
                       2011   I   N A Š E   C A J T N G E   I   STRAN 1 

Via pozitiva

Naše cajtnge ob 135 letnici cementarne
UREDNIŠKI UVODNIK

Mag. ZORAN POZNIČ Tole moje razmišljanje naj bi bila popotnica novemu časopisu, 
ki je pred vami. Kakšnemu časopisu? 

 
                                                 
                                    Nadaljevanje na strani 2

O Zasavju in cementarni je bilo v 
zadnjih letih ogromno govora, tudi 
napisanega je bilo precej. Dobrega bolj 
malo, saj v časopise po navadi pridejo 
le slabe novice. Dobrih menda nihče 
ne želi brati, bi vam pojasnil kakšen 
od novodobnih urednikov. Pa imamo 
takšnih precej. V Zasavju, pa tudi v 
cementarni. Se nam zato tako Zasavcem 
kot cementarjem godi krivica? Če ja, je 
to sploh pomembno? Grenak priokus 
pa vendarle ostane. 

Naše cajtnge so novi časopis, ki smo 
se ga v trboveljski cementarni odločili 
pripraviti štirikrat letno za našo 
lokalno skupnost. Zato v njih ne bo 
govora zgolj o cementarni. Več prostora 
bomo namenili našemu okolju, Zasavju 
v celoti. Ker verjamemo, da imamo 
Zasavci kaj pokazati. Ker nas žalosti, 

POlItIKa

P
VSTOP V TRBOVLJE

Novo upanje?
Foto Andrej Uduč

Cementarna od 
leta 1876 

Jure Fišer, 
Gorenje surovina

Krajinski park 
Kum

Kako smo volili na lokalnih volitvah v 
Hrastniku, Trbovljah in Zagorju? Kdo 
so novi (stari) obrazi lokalne politike? 
Preberite zanimiv komentar.  stran 3

Cementarna v Trbovljah je bila zgrajena 
med prvimi v Evropi. Kdo in zakaj je 
davnega leta 1876 zagnal proizvodnjo 
cementa v Trbovljah?  stran 4

Direktor Gorenja Surovine je za Naše 
cajtnge med drugim spregovoril o 
pridobivanju sekundarnih surovin iz 
odpadkov, njihovih izkušnjah in trendih 
v Evropi ter odprtju sodobnega centra 
za predelavo odpadkov.  stran 6

Na poti, ki nosi ime po kumskem 
hrošču brezokcu, odkrivamo naravo 
Krajinskega parka Kum.  stran 7

135 LET

INtERVjU

NaRaVOSlOVNa UČNA POT 
da je Zasavje v Sloveniji na slabem 
glasu in da smo za to v veliki meri krivi 
prav mi, Zasavci sami. In ker smo tudi 
trboveljski cementarji del tega okolja 
že celih 135 let.

Trboveljska cementarna vstopa v novo 
obdobje. Ta časopis odraža spremembe, 
saj se v cementarni zavedamo, da 
trajni ekonomski razvoj ni možen brez 
socialnega razvoja, varovanja okolja 
in spoštovanja lokalnih skupnosti ter 
prebivalcev. 

V vsaki številki časopisa bomo 
predstavili aktualno zasavsko temo, vas 
povabili na kulturne dogodke v naših 
krajih, rekli besedo ali dve o lokalni 
politiki, predstavili zasavska društva 
in organizacije, zanimive kotičke 
in projekte v Zasavju ter zlezli pod 

IZ ŠTEVILKE

Zasavje po 
volitvah

našeCajtnge 
ČASOPIS LAFARGE ZA LOKALNO SKUPNOST –  št. 01, FEBRUAR 2011

o začetnem navdušenju so se mi 
kaj hitro začeli pojavljati dvomi, 
o čem naj sploh pišem. Kakšna 

popotnica? Kakšnemu časopisu? Zakaj? 
Pa vendar, vsaka takšna pobuda, začeti 
izdajati lokalno obarvan časopis, ki naj 

bi govoril predvsem o pozitivnih vidikih 
življenja v Zasavju, je dobrodošla. In 
seveda nujna. Zopet dvom. Kaj pa je 
sploh pozitivnega v Zasavju? S čim se 
lahko hvalimo? Kaj nas osrečuje? Kaj 
zapuščamo svojim otrokom v nasledstvo? 

Degradirano okolje, strte medčloveške 
odnose, neperspektivnost, obup in malo-
dušje? Seveda ne! 

"Novi 
časopis, 
novo 
obdobje."

kožo znanim Zasavcem in Zasavkam. 
Predstavljali bomo tudi našo skrb 
in projekte za zniževanje okoljskega 
odtisa, skrb za zdravje in varnost ljudi 
in skrb ter podporo razvoja skupnosti. 

In kdaj boste lahko brali Naše cajtnge? V 
drugi polovici februarja, kot to pravkar 
počnete, pa malo pred poletjem, v 
začetku jeseni in v začetku decembra. 
Verjamem, da bodo prispevki, ki jih 
bodo tako kot v tej številki pripravljali 
mnogi ugledni prebivalci Zasavja, 
zanimivo branje. Zelo veseli pa bomo 
tudi vaših predlogov za prispevke v 
naslednjih številkah, kot tudi vaših 
vprašanj ter morebitnih kritik. 

mag. ANdrEJ sopoTNik
vodja komuniciranja lafarge cement

Foto Robert Ahlin

Foto Zasavski muzej Trbovlje

Foto Gorenje Surovina
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ZASAVJE

"Torej dragi moji, 
zadnji čas je, da 

se zbudimo, se ne 
pustimo več zavajati 

in da začnemo misliti 
s svojo glavo."

Pregled aktualnih 
kulturnih prireditev 
v Zasavju Pogled na Zasavje: 

Via pozitiva 

NADALjEvANjE IZ PRvE STRANI

bil sem reden obiskovalec dopoldanskih 
filmskih matinej v kinu Komuna. Tega kina 
ni več. Povozil ga je čas, kot tudi marsikaj 
drugega. Življenje gre naprej, časi se 
spreminjajo.

Naša življenja so sestavljena iz drobnih 
koščkov, iz drobnih utrinkov neskončnega 
mozaika dobrega in slabega, svetlega in 
temnega, upanja in obupa, malodušja in 
veselja. Očitno pa smo ljudje nagnjeni k 
temu, da v svojem življenju, v svojem okolju 
najraje meljemo o tistem, o čemer mislimo 
da je slabo, da zmanjšuje kvaliteto našega 
življenja - neodvisno od tega, ali je to na 
osebnem področju, okoljskem, političnem 
... Ujamemo se v začaran krog pesimizma, 
malodušja, pišmeuhovstva ter posledično 
nezainteresiranosti za resničen svet 
okrog nas. Sočustvujemo prek Tv ekrana, 
zaljubljamo se na facebooku, kupujemo 
stvari, ki jih ne potrebujemo. Skratka, 

živimo življenje, ki ni naše. Častimo stvari 
namesto duha.

Pa vendar tudi iz te mračne navlake 
začetka 21. stoletja še vedno prodira 
svetloba vrednot, kot so: solidarnost, 
vzajemnost, optimizem ... vse to je še 
vedno shranjeno v nas. je neodtujljiv del 
nas samih; samo malce pozabljeno in v 
vsem tem kaosu odrinjeno na stran. 

Naloga časopisa ki ga berete, je 
nedvomno obujanje in spodbujanje 
ravno teh vrednot. In povem vam, dragi 
moji, da človek lahko piše o pozitivnem v 
neskončnost, samo pobrskati morate po 
svojih glavcah. vsak trenutek nas obkroža 
na tisoče zgodb in zgodbic o ljudeh ki 
se trudijo, ki delajo dobro, ki stremijo k 
napredku, ki so kreativni. In ravno iz teh 
drobnih fragmentov, ki jih prepogosto 
spregledamo, zamahnemo z roko ali se 
celo prizanesljivo zasmejimo, moramo 
črpati energijo za bodočnost nas samih in 
naših otrok. Drobne zgodbe, ki sestavljajo 
življenje so neodtujljiv del velike zgodbe o 
hrepenenju, o stremljenju k svetlobi. 

Manipuliranje vsakogar z vsakim 
nepreklicno ruši temeljno identiteto 
posameznika znotraj družbe. Nikomur 
več ne verjamemo, v nobeno stvar nismo 
več prepričani, z vsemi smo skregani, 
vse nas moti. Skozi manipuliranje 
različnih sistemov (političnih, kulturnih, 
gospodarskih, okoljevarstvenih ...) smo 
udeleženi v kar nekaj vojnah. vojni 
proti terorizmu, vojni proti lakoti, vojni 
proti drogam, vojni proti "globalnemu 
segrevanju", vojni proti okoljskim spre-
membam, vojno vsakega proti vsem. 
Mediji nas vsak dan bombardirajo z 
naravnimi katastrofami, vojnami, nesre-
čami; če še ne veste, drugo leto bo konec 
sveta! 

Torej dragi moji, 

zadnji čas je, da se zbudimo, se ne 
pustimo več zavajati in da začnemo misliti 
s svojo glavo. v resnici nič ni tako, kot 
zgleda da je. Ustvarimo si svoje mnenje, 
skušajmo si ga osvetliti iz različnih zornih 
kotov. Le tako lahko sprejmemo vlogo, ki 
nam jo razvoj človeške vrste v začetku 21. 
stoletja nekako nalaga. In to je odgovoren, 
razmišljujoč, z informacijami podprt 
aktiven posameznik. Politično bitje, ki 
se zaveda svoje moči in je ne izkorišča v 
slabem, temveč skuša delati za dobrobit 
ne le sebe, temveč tudi skupnosti. 
Naše Zasavje se vendarle počasi izvija 
iz objema spon druge industrijske 
revolucije. Seveda je to zelo boleč proces. 
Stvari, odnosov, ljudi ki smo jih poznali, 
ni več. In s čim jih bomo nadomestili, je 
popolnoma odvisno od nas. S kakšnimi 
sredstvi, s kakšno izobrazbeno strukturo, 
s kakšno tehnologijo bomo osmislili svojo 
bodočnost, je v naših rokah. Navkljub 
globoki krizi, ne samo gospodarski, 
ampak tudi krizi etike in morale, mi kot 
trdoživa "rasa" ki se ne ustraši nobenih 
izzivov, zmoremo naprej. In tja tudi gremo!

mag. ZORAN POZNIČ

Foto Robert Ahlin

v prvem četrtletju leta 2011 bo dogajanje v naših treh 
krasnih dolinah zelo raznoliko. Poleg rednih programov, 
bodo kulturne ustanove v Zasavju pripravile tudi sledeče 
prireditve.

v zagorskem Delavskem domu so nam v naslednjih 
mesecih pripravili raznovrsten glasbeni program, in sicer; 
koncert šansonov Rade Šerbedžije, koncert Borisa Cavazze 
Quinteta ter klavirski recital Dubravke Tomšič Srebotnjak, 
6. marca pa bo koncert jazz skupine Trio Tori. v knjižnici 
Mileta Klopčiča, 22. februarja pripravljajo literarni večer 
Marijana Manfrede s predstavitvijo pesnitve Knapovska 
balada. 

v Športni dvorani Hrastnik se bo 12. marca zgodil 
Dobrodelni koncert za Mio. 

25. februarja bo v Domu Svobode v Trbovljah predpremiera 
politične satire Marka Okorna Kdo vam je pa tu delu, 
29. februarja pa premiera predstave za otroke Noč, ko je 
posijalo sonce. v Glasbeni šoli Trbovlje bo 27. februarja na 
sporedu 4. nastop učencev. v Knjižnici Toneta Seliškarja 
bodo poleg literarnih večerov, potopisnih predavanj, 
delavnic, bukvarne ter priložnostnih razstav, 27. februarja, 
pripravili tudi pravljično uro Repa velikanka.
v Zavodu za kulturo Delavski dom v Trbovljah pripravljajo 
pestro dogajanje na vseh kulturnih področjih. 21. februarja 
bo abonmajska predstava (tudi za izven) Za nacionalni 
interes - SNG Maribor. 28. februarja bo razstava del 
skupine Nagelj, ki ustvarja znotraj Društva vojnih invalidov. 
4. marca bo že tradicionalni koncert pevske skupine Un s 
trboul.

NAŠE CAJTNGE, ČASOPIS LAFARGE ZA LOKALNO SKUPNOST – FEBRUAR 2011,
št.: 1

Izdaja: Lafarge Cement, d.o.o., Kolodvorska 5, Trbovlje, 
telefon: 03 56 52 325; e-pošta: nase.cajtnge@lafarge.si

Glavni urednik: mag. Andrej Sopotnik
Izvedba: ePR d.o.o.
Tisk: SET, d. d., Ljubljana. 
Distribucija: Pošta Slovenije. 

Naklada: 16.000 izvodov. 

Spomnim se, kako smo kot mulci, katerim 
je bila pot v šolo seveda velika muka, še 
posebej, če je bila ta v Ljubljani, morali 
vstajati že tam nekje ob pol petih. Najprej 
avtobus, potem železniška postaja. 
Spomnim se, kako smo velikokrat na 
peronu čakajoč na vlak zaspano postavali 
z odprtimi dežniki, čeprav ni bilo dežja, 
niti ni bil napovedan. Razlog je bil seveda 
cementni prah, ki je v trenutku pokril 
vse in vsakogar. Spominjam se, da je bil 
vhod v mesto kot črno bela televizija. vse 
kar si videl, so bile različne nianse sive. 
Sivo drevje, sivi avtomobili, siva cesta, 

siva fabrika, sivi ljudje. Pred 35 leti se ni 
nihče spraševal o strupih, o degradiranem 
okolju, o boleznih, o posledicah. Če 
verjamete ali ne, smo bili nekateri mulci 
celo ponosni na to, od kod prihajamo. 
Kdor se je v Ljubljani skušal zajebavati 
zaradi prašnosti in umazanije na čevljih, 
je bil tepen. vedno in povsod. Ljudje smo 
po naravi polni predsodkov in mi smo jih 
včasih uspešno spodbujali. 

Spomnim se, kako sem na račun 
svojega rojstnega mesta v ljubljanski 
šoli velikokrat dobil opravičilo, češ da je 
bila koncentracija prašnih delcev tako 
visoka, da so ljudem po radiu priporočali, 
naj ostanejo doma. Spomnim se tudi, 
da sem pri prfoksi za angleščino večkrat 
dobil popolnoma neupravičeno odlično 
oceno, češ "ubogi revček, veste, on je iz 
tistih krajev, kjer še trava ne raste več. 
In jaz sem bila tam, zato vem." Torej ni 
vse negativno. Padale so petice, skupaj 
s fanti iz Zagorja smo pretepali žabarje, 
vsako leto sem dobil vsaj en nov dežnik in 

Na ogled bodo tudi vizualne razstave. v mesecu februarju 
bo razstava Gabrijele Hauptman iz Litije in vizualna 
razstava plakatov Trboveljčana Gorana Cestnika – Gorča, 
v mesecu marcu pa razstava multimedijske umetnice Tine 
Istenič iz Ljubljane. v prihodnjih mesecih se pripravlja tudi 
likovna razstava priznanega slovenskega slikarja Klavdija 

Tutte, konec aprila pa bo že tradicionalni 
festival novomedijske umetnosti 
Speculum Artium 2011, ki v naše mesto 
privabi goste in obiskovalce s celega 
sveta.

Š. p.

FESTIVAL

V trbovlje 
privablja 
številne 

obiskovalce.

NOVOMEDIJSKE
UMETNOSTI

GABRIELA 

likovna 
razstava bo na 
ogled do 
24. februarja.

hAUPTMAN
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OBČINSKA ZGRAdBA v TRBOvLJAh
volitve so prinesle največ sprememb 
trbovljam.
Foto Andrej Uduč Povezovalni obrazi 

zasavske politike 
Zasavje je v osrčju Slovenije, tu se je kalil duh in se 

vzgajala politična nomenklatura za republiko in federacijo. Le kultura je ves čas 
svetovno znana in hkrati zasavska. Propagandna ost revolucije je danes topa, 
politika pa je  še vedno preveč lokalna in v večnem iskanju šleperja. Ampak 
Titota ni več. Ostaja nam samo še lastna inventivnost, smisel za humor in preveč 
peroksida. 

KOmENtaR

Ko se občan Zasavskih treh dolin ozre 
nazaj na zadnjih 5 mandatov lokalne 
strankarske scene v samostojni Sloveniji, 
mu je najprej povsem jasno, da še 
vedno nimamo profilirane strankarske 
scene. Namesto tega imamobolj ali 
manj interesno povezano ožjo skupino 
kameradov iz povsem raznorodnih strank. 
Ti se povezujejo horizontalno skladno 
s pragmatičnostjo vseh sort, predvsem 
finančno, statusno samopromocijsko in 
tako, ki fokusira svoj vpliv na občinske 
investicije, ali pa je zavoljo shizofrenih 
momentov celo terapevtske nature. 
Formalne strankarske koalicije, ki 
bi primerjala možnost učinkovitega 
povezovanja za uresničevanje glavnih 
predvolilnih obljub, kakopak še ni prave. 
Gre za vrsto simptoma, ki je po posameznih 
zasavskih občinah strukturiran glede 
na specifičnost stanja duha, racia, trme 
in predsodkov, skupno pa mu je še 
vedno dokaj sektaško in provincionalno 
dojemanje lokalne samouprave.

Ampak časi so zahtevni in nedvomno 
terjajo spremembe s pogledom skozi 
evropsko dioptrijo, ki vidi dolgoročno 
in od katere se da dobiti tudi občutna 
nepovratna finančna sredstva, če se 
lokalna regija seveda odloči za reševanje, 
denimo ekoloških problemov. Zdi se, da 
bodo v naslednjih letih zasavske občine 
še najbolj povezovale smeti, prašni delci, 
čistilne naprave, kanalizacija in vse tisto, 
kar sodi v kakovostno okoljsko politiko in še 
bolj prakso. Znabiti, da je tu v Zasavskem 
okolju v povezovalni prednosti občina 
Hrastnik, ki po pameti pelje izgradnjo 
regijskega Centra za ravnanje z odpadki 
na deponiji Unično, uspešno pridobiva 
evropska sredstva in se letos pripravlja 
na drugo fazo izgradnje te skupne regijske 
deponije. Treba je priznati odločnost 
županu Miranu jeriču, saj namerava kar 
polovico proračuna nameniti za investicije, 
ki bodo reciklirale in posortirale smeti, 
zgradile kanalizacijsko omrežje na Dolu, 

pa dodatna stanovanja, poslovne objekte 
in nekaj ducatov novih parkirnih prostorov 
za povrh. Uspešno pa je končano tudi 
poskusno obratovanje glavne čistilne 
naprave, pri čemer bodo oprostili stroške 
priključitve vsem gospodinjstvom, ki se 
bodo nanjo priklopili.

v sklopu omenjenega regijskega 
povezovanja pri ravnanju z odpadki, se 
bosta v drugi fazi tega skupnega projekta 
povezali Hrastniška in Trboveljska občina 
tudi lokacijsko, saj se bo del aktivnosti 
(drobilnica gradbenih odpadkov) odvijal 
tudi na deponiji Neža v Trbovljah. Tudi 
sicer je ena glavnih prioritet trboveljskega 
župana vilija Trevna – poleg izjemno 
kritične gospodarske situacije - prav 
ekološka strategija, ki jo župan zastavlja 
ne le v občinskem merilu z imenovanjem 
Sveta za varstvo okolja, ampak tudi v 
Zasavskem s prevzemanjem pobude za 
ustanovitev regijskega odbora za zdravje 
in ekologijo. Pri tem je bistveno, da bo 
potrebno v celotnem Zasavju identificirati 
vse onesnaževalce, posredovati stalne 
informacije o izpustih vseh zasavskih 
okoljevarstvenih zavezancev posebej in 
na osnovi natančnih kazalcev, realno 
ovrednotiti onesnaženost zraka tudi z 
vidika prometa in individualnih kurišč. 
S temi aktivnostmi se bomo vsi skupaj 
znebili populistične navlake, ki skuša 
s predsodki kovati medijski dobiček, 
hkrati pa bomo lahko od države zahtevali 
oblikovanje zakonskih rešitev za znižanje 
količine prašnih delcev v zraku. Tudi tu bo 
potrebno opredeliti kdo prispeva največ 
prašnih delcev v Zasavsko atmosfero, če 
bomo želeli učinkovito rešiti ta problem, ki 
je gotovo izdatno vezan na privatne kurilne 
sisteme, kakor tudi na gostoto prometa. 

Kot rečeno, je za reševanje take sorte 
okoljskih težav potrebno sodelovanje vseh 
Zasavskih dolin, da pri tem ne omenjam 
visokih investicij na tem področju. 
Tegase dobro zavedajo tudi v Zagorju, 

koder občina nadaljuje svoje aktivnosti z 
zapiranjem deponije komunalnih odpad-
kov in oblikovanjem zbirnega centra. Ker 
je torej ekologija nadvse drag projekt, ji 
tudi zagorski proračun namenja izdatna 
sredstva, ki bodo šla za obnovljive 
vire energije, pri čemer cikajo tudi na 
nepovratna evropska sredstva za urejanje 
okolju prijazne razsvetljave. Županu 
Matjažu Švaganu je treba priznati, da 
mu gre dobro od rok črpanje evropskega 
denarja, zato se lahko lotevajo tudi 
obnavljanja in rekonstrukcije cest ter širše 
javne infrastrukture. Premikajo se tudi 
zadeve v zvezi z ureditvijo adrenalinskega 
parka na območju Evroparka. Zagorjanom 
pa se obetajo tudi potrebni milijoni evrov 
s strani vlade, s katerimi bodo lahko po 
Hrastniku in Trbovljah prišli tudi v zagorski 
občini (z izjemo Izlak) do svoje čistilne 
naprave in uredili kanalizacijsko mrežo. 

Skratka, Zasavje ki je bilo 45 let 
industrijsko zelo razvito in prav toliko 
časa ekološko depriviligirano in preobre-
menjeno zavoljo elementarnih proizvodnih 
panog, danes okoljevarstvene probleme 
rešuje regijsko povezano, kar daje slutiti 
določen optimizem. Žal pa je hkrati tudi 
res, da se naše tri doline spreminjajo v 
spalna, pokojninska in trgovska naselja, le 
tu pa tam je še kaka tovarna, podjetniški 
inkubator pa je brez žarnice. S samostojno 
državo so se razmere kolosalno 
spremenile, zasavska politika pa je še 
vedno brez nujne skupne ekonomske 
strategije in vse preveč potopljena v 
čebinske fantazije in svojstven hohšta-
pleraj. Sposobnost prenove treh dolin, 
pa je v eni sami opciji: nova delovna 
mesta in funkcionalna infrastruktura, ena 
spodobna enotnost v odnosu do vlade in 
seveda čiščenje pred svojim pragom. 

JANi GuNA

POLITIKA

KOGA SMO IZvOLILI NA LOKALNIH 
vOLITvAH 2010

Miran Jerič (LdS), izvoljen v prvem 
krogu, prejel 61,38 % glasov. 
Ostali kandidati za župana: Soniboj 
Knežak (SD, 22,32 %), Bojan 
Klenovšek (SDS, 9,15 %) in Gregor 
Pajić (Oljka, 7,14 %). 

Občinski svet: LDS ima osem 
svetnikov (vinko Žagar, Mateja 
Planko, Andrej Orožen, Marija 

Šikovc, Darko Planinc, Ljudmila Deželak, 
Marjan Dolanc, Ksenija jakopič), SD štiri 
(Soniboj Knežak, Boštjan Zupan, Katjuša 
Laznik, Franc Zajc), po dva Naš Hrastnik 
(Marko Funkl, Tadej Hrovatič), Desus (Franjo 
Krsnik, Mihael javoršek) in SDS (Bojan 
Klenovšek, Anton Avbelj) ter po enega SNS 
(Denis Meterc) in Oljka (Borut Pušnik).

vili Treven (Sd in LdS), izvoljen 
v drugem krogu, prejel 50,05 % 
glasov. 
Protikandidat v drugem krogu: Mitja 
Rozina (SNS, 49,95 %). Rezultati 
prvega kroga volitev: vili Treven (SD 
in LDS, 26,99 %) in Mitja Rozina 
(SNS, 23,39 %), uvrščena v drugi 
krog. Ostali kandidati: mag. Barbara 
Žgajner Tavš (Ivan Glavač in 
skupina volivcev, 18,63 %), Alenka 

Forte dr. med. (SDS, 17,85 %) in Gregor Kita 
(Zares, 13,14 %).

Občinski svet: SD ima šest svetnikov 
(Tatjana jevševar, Milan Žnidaršič, Samo 
Guzej, Marjana Eberlinc, Franc Blaznek, 
Desanka Petrič), SDS pet (mag. Borut 
Dolanc, Mitja vozel, Alenka Forte dr. med., 
Marija Majcen in janez jontez mlajši), SNS 
pet (Mitja Rozina, Gregor Meterc, vida 
janežič, Tomaž vresk in Metod Kurent), lista 
Barbare Žgajner Tavš štiri (mag. Barbara 
Žgajner Tavš, mag. Alja Perger, Tone Metličar, 
mag. Maja vezovišek), Desus tri (Alojz vajdič, 
Ema Ocvirk, Andrej Kavčič) in po dva Zares 
(Gregor Kita in Barbara Senčar jeraj) in LDS 
(Marija juraja in jasa Gabrič). 

Matjaž Švagan (Zagorje gre naprej), 
izvoljen v prvem krogu, prejel 75,37 
% glasov. 
Ostali kandidati za župana: Slavko 
jelševar (SLS, 7,23 %), Dean Holc 
(Dean Holc in lista Moja dolina, 
5,05 %), Gašper Koprivšek (Zares, 
3,86 %), Aleksander Kos (Nina Kos 
in skupina volivcev, 3,66 %), Andrej 
Dolšina (NSI, 3,54 %) in Željko 
Železnik (SD, 1,30 %). 

Občinski svet: Zagorje gre naprej ima 
štirinajst svetnikov (Marija Ribič, Franc 
Kukovica, Simona Klukej, Rudi Medved, 
Anica Režun, Iztok Živko, Marjana Mlinarič 
Pikelj, Marjan Kovač, Nina vrhovnik, Gregor 
Brinjevec, Ivan Klančišar, Štefka Suša, Samo 
vrtačnik, Petra Potočnik Izgoršek), Desus 
dve (Amalija Kuder in Irena Medvešek), 
SD dva (Tea juratovec in Matjaž Pokorn), 
SDS dva (janez vidmar in janez Černi), 
po enega pa SLS (Slavko jelševar), Zares 
(Gašper Kropivšek), NSI (Andrej Dolšina), 
Dean Holc in lista Moja dolina (Dean Holc) in 
samostojni kandidat Mitja Drobež.   

VILI TREVEN
Novi župan 
trbovelj.
Foto SD

MATJAž
ŠVAGAN
Novi (stari) 
župan Zagorja.
Foto zagorje.si

MIRAN JERIČ
Novi (stari) 
župan 
Hrastnika.
Foto lDS

Novi (stari) župan 
Zagorja

Novi župan 
Trbovelj

Novi (stari) župan 
Hrastnika
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135 LET CEMENTARNE

v tej in prihodnjih treh številkah Naših cajtng predstavljamo 
zgodovino trboveljske cementarne, ki v letošnjem letu praznuje 135-letnico. Pričenjamo 
z letom 1876, ko je vodstvo Trboveljske premogokopne družbe sprejelo odločitev, da v 
Trbovljah zgradi cementarno.

ementarna v Trbovljah je bila zgrajena med 
prvimi v Evropi. Trboveljska premogokopna 
družba si je za gradnjo cementarne izbrala 
zemljišče nad železniško postajo, kjer potok 
Trboveljščica zavije poslednji ovinek proti 
zahodu. 

Gradbena dela so napredovala z neverjetno 
naglico in že čez leto dni je stala pod bregom 
tovarna, na severni strani pokončna krožna peč, 
na nasprotni strani pa je bilo zgrajeno glavno 
poslopje, v katerem sta bila prostor za pripravo 
in mletje ter strojnica. Poleg glavne zgradbe so 
postavili skladišče in položili tire z nakladiščem 
pri postaji. Iz pritoka Bevščica so izpeljali 
vodovod, rezervni vodovod pa so napeljali tudi 
iz toplega vrelca ob drugi strani Trboveljščice. 
Na mestu nekdanje Koritnikove hiše in 
gospodarskega poslopja so postavili upravno 
zgradbo s stanovanji za uradnike in manjšo 
hišo za delavce. Leta 1876 je bila cementarna 
pripravljena za obratovanje. 

 
Cement so v začetku žgali iz cementnega 
laporja, ki so ga dobili iz sosednjega Zagorja, 
nato pa so ga začeli pridobivati iz krovnine 
rudniških dnevnih kopov, ki so jih označevali 
s številkami. Ob cesti pod dnevnim kopom so 
postavili skladišča za cementni lapor, ki so ga z 
dodatkom gline, nekje na sredini med tovarno in 
izlivom Bevščice, žgali na levi strani Trboveljščice. 
Pridobivali so odličen portland cement, ki pa 
je moral predolgo ležati, preden je dobil prave 
lastnosti, zato so leta 1879 krožno peč prezidali. 
Ker so takrat cement shranjevali in oddajali v 
lesenih sodih, je cementarno z lesom oskrboval 
graščak iz Boštanja. Toda vkljub temu, da je bila 
že leta 1878 proizvodnja cementa za takratne 
razmere visoka, je nastajala izguba, kajti skoraj 
ves cement je šel za potrebe rudnika. Zato je 
bilo nujno, da vodstvo cementarne še poveča 
proizvodnjo in pospeši prodajo navzven, kar 
pa zaradi konkurence že obstoječih domačih 
in tujih cementarn ni bilo lahko. Pa vendarle; 
leta 1880 se je trboveljski cement pojavil tudi 

v Bombaju v Indiji, kar je pomenilo prvi veliki 
prodor na tuji trg.
 
v naslednjih letih je cementarna kar nekajkrat 
spremenila svojo zunanjost in posodobila 
način dela. Leta 1890 so opustili proizvodnjo 
roman cementa in se z zgraditvijo jaškove peči 
povsem usmerili v proizvodnjo izredno iskanega 
portland cementa, po katerem je cementarna 
že postajala znana. Toda ne dolgo za tem je v 
vročih avgustovskih dneh v cementarni izbruhnil 
velik požar, ki je uničil vsa lesena stranska 
poslopja, glavno poslopje pa so k sreči rešili 
trboveljski in hrastniški gasilci. Toda kar se je 
spremenilo v pepel, se je moralo obnoviti.
  
Temeljito prenovo so izvedli leta 1911. Na 
desnem bregu Trboveljščice so zajeli nov 
studenec za rezervoar, zavarovali oba bregova 
potoka in montirali črpalko, s katero so iz 
rezervoarja potiskali vodo v tovarno, za pitje 
pa so zajeli drug izvir. Zaradi sprememb 
v transportu premoga, ko je rudnik ukinil 
zaviralnice v dolino in prešel na podzemno 
spravljanje premoga k novi separaciji, je 
cementarna ostala brez surovin iz tega 
dnevnega kopa. Zato je premogokopna družba 
že leto prej kupila na Cestah tik pod hribovitim 
slemenom večje zemljišče in tam uredila 
kamnolom za namene cementarne. Zgradili so 
žičnico v dolino in če si le lahko predstavljamo, 
kako se iz višine 310 metrov na dolinsko progo 
dnevno spuščajo vozički z apnencem, ki so jih 
potem vozili v cementarno, potem nam ne bo 
težko razumeti, kolikšne spremembe nenehno 
terja razvoj.

Cementarna je v obnovitvenem procesu, ki 
je bil najintenzivnejši v letih 1913, 1914 in 
1915 povsem opustila star način izdelovanja 
cementa in uvedla modernejšo tehnologijo 
zamenjave krožne peči z vrtilno, nabavili so 
nove stroje za drobljenje in razpraševanje, 

Cementarna 
obratuje od leta 
1876

CEMENTARNA LETA 1919
Desno je viden del rudniške železnice.

Foto Zasavski muzej Trbovlje

C
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zgrajeni so bili silosi, v katere so po novih 
transportnih trakovih spravljali cement. Pri 
tehnološki preobrazbi so jim pomagali Švedi, 
kjer je bila cementna tehnika najbolj razvita. 
Na Švedskem so kupili stroje, švedski 
strokovnjaki pa so sodelovali tudi pri montaži 
in strokovnem uvajanju cementarne v novo 
tehnologijo dela.
 
Tudi v naslednjih treh desetletjih je trboveljska 
cementarna dohitevala tehnološki napredek 
visokega industrijskega standarda; posta-
vljene so bile nove rotirne peči, novi mlini, 
silosi, polnilne naprave za nakladanje 
cementa, obnovljeni, za cementarne 
specifični gradbeni objekti, dosedanje 
razpošiljanje cementa v lesenih sodih ali 
juta vrečah so nadomestile papirnate vreče. 
A v letih 1932 do 1936 se je povpraševanje 
po cementu iznenada zmanjšalo, ko se je 
zaustavila gradbena dejavnost in javna dela, 
hkrati pa je država še visoko zvišala davke. 
Ko pa je leta 1937 država nenadoma zopet 
potrebovala velike količine cementa, se je 
Trboveljska premogokopna družba zaradi 
povečanja zmogljivosti proizvodnje odločila 
za ponovno modernizacijo strojev. 

Povzeto po knjigi ''Sivo kot srebro'', 
avtorice Marinke Fritz Kunc, ki je 

izšla leta 2010.

PRIhOdNJIČ
Cementarna med in po drugi svetovni 
vojni.

Kaj so in od kje prihajajo 
goriva cementarne, 
predelana iz odpadkov? 

altERNatIVNa GORIVa

v zadnjem času je bilo precej zapisanega 
na račun izvora odpadkov, ki jih po procesu 
predelave uporabljajo za nadomeščanje dela 
fosilnih goriv v trboveljski cementarni. v procesu 
proizvodnje cementa potrebujejo cementarne 
visoke temperature, ki jih zagotavljajo goriva, 
ki so lahko konvencionalna - fosilnega izvora ali 
alternativna, pridobljena iz drugih virov. Slednja 
so predelana, atestirana in certificirana goriva. 
Cementarna v Trbovljah uporablja goriva iz 
odpadne plastike, odpadna olja in izrabljene 
gume. Uporaba alternativnih goriv zmanjšuje 
izpuste cementarne v ozračje, seveda pa njihova 
uporaba tudi zmanjšuje stroške podjetja. Pri 
sosežigu alternativnih goriv se zmanjšajo izpusti 
cO2 in SO2, občutno pa so nižji tudi izpusti NOx, 
ki se jih največ tvori ravno pri uporabi fosilnih 
goriv. 

Z uporabo alternativnih goriv v cementarnah se 
ohranjajo naravni viri ter zmanjšujejo količine 
še uporabnih odpadkov, ki bi jih sicer odložili v 
okolje. v slabih dveh letih uporabe alternativnih 
goriv je cementarna v Trbovljah občutno 
zmanjšala uporabo fosilnih goriv ter zmanjšala 
obremenjevanje okolja. Porabljeni energenti, 
proizvedeni iz odpadne plastike, odpadnih olj 
ter izrabljenih gum slovenskega izvora, bi sicer v 
veliki večini končali na slovenskih smetiščih ter 
potencialno ogrožali našo podtalnico. Uporaba 
alternativnih goriv, pridobljenih iz odpadkov 
slovenskega izvora, prinaša torej koristi celotni 
skupnosti.  

Za primerjavo: povprečni Slovenec letno 
proizvede 450 kg komunalnih odpadkov. 
Od tega jih 330 kg konča na odlagališčih. 
v Nemčiji, poleg Avstrije in Švice eni izmed 

okoljsko najbolj razvitih in zavednih držav, 
konča na odlagališčih le 4 kg komunalnih 
odpadkov. Cementna industrija ima v naštetih 
državah najvišje stopnje uporabe alternativnih 
goriv.

Dobavitelji alternativnih goriv za trboveljsko 
cementarno so slovenska podjetja, ki ta goriva 
predelujejo iz odpadkov, nastalih izključno v 
Sloveniji. v zadnjem času se razmere na tem 
področju naglo izboljšujejo tudi pri nas, saj 
število ponudnikov tovrstnih goriv narašča. 
Predvsem pa razveseljuje dejstvo, da kot družba 
postajamo odgovornejši do ravnanja z odpadki. 

Uporabo alternativnih goriv so omogočile 
investicije trboveljske cementarne, ki so 
v najsodobnejše in najboljše razpoložljive 
tehnologije vložile preko 30 milijonov evrov. S 
tem so zadostile strogim zakonskim predpisom 
glede vrednosti izpustov. Dodatna 2 milijona 
evrov je cementarna investirala še v naprave za 
doziranje in skladiščenje alternativnih goriv.

Postopek pridobivanja okoljskega dovoljenja, 
ki ga je lani pridobila cementarna, je trajal več 
kot tri leta. Da cementarna v celoti posluje v 
skladu s pridobljenim okoljskim dovoljenjem 
in evropsko ter slovensko zakonodajo, kažejo 
tudi vse meritve emisij cementarne, ki jih trajno 
opravlja neodvisna, s strani države pooblaščena 
strokovna institucija. 

Uporaba alternativnih goriv je povsem običajna 
praksa v vseh cementarnah v zahodnem svetu, 
že dolga leta pa jih uporablja tudi cementarna 
v Anhovem.                                                          
                                  

Kakšen zrak 
smo dihali 
v zadnjih 
mesecih

KAKOvOST ZRAKA v TRBOvLjAH IN 
ZAGORjU

Prednosti uporabe 
alternativnih goriv:

 ■ Odpadki, ki niso več primerni za snovno 
izrabo, postanejo s predelavo vir 
energije.

 ■ Predelava odpadkov v alternativna 
goriva prinaša priložnosti za kreiranje 
novih delovnih mest v celotni verigi 
ravnanja z odpadki.

 ■ Strožja zakonodaja na področju 
emisijskih vrednosti (v primerjavi z 
zakonodajo, ki ureja uporabo fosilnih 
goriv) veča investicije v opremo za nižje 
izpuste in manjša vpliv cementarn na 
okolje.

 ■ Tehnologija sosežiga je varen in 
učinkovit način zmanjševanja količin in 
koristne uporabe odpadkov, omogoča pa 
tudi konkurenčnost podjetij na trgu.

 ■ Okoljske politike najbolj okoljsko 
ozaveščenih članic EU spodbujajo 
uporabo alternativnih goriv v 
cementarnah. 

 ■ Zaradi uporabe obnovljivih virov se 
zmanjšujejo emisije CO2.

 ■ Uporaba alternativnih goriv je skladna z 
lokalno in evropsko zakonodajo.

 ■ Znižujejo se stroški celovitega 
upravljanja z odpadki, kar pomeni 
nižje stroške odvoza odpadkov tudi za 
gospodinjstva. 

 ■ večja stopnja predelave odpadkov 
zmanjšuje količine odloženih odpadkov 
na smetiščih.

 ■ Alternativna goriva predstavljajo lokalni 
energetski vir.

AKTUALNO IZ CEMENTARNE

Ko v Zasavju pogovor nanese na slabo kakovost 
zraka, je običajno (oziroma predvsem) govora o 
cementarni, torej Lafarge Cementu. Proizvodnja 
cementa ima brez dvoma vpliv na okolje. Drži 
pa tudi, da je ta vpliv precej manjši, kot bi želeli 
nekateri prikazati. Tega želimo v cementarni 
zmanjševati tudi v prihodnje, pri tem pa smo bili 
s pomočjo modernizacije tovarne - predvsem v 
preteklih letih - precej uspešni. 

Ob podrobnem pregledu podatkov meritev 
- iz imisijskih postaj za spremljanje stanja 
kakovosti zraka v Trbovljah in Zagorju - v 
zadnjih treh mesecih je moč ugotoviti, da se 
tudi po zaustavitvi proizvodnje v cementarni v 
začetku decembra, kakovost zraka ni izboljšala. 
Nasprotno, kakovost zraka je bila zaradi zimskih 
vremenskih razmer ter onesnaževanja iz drugih 
industrijskih virov - prometa in individualnih 
kurišč - še slabša. 

Da so nujne sistemske spremembe, je na 
nedavnem obisku v Trbovljah poudaril tudi 
Minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić. 

zmanjšalo onesnaženost Zasavja s škodljivimi 
snovmi - kot so prašni delci in benzen - saj so 
strokovne študije v vseh okoljih pokazale, da so 
ob prometu prav individualna kurišča največji 
skupni emitenti teh dveh onesnaževalcev. 

Strokovnjaki namreč že dolgo opozarjajo, da 
cementarna ni edini okoljski problem Zasavja in 
da se je ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja 
potrebno lotiti celostno. Prvi in zelo pomemben 
korak bi lahko bil ponovni razmislek o uvedbi 
daljinskega ogrevanja Zasavja. To bi bistveno 

Povprečni tedenski podatki v času obratovanja 
cementarne 
(11. 11. 2010―30. 11. 2010)

Povprečni tedenski podatki v času neobratovanja 
cementarne 
(30. 11. 2010―28. 1. 2011)
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INTERVJU

Ob pridobivanju sekundarnih surovin 
iz ostankov odpadkov, običajno ne 
pomislimo na Gorenje … 
Naša skupina, Gorenje, je že pred leti 
prepoznala poslovni in širši družbeni pomen 
dejavnosti ekologije. Gradimo novo znanje 
naših sodelavcev, vlagamo v nove tehnologije, 
spodbujamo raziskave in razvoj, sodelujemo s 
partnerji na skupnih projektih in širimo divizijo 
ter njeno ponudbo - zato, da bomo lahko 
podjetjem in lokalnim skupnostim na območju 
celotne jv Evrope tudi v prihodnje partner, ki bo 
znal ponuditi celovito rešitev.

Kam se po izkoristku energetskega 
potenciala odpadkov znotraj EU uvršča 
Slovenija? 
v Sloveniji smo na področju uporabe trdnih 
goriv iz nenevarnih odpadkov šele na začetku, 
saj imamo na seznamu samo tri objekte, ki 
sprejemajo ta alternativni energetski vir za 
sosežig. Ti so cementarna Anhovo, cementarna 
Lafarge Trbovlje in Toplarna Celje. 

Z Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov 
v trdna goriva (Ur. L. RS št. 57/2008), smo 
v Sloveniji naredili pomemben korak k 
uresničevanju energijske izrabe nenevarnih 
odpadkov v obliki trdnih goriv. S to Uredbo so 
trdna goriva iz odpadkov kategorizirana v 5 
razredov, pri čemer je za posamezni razred 
najpomembnejša vsebnost klora in kurilna 
vrednost trdnega goriva. Potrebno je posebej 
poudariti, da se v skladu z navedeno Uredbo, 
lahko uporabijo samo nenevarni odpadki. 

V lanskem letu ste odprli sodoben center 
za predelavo odpadkov. Kakšne so vaše 
dosedanje izkušnje? 
Naše trdno gorivo je primerno za sosežig v 
cementnih pečeh, v termoenergetskih objektih 
in toplarnah. Z ustrezno tehnološko dopolnitvijo 
dozirnega sistema, je lahko alternativni 
energetski vir cementarnam, termoenergetskim 
objektom in številnim komunalnim toplarnam. 
Linija je sodobno zasnovana in ves kontrolni 
prostor s pripadajočo elektroniko in krmilnimi 

''v Sloveniji smo šele na 
začetku. Naše gorivo 

uporabljajo v cementar-
nah Anhovo in Trbovlje 

ter toplarni celje.''
napravami, je v posebnem zaščitenem prostoru. 
Linija je testirana pri polni obremenitvi in brez 
težav dosega maksimalno kapaciteto 11-12t/h. 
Zaradi trenutnih slabih gospodarskih in 
ekonomskih razmer v gradbeništvu, je 
povpraševanje po dobavi našega goriva 
nekoliko upadlo.

Kako nadzorujete kakovost vhodnih 
materialov za zagotavljanje kvalitete 
goriva, kakšne kakovosti je končno gorivo 

in kako to spremljate? 
Gorenje Surovina d.o.o. je prva gospodarska 
družba v Sloveniji, ki je kot način energijske 
izrabe trdnih odpadkov uvedla proizvodnjo 
trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov. Gre za 
produkt kvalitetnega trdnega goriva SRF (Solid 
Recovered Fuel), kjer se v postopku proizvodnje 
s predpisanimi recepturami mešanja odpadnih 
materialov dosežejo njegove želene kemijske, 
fizikalne in energijske lastnosti. Naš produkt 
trdnega goriva ni naključen, temveč strogo 
nadzorovan s stalnimi laboratorijskimi anali-
zami kovinskega in nekovinskega dela vhodnih 
odpadnih materialov ter produkta trdnega 
goriva. S tem se zagotavlja tudi njegova kvaliteta. 
Osnovne zahteve pri razvoju trdnega goriva 
iz nenevarnih odpadkov v Gorenju Surovini 
so bile povzete po standardih RAL nemškega 
združenja proizvajalcev in uporabnikov 
alternativnih goriv Bundesgütegemeinschaft 
Sekundärebrennstoffe s sedežem v Münstru. 

Naš laboratorij je v prvi vrsti namenjen izvajanju 
postopkov za zagotavljanje kakovosti trdnega 
goriva iz odpadkov (v skladu s SIST TS CEN/
TS 15359 in ostalih standardov), zahtevami 
proizvodnega procesa in odjemalcev. večino 
preizkusov izvedemo sami, končna poročila 
o kakovosti proizvoda pa izdelajo akreditirani 
pogodbeni laboratoriji.

V čem vidite glavne prednosti uporabe 
alternativnih goriv proizvedenih iz 
odpadkov? 
S proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih 
odpadkov dosegamo pomembne okoljske 
koristi, predvsem v zmanjševanju toplogrednih 
plinov in zmanjšanju izcednih vod iz odlagališč 
odpadkov, saj bi ostanki nenevarnih odpadkov 
po razvrščanju sicer končali na odlagališču. 
Prav tako proizvodnja trdnih goriv iz nenevarnih 
odpadkov pripomore k zmanjševanju primarnih 
energentov, ki bi jih sicer uporabili naši 
prevzemniki. 

Postavljamo nov mejnik 
na področju proizvodnje 
alternativnih goriv iz odpadkov

JURE FIŠER

jure Fišer, univerzitetni 
diplomirani ekonomist, 
je postal direktor 
mariborske Surovine 
leta 2009. 

Na ta položaj ga je 
imenoval nadzorni 
svet Surovine, ki ga 
vodi Franjo Bobinac, 
predsednik uprave 
Gorenja. 

Pred tem je bil dve 
leti izvršni direktor 
Gorenja za področje 
ekologije. 

tri leta je bil direktor 
Gorenja v Londonu, 
dve leti tudi izvršni 
direktor za področje 
prodaje in marketinga 
Gorenja. 
 

DODATNE INFORMACIJE
GORENJE SUROVINA d.o.o.
Ul. vita Kraigherja 5
2000 Maribor
www.surovina.si

Iz česa in na kakšen način v Gorenje Surovini 
proizvajajo trdno gorivo iz nenevarnih odpadkov?  

v trdno gorivo (TGO) se 
lahko predela industrijske 
odpadke, kosovne odpadke, 
ostanke embalaže, odpadno 
embalažo, ostanke ločenih 
frakcij komunalnih odpadkov 
in druge nenevarne odpadke, 
ki se jih zaradi nečistoč ne 
da prerazporediti in pripraviti 
kot sekundarno surovino. 
Med odpadne surovine za 
proizvodnjo trdnih goriv se 
vključuje plastiko, papir, 
karton, les, tekstil in druge 

gorljive materiale. Predelava v 
TGO je idealna rešitev za vsak 
odpadek, ki ni sporen z vidika 
nevarnih primesi, obenem pa 
ima zadostno kurilno vrednost 
in omejeno vrednost klora. 
Nespornost odpadka se preverja 
pred prevzemom in v skladu s 
predpisom o predelavi odpadkov 
v trdno gorivo. Proces predelave 
nenevarnih odpadkov temelji na 
mehanski obdelavi odpadkov 
po postopku R12, R13 in 
vključuje: večstopenjsko mletje 

odpadkov, izločanje magnetnih 
in nemagnetnih kovin (ki se 
kasneje reciklirajo) in izločanje 
ostalih anorganskih materialov 
(kamenje, steklo, druge kovine, 
itd.). Preostanek ki se ne izloči 
(plastika, les, papir, karton, 
tekstil), se uporabi za proizvodnjo 
trdnega goriva.

Za povezavo med posameznimi 
stroji uporabljajo transportne 
trakove, ki s tesnjenjem med 
transportnim trakom in koritom, 

preprečujejo izhajanje prašnih 
delcev med transportom. Za 
odpraševanje služi sistem 
kanalov in ventilatorjev, ki vodijo 
onesnažen zrak v dva vrečasta 
filtra, nameščena izven proizvodne 
hale.

Foto Gorenje Surovina

Foto Gorenje Surovina
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POVEZANOST Z OKOLJEM

DODATNE INFORMACIJE
Turistično razvojno društvo krajinski 
park Kum Dobovec
Dobovec 49
1423 Dobovec
www.trdrustvo-kpkumdobovec.si

ovsod je do prišleka prihajal 
neznosni smrad, pogled na 
potoke in Savo pa tudi ni ponujal 

zadovoljstva. Le redki posamezniki 
so takrat opozarjali na nevarno 
onesnaževanje. Tudi prebivalci sami se 
niso prav dosti ozirali na okoljevarstvo. Kaj 
vse se je takrat kurilo v domačih pečeh 
in spomladi ali jeseni na vrtovih, se še 
mnogi spomnimo. Če ni dobro zagorelo, 
je pomagalo kakšno motorno ali jedilno 
olje. O tem, kaj je gorelo v kresovih, tudi ni 
potrebno izgubljati besed. 

Kakšne velike možnosti za razvoj turizma 
Zasavje ni imelo tudi zaradi opisane 
podobe, po kateri so ga v preostalih 
delih Slovenije poznali. v zadnjih letih 
se je z večjo okoljsko ozaveščenostjo in 
tudi povsem drugačno podobo Zasavja, 
marsikaj spremenilo. Med tistimi, ki se 
trudijo v zasavske konce privabiti turiste, 
je vsekakor Turistično razvojno društvo 
Krajinski park Kum-Dobovec, ki si je pred 
leti zastavilo cilj razvijati samozavest 
in spreminjati mišljenje o zasavskem 
podeželju. 

Ko so po dolinah poganjali prvi pomladni 
cvetovi, smo v zavetju mogočnih dreves 
s predsednikom društva Marjanom 
jamškom prehodili učno pot, ki je bila še 
nedavno odeta v belo odejo. 

„Učna pot se nahaja v Krajinskem parku 
Kum, ki je vključen v območje Natura 

2000. Hoje po dobro označeni poti 
je približno za poldrugo uro,“ nam je 
povedal jamšek, ko smo se pomudili pri 
informacijskih tablah na začetku poti na 
Dobovcu. Sledi v snegu so pričale, da 
pot ni osamljena. Prišli smo v Kraški svet 
oziroma Osameli kras, kot se reče temu 
področju. Zanj so značilne vrtače, jame 
in manjša brezna. Najgloblje brezno, kjer 
smo zaustavili korak, je kar 37 metrov 
globoko. Imenuje se Turkov prepad. 

„Pred davnimi leti naj bi vanj padlo 
več volov. Njihovi ostanki so - po 
pripovedovanju - prišli ven pri Mitovškem 
slapu,“ nam je jamšek zaupal eno izmed 
legend, za katero ne moremo trditi, 
da velja. Zagotovo pa držijo njegove 

P

ZAČETEK POTI v dOBOvCU  
v družbi Marjana jamška, predsednika 

Turistično razvojnega društva Krajinski park 
Kum, je učna pot še toliko zanimivejša.

Foto andrej Sopotnik

Naravoslovna učna pot 
kumskega brezokca
Zasavje je bilo v preteklosti tisti predel Slovenije, ki 

ga je močno zaznamovalo rudarstvo in z njim povezana industrija. Komur spomin 
seže desetletje v preteklost, se bo strinjal, da nas je - ob izstopu z vlaka - v 
Zagorju pričakala od apna zaprašena dolina, v Trbovljah od cementa, v Hrastniku 
pa zanemarjena tovarniška poslopja. 

naslednje besede: „Učna pot je ime 
dobila po majhnem svetlo rjavem hrošču, 
ki živi v razpokah jam in pod kamni v 
gozdu. Njegovo ime je kumski brezokec 
(Anophthalmus schaumi kumensis).“ 
Anophthalmus pomeni „brez oči“, kar zanj 
velja, saj ima te zakrnele.

Pot nas je peljala naprej do mogočne 
smreke, katere obseg debla v prsni 
višini znaša skoraj tri metre. Že smo 
prišli do razgledne točke, primerne tudi 
za spoznavanje drevesnih vrst. „Ob poti 
uspeva več kot štirideset različnih lesnih 
vrst: drevesa in grmovnice. Najpogostejša 
drevesa so bukev, smreka, javor, hrast, 
lipa, jesen, gaber, od grmovnic pa 
leska, dren, dobrovita in še kaj bi se 

našlo. Najštevilčnejša divjad je srnjad, v 
kumljanskih gozdovih pa živijo tudi jeleni, 
mufloni, gamsi, divje svinje, jazbeci, lisice, 
kune in številne vrste ptic,“ nam pove naš 
vodnik po učni poti.

Omeniti velja, da bi navkljub zavzetemu 
delu pridnih članov društva, projekt brez 
evropskih sredstev le stežka zaživel. 
Poleg evropske pomoči pa so v društvu 
veseli tudi podpore nekaterih podjetij 
in ustanov: RTH, TET, Občina Trbovlje, 
Metalia, Zavarovalnica Triglav in Lafarge 
cement trbovlje. 

„Ko so nam predstavili projekt, se nam je 
zdel dovolj zanimiv, da smo jim obljubili 
pomoč. Sama izvedba projekta tudi lepo 
sovpada z letošnjim mednarodnim letom 
gozdov, kar je še en razlog več, zakaj 
smo projekt podprli,“ nam je odločitev za 
podporo zaupal Andrej Sopotnik iz Lafarge 
cementa.

Na prijetno pot se lahko mirno podate 
tudi sami, saj je ta lepo označena, ali pa 
pokličete na 041-631-688 in se dogovorite 
za vodiča.

iGor GoŠTE

ZANIMIVOSTI
Približno 15 minut 
boste do Dobovca 
potrebovali z avtom 
iz Zagorja, Trbovelj 
ali Hrastnika.

680 metrov nad 
morjem leži vas 
Dobovec, kjer  se 
pot prične.

1,5 ure boste 
potrebovali za 
sprehod po poti.

1120 metrov je 
visok Kum, najvišji 
vrh Zasavskega 
hribovja.

Projekt urejanja vstopa v Trbovlje
SODELOvANjE CEMENTARNE IN FAKULTETE ZA ARHITEKTURO LjUBLjANA

cementarna trbovlje ima zelo pomembno 
lego v prostoru in s tem tudi velik vpliv 
na bližnjo in širšo okolico Zasavja. Leži 
na stičišču glavne prometne vpadnice 
v mesto Trbovlje in železniške povezave 
Ljubljana – Zidani Most. Tako predstavljata 
prvi stik obiskovalca z mestom Trbovlje 
prav cementarna in železniška postaja. 
Še posebej pomemben dejavnik je prav 
železniški promet, ki preko te postaje 
letno prepelje okoli 250.000 potnikov in 
je s tem 10. najprometnejša železniška 
postaja v Sloveniji.

Lafarge Cement je zato v sodelovanju 
z Fakulteto za arhitekturo organiziral 
urbanistično-arhitekturno delavnico, kjer 
se je pokazalo, da je potrebno k problemom 
pristopiti širše in območje urediti celostno, 
ne glede na lastništvo. Študentje fakultete 
za arhitekturo so izsledke januarja letos 
predstavili predstavnikom cementarne, 
Občine Trbovlje in Slovenskih železnic. 

Na prostoru ob železniški postaji so 
prometne poti nejasne, parkirišča pa 
organizirana neracionalno. Občutno je tudi 
pomanjkanje po odprtem javnem prostoru 

in poteh za pešce. Tovarniški volumni 
različnih velikosti in barvna neusklajenost 
fasad ustvarjajo problematičen stik z 
mestom. 

Cilj delavnice je bil iskanje najboljših 
rešitev za prometno ureditev območja, 
tega narediti prijaznega uporabnikom, ga 
likovno poenotiti ter na ta način uskladiti 
prostorska neskladja. 

Predlagana rešitev predvideva oblikovanje 
javnega prostora ob železniški postaji, 
kjer se ljudje zadržujejo med čakanjem 
na vlak ali avtobus. Predvidena je 
nova informacijska točka, ki s trafiko in 
prodajalno ustvarja manjši trg in hkrati 
služi kot nadstrešnica za avtobusno 
postajo. Predlagana je tudi nova pove-
zava, ki vzdolž celotnega parkirišča z 
drevoredom zagotavlja prijeten ter varen 
dostop od železniške postaje do parkirišč. 
K prijetnejšem ambientu bi prispevale 
ozelenele površine in na novo zasajeno 
drevje. 

Tudi pri predlagani organizaciji parkirišč je 
prostor za tovorni in osebni promet postal 

zelo jasno ločen. Racionalno organizirano 
parkirišče bi tako zagotovilo 82 parkirnih 
mest za osebna in 9 mest za tovorna vozila. 
Na podoben način organizirano parkirišče 
na nekdanjih hranilnikih mazuta, bi 
zagotovilo dodatnih 61 parkirnih mest za 
osebna vozila.

Po oceni udeležencev delavnice, bi bilo 
smiselno tovarniške površine porazdeliti 
po sklopih, glede na tip proizvodnega 
procesa. Tako bi dobili pet med seboj 
ločenih enot, na katerih bi se na didaktičen 
način grafično predstavilo tehnološki 
proces. Obenem bi fasada predstavlja 

podlago, na kateri bi se izražali lokalni 
umetniki. 

Projekt ki je prinesel kar nekaj odgovorov 
in rešitev, je pomenil prvi korak k 
sodelovanju podjetja Lafarge Cement, 
Občine Trbovlje, Slovenskih železnic ter 
Fakultete za arhitekturo, pri urejanju 
javnega prostora. 

Celotno dokumentacijo in maketo obmo-
čja si lahko ogledate v avli upravne stavbe 
podjetja Lafarge Cement d.o.o.

LukA LOČIČNIk

POGLED IZ PERONA

Avtorji:
mentor: doc. mag. 

Tadej Glažar MA(BIA)
asistenta: Andraž 
Intihar abs. arh.,

vid de Gleria abs. arh.
študentje: jure 

Heniksman, Primož 
Kastelic, Ajša 

jericević, jošt Hren, 
Luka Ločičnik

žELEZNIŠKI POSTAJI

NA UREJEN JAVNI
PROSTOR OB
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v premislekih bodi podoben polžu, v dejanjih 
ptici.

Slovenski pregovor

LETA 1949
   UMRLI SLOVENSKI PESNIK, 

PISATELJ IN 
PREVAJALEC

UPODOBLJ. 
LIK V MEH. 
TELENOVELI 

REBELDE

SLOVENSKA 
STARLETA 

JURANOVIČ

UMRLI SL. 
PESNIK, 

PISATELJ IN 
PREV. (Fran)

POZORNOST 
VZBUJAJOČ 
DOGODEK V 

MORS

PRASLOV.
BOGINJA 

PLODNOSTI,
ZAŠ. ŽENSK 

IVO
ROBIČ

BIVŠI DIREKTOR PREMOGOVNIKA 
VELENJE, TUDI DOCENT NA 
NARAVOSLOVNI FAKULTETI 

(Evgen)

KLIC TURŠ. 
MEŽNARJA 
Z GALERIJE 
MINARETA

ANJA
ZAVADLAV

VELIK, 
PROSTRAN 
TRAVNIK

OTOK 
V JONSKEM 

MORJU

TRD, BEL 
IZRASTEK V 

ČELJUSTI

NASELJE IN 
OBČINA NA 

KORZIKI

JAPON-
SKA TRADICIJA 

ZLAGANJA 
PAPIRJA

LOČ. SNOVI V 
BIOKEMIJI

10

MLAJŠA KA-
MENA DOBA

LETA 1934 
ROJENI SL. 

HUMORIST IN 
NOVINAR

9

OKRASNI 
PREDMET NA 

VERIŽICI

7 1 DOBA, VEK PREDMET ZA 
PRIVABLJAN.

OZNAKA ZA 
KOPER

LJUB. ŽUPAN 
(Zoran)

SLAB 
POZNAVALEC 
STROKE, LAIK

5
RAZTAPLJ., 

SLABITEV BARV, 
DILUCIJA

SLOVENSKA 
KONCEPT. 

UMETNIŠKA 
SKUPINA

ŽIRO
RAČUN

LJUDSKI, 
HITER PLES

DNEV. KOP V 
INDONEZIJI

ROBERT 
REDFORD

PREB. SEV. 
KRAJEV

RAHEL, 
ENAKOMEREN 

GIB SRCA

2
SERGIO 

ENDRIGO

SLOVENSKA 
POPEVKA-

RICA
VRČKOVNIK

6 ERNEST 
HEMINGWAY
FRANCOSKI 
DEPARTMA

GORA V GRČIJI, 
APOLONOV DOM

BESEDILO V NAT. 
OBLIKI

12 SL. TENOR. 
DARIAN

11

PAPEŽEVA 
KRONA

GL. MESTO 
LIECHENST.

AL
PACINO

PRETEČEN ČAS 
OPRAVLJANJA 

POKLICA

SL. IGRALKA 
(Alenka)

13 NASELJE NA 
KORČULI, 

NERAZLOČNA 
ČRKA

EMIL 
NOLDE

BIVŠI
EGIPTOVSKI 
PREDSEDN. 

(Gamal Abdel) 

4 IMMANUEL 
KANT

SL. IGRALKA 
(Nina)

FR. POLITIK 
(Pierre)

ZELNATA 
TRAJNICA

SLOV. VRH SZ 
OD POLHOVEGA 

GRADCA

14 ASTROLOG 
(Danijel)

3 THOMAS 
ADDISON

TIT
VIDMAR

FRAN
ERJAVEC

SLOV. IGRALKA 
KRAVANJA

NAJVEČJA 
GLAVNA ŽILA, 

ARTERIJA

8 SLOV. PESNIK 
(Marjan), 

STROK. ZA
 POŽARNO 
VARNOST 

(Andrej), RA-
ZISKOVALKA 

(Tanja)

VZDEVEK SL. 
DIPLO-

MATA BORISA 
TRAMPUŽA

SLOV. POLITIČARKA, 
SOCIOLOGINJA IN PODŽUPANJA 

TRBOVELJ (Barbara Žgajner)

VRSTA 
ORJAŠKE 
ŠKOLJKE

Pravilno rešitev križanke napišite na kupon in ga do vključno 31. 3. 2011 
pošljite po pošti na naslov:

UREDNIŠTVO NAŠE CAJTNGE
LAFARGE CEMENT D.O.O.
KOLODVORSKA 5, 1420 TRBOVLJE

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 5 nagrajencev in jih obdarili s 
praktičnimi nagradami.
Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki časopisa Naše cajtnge.

Nagradna križanka   št. 01/2011
Rešitev:

Ime in priimek:

Naslov:

Bolhe

To vrsto nadloge smo verjetno pojrbali od gnile kraljevine, 
ali pa se je prinesla iz partizanov. Imeli smo jo torej, tudi v 
porajajočem socializmu.
Tudi ta je, še kako, povezana z pomanjkljivo higieno. 
v tistih časih, še ni bilo pralnih strojev in se je posteljnina in 
perilo menjavalo, malo redkeje kot danes. Za to je bilo več 
vzrokov. Enkrat ni bilo pralnih sredstev, drugič voda ni tekla, 
ker je crknil ležaj na črpalki pri rudniku, rezervnih delov pa ni 
bilo, tretjič je pa pozimi voda zamrznila. 
Da se kdaj kakšni gospodinji ni ljubilo, to se pa ni omenjalo.
Pogoje za rejo torej imamo.
Pasmo nismo preveč izbirali, saj se je poreklo vleklo še iz 
prve svetovne vojne zato je bila, domača, že prava avtohtona 
sorta, lepo zalita, z dolgimi nogami prav prilagojena našim 
razmeram, ravno pravšnja.
Gremo torej! Kam? v kino seveda!
Kino. Mirno sediš in uživaš ob pogledu na Ester Wiljems, sline 
se ti cedijo. »Groza!«, za pasom se pojavi žgečkanje, slinjenja 
je v trenutku konec, film naenkrat postane nezanimiv, 
lepote filmske dive izginejo, komaj še čakaš, da je predstave 
konec. jadrno odhitiš proti domu, kjer se slečeš in znebiš 
nezaželenega bitja. 
v kino bom šel pa že še, kdaj drugič, še razmišljam.
Doma. Ponoči. Topla postelja. Alarm, ne letalski, kot v pravkar 
končani vojni, bolha. Nežno te grizlja okrog trebuha in ti nažira 
že tako od vojne načete živce. Treba bo ukrepati. Prižgeš luč, 
počasi odgrneš posteljo. S filigransko natančnostjo pričneš 
s preiskavo. Ne odnehaš prej, da jo najdeš. Maščevanje je 
krvavo. Osliniš palec in kazalec in jo zagrabiš, omamljena 
od sline in stiska prstov, z njimi še malo pomencaš, otrpne, 
natovoriš jo na noht palca druge roka, z nohtom palca roke 
s katero si jo ujel, pričneš stiskati ubogo živalco. Glasen pok 
se zasliši izpod nohtov, kri brizgne na vse strani in to je dober 
znak, da je eksekucija končana, preostane ti le še, da si roke 
obrišeš v gate in greš nazaj spat.

LEopoLd odLAzEk-Lubo

Leopold Odlazek - Lubo je človek številnih 
talentov. Nekdanji cementar, danes 
upokojenec ter odličen poznavalec 
trboveljščine in trboveljskosti. Med utrinki iz 
vsakdanjega življenja se je dotaknil tudi tem, 
ki so ponavadi spregledane – od sanitarij, do 
hišne golazni. Za prvič pa nekaj več o bolhah 
(iz besedila higiena).

ZASAvSKA PRETEKLOST

Znanim Zasavcem zlezemo 
pod kožo

Peter Kauzer ml. se je rodil 8. 9. 1983 v Trbovljah. 
Osnovno šolo je končal v Hrastniku, gimnazijo v 
Celju, trenutno pa je študent na Fakulteti za šport in 
zaposlen v Športni enoti Slovenske vojske.

Vaš najljubši kotiček v Zasavju in zakaj? 
Domači kavč ali pa sprehod v naravi, 
ponavadi greva z dekletom na sprehod 
proti Kalu.

Kje stanujete? 
Od lanskega aprila stanujem v Hrastniku.

Kaj imate pri svojem delu najraje in 
zakaj?
Najraje imam to, da sem vedno v stiku z 
naravo. voda je konec koncev vir življenja 
in ne vem kaj je lahko lepšega. 

Oseba, ki jo najbolj cenite in zakaj?
janja. Ker me spodbuja pri tem, kar 
delam, saj imam zelo malo prostega časa 

in je včasih kar težko, ko sem skoraj celo 
poletje zdoma. 

Kateri profesor iz osnovne šole vam je 
najbolj ostal v spominu in zakaj?
Na vsakega imam poseben spomin. So bili 
pa vsi “fajni”. 

Zadnja knjiga, koncert, film, razstava, 
gledališče, plošča? 
Knjiga: “Samo človek sem!”- jure Robič in 
Tomaž Kovšca, film: 127 Hours, koncert: 
Elvis jackson.

Kaj od navedenega bi najbolj priporočili 
in zakaj? 
vse troje bi priporočal.
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Kaj najbolje skuhate? 
Zrezke.

Kaj najraje pojeste in s čim najraje 
zmočite grlo? 
Najraje pojem domače testenine, zrezke 
(goveje, puranje), grško solato … Najraje 
si grlo zmočim z mrzlo naravno limonado.

Katere otroške sanje so se vam že 
izpolnile, katere še ne? 
Želja, ki se mi je izpolnila, je naslov 
svetovnega prvaka, tista, katero pa 
še čakam, da se izpolni, pa je naslov 
Olimpijskega prvaka.

Razvada, ki se je nikakor ne morete 
odvaditi?
vsako jutro, ko se zbudim, popijem kavico.

Kaj vas najbolj razjezi in kaj razveseli? 
Razjezijo me hinavski ljudje. Razveseli me 
moje dekle janja in maček Bobi.

Bi z nami delili nekaj o vas, za kar menite, 
da nihče, razen vam bližnjih, ne ve? 
Naj ostane to samo zame.
 
Pregovor, po katerem se ravnate in 
zakaj? 
Carpe diem. vsak dan, ko se zbudiš imaš 
2 odločitvi, ali boš slabe ali dobre volje. jaz 
si raje izberem dobro voljo in poizkušam 
maksimalno užiti dan.
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