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FILATEL IST IČNO DRUŠTVO TRBOVLJE  

 

70 let mesta Trbovlje  

Znova se je pokazala 
priložnost, da ob ob-
činskem prazniku 
pripravimo priložnos-
tno izdajo. Tokrat 
smo združili moči z 
upravo občine Trbov-
lje. Le-ta je že imela 
namen letošnje leto z različnimi priložnostmi 
obeležiti 70 let pravic, ki našemu kraju dajejo 
pravice, ki gredo mestu. Za te priložnosti je 
že imela narejen in uporabljen logotip. Pred-
lagali smo, da z združenimi močmi pripravimo 
priložnostno izdajo s pOsebno znamko in ilus-
triranim poštnim žigom. Prvotni predlog z 
naše strani je šel v smeri izdaje primerne raz-
glednice, s pomočjo katere bi bilo mogoče 
izdelati maksimum karto. Že zelo dolgo obdo-
bje je preteklo, odkar je naše mesto dobilo 
novo razglednico. Zato se nam je zdel ta visok 
jubilej mestnih pravic odlična priložnost za 
novo razglednico Trbovelj. Razglednice so 
zelo dober turistični promotor, kar seveda 
udejanja hotenja razvoja mesta in občine tudi 
v turistični dejavnosti.  

Oblikovanja vseh treh gradnikov priložnostne 
izdaje se je lotil Darjan Bunta. Celostni logo-
tip, ki ga Občina Trbovlje že uporablja za vse 
pomembne dogodke v letošnjem letu, je služil 
za izhodišče. Ker z avtorjem že dolgo sodelu-
jemo pri priložnostnih izdajah, je od zamisli 
do prvih osnutkov prišlo zelo hitro. Tako je že 
v postopku odobritve priložnostni poštni žig, ki 
je predstavljen v tem članku.  

Nekoliko več težav povzročata razglednica in 
motiv za poštno znamko. A ker so motivi že 
izbrani, smo se vsi, ki pri tej izdaji sodeluje-
mo, da bo priložnostna izdaja ob 7. desetlet-
nici mestnih pravic izdana kot priložnostna 
kartica. Tako bosta pOsebna poštna znamka 
kot tudi priložnostni poštni žig na naslovni 
strani nastajajoče razglednice. 

Razstava razglednic  

Obeležitev obletnice mestnih pravic našega 
kraja, slovesnost ob občinskem prazniku in 
predstavitev nove razglednice mesta Trbovlje, 
so same po sebi ponudile priložnost, da naše 
društvo postavi na ogled zbirke razglednic mes-
ta in občine Trbovlje. V razgovoru z zbiralci 
razglednic v našem društvu je zamisel bila dob-
ro sprejeta. Tako bo naše društvo v veliki avli 
Delavskega doma Trbovlje na predvečere 
občinskega praznika postavilo razstavo razgle-
dnic Trbovelj in okolice. Svoje zbirke bodo raz-
stavili Lado Zajc, Jani Bregar in Edo Holc.  

S postavitvijo te razsta-
ve je nastala tudi prilo-
žnost za izdajo že ome-
njene maksimum karte. 
Pomoč nam je nesebič-
no znova ponudil Darjan 
Bunta. Tako je na pod-
lagi motiva znamke ter 
pretežnega dela motiva 

nastajajoče razglednice uporabil za osnutek 
priložnostnega poštnega žiga, posvečenega raz-
stavi razglednic Trbovelj. Tudi ta priložnostni 
poštni žig je že v postopku odobritve pri Pošti 
Slovenije. 

V uvodu te razstave, ki ga bo pripravil Robert 
Jordan, bodo prikazani vsi gradniki obeh prilo-
žnostnih izdaj, tako kartice kot maksimum 
karte. Za pokušino pa 
le osnutek priložnost-
nega poštnega žiga. 

Zadnja novica 

Tretji sklop novih poš-
tnih znamk Slovenije 
bo izšel v petek, 27. maja 2022. Izšle bodo tudi 
štiri redne znamke v seriji Obiščimo Slovenijo. 
Na eni od njih bo Pipistrelovo letalo. 
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Spoštovane članice in člani, 
težko bi našel en sam razlog, zakaj je od zad-
nje številke društvenega biltena minilo že kre-
pkih devet let. Razlogov je zagotovo več. A 
skromnega prostora tega našega biltena ne 
bom tratil z mojimi osebnimi razmerami, zato 
se raje po-
svetim fila-
telističnim 
novicam. 
Pred tem še 
v lansko le-
to, ko smo 
vsi stiskali 
pesti in navi-
jali za naše-
ga zasavske-
ga kolesar-
skega šam-
piona. In ni 
nas razoča-
ral. Primož 
Roglič je skupaj s Tadejem Pogačarjem na dirki 
po Franciji pokazal, kaj v kolesarstvu zmore 
Slovenija. Morda je ostalo nekaj malega gren-
kega priokusa, saj je Primož pred predzadnjo 
etapo dirke po Franciji še bil vodilni v skupnem 
seštevku, na koncu je premoč moral priznati 
mlajšemu Tadeju Pogačarju. Nas in zagotovo 
tudi sebe pa je osrečil z neverjetno zmago 
olimpijske dirke na kronometer. Tako je naš 
rojak Primož Roglič osvojil tako rekoč vse lovo-
rike, ki v kolesarstvu štejejo za prestižne. 
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Rogla, prisrčna hvala za tvoje izjemne dosežke, 
s katerimi si nas navdahnil s ponosom. Pokazal 
si drugim in dokazal vsem nam Zasavčanom, da 
zmoremo skoraj vse, če se le lotimo stvari 
odločno in s srčnostjo. Tako kot si ti zastavil 
svojo športno pot, ki te je odpeljala na sam vrh 
svetovnega kolesarstva. 

Tako kot za vse olimpionike, je Pošta Slovenije izda-
la tudi Primoževo olimpijsko znamko. 

100 let (organiziranega) nogometa v Trbovljah 

»Igra postaja zelo napeta in živahna.« 

V preteklosti se je za nogomet najprej navdu-
ševala mladina, kasneje pa je brcanje žoge pri-
raslo k srcu tudi starejšim, ki so za to obliko 
druženja imeli čas predvsem po službi, v pros-
tem času. Prehod od zabave do organiziranega 
športnega dela pa je bil možen samo preko 
kluba.  

Na ustanovnem občnem zboru v gostilni Pravdič 
je bil 24. aprila 1922 uradno ustanovljen Delav-
ski športni klub Zora, ki je postavil temelje 
trboveljskega nogometa. Prvi delavski nogome-
tni klub so ustanovili delavci takratnih osred-
njih rudniških delavnic. Zora velja za predhod-
nico današnjega Rudarja, čeprav se je v obdob-
ju med obema svetovnima vojnama v Trbovljah 
zvrstilo kar nekaj nogometnih klubov. 

NK Rudar Trbovlje je med letoma 1945 in 1990 

dosegal odmevne uspehe v slovenskem in jugos-
lovanskem merilu. V članski konkurenci je osvo-
jil slovenski zimski pokal (1949), slovenski 
republiški pokal (1952) in osvojil tri naslove slo-
venskega republiškega prvaka (1972, 1974, 
1979). Prav tako je sodil v sam vrh slovenskega 
nogometa v mladinskih kategorijah. Mladinska 
ekipa je poskrbela tudi za največji mednarodni 
uspeh v zgodovini kluba. Leta 1949 je Rudar v 
Skopju postal jugoslovanski mladinski podprvak. 

Po osamosvojitvi leta 1991 in propadanju nek-
danjih velikih tovarn so začeli upadati tudi 
uspehi nogometnega kluba. Toplo-hladna 
obdobja kluba v zadnjih desetletjih pa niso 
spremenila splošnega zanimanja za nogomet. 
Reden vpis mladih, 200 otrok, 10 tekmovalnih 
selekcij, ... Vse to kaže, kako močno je nogo-
met tudi danes prisoten v vsakdanjem življenju 
Trboveljčanov. 

Delavska samopomoč. S prodajo razglednic so 
delavski športniki zbirali sredstva za športno 
igrišče SK Amater.  Arhiv ZMT. 

V Zasavskem muzeju Trbovlje bomo v sodelo-
vanju z NK Rudar Trbovlje ob častitljivem jubi-
leju, 7. junija 2022 ob 18. uri, odprli občasno 
razstavo in izdali publikacijo, ki bo skozi deka-
de predstavila dolgo in bogato zgodovino trbo-
veljskega nogometa. 

ziga.blaj@muzejZMT.si 

Priložnostne izdaje društva v letu 2022 

Tako kot v preteklih letih (izjema je leto 
2020, ko nam je »muziko svirala« pandemija 
virusa SARS-CoV-2), si člani upravnega odbora 
tudi v letošnjem letu prizadevamo, da s prilo-
žnostnimi filatelističnimi izdajami društvo 
obeleži za kraj in Zasavje pomembne dogod-
ke. Ob tem smo imeli srečo, da smo še nalete-
li na prave posameznike in ustanove, ki so 
našli posluh tudi za današnji čas dokaj nena-
vadne obeležitve dogodkov. 

Najpomembnejša (ne)postranska stvar na svetu 

Kaj drugega kot nogomet. Da bo v prejšnjem 
članku opisana stoletnica organiziranega nogo-
meta v Trbovljah obeležena še s spominsko 
filatelistično priložnostno izdajo, je k tandemu 
NK Rudar - muzej ZMT svoje dodalo še naše 
društvo.  

Skupaj s strokovnimi delavci muzeja smo izbrali 
fotografijo nogometašev v akciji in se s pomoč-
jo oblikovalke Nike Bradač lotili grafičnih osnu-
tkov za priložnostni poštni žig, poštno razgled-
nico in osebno poštno znamko. Iz vsega skupaj 
bo nastala naša prva letošnja maksimum karta. 

Ob pisanju tega prispevka 
sta tako razglednica kot 
osebna znamka še v 
nastajanju. Zato je za 
pokušino prikazan le 
osnutek priložnostnega 
žiga. Le-ta je v fazi 
izdajanja dovoljenja za 
uporabo v poštnem prometu pri Pošti Slovenije.  

Manjšo razstavo z nogometno tematiko ter 
predstavitvijo izdaje bomo postavili na ogled v 
prostorih Zasavskega muzeja Trbovlje. Prilož-
nostno maksimum karto bo moč dobiti v druš-
tvu ter seveda tudi v Zasavskem muzeju Trbov-
lje. Vsem tistim, ki zbirate in ustvarjate šport-
ne zbirke, bo ta priložnostna izdaja zagotovo 
lepo dopolnilo. 


