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Koledar dogodkov leta

M

v Zasavju

Otroci prve triade zasavskih osnovnih šol konec januarja
ponovno sedejo v šolske klopi. Tradicionalni novoletni
pohod na Kum, ki sicer poteka 2. januarja, je odpovedan.
39.
pohod na Kum tako prvič poteka virtualno. Medijske
toplice končno dobijo novega lastnika. Kupi jih družba
Hoteli in turizem Rogaška iz Rogaške Slatine, katere
lastnik je Marjan Krajnc. Hrastnik obišče minister
Jernej Vrtovec, županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič

in direktorica AGM Nemec Maja Gerčar podpišeta
o preureditvi Ledenice, podelijo pa tudi priznanja
pogodbo

za prostovoljce zasavske regije leta 2020.

V

Zagorju, Trbovljah in Hrastniku podelijo najvišja
občinska priznanja za kulturo. V Zagorju ju prejmeta
Karmen Cestnik in Helena Ključevšek, v Trbovljah

Antonio Živkovič,

v Hrastniku pa Urška Perko in
Franc Ocepek. Odpadke iz Trbovelj pričnejo voziti
t>

FEBRUAR

4

v Celje in ne več na deponijo Ceroza v Unično, kjer so
pred leti zgradili skupno zasavsko deponijo. Smetarska

vojna v Zasavju se nadaljuje. V Trbovljah starši izvedejo
prvi protestni shod proti zaprtim šolam. Pridružijo se
jim tudi v Zagorju in Hrastniku. V Trbovljah sedež dobi
tudi novonastajajoča letalska družba SouthEast Airlines.

Po celotni Sloveniji, tudi v Zasavju, pa pričnejo z akcijo
Samo ja pomeni ja.

Občine Zagorje, Trbovlje in Hrastnik obišče predsednik
RS Borut Pahor. V Hrastniku podpišejo pismo o nafmeri
za gradnjo doma starejših, ki bo zgrajen do leta 2023.
V Hrastniku zaživi projekt Prostofer. Prvo vožnjo opravi
župan Marko Funkl. Sodišče zavrne predlog občin, ki
sodelujejo v Cerozu, da bi prepovedalo vožnjo odpadkov
na deponijo v Celje. Minister Zdravko Počivalšek
obišče podjetje Eti Elektroelement. V Trbovljah
izvedejo
čistilno akcijo Očistimo Trbovlje 2021, učiteljico na OS

Ivan Skvarča Zagorje Nino Jelen pa izberejo za najboljšo
učiteljico v slovenskih osnovnih šolah.
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Zasavje obišče minister za infrastrukturo Jernej

APRIL

Vrtovec,

ki z župani spregovori o najbolj perečih skupnih
projektih občin in ministrstva, predvsem o cestni in
železniški infrastrukturi ter urejanju rudniških površin.
8.
aprila umre novinar, dopisnik in urednik Jure Nagode.
VDC Zagorje ob Savi po devetih letih preimenujejo
v VDC Zasavje, proslave ob 27. aprilu, dnevu upora proti
okupatorju pa že drugo leto potekajo preko spleta in

televizijskih ekranov.

MAJ

Rudar Prometej, največja skulptura rudarja nad Trbovljami,
oživi. V Trbovljah odprejo nakupovalni center Pilon,
ki stoji na mestu nekdanje Strojne tovarne Trbovlje.
Predsednik republike Borut Pahor Mateji Kos s Podkuma
2020.

podeli priznanje na področju prostovoljstva za leto
Nova direktorica Zasavske gospodarske zbornice

postane Tjaša Pole. Zagorski pesnik Vlado Garantini
praznuje 80 let. Občini Hrastnik in Trbovlje postaneta
prostovoljstvu prijazni občini, v uredništvu Savusa pa

obeležijo izid prve številka Zasavskega tednika, ki se
kasneje preimenuje v Savus, pred sedmimi leti.

Občina Trbovlje prvega junija praznuje občinski praznik.
Na osrednji proslavi podelijo prvojunijsko nagrado
Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, posebno
priznanje županje Majdi Skrinar Majdič in zlato
sončnico Krajevni skupnosti Klek. Ob 90. obletnici
rojstva slikarja Janeza Kneza širom Zasavja pripravijo
pet razstav njegovih del. Generalni direktor Steklarne

Hrastnik Peter Čas in županja Občine Trbovlje Jasna

Gabrič podpišeta pismo

o nameri gradnje nove, zelene
steklarne v Trbovljah. Na Dolu pri Hrastniku odprejo
prevajalsko rezidenco Sovretov kabinet, v Hrastniku
pa izvedejo finalno prireditev za Miss Slovenije 2021,
ki postane Maja Čolič. Po Zasavju potuje olimpijska

bakla, v Hrastniku pa otvorijo TIC Hrastnik in veterinarsko
ambulanto, podružnico Veterinarske postaje

Laško. Trboveljska lutkovna skupina Lučke praznuje 60.

obletnico delovanja.
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Občina Hrastnik tretjega julija praznuje občinski
praznik. Na proslavi podelijo občinska priznanja. Zlato
prejme Slobodan Filipovič, srebrno Območna obrtno
podjetniška zbornica Hrastnik, bronasti pa Leopold
Majes in Andrej Kovač. V Prapretnem pričnejo z gradnjo
največje sončne elektrarne v Sloveniji. Predsednik
vlade Janez Janša obišče Kum ob 30. obletnici napada.
V Zagorju pripravijo slikarsko kolonijo, Steklarska godba
Hrastnik praznuje 90. obletnico delovanja, v Tokiu pa
se začnejo poletne olimpijske igre, na katerih nastopijo
trije Zasavci Primož Roglič, Darko Jorgič in Peter
Kauzer. V Hrastniku pripravijo še prvi festival delavskega
filma v Sloveniji - festival Kamerat.

Primož Roglič postane olimpijski prvak v kronometru.
Občina Zagorje devetega avgusta praznuje občinski
praznik. Na proslavi podelijo občinska priznanja.
Zlata prejmejo Anton Benko, Marija Čop in Tomaž
Berginc, srebrno dr. Spela Režun, posebni županovi

Maridi Cerkovnik in Kolesarski klub
Marko Zupan izvede deveti Mednarodni
festival Ursus. Gašper Ovnik osvoji naslov državnega
priznanji pa

Zagorska

dolina.

prvaka. Košarkarski klub Zagorje praznuje

delovanja, v Hrastniku pa poteka
za Jorgiča in Kauzerja.

70.

obletnico

Hi festival ter

sprejem

Vlada RS obišče Zasavsko regijo. Splošna bolnišnica
Trbovlje prejme novo napravo za fototerapijo novorojenčkov,
ki jih ogroža zlatenica. Občina Trbovlje otvori

športni park Ledenica. V Steklarni Hrastniku odprejo
kisikarno, enoto za proizvodnjo kisika, v Trbovljah pa
kinestetično učilnico, prvo učilnico, v kateri ni stolov.

Društvo Loke studio obeleži deseto obletnico delovanja.
Primož Roglič tretjič zapored osvoji Dirko po Španiji.
V Zagorju otvorijo prenovljeno telovadnico pri OS Toneta
Okrogarja in novo Glasbeno šolo Zagorje oz. Vilo
Medea. V Zagorju zaživi projekt ZaNaprej, v Trbovljah
pa pripravijo 13. tradicionalni festival novomedijske
kulture Speculum Artium. Zmagovalka Slovenske note
2021 postane Velenjčanka Pia Katarina Kremžar.
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se vrne domov.

6

Pripravijo mu kar dva

sprejema enega v Strahovljah in enega na mestni

ploščadi

v Zagorju. Tilen Zaje ponovno postane svetovni
prvak v kickboksu v kategoriji do 79 kilogramov. OS
Ivana Cankarja Trbovlje osvoji naziv Naj kulturna šola
2021 v kategoriji male šole in podružnične šole. V Trbovljah

pričnejo s podiranjem Hauckove hiše, na njenem
mestu pričnejo graditi stanovanjski blok. Inovacija VDC
Zasavja Gradimo vključujoče, inovativno in povezano
Zasavje postane zmagovalka izbora inovacij leta, ki jih
na nacionalnem nivoju izbira Gospodarska zbornica

Slovenije.

Roman Rozina izda nov roman Sto let slepote,
Maruša Stoklasa Drečnikpa knjigo Kuoln, glažuna in
še kaj. Trboveljčanka Betka Skorjanc se pri svojih 90.
letih že sedmič povzpne na Triglav.

Spletna stran Savus. si praznuje šesto obletnico. V kip
Rudarja Prometeja vstavijo dve časovni kapsuli za

prihodnje rodove. Inštitut dr. Antona Korošca, katerega
direktorje Primož Jelševar, prejme nagrado za najboljši
evropski projekt v letu 2021. V Trbovljah se podraži
ogrevanje, Pot spominov NOB v Hrastniku pa praznuje
40. obletnico nastanka.

Vodenje Splošne bolnišnice Trbovlje prevzame Metod
Kurent, ki načrtuje precej naložb. Ekološki aktivist
Uroš Macerl preneha z vodenjem Eko kroga in napove
vstop v politiko ustanovi novo zeleno stranko Vesna.

Zasavski muzej Trbovlje praznuje 70. obletnico delovanja,
KC Delavski dom Zagorje pa dobi najsodobnejšo
odrsko tehniko. Delavski dom Trbovlje (DDTLab) se s
projektom Neurofly predstavi na Expu v Dubaju, dijaki
Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega, pa priskočijo
na pomoč zaposlenim v bolnišnici Trbovlje.
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