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ZON.si Aktualno Iz Sallauminesa pripotovali v Trbovlje , da bi skupaj praznovali

Aktualno Trbovlje

Iz Sallauminesa pripotovali v Trbovlje,

da bi skupaj praznovali
Avtor : Uredništvo ZON 3. junija 2022 ; 5.21 21

Oglaševanje 16.2

TrbovljeC petek , 3. junija 2022 Uredništvo Oglaševanje

AKTUALNO INTERVJU KRONIKA 1+1 =2 ŠPORT DOŽIVETJA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

https://zon.si/iz-sallauminesa-pripotovali-v-trbovlje-da-bi-skupaj-praznovali/
http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=2ae4738b-3ba0-4aa4-bd49-a0d188dcb44a1419904686
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Trbovlje so po dolgih letih zopet obiskali njihovi prijatelji iz francoskega pobratenega mesta

Sallaumines , srečanje pa so organizirali ravno v času praznovanja 70-letnice zasavskega

mesta , ob čemer so bili še posebej gostitelji vidno zadovoljni.

Prijatelji iz francoskega mesta , ki šteje dobrih

21 tisoč prebivalcev , so si ogledali Trbovlje, se

udeležili osrednje slovesnosti , ki je potekala

zadnji majski večer, seveda pa niso izostali niti

pogledi na okoliške bližnje in bolj oddaljene

kraje, od koder so se lahko razgledali z

najvišjega zasavskega vrha Kuma.

V prostorih Občine Trbovlje so jim predstavili

projekte, ki so pomembno zaznamovali tako

preteklost in sedanjost , kot tudi tiste, ki se jih bodo Trbovlje lotile v prihodnosti.

Ogledali so si še podjetniški pospeševalnik

Katapult in RUK – mrežo raziskovalnih centrov

na presečišču umetnosti , znanosti in

tehnologije.

“Veseli smonjihovega obiska, ki bookrepil

vezi , ki so se uradno začele spletati leta 1964,

ko sta občini podpisali protokol o prijateljstvu,”

so občutja ob obisku povzeli na Občini

Trbovlje.

SORODNI ČLANKI:

FOTO: Na osrednjem dogodku 70 letnice Trbovelj : “Mesto
ste smo ljudje! ”

V gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje je na predvečer praznika občine Trbovlje potekala
osrednja slovesnost , ki je bila namenjena tudi obeležitvi 70. obletnice pridobitve mestnih pravic.

Ob tej priložnosti so podelili najvišje občinske nagrade: posebni priznanji županje Občine

Trbovlje , zlato sončnico za najlepše urejeno krajevno skupnost v Trbovljah , prvojunijsko nagrado
in naziv častni občan. Nagrado … Nadaljujte z branjem

ZON

NAJBOLJ BRANO

V Trbovljah trčila motorist in

osebno vozilo
27. maja 2022; 11.05

Trboveljski 12-letnik se je s

pesmijo odzval na poboj v

teksaški šoli

1. junija 2022 ; 20.09

POPOLNA zapora ceste zaradi
preplastitve
30. maja 2022 ; 5.00

VIDEO : Plaz zaprl del ceste za
Savo

2. junija 2022 ; 21.11
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