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Rekordni proračun se odraža tudi v naložbah v
zasavski regiji
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Ministrstvo za kulturo

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se je 28. septembra 2021 v okviru vladnega obiska

zasavske regije srečal z županoma občin Litija in Zagorje ob Savi. V Zagorju in Trbovljah

si je ogledal tamkajšnja muzeja, v Trbovljah je obiskal tudi knjižnico in kulturno središče

Zasavja Delavski dom Trbovlje. Z obiskom Zasavja se je sklenil niz septembrskih vladnih

regijskih obiskov.
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Minister za kulturo dr. Simoniti je obisk v zasavski regiji začel v občini Litija, kjer ga je

sprejel župan Franci Rokavec. Župan je ministra seznanil z dejavnostjo tamkajšnjega

kulturnega doma in muzeja.

Minister je obisk nadaljeval v občini Zagorje ob Savi, kjer se je sestal z županom

Matjažem Švaganom. Osrednja tema srečanja je bila obnova kulturnega doma Delavski

dom Zagorje. Ministrstvo obnovo odrske tehnike sofinancira kar z 496.000,00 evri.

Obnova bo temu kulturnemu domu ponudila nove možnosti in boljše pogoje za kulturno
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ustvarjalnost. Minister si je skupaj z županom ogledal Rudarski muzej Zagorje, ki s

fotografskim in dokumentarnim gradivom ter različnimi orodji in pripomočki prikazuje

zgodovino rudarjenja in posamezne izseke iz dela rudarjev. Zgodba o rudarjenju je v

občini dolga več kot 250 let.

V občini Trbovlje je popoldan obiskal tamkajšnji muzej, knjižnico in kulturno središče

Zasavja Delavski dom Trbovlje. Med drugim je beseda tekla tudi o Mreži centrov

raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK), ki ga vodi prav trboveljski delavski dom.

Mrežo v obdobju 2019–2023 s 4,5 milijona evrov sofinancirata Republika Slovenija in

Evropski sklad za regionalni razvoj. V mreži sodelujeta še mariborska KIBLA in koprska

PiNa. Ustvarjalci projekta, ki delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in novih

tehnologij, si prizadevajo za humanizacijo tehnologije in zatorej prenos svojih

inovativnih rešitev v gospodarstvo. Gre torej za projekt, kjer inovativni potencial

umetnosti in kulture podpira in spodbuja razvoj gospodarstva v vseh treh regijah, iz

katerih prihajajo partnerji mreže – zasavski, obalno–kraški in podravski.

Omenimo naj še, da zasavski muzej Trbovlje letos obeležuje 70 letnico delovanja. Leta

1951 je bil ustavljen iz muzeja NOB, kot muzej novejše zgodovine pa je začel delovati leta

1990. Njegovo delovanje je ministrstvo letos podprlo z 226.200,00 evri.

Čeprav je Zasavje po površini najmanjša slovenska regija, ji ne manjka idej, inovativnosti

in ustvarjalnosti na področju kulture. 

 

 


