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ZASAVJE
Turisti no 
informacijski center 
tudi v Zasavju
V mesecu januarju je v 
Mladinskem centru Trbovlje 
pri el delovati Turisti no info-
rmacijski center (TIC), ki ga 
sofinancirajo vse tri zasavske 
ob ine. TIC je namenjen vsem 
obiskovalcem na ih krajev ter 
tudi vsem nam doma inom, 
kjer vam je na voljo promocijski 
material ter turisti no vodenje 
manj ih in ve jih skupin, z 
veseljem pa vam bodo svetovali, 
kam peljati va e goste.

DOGAJALO SE JE
Ob ina Trbovlje 
gostila 400. dogodek 
projekta 
Ne-odvisen.si 
Ob ina Trbovlje se zaveda, da na 
na e mlade danes pre ijo 
tevilne pasti, zato smo se 

odlo ili v Trbovlje pripeljati 
projekt Ne-odvisen.si. Prvega 
marca smo v dopoldanskem 
asu v portni dvorani Polaj 

gostili u ence in dijake trbo-
veljskih osnovnih in srednjih 
ol. V projekt jih je bilo 

vklju enih ve  kot 1500. Na 
zabaven in zanimiv na in so jim 
strokovni sodelavci projekta 
eleli predstaviti pasti zasvo-

jenosti. S ponosom smo na 

U itelji kot tudi trbovelj-
ska mladina so bili nad 
projektom navdu eni!
FOTO: V.J.

BESEDA POD UPANJE

Spo tovani 
Trbovelj ani, 
spo tovane 
Trbovelj anke,
upam, da vam je tole, kar 
ravnokar dr ite v roki, 
v e . Veliko truda je bilo 
vlo enega, a prav je, da 
ima tudi Ob ina Trbovlje, 
kot nekatere druge ob ine 
po Slovenji, svoj bilten, v 
katerem lahko preberete 
to, kar se dogaja v na i 
dolini. Ker smo na poziv, 
da nam posredujete svoje 
informacije, dobili ogro-
mno e-mailov, se vam 
opravi ujemo, ker vsega 
nismo mogli spraviti na 12 
strani. Prav zato pa smo 
ustanovili nov spletni po-
rtal  
kjer smo vse, kar smo 
dobili, tudi objavili. 
Spremljajte nas na tem 
portalu, kjer bo vsako-
dnevno kaj novega iz na e 
doline in za kar bo skrbela 
ekipa DDT v sodelovanju z 
Ob ino Trbovlje. Hvala 
ekipi Delavskega doma 
Trbovlje in mag. Zoranu 
Pozni u za vso dobro voljo 
in izvedbo tega projekta. 
V na i dolini je veliko 
lepega, pa eprav marsi-
kdo morda tega ne vidi. 
Boste pa to spoznali v tem 
biltenu. 

Vse dobro vam elim.
 

Jasna Gabri , mag.

 www.sr notrbovlje.si, 

pod upanja

OB INA
Smo med petimi 
ob inami v Sloveniji
V mesecu januarju 2012 je na 
Generalni geodetski upravi RS 
(GURS) potekala predstavitev 
na temo neprofitnih najemnih 
stanovanj. GURS je opravila 
analizo na dolo enih stano-
vanjskih skladih, ob inah in 
upravljalcih nepremi nin, ki 
imajo bazo urejeno tako, da je 
mo no pridobiti ustrezne 
podatke za obdelavo. Ob ina 
Trbovlje je bila ena izmed petih 
tako imenovanih pilotov, ki so 
uspe no zagotavljali podatke in 
se vklju ili v projekt. Ugotovitve 
so deloma povzete tudi v 
Stanovanjskem programu 
Ob ine Trbovlje za leto 2012.

OB INA
Prva na Facebooku 
in Twitterju 
Kot ste morda e opazili, smo 
kanale obve anja raz irili tudi 
na vse bolj pomembna socialna 
omre ja. S tem elimo zajeti im 
ve je tevilo ob anov in ob ank 

ter vse, ki jih zanima, kaj se v 
na i ob ini dogaja. Ker pa se 
zavedamo, da vsi niste upo-
rabniki socialnih omre ij, smo 
spletno stran ob ine prilagodili 
tako, da lahko dogajanje 
spremljate tudi preko ob inske 
spletne strani. 

ve ernem dogodku v Dela-
vskem domu Trbovlje, namen-
jenim odraslim, gostili tudi 
gospo Vlasto Nussdorfer. 

sobota, 14. april, ob 19.30
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vidoma v drugi polovici leta. 

Nova stanovanja in 
podoba nekdanjega 
vrtca
Zasebni investitor eli objekt 
opu enega vrtca pri IBT 
preurediti v nova stanovanja. Na 
Oddelku za okolje in prostor 
Ob ine Trbovlje trenutno 
pripravljajo vse potrebne 
dokumente za spremembo 
namembnosti. 

Izgradnja 
sekundarnega 
kanalizacijskega 
sistema
Verjetno ste opazili, da se na 
razli nih lokacijah po Trbovljah 
odvijajo gradbena dela. V teku je 
namre  izgradnja sekundarnega 
kanalizacijskega sistema  v 
mestu in okolici Trbovelj. Od 
24-ih razli nih projektov je 
trenutno izvedeno 20 pred-
videnih novogradenj. Trenutno 
se izvajajo zaklju na gradbena 
dela. To pomeni asfaltiranje 
cestnih povr in, pod katerimi 
potekajo trase sekundarnih 
kolektorjev. Vrednost celotne 
investicije je okoli 2,6 mio evrov, 
od tega pribli no 15 % prispeva 
Ob ina Trbovlje, za preostanek 
pa smo pridobili evropska 
sredstva. 

V mestnem parku 
bodo kmalu javne 
sanitarije
V izdelavi je projektna do-
kumentac i j a  z a  i z vedbo  
predvidenega javnega WC-ja v 
mestnem parku v Trbovljah, ki 
bo lociran v preurejeni trafo po-
staji v parku.

Cesta v smeri 
Gabrskega
V teku je nadaljevanje del 
rekonstrukcije dr avne re-
gionalne ceste Prebold   
Trbovlje  Zgornje Gabrsko. 
Gradbena dela trenutno po-
tekajo na zgornjem delu dr avne 
ceste od kri i a pokopali e v 
smeri proti Podmeji. Vrednost 
investicije je 713.000 evrov, od 
tega prispeva Ob ina Trbovlje 
214.000 evrov, ostalo Mini-
strstvo za promet. 

ENERGETIKA

GRADILO SE BO

                       
Ob ina Trbovlje 
dobila energetskega 
mened erja
Za izvajanje Lokalnega ener-
getskega koncepta s podro ja 
energetske oskrbe, ki ga je 
Ob ina Trbovlje sprejela 
decembra 2011, ter za druge 
aktualne naloge na podro ju 
energetike v ob ini, bo skrbel 
energetski mened er, ki ga bo 
zapos l i lo  Javno podjet je  
Komunala Trbovlje. 
Ena izmed glavnih nalog 
energetskega mened erja je 
izbolj anje u inkovite rabe 
energije (URE) v stavbah, ki so v 
lasti ali upravljanju ob ine ( ole, 
vrtci, zdravstveni dom ). V ta 
namen bo energetski mened er 
vpeljal energetsko knjigo-
vodstvo, ki omogo a spre-
mljanje porabe energije po 
stavbah in tako predstavlja 
osnovo za ukrepe, ki vodijo k 
zmanj anju porabe energije. 
Energetski mened er bo skrbel  
za osve anje ob anov, sodeloval 
pri na rtovanju energijske 
politike na podro ju u inkovite 
rabe energije in obnovljivih 
virov energije v na i ob ini ter 
predlagal projekte in mo ne vire 
financiranja za izpeljavo le teh.

Plo nik za na e 
mal ke in njihove 
star e
Dolgo asa smo prejemali 
prito be ob anov, mamic z 
otroki ter vseh drugih upo-
rabnikov Vrtca Pikapolonica 
glede poti do vrtca mimo 
zdravstvenega doma. Re-
konstrukcija cestnega odseka v 
skupni dol ini 250 metrov vse 
do vrtca Pikapolonica pred-
videva: raz iritev cesti a, 
obnovo in novogradnjo vseh 
komunalnih vodov, obnovo 
cestnega telesa z zaklju nim 
slojem, dograditev hodnika za 
pe ce, izvedbo parkiri , novo-
gradnjo javne razsvetljave, delno 
obnovo hudourni kega vodo-
toka Loke in ureditev vseh 
povr in na tem obmo ju. Z 
gradnjo bomo pri eli pred-

ENERGETIKA                       
Priprave na gradnjo 
hidroelektrarn na 
srednji Savi
Na srednjem delu reke Save, od 
Je ice do Suhadola in od 
Zidanega Mosta do Ljubljane, je 
predvidenih devet oz. deset 
hidroelektrarn. Kot prva se bo 
za ela graditi HE Suhadol in 
nato HE Trbovlje. Energetske 
dru be: Holding slovenske 
elektrarne, Savske elektrarne in 
GEN energija so v lanskem letu 
ustanovile investitorsko dru bo 
Srednjesavske elektrarne d.o.o 
(SRESA), s sede em v Trbovljah, 
ki bo gradila omenjene ele-
ktrarne.
Za ustrezno enotno zastopanje 
lokalnih interesov pri gradnji 
hidroelektrarn so se organizirale 
tudi srednjesavske ob ine: 
La ko, Hrastnik, Trbovlje, 
Zagorje in Litija. upani teh 
ob in so novembra 2011 
podpisali Sporazum o sode-
lovanju pri izgradnji hidro-
elektrarn. Svet zasavskih ob in 
je imenoval za koordinatorja 
upana Vilija Trevna in Odbor 

za razvoj energetike v Zasavju, 
katerega predsednik je Karel 
Vukovi . Njuna naloga je, da se 
pri pripravah in sami gradnji teh 
elektrarn upo tevajo interesi 
lokalnih skupnosti. 20. marca 
2012 je bila prva skup ina 
d ru be  SRESA,  k j e r  so  
imenovali nadzorni svet. S tem 
so dani pogoji za pri etek 
operativnega delovanja te 
dru be, ki bo kot investitor 
odgovorno in strokovno vodila 
vse potrebne investicijske 
aktivnosti ter usklajevala 
interese z lokalnimi sku-
pnostmi.

Karel Vukovi

Ob vseh infrastrukturnih 
delih, ki trenutno po-
tekajo v na em mestu, se 
vsem ob anom, pe cem in 
voznikom zahvaljujemo za 
potrpe ljivost, strpnost in 
razumevanje.

                           
Ob ina Trbovlje
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