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POVZETEK 
 

V diplomskem delu me je zanimal razvoj kolonijskih naselij v Zasavju, ki so bila namenjena 

predvsem rudarjem. Predstavila sem začetke intenzivnega premogovništva v Zasavju, vpliv 

le-tega na prebivalce in njihov življenjski standard. Raziskovala sem posamezne kolonije v 

Zagorju ob Savi, Trbovljah in Hrastniku, njihovo zgradbo in namembnost. Skozi zgodovino 

sem predstavila nastanek posameznih kolonij in spremembe, ki so se pojavljale. Intenzivno 

širjenje premogovništva je prispevalo k vse večjemu priseljevanju delavskega razreda in 

večjih stanovanjskih potrebah. Prikazala in opisala sem posamezne enote rudniškega 

stanovanja ter enote, ki so bile v kolonijah v preteklosti skupne. S podrobnejšim opisom 

stanovanjskih kolonij sem poizkušala predstaviti življenje rudarjev in njihovih družin.  

 

Opuščanje premogovništva v Zasavju je doprineslo k rušenju večih kolonij in izseljevanje iz 

njih. S pomočjo raziskovalnega dela sem poizkušala ugotoviti v kolikšni meri so se med 

delovanjem rudnikov pogoji za življenje spremenili in kakšne razlike v načinu življenja v 

kolonijah se pojavljajo zaradi opuščanja panoge. 

Ključne besede: 

Zasavje, rudnik, premogovništvo, kolonijsko naselje  
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ABSTRACT 
 

My thesis is based on the development of  residential colonies, which were mainly built to 

settle families of miners. I tried to describe the beginnings of intense coal mining in central 

Sava valley (Zasavje), their influence on local population and their life standard. My main 

interest were individual colonies in cities: Zagorje ob Savi, Trbovlje and Hrastnik, their 

structure and purpose. I presented the beginnings of first colonies and their changes 

throughout history. Intense expanding of coal mining contributed to mass immigration of 

working class and therefore increased need of housing facilities. I presented and described 

individual units of miners apartment and units which were common to all colonial residents. 

With detailed description of residential colonies I tried to present the life of the miners and 

their families. 

Phase out of the coal mining in central Sava valley contributed to demolition of residential 

colonies and emigration of remaining residents. Through my research I tried to determine the 

change in life conditions which the course of the mine operation brought throughout the 

history and difference in colonial lifestyle due to abandonment of the branch. 

Key words: 

 

Sava valley (Zasavje), mine, coal mining, residential colony  
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UVOD 
 

Rudarska kolonijska naselja so značilnost in posebnost Zasavja. Rudarstvo je v veliki meri 

krojilo podobo regije. 

Revirsko področje je bilo do 19. stoletja pretežno kmetijsko in slabo poseljeno. Hiter razvoj 

gospodarstva je povzročil bistvene spremembe v Zasavju, ki so vplivale na življenje v tej 

regiji. Gradnja kolonij se je pričela v 19. stoletju, predvsem zaradi intenzivnega razvoja 

premogovništva, saj so rudniki potrebovali delovno silo, ki je prihajala iz bližnjih in bolj 

oddaljenih krajev. Večanje števila prebivalstva je poskrbelo za razvoj obrti, gostinstva, 

trgovine, šol, zdravstva in socialnega zavarovanja. Kolonijska naselja so poskrbela za 

razrešitev stanovanjskega problema zaposlenih v rudniku.  

Kolonije poleg arhitekture, ki je sama po sebi specifična in ravno zaradi tega privlačna, 

definirata tudi neizogibna komunikacija med prebivalci in socialna izenačenost, saj se bile te 

namenjene posameznim družbenim slojem. Nivo bivalne kulture v kolonijah je bil zelo slab,  

številčne družine so živele v zelo omejeni kvadraturi stanovanj, prav tako so bile druge 

življenjske potrebe komajda zagotovljene, razlike pa so se pojavljale od ene do druge 

kolonije, glede na družbeni sloj prebivalcev.  

Danes se rudarjenje v Zasavju opušča, sodoben način življenja je spremenil tudi življenjski 

standard v kolonijah. Mnoge kolonije so bile že porušene, ostale niso več v rudniški lasti, 

temveč so tu lastniška ali najemniška stanovanja. Številna stanovanja so obnovljena, podoba 

se je v veliki meri spremenila, vendar pa so posamezne kolonije razglašene za etnološke 

spomenike in predstavljajo kulturno dediščino Zasavja in nam omogočajo spoznavanje 

naselbinske preteklosti. 
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TEORETIČNI DEL  

1. PREMOGOVNIŠTVO 

1.1. ZAČETKI INTENZIVNEGA RUDARSTVA 

Slovenija v svetu predstavlja majhen del zemeljske površine, le ta pa je zelo raznolika, kar je 

posledica stikov med Alpami, Dinarskim gorskim svetom, Panonsko nižino in Jadranskim 

morjem. Raznoliko površje je vplivalo na nastanek mest in industrije (Hacin, Ivančič Lebar, 

Kalšek, Mlakar Adamič, 2001). 

O kopanju premoga v Zasavju je prvi pisal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodinje 

Kranjske, leta 1689. V zametkih so zdrobljen premog uporabljali kot zdravilo za živino, ki ga 

je bilo mogoče kupiti v lekarnah. Leta 1740 pa je rudarski svetnik Anton Hauptman v 

poročilu o raziskovanju savske poti zapisal, da je odkopavanje premoga koristno in bi ga 

lahko uporabljali v kovačnicah, kjer ni dovolj drv za oglje. Mešanica premoga in oglja naj bi 

bila po Hauptmanovem izdatnejša od samega oglja. Menil pa je tudi, da bi ga lahko 

uporabljali za kurjavo, čeprav ima žveplen duh, vendar pa zdravju ni škodljiv.  

Leta 1766 je izšel dekret, da sme premog iskati vsak, priskrbeti pa si mora rudosledno pismo. 

Kljub temu, da je bilo veliko znanih najdišč, je bila proizvodnja majhna, saj za premog ni bilo 

pravega tržišča. Problem pa je predstavljal tudi transport, ki je bil organiziran po Savi, preko 

Trojan pa so ga prevažali s težkimi vozovi.  

V 18. stoletju je prišlo do preobrata pri kopanju premoga in njegovem izvozu. Lastnik 

gorenjskih plavžarjev v Mojstrani in topilnice železa v Pasjaku pri Savi Leopold Ruard je 

poskrbel za proizvodnjo in odkup večjih količin premoga iz Zagorja. Dve leti kasneje mu je 

zemeljski plaz zasul rov, posledično je proizvodnja začela padati, poleg tega pa je začel 

dobivati resne konkurente. En od njih je bil Jože Pinhak, ljubljanski naslovni kanonik, 

šentjakobski župnik in lastnik vitriolne tovarne pod ljubljanskim gradom. V last je dobil 

premogišče blizu gradu Medija na Izlakah in kasneje še Ruardov rov v Kisovcu. Dosedanjima 

rovoma je kmalu priključil še dva in leta 1803 postal glavni dobavitelj premoga za Ljubljano. 

Za Pinhakom se je industrializacije lotila tudi država, v Zagorju so najprej zgradili steklarno, 

kjer so izdelovali steklenice za shranjevanje sublimata in precipitata. Zgradili so tudi 

opekarno in apnenico. Država si je dokaj hitro pridobila svoje jamske mere, leta 1805 je njena 

proizvodnja v Zagorju že presegla tisoč ton premoga, polovico tega je porabila steklarna za 

proizvodnjo. Nadaljnji razvoj je ustavil čas Ilirskih provinc, dela v premogovnikih so se 

ustavila, steklarna, mizarstvo, lončarska delavnica, opekarna, apnenica in kovačija so bile 
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dane na javno dražbo, njihov kupec je bil Ivan Schwarz. Na začetku dvajsetih let 

devetnajstega stoletja mu je uspelo združiti velik del rudarsko-industrijske zmogljivosti v 

zagorski dolini. Po zatišju v obdobju Ilirskih provinc je gospodarska dejavnost zopet začela 

naraščati (Rozina, 2005). 

V Trbovljah je v tem obdobju Franc Maurer, odvetnik v Novem mestu, ustanovil družbo 

nekaj mož in si ogledal ter sklenil kopati na tem območju. S kmeti je sklenil pogodbo o 

zemljišču, ki naj bi ga imel v najemu dokler bo v kraju ali v bližini rudnikov.  Na začetku so 

premog uporabljali za žganje apna in opeke. Produkte so želeli tudi izvažati, kar so najprej 

poizkusili v zagrebški opekarni, vendar so bile prometne poti velika ovira. Nekaj rovov je 

posledično opustelo, Maurer pa je leta 1823 podjetje izročil svojima sinovoma. Postavila sta 

apnenici, peč za proizvajanje tera in steklarno, ki je bila sredstvo za vzdrževanje rudnika.  

V Hrastniku je prvo dovoljenje za odkop dobil Franc Luznar, leta 1831, kar pa je bilo precej 

kasneje kot v Zagorju in Trbovljah. 

Velik pomen za razvoj premogovništva je imela prometna povezava med Dunajem in Trstom. 

Leta 1849 je vlak pripeljal do Ljubljane, osem let kasneje pa v Trst. V Trbovljah je leta 1857 

pognala prva parna lokomotiva, kasneje še ena, kar pa je transport naredilo mnogo bolj 

dostopen. Trboveljska premogokopna družba (TPD) je pod vodstvom francoskega konzorcija 

leta 1880 kupila zagorski in hrastniški rudnik, v njeno last pa je prešla tudi steklarna. Z 

delovanjem Trboveljske premogokopne družbe je prišlo v zasavskih premogovnikih do 

izboljšav, kot so izgradnja jaškov za dvigovanje premoga, montaža ventilacije za zračenje 

jam, vrtalnih naprav in mostnih vag za dnevne kope ter izgradnja rudniških železnic, delavnic, 

separacije, opekarne in apnenice (Orožen, 1958). 

Potrebe po premogu so se povečevale, hkrati pa tudi tpotreba po delavni sili, ki je potrebovala 

vsaj minimalne pogoje za življenje; le-te so jim jih zagotovili z gradnjo naselij in stanovanj. 

 

1.2. POMEN RUDNIKOV ZA PREBIVALSTVO 

V času, ko so v Zasavju odkrili premog, pride do dveh pojavov: industrializacije in propada 

kmetov. Industrijska revolucija slovenskih dežel v tem času še ni prešla, medtem se je v 

Angliji že iztekla, v Avstriji pa je še potekala.  Z uporabo premoga v industrijskih panogah je 

razvoj le-teh napredoval, saj je bil premog kot energent dobro dostopen in izkoristljiv.  

Industrializacija je posledično pripeljala do propadanja kmetij. Večje so se delile, naraščati je 

začelo število kajžarjev in bajtarjev, zato so bile male in srednje velike kmetije na robu 

preživetja. Cene poljedelskih pridelkov so se nižale, domača obrt je padala, nove prometne 
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povezave pa so izpodrinile prejšnjo obliko prevozništva. S propadanjem kmetij so se v 19.  

stoletju rekrutirali prvi nekvalificirani rudarji.  Delavci so v rudnikih opravljali težaško delo 

za katero so bili plačani z mezdo, ki je predstavljala plačo in je bila odvisna od delovnega 

časa ali pa od nakopanega premoga. Od mezde so se odšteli še stroški za eksploziv in 

razsvetljavo, ki jo je delavec porabil med delovnim časom. 

Razmere za delo in bivališče so bile slabe, rudarji so živeli v barakah, predelanih tovarniških 

prostorih ali pa različnih zasilnih stavbah. V drugi polovici 19. stoletja se je standard življenja 

vsaj malo izboljšal, saj so se v bližini rudnikov začela graditi rudniška naselja.  

Kljub slabim delovnim pogojem in plačam pa je delavskemu sloju veliko pomenil minimalen 

zaslužek v premogovnikih, saj so s tem lahko poskrbeli za osnovne življenjske potrebe 

(Hacin, Ivančič Lebar, Kalšek, Mlakar Adamič, 2001). 

1.3. POSELITEV V 19. STOLETJU  

Trbovlje, Zagorje in Hrastnik so bile vasi, ki so bile do 18. stoletja zelo slabo poseljene. S 

prvim odkritjem premogovnikov so se le-te začele širiti.  

Po združitvi rudnikov Trbovlje, Hrastnik in Zagorje so se začele globoke spremembe v številu 

in sestavi prebivalstva. Število prebivalcev je v mestih naglo naraščalo, kmečka poslopja in 

domačije pa so postopno propadale. V tem času so se izoblikovala naselja, ki so do danes v 

glavnem ostala ista, le njihovo število prebivalcev se spreminja (Prav tam). 

Večanje števila prebivalstva je dolgo zavirala tudi odmaknjenost od prometnih poti. Z 

izgradnjo železnice in širjenjem premogovnikov pa je začelo naraščati. Priseljevanje se je 

pospešilo predvsem po zemljiški obvezi kmetov leta 1848. Na začetku 19. stoletja so Trbovlje 

štele okoli štiristo prebivalcev, Hrastnik komaj dvesto, Zagorje pa zaradi dobre dostopnosti in 

prometnih poti okoli osemsto. Leta 1869, ob popisu, se je Zagorje z okolico že približalo 

številu 2600 Hrastnik 1500 in Trbovlje 1200 ljudi. Pred 1. svetovno vojno je bilo v Trbovljah 

že okoli 9000 prebivalcev, kar je seveda posledica razcveta premogovništva  (Skalin, Rozina, 

2004). 
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2. KOLONIJSKA NASELJA 

2.1 KAJ SO KOLONIJE 

»Kolonije so najemniška (režijska ali podjetniška) stanovanja, ki so jih gradili podjetniki za 

svoje delavce v bližini tovarn in rudnikov, torej v glavnem za nižje sloje prebivalcev« (Mlakar 

Adamič, 2006). 

Grajene so bile po načelu čim hitreje in čim ceneje, saj so se morala vložena sredstva čimprej 

povrniti in zagotoviti dobiček. Lastniki večjih podjetij so bili prisiljeni zaradi stanovanjske 

zakonodaje v 19. stoletju za svoje delavce priskrbeti stanovanja. Gradnjo primernejših 

stanovanj pa je prav tako spodbujal zakon o delavskih stanovanjih.  

V Zasavju je bila koncentracija delavstva velika, zato so se tu pojavile kolonije, ki pa so 

pomenile prelom s tradicionalnim stavbarstvom, saj so bile zgrajene po enotnih načelih. 

Likovne komponente pri teh stavbah so bile zanemarjene oziroma prisotne v minimalni obliki. 

V času njihovega nastanka so bile kolonije z vidika gradbeništva moderne naselbine in so 

predstavljale začetke urbanizma. Poleg arhitekture same jih je najbolj definirata neizogibna 

komunikacija ter socialna in profesionalna izenačenost med stanovalci, saj so bile namenjene 

različnim družbenim slojem, kot so delavci, uradniki, poluradniki in nadzorniki. 

Njihova sistematična gradnja se je začela v 70. letih 19. stoletja, ko je Trboveljska 

premogokopna družba prevzela vse tri zasavske premogovnike.  

Za delavski razred so bila do leta 1870 običajna enoprostorska stanovanja s sobo in kuhinjo v 

enem prostoru. Takšno si je dostikrat delilo več družin hkrati. Po tem letu so se vse bolj 

uveljavljala stanovanja, ki so imela skupne kuhinje za dve do štiri družine. Kasneje po letu 

1890 pa so stanovanja že obsegala lastno kuhinjo in sobo za družino. 

Dodeljevanje stanovanj je bilo izvedeno po kriterijih. Če je delavec želel svojo kuhinjo, je 

moral imeti družino in v rudniku služiti vsaj pet let. V primeru, da je imetnik službo izgubil 

ali umrl, se je morala njegova družina v tridesetih dneh izseliti. 

Nadzor nad stanovanji je imel tehnični uradnik trboveljske premogokopne družbe, dela pa so 

izvajali hišnik, njegov namestnik in še en pomočnik. Skrbeli so za določeno stopnjo higiene in 

redno vzdrževanje prostorov. Iz stanovanja so imeli pravico izseliti tiste stanovalce, ki so 

motili kvaliteto življenja ostalim pripadnikom kolonij (Mlakar Adamič, 2006). 
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2.2. RAZLOGI ZA GRADNJO KOLONIJ 

Vprašanje o stanovanjskem problemu rudarjev in njihovih družin so intenzivneje začeli 

reševati v drugi polovici 19. stoletja, saj je stanovanjska stiska postajala vse večja, prejšnja 

bivališča, kot so barake in stanovanjske četrti pa polne bolezni in epidemij.  

Zakon o delavski stanovanjih je bil sprejet leta 1892, vendar ga v Zasavju in na slovenski tleh 

še ni bilo docela čutiti. Kot sem že omenila, je po sklepu drugega kongresa montanistov 

Trboveljska premogokopna družba okoli leta 1870 začela z gradnjo kolonijskih naselij. 

Največ jih je bilo zgrajenih do prve svetovne vojne, gradnja pa je trajala vse do druge. Načrti, 

ki so jih uporabljali za gradnjo, so bili izdelani po tujih vzorcih in preizkušeni v tistih delih 

Avstro-Ogrske, kjer je bila industrializacija prisotna že prej.  

Okrajno glavarstvo, ki je skrbelo, da se je stanovanjska zakonodaja izvajala, je leta 1893 od 

Trboveljske premogokopne družbe zahtevala, da poskrbi za optimalne pogoje za življenje v 

kolonijskih naseljih in stanovanjih.  

Poleg tega je bilo za gradnjo kolonij še nekaj drugih motivov. Nujno je bilo potrebno 

poskrbeti za delovno silo z nerešenim stanovanjskim problemom in jim zagotoviti 

najosnovnejše bivalne pogoje. Delodajalci so želeli izvajati 12-urni delavnik, posledično je 

bilo potrebno stanovanja zgraditi v bližini rudnikov. 

Plače v Porurju, Westfaliji in Ameriki so bile precej boljše kot v Zasavju. Leta 1899 se je 

službi v Trboveljski premogokopni družbi odpovedalo 893 delavcev, kasneje še več. Z 

zagotovitvijo stanovanj pa je Trboveljska premogokopna družba vsaj nekaj delavcev odvrnilo 

od takšnih dejanj.  

Cilj delodajalca je bil tudi pridobitev novih delavcev in ohranjanje nizkih mezd, saj so bila 

stanovanja brezplačna. 

Rudniško stanovanje se je lahko uporabilo kot sredstvo pritiska na delavski razred, saj jim je 

ob morebitnih stavkah najprej grozila izguba doma (Mlakar Adamič, 2003). 
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2.3. KOLONIJE V ZASAVJU 

2.3.1. ZAGORJE 

 

V Zagorju ob Savi so 30. leta 19. stoletja v večini zaznamovala stanovanja, ki so bila zgrajena 

v opuščenih tovarnah in skladiščih. 

Veliko stanovanjskih objektov je bilo v zagorski dolini zgrajenih že v letih 1842 do 1880, ko 

je bila Premogokopna družba v Zagorju na višku. V tem obdobju so nastali poslopje Pod uro, 

ki je bilo eno izmed imenitnejših dolgih stanovanjskih hiš za rudarje. Ob potoku Medija sta 

bili zgrajeni dve večstanovanjski hiši imenovani Za vodo, na tem mestu pa so bile kasneje 

zgrajene rudniške kopalnice. Zgrajene so bile še tri večstanovanjske hiše, imenovane  Za 

ponom, ter dve veliki zgradbi z imeni Pod skalo in Stara šola. Zagorska premogokopna 

družba je imela leta 1875 enaintrideset stanovanjskih poslopij, kjer je bivalo 357 poročenih in 

309 samskih rudarjev.  

Po prevzemu rudnika Zagorje je Trboveljska premogokopna družba nadaljevala z gradnjami, 

tokrat tipičnih kolonij. Prva v Zagorju se je gradila v letih 1905 do 1910 na pobočju Malega 

vrha. Sestavljalo jo je 22 hiš kasarniškega značaja, imenovala pa se je Okrogarjeva kolonija 

oziroma kolonija v Toplicah. Večina stanovanj je bilo enosobnih, velikih okoli 25 m². Večja 

dvosobna stanovanja so bila namenjena nadzornikom, paznikom in delovodjem. Ta kolonija 

se je v veliki meri ohranila vse do danes, le nekaj starih in dotrajanih objektov so podrli in 

adaptirali ter jih prilagodili današnjim standardom bivanja. Med seboj so si hiše podobne in 

brez odvečnega okrasja (http://www.okrogar.si/projekti/stanovanja/ pridobljeno, 20. 3. 2013). 

http://www.okrogar.si/projekti/stanovanja/
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Slika : Okrogarjeva kolonija v letih od 1905 do 1910 

 

(vir: http://www.okrogar.si/projekti/stanovanja/pregled.htm, pridobljeno 23. 3. 2013) 

Na drugem bregu potoka Medija je sledila gradnja drugega kolonijskega naselja Na šohtu, 

kjer je bila najprej zgrajena dvonadstropna hiša, nato pa sta ji sledili še dve pritlični in 

Puršenhaus za samske rudarje. 

V Kisovcu je bila po prvi svetovni vojni v neposredni bližini opuščenega jaška zgrajena 

kolonija Na šahtu. Ta je obsegala 12 poslopij. V zagorski dolini je bilo za rudarje zgrajenih še 

več stanovanjskih poslopij, vendar ta nimajo značaja kolonijskih naselij. Z zazidavo kasnejših 

stanovanjskih blokov in hiš se je marsikje zabrisala podoba delavskih stanovanjskih naselij 

(Rozina, 2005). 

 

2.3.2. TRBOVLJE 

 

Nove naselbine v Trbovljah so nastajale v bližini rudniških obratov. Tudi tu so privatne hiše 

in stanovanjski bloki, ki so jih gradili po vojni, zabrisale vtis kolonij, ki so bile prisotne. 

Prvi rudniški naselbini sta bili Maurerjeva, okoli nekdanje glažute v bližini Strojne tovarne in 

Vodenska na Vodah, kjer je današnji Trg revolucije z okolico. 

Trboveljska premogokopna družba je po prevzemu rudnikov leta 1873 začela z intenzivno 

gradnjo stanovanj za rudarje oziroma kolonijskih naselij. V načrtu je bila razširitev delovanja 

rudnika, s tem so se povečale tudi potrebe po delovni sili. Tega leta je začel trboveljski 

stavbenik Franc Lotsch po naročilu trboveljske premogokopne družbe graditi štiri velike 

http://www.okrogar.si/projekti/stanovanja/pregled.htm
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dvonadstropne   stanovanjske hiše, v katerih je bilo v vsaki po 18 stanovanj. Družina je imela 

eno sobo s kuhinjo, ki pa so si jo z drugimi družinami delili. Na dvoriščni strani so bili 

svinjaki, drvarnice in krušne peči, kjer so gospodinje pekle kruh. Naselbino so imenovali 

Kolonija ob cesti ali Vodenska kolonija. V naslednjih 20-ih letih je na tem mestu nastalo 

sedem dokaj identičnih večstanovanjskih hiš, zadnja leta 1893 (Orožen, 1958).   

 

Slika : Pogled na Vodensko kolonijo danes 

 

 (Fotografija: P. Amon) 

V 60. letih 19. stoletja je bila zgrajena kolonija Polaj oziroma Opekarna. V tem sklopu je bilo 

pet hiš z več kot 50 stanovanji. Vsa so bila enosobna in so imela skupno kuhinjo. Zraven je 

sodila bolnišnica, ki je v času, ko ni bila prepolna, služila kot samski dom (Hacin, Ivančič 

Lebar, Kalšek, Mlakar Adamič, 2001). 

Med letoma 1884 in 1886 je Trboveljska premogokopna družba zgradila nova rudarska 

stanovanja kolonijskega tipa, imenovana Fani ali Fanina kolonija. Ta je bila zelo znana, saj se 

30 dvostanovanjskih hišic vzpenja ob ulici. Na vrhu je ena od njih služila zdravstvenim 

potrebam. Te hiše so pritlične, delno podkletene in imajo dvokapno streho z opečnato kritino. 

Bile so dvodružinske, stanovanja so bila enosobna, kuhinjo sta si obe družini delili. Kasneje 

se je kolonije prijelo ime Kurja vas, ime Fani je ohranil le še 18. stanovanjski blok. Ob uvedbi 

uličnega sistema pa so jo poimenovali po Fricu Keršiču, Keršičeva cesta (Lenarčič, 2009). 
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Slika : Kurja vas 

 

(vir: Skalin, Rozina, 2004, 71) 

 

Po prvi svetovni vojni je Trboveljska premogokopna družba to kolonijo namenila 

nadzornikom. Zaradi posodobitev rudnika so potrebovali več strokovnega kadra, hiše so 

postale enostanovanjske. Privlačne so bile zaradi velikih vrtov na prisojni legi, kjer so si 

družine lahko pridelale obilo zelenjave (Mlakar Adamič, 2006). 

Ena najstarejših rudarskih kolonij se imenuje Posetje ali Neža - Agnes. Zgrajena je bila med 

leti 1889 in 1899, obsegala pa je dva stanovanjska bloka s po 18 stanovanji in samski dom. 

Poleg blokov je bilo mogoče najti kleti in barake ter mnoge zajčnike, hleve za prašiče in ovce 

(Lenarčič, 2009). 

V samem centru Trbovelj, na današnjem Trgu svobode se nahaja ena večjih in najbolj 

poznanih kolonij, ki je tudi etnološki spomenik. Imenuje se Njiva. Zgrajena je bila med 

letoma 1896 in 1899. To naselje je na njivah bližnjega gostilničarja Počivavška za potrebe 

rudarjev zgradila Trboveljska premogokopna družba. Nastalo je osem velikih dvonadstropnih 

18-stanovanjskih blokov. Te predstavljajo najbolj razširjen gradbeni tip kolonije s slikovitimi 

ganki, odprtimi hodniki na dvoriščni strani. Stanovanja so enosobna, s skromno kvadraturo do 

32 m². Pet hiš je imelo shrambo, tri pa ne. Največji napredek je bil, da tu ni bilo več skupnih 
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kuhinj. Razlog za to je bil v pritisku okrajnega glavarstva, ki takšnih razmer ni toleriralo in je 

zahtevalo izboljšave (Lenarčič, 2009). 

 

Slika : Kolonijsko naselje Njiva danes 

 

(Fotografija: P. Amon) 

 

V letih 1900 do 1901 je na območju nad nekdanjo opekarno Trboveljska premogokopna 

družba zgradila novo naselje v klasični kolonijski legi. Od mesta je oddaljeno le pet minut in 

je predstavljala svojevrsten kontrast arhitekturi v mestu. Naselje je štelo 48 enojnih 

štiristanovanjskih pritličnih hiš, dve desetstanovanjski in samski dom. Zgrajeno je bilo na 

zamočvirjenem in razritem območju zaradi rudarjenja, posledično so morale biti hiše veliko  

manjše od tistih na Njivi, Polaju ali Koloniji za cesto. Imenuje se Žabja vas oziroma Žabjek. 

Stanovanja tu pa so v veliki meri identična drugim kolonijskim. Arhitekturnih atributov na 

hišah ni zaznati, okraskov ni, fasade pa so bile simetrične. Stranišča so bila, kot drugje, tudi tu 

lesena, delili sta si jih po dve družini skupaj. Kleti in barake so bile nekaj metrov oddaljene od 

hiš, poleg njih pa so imeli prebivalci vrtove, hleve za koze, zajčnike, svinjake in kurnike. 

Stanovalce sta povezovali krušna peč in štirna, ki sta bili sredi kolonije (Mlakar Adamič, 

2006). 
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Ob odpiranju dnevnega kopa v zgornjem delu Trbovelj so zgradili tako imenovano Šuligojevo 

kolonijo ali kolonijo Doberna. Obsegala je nizke barake, kjer so bila najslabša stanovanja za 

rudarje. Prve barake so bile zgrajene leta 1908 za delavce pri odpiralnih delih, naslednje pa v 

letih 1919 do 1920. Uporabljale naj bi se le kratek čas, okoli 10 let, vendar so svojemu 

namenu služile tja do leta 1964. Takrat so njihove stanovalce preselili v naselje montažnih hiš 

na Vreskovem, ki se neuradno imenuje Dahau. Tu so zgradili 15 montažnih hiš s po štirimi 

stanovanji. Naselje na Doberni so podrli zaradi vse večjega kopa na tem območju (Ivančič 

Lebar, 1999). 

Največja rudarska stanovanjska kolonija v Trbovljah je kolonija na Tereziji. Ime je dobila po 

bližini Terezija rova, ki sodi v najstarejše rudarske čase. Leta 1880 so najprej zgradili samski 

dom, ki ga danes ni več. Leta 1906 je Trboveljska premogokopna družba na tem območju 

začel graditi več stanovanjskih hiš. Do 1937 so kolonijo dokončno zgradili, štela je 21 večjih 

blokov, ki so bili eno in dvonadstropni in deloma podkleteni. Vsebovali so od 12 do 18 

stanovanj, v obsegu od 35 do 45 m².  Bivalne enote tu so bile nekoliko večje, s kuhinjami in 

ganki v nadstropjih. Vsakemu stanovanju je pripadalo stranišče na koncu hodnika. Od leta 

1953 se to območje uradno imenuje Kolonija 1. maja, vendar pa je med prebivalci še vedno 

živo ime Terezija. 

Naslednje naselje je nastalo v obdobju, ko je bilo rudarstvo v Trbovljah že v popolnem 

razcvetu. Ime je dobilo, kot protipomenka višje ležeči Kurji vasi, imenuje pa se Petelinova vas 

in prav tako teče ob glavni cesti. Tu so v večji meri prebivali obrtniki, trgovci in gostilničarji. 

V obrtno storitveni dejavnosti je bilo največ šiviljstva, krojaštva, čevljarstva, frizerstva, 

pleskarstva, mizarstva, urarstva, mavčarstva, tapetništva in sedlarstva. To naselje danes nosi 

ime Partizanska cesta in je še danes znano, kot »nakupovalni center« v Trbovljah. 

Pod imenom Šuštarjeva kolonija se danes skriva več bivših kolonij, ki so bile zgrajene pred 

prvo svetovno vojno in po njej. Tu so danes združene kolonija Barbara, Pauer kolonija in 

Bolfenk. Kolonija Barbara šteje pet nepodkletenih pritličnih hiš, ki obsegajo od osem do deset 

stanovanj. Ta stanovanja so enosobna, med hišami pa stoji posebna zgradba, namenjena 

kletem, drvarnicam in krušnim pečem. Prve tri hiše so bile zgrajene pred prvo svetovno vojno, 

drugi dve pa leta 1942. Kolonija je ime dobila po rovu Barbara, ki je bil odprt in zgrajen leta 

1889. Pauer kolonija je bila s strani Rudnika Trbovlje zgrajena v letih od 1918 do 1922. 

Obsegala je 14 pritličnih hiš, ki so bile podkletene in so imele celo podstrešne sobe. Hiše so 

bile razporejene v dveh vrstah na vsaki strani ceste. To naselje je ime dobilo po takratnem 

direktorju Rudnika Trbovlje, Julij Pauerju. Ta je v veliki meri poskrbel za ureditev rudniških 

stanovanj in kraja kot celote. Izpred blokov in stanovanj so bile odstranjene barake in hlevi, 
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postavljene so bile nove kleti, drvarnice, krušne peči in pralnice. Poskrbel je za pitno vodo v 

naselju, organiziral reden odvoz smeti in skrbel za urejenost sanitarij. Juliju Pauer je od 

občine dobil posebno priznanje, kolonija pa je ime dobila Paurerjeva kolonija. 

V obdobju 1921 do 1924 je Trboveljska premogokopna družba zgradila uradniško kolonijo na 

Gvidu. Po domače se ta imenuje Gojda, kar je popačenka besede Gvido, oziroma Bajer ali 

Ribnik. Vsebuje tri podkletene dvonadstropne hiše s 6-imi do 10-imi stanovanji. Ta so 

dvosobna in imajo predsobo ter lastne sanitarije. Obsegajo približno 65 m². Tudi v tem delu je 

na dvorišču v skupni stavbi prisotna drvarnica in krušna peč. Te stavbe so v primerjavi z 

delavskimi kolonijami rudarjev mnogo bolj napredne, saj nimajo gankov, pač pa lastne 

balkone. Takšne razlike niso bile vidne le pri stanovanjih, pač pa tudi v plačah delavcev in 

uradnikov.  

Zadnje kolonijsko naselje v Trbovljah, ki je bilo postavljeno s strani rudnika se imenuje 

Hohkrautova kolonija. Ta je bila zgrajena v zgornjem delu Trbovelj, blizu kolonije Gvido. Po 

načrtih gradbenega tehnika Zdenka Zupana je bilo naselje zgrajeno med letoma 1948 in 1950. 

Obsegalo je 20 dvostanovanjskih hiš, ki so jih bodoči stanovalci pomagali zgraditi. Vse hiše 

so bile zgrajene v vodoravni liniji ob cesti. Na področju Hohkrautove kolonije so se pojavljale 

tudi delavnice, barake in  hiše, ki jih je zgradila Cementarna Trbovlje. Stanovalci tega naselja 

niso imeli dolgoročne sreče, saj je Rudnik Trbovlje Hrastnik leta 2007 na tem območju začel 

z odkopom premoga. Tako so se morali prebivalci preseliti v nadomestna stanovanja, kar pa 

jim seveda ni bilo po godu (Lenarčič, 2009). 
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2.3.3. HRASTNIK 

 

Z namenom, da se delavci v premogovnikih z dnevnimi migracijami ne oddaljujejo preveč od 

delavnega mesta, so tudi v Hrastniku zgradili rudarsko naselje. Dela so potekala vse od leta 

1875 pa tja do 1909. Z gradnjo je pričela Tržaška premogokopna družba, saj je imela na 

razpolago dovolj sveta, ki ga je kupila od kmetov.  Vsa naselja niso imela značaja kolonij, v 

njih pa so živeli tako delavci premogovnikov kot tudi uradniki z družinami. 

Začetek 60. let je zaznamovala pritlična stavba s sedmimi rudarskimi stanovanji, dve leti 

kasneje pa še hiša z dvema sobama. Leta 1875 je bila zgrajena enonadstropna stanovanjska 

hiša, ki je obsegala 12 stanovanj ter dve podobni s po 6, 12 in 18 stanovanji. V istem obdobju 

pa so zgradili še hiši, ena je bila namenjena dvema družinama, druga samo eni. Vse te hiše 

sestavljajo staro rudniško kolonijo v Hrastniku.  

Istega leta, kot je bila v Trbovljah zgrajena kolonija Njiva, je bila v Hrastniku ob cesti na 

zahodni strani Loga po istih načrtih zgrajena kolonija, ki je vsebovala dve dvonadstropni hiši 

s po 18 stanovanji. 

Kasneje, leta 1900 in 1901 pa je bilo postavljenih 27 pritličnih stanovanjskih hiš za 4 družine 

in enonadstropni samski dom za 102 samska delavca ter dve strežniški družini. Ta dva 

stanovanjska objekta sta bila zgrajena po načrtih Derwscheka in so identične trboveljski 

koloniji Žabjek. 

Uradniške družine so stanovanjsko hišo dobile leta 1906, v naslednjih treh letih pa je svoj 

stanovanjski problem lahko rešilo še 30 delavskih družin. 

Na tem mestu je pomembno da omenim kolonijske hiše, imenovane Koče v zraku, ki so 

specifične za področje Hrastnika. Ime izhaja iz dejstva, da so bili delavci lastniki hiš, zemlje 

na kateri so jo zgradili, pa ne. Pogoj za lastništvo takšne hiše je bilo, da so bili delavci člani 

bratovske sklednice in rudniški uslužbenci. Koče v zraku so obsegale tudi nekaj zemlje, kjer 

so si stanovalci lahko postavili gospodarska poslopja (Orožen, 1958). 
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3. RUDARSKO STANOVANJE  

3.1. ŽIVLJENJSKI STANDARD V KOLONIJSKIH NASELJIH 

 

Življenjski standard se je precej spreminjal, kar je posledica časa izgradnje, namena in 

interesov Trboveljske premogokopne družbe. Sicer glede na čas in namen izgradnje ni razlik, 

ki bi bistveno vplivale na podobo stanovanja. Vse hiše so preproste in brez odvečnih 

okraskov. Podoba stanovanj se je sicer s časom spreminjala in napredovala, kar pa je 

posledica socialnega napredka med delavstvom v Revirjih. Socialni položaj je bil odvisen tudi 

od trenutne ekonomske in politične situacije. Izboljšanje položaja delavcev je bilo zaznati vse 

do 1. svetovne vojne. Vojna je na tem področju pomenila prelom, saj so bili v 20. letih in na 

začetku 30. let pogoji za življenje slabši kot pred vojno, čeprav je družbeni standard rasel. 

Življenjski standard rudarjev najbolj prikaže razmerje med življenjskim minimumom in 

njihovo mezdo. Minimum je obsegal le najnujnejše: hrano, obleko, obutev in stanarino. 

Neoženjeni rudar je prejel tako nizko mezdo, da je komajda malo presegel minimum. V 

primeru, da pa je imel družino z dvema otrokoma, se pravi štiričlansko družino je dosegel 

komaj 60 % minimuma. Ta razmerja so se večkrat tudi poslabšala. V začetku 20. in 30. let niti 

oženjeni rudarji niso dosegli minimuma. Ob redukciji, ki se je v premogovnikih pojavljala 

priložnostno, pa so bili rudarji še bolj prizadeti, saj so na mesec delali le po 14 dni. Zaradi 

takšnih in drugačnih stisk so v Trbovljah uvedli javno kuhinjo, kjer so rudarske družine vsaj 

za silo lahko nahranile otroke. Jedilnik v takšnih okoliščinah je bil izredno skromen, vseboval 

je predvsem krompir, fižol, močnate jedi ter redko zelenjavo in meso. Podobno je bilo z 

obutvijo in obleko. Nosili so najtrpežnejša oblačila in čevlje, ki pa so hkrati morala biti 

cenovno ugodna.  

Situacija se je začela izboljševati v letu 1934, ko je bilo konec gospodarske krize (Kalšek, 

1984).                                                                                           

Naslednji prelom pa je pomenila 2. svetovna vojna. Po njej so rudarski Revirji svojo podobo 

hitro spreminjali. Moška delovna sila je bila 100% zaposlena, ženska je že presegala 50 %. 

Zaslužki v rudarstvu so bili za približno 20 % nad republiškim povprečjem. Družina je v tem 

obdobju za hrano porabila malo več kot tretjino enega dohodka. Podoba stanovanj se je 

radikalno spremenila, družine so se manjšala, standard pa je relativno hitro rasel.   
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»Skupna značilnost, ki je determinirala proletariat in ga ločila od drugih družbenih slojev, je 

način pridobivanja osnovnih življenjskih sredstev. Mezdni odnosi so bili vzrok nizkega 

družbenega položaja. Na tem temelji vsa kulturna podoba proletariata, ki jo opredeljuje: boj 

za eksistenco, nizek socialni položaj in omejena življenjska sredstva, stanovska pripadnost, ki 

se vsaj pri rudarjih prenaša iz generacije v generacijo, socialna izenačenost na ožjem mestu 

bivanja, ločenost od drugih družbenih slojev, način življenja, ki narekuje opuščanje tradicije, 

zato pa v večji meri sprejema civilizacijske procese in pridobitve itd.  Za bivalno kulturo kot 

del celotne kulturne podobe proletariata je značilna prenaseljenost, ki se je najbolj pokazala v 

premajhnem številu postelj in zasilnih ležišč, opremljenost s kupljivimi dobrinami, slabši 

higienski pogoji. Način bivanja je bil za proletariat naprej določen. Zato trditev, da človek 

deluje na arhitekturo in arhitektura na človekov način življenja drži za industrijski proletariat 

bolj v drugem kot v prvem delu. Podrejeni položaj v družbi in sredstva, ki so zadostovala za 

preživetje, so narekovali, da so bile vse izboljšave na področju bivalne kulture v prvi vrsti 

funkcionalne. Življenje industrijskega proletariata je bilo sklop nekih racionalnosti, ki jih je 

narekoval način pridobivanja osnovnih življenjskih sredstev, mezdni odnosi in vnaprej 

določeni pogoji bivanja. Ne v mestu in nič več na vasi so iz svojega prejšnjega kulturnega 

inventarja uporabili, kar jim je ustrezalo, ostalo pa zavrgli. 

Skozi bivalno kulturo je bila opazna še ena značilnost proletariata, in to je notranja 

razslojenost. Ni vseeno, ali so živeli kot posestniki ali ne;  v koloniji, kjer je bil povraten vpliv 

delavcev na lastne bivalne pogoje minimaliziran, tudi ni bilo vseeno, ali je bila kolonija 

delavska ali »štajgerska« (rudniški pazniki).  

Znotraj ožjih bivalnih območij (kolonij, naselij) so bili delavci nekoč vendarle stanovsko, 

socialno in etično izenačeni, kar je omogočalo solidno komunikacijo in dobro počutje- enakih 

med enakimi« (Mlakar Adamič, 1991, 108 - 109). 
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3.2. ELEMENTI STANOVANJA V 20-IH LETIH XX. STOLETJA 

 

Zasavski muzej Trbovlje nam ponuja etnološko pot skozi kolonijska naselja v Trbovljah. V 

najbolj znani koloniji, imenovani Njiva, je na voljo vpogled v stanovanje iz 20. let 20. 

stoletja. Na primeru tega je opisano in fotodokumentirano tipično kolonijsko stanovanje iz 

tega obdobja. 

»Tloris in poudarjena racionalnost pri opremljanju nista dopuščala veliko lastne iniciative. V 

tem pogledu so kolonije predhodnice sodobnih blokov. Najemniki so stanovanja opremili z 

malo pohištva, ki je moralo biti v prvi vrsti funkcionalno. Za vzor je služilo meščansko 

pohištvo, od katerega je lahko delavsko v najboljšem primeru povzelo le formo, narejeno pa 

je bilo vedno iz najcenejšega materiala. Opremljanje stanovanja ni bil enkraten dogodek, pač 

pa je trajalo nekaj let, odvisno pač od tega, koliko denarja je bilo privarčevanega« (Mlakar 

Adamič, 2003, 25). 

 

»Kar se tiče arhitekturne vrednosti na kolonijskih hišah jo najdemo res v minimalnih oblikah. 

Temu bi mogoče lahko namenila eno stran v svojih knjigah, saj ni elementov, katerim bi se 

lahko posvetila. Prisotni so ganki, vendar so tudi ti bili zgrajeni bolj zaradi funkcionalnosti in 

ne zaradi izgleda. Fasade so preproste, drugače pa je s premičninami v stanovanjih. Tu bi 

lahko našli okrasne elemente, vendar tega ne moremo prištevati k arhitekturni vrednosti«. 

(ustni vir: Jana Mlakar Adamič) 

 

Slika : Tloris tipičnega rudarskega stanovanja 

 

 

(vir: Kalšek, 1984, 10) 
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Za kolonije, zgrajene do 90. let 19. Stoletja, so bila značilna enosobna stanovanja s skupno 

kuhinjo za po 2 do 4 družine, od tu naprej je v Zasavju prevladoval tip, ko je imelo vsako 

stanovanje lastno kuhinjo. Tla v kuhinji so bila opečnata, po prvi svetovni vojni so jih 

zamenjali z lesenimi. Vse kuhinje so imele vzidane štedilnike - šporhete, ki so prevzeli 

funkcijo ognjišča in peči, služil je ogrevanju, pripravi hrane, gretju vode, shranjevanju drv in 

občasno sušenju. Z uvedbo štedilnika so kuhinje postale prijaznejši, svetlejši in čistejši 

prostor. Ta element je nivo bivanja precej dvignil. Od leta 1919 do 1924 je potekala 

elektrifikacija stanovanj, kar je prav tako pomenilo velik napredek. 

Ogrevali so se predvsem na premog, zato v nobeni kuhinji ni manjkal zaboj za premog ali 

kolmkišta. Ta je stala poleg štedilnika in je služila tudi kot klop.  

 

Slika : Vzidan štedilnik na premog in drva ter kolmkišta 

   

(Fotografija: P. Amon) 

Naslednji zelo pomemben element je bila miza - metrga, ki je simbolizirala dom. Njena 

uporabnost je bila ogromna, saj so gospodinje v njej mesile kruh, služila je shrambi moke, 

bila je delovni pult za pripravo hrane ali pa likalna deska in seveda miza kjer je družina 

obedovala. Ob mizi je stala klop, na njeni drugi strani pa dva stola brez naslonjala - štokerla. 

Ker so bile družine številčne niso mogle obedovati skupaj, hranjenje je potekalo tako, da so 

najprej jedli otroci, nato starši in stari starši in kasneje samci. Za shranjevanje posod in živil 

so uporabljali nizke omare, le-te so po 1. svetovni vojni nadomestile stoječe omare - 

gredence. Te niso imele le funkcionalne vloge, ampak so na njej svoj prostor dobili tudi 
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okrasni predmeti, kot so porcelan, razglednice in boljše steklo. Spodnji del je služil shrambi 

živil, v vmesne predale pa so shranjevali jedilni pribor (Mlakar Adamič, 2003). 

 

Slika : Gredenca, poleg nje metrga 

  

(Fotografija: P. Amon) 

Posoda in pribor sta bila prilagojena štedilniku, številčnosti in zmožnostim družine. Pripravi 

nezahtevne in suhoparne hrane je zadostovalo le nekaj večjih loncev in kakšna kozica iz 

emajliranega železa ali pločevine. Sklede za solato so bile prav tako pločevinaste, uporabljali 

pa so tudi glinene. Krožniki so bili v rudarskih družinah predvsem pločevinasti, mnogokrat je 

še teh primanjkovalo. Jedilnega pribora je bilo na razpolago malo, uporabljale so se železne 

ali aluminijaste žilce, vilic niso veliko uporabljali. Družina je imela le dva ali mogoče tri večje 

nože, saj se ti za vsakodnevno uporabo niso potrebovali. Za pomivanje in čiščenje posode in 

štedilnika so bila na voljo sredstva vzeta iz narave, kot so pesek, apnena voda, soda, pepel in 

kis. Temeljitejše čiščenje se je izvajalo ob sobotah, takrat so gospodinje poribale tla ter 

očistile vse kljuke, zajemalke, posode in pokrovke (Mlakar Adamič, 2004). 
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Slika : Viseča posoda in kuhinjski pripomočki na steni tik ob štedilniku 

 

(Fotografija: P. Amon) 

V kuhinji je bil prisoten tudi podnožek ali pručka, uporabljala se je za pomožni stol ali kot 

stopnica za doseganje predmetov na omarah. V kuhinjah ni manjkal niti predmet, ki nam 

govori v kaj so bili rudarji obuti in se imenuje sezuvalo ali zajc. Težki škornji ali visoki čevlji 

so bili del delovne opreme in vsakdanja obutev. 

Stene so si polepšali in zaščitili s stenskimi prti - randšonerji, ki so bili izdelani v šivani 

obrisni tehniki. Majhen del kuhinje je služil kopalnici. Predstavljali so jo vedro in držalo za 

milo in brisačo. Zaposleni so se lahko sicer po delu v rudniku umili v rudniški kopalnici od 

leta 1906, vendar ta ni bila namenjena vsem. Enkrat na teden naj bi jo lahko uporabljali tudi 

družinski člani zaposlenih, ki pa je zaradi predsodkov in navajenosti ponavadi niso. Na eni od 

sten so bile pogosto prisotne ptičje kletke ali fugluži. Narejeni so bili iz lesenih deščic ali 

paličic. Za moške je bil lov na ptice še posebej mikaven, saj je bil prepovedan. Že pred 

začetkom 2. svetovne vojne so ga začeli opuščati. 

Glede na številčnost ljudi je bila kuhinja kot osrednji prostor čez dan venomer polna, 

namenjeno ji je bilo veliko pozornosti. 
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Sobe so predstavljale intimnejši del stanovanja, osnovna oprema v spalnicah družin z otroki 

so bile tri postelje, zakonska in še ena ali dve, ter ena ali dve višji omari - kostni. 

Osem-, deset-,ali veččlanske družine so še v 20. stoletju imele na voljo povprečno le eno do 

tri postelje. Na vsaki sta navadno spala dve, na zakonski vsaj trije stanovalci. Za ležišče so 

služili tudi predali, ki so jih čez dan pospravili pod posteljo. Najmlajši so spali v košarah ali 

zibkah. Pravico do popolnoma lastne postelje so imeli le samci ali stari starši. 

»Imeli som samo en cimer,velik 4x4 metre, bilo nas je pa sedem otrok. Spali smo štirje na eni 

postelji, mama in ata na zakonski postelji, najmlajši pa kar v takšnih košarah ki je bila sicer 

za umazano perilo. V eni sobi nas je spalo devet ljudi. Včasih pa je pri nas prespal še gospod, 

ki je delal v rudniku, da ni vsak dan hodil domov na Mlinše.« (Intervjuvanka 2, 85 let) 

 

Slika : Zakonska postelja z dodatnim ležiščem pod posteljo 

 

(Fotografija: P. Amon) 
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Namen spalnice je bil še garderoba. Tako imenovani kostni so bili za boljše obleke, plašče, 

krila in podobno. Oblačila, ki niso sodila v omare, so visela na obešalnikih. Perilo, 

posteljnina, srajce in manjši kosi oblačil so svoje mesto dobili v predalnikih. Slabšim 

oblačilom so namenjeni koti sob, zagrnjeni z zavesami. 

Svoje mesto v tem prostoru je imel tudi pleten kovček, imenovan kufer, ki naj bi bil namenjen 

potovanjem, vendar pa je temu najmanjkrat služil. Podobna mu je bila lesena skrinja, kišta za 

shranjevanje orodja, oblačil in obutve. V večjih sobah je svoj prostor dobila tudi majhna miza 

in stol z naslonjalom iz trdega lesa. Zelo pomemben artikel je bil tudi šivalni stroj, mašina 

singerca. Vse gospodinje, ki so znale šivati, so to delo opravljale tudi za druge in s tem bile v 

pomoč ali celo presegle moževo plačo. Okrasje v sobah je predstavljala poročna slika nad 

zakonsko posteljo in kakšna z nabožnim motivom. 

 

Slika : Kostna s pletenima kufroma na vrhu in singerica 

  

(Fotografija: P. Amon) 



Amon, Polonca (2013). Rudniška kolonijska naselja v Zasavju. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

 

31 

 

3.3. ELEMENTI STANOVANJA IZ 60-IH LET XX. STOLETJA 
 

V tem obdobju se je začela serijska proizvodnja pohištva, ponudba je komaj sledila 

povpraševanju. Izboljšan finančni položaj, sproščen uvoz in domača proizvodnja so družinam 

dovoljevali prilagajanje moderni tehnologiji, kot so hladilnik, pralni stroj, električni štedilnik, 

televizor, gramofon in radio.  Uveljavili so se novi materiali - nylon, plastika in iverica, ki so 

prav tako vplivali na podobo stanovanja. Takrat so potekale tudi menjave suhih stranišč s 

stranišči na izplakovanje. Mnogi stanovalci so si, če so imeli možnost, pred stanovanjem 

zgradili vetrolove oziroma verande, ki so povečali bivalno površino. Tu so svoje mesto dobili 

hladilniki, pralni stroji, odslužene gredence in omare za shranjevanje čistil. 

V kuhinji je vzidan štedilnik zamenjal manjši, samostoječi litoželezni, imenovan tobi. Poleti s 

v večini kuhali na male prenosne električne štedilnike z eno ali dvema kuhalnima ploščama. 

Zaboj za premog ali drva se je obdržal, saj se je gorivo v štedilnikih potrebovalo, poleg tega je 

rudarjem še vedno pripadala določena količina premoga. Zaposlenost žensk je vplivala na 

nastajanje obratov družbene prehrane, kamor so lahko ljudje s posodami za prenašanje jedi - 

kanglami hodili po obroke. Prej zelo cenjeno mizo metrgo je sedaj zamenjala navadna miza. 

Zaradi pomanjkanja časa je v tem obdobju peka kruha v krušnih pečeh strmo upadala. Poleg 

tega je bil kruh v trgovinah cenovno zelo dostopen. Tudi bivše gredence v kuhinji so bile 

zamenjane, nadomestile so jih viseče in stoječe omarice.  

 

Slika : Kuhinjska miza z električnim štedilnikom 

 

(Fotografija: P. Amon) 
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Vnos novih aparatov je življenje in delo mnogim gospodinjam olajšalo. Pralni stroj je 

predstavljal simbol boljšega standarda in zaposlenosti žensk. Hladilniki so pripomogli k 

shranjevanju hrane, ki so jo gospodinje pripravile prejšnji dan, da je družina naslednji dan 

lahko jedla. Zabavi in sprostitvi sta služila televizija in radio z gramofonom, čeprav ta dva 

medija nista le dobro vplivala na stanovalce, saj so ti imeli s to pridobitvijo veliko manj 

pristnih stikov s sostanovalci in okolico. 

 

Slika : Radijski gramofon  

 

(Fotografija: P. Amon) 

Spalni prostori svoje podobe niso tako drastično spremenili kot kuhinja. Število postelj se je 

kljub zmanjševanju družinskih članov povečalo. Pojavil se je raztegljivi kavč, ki je tu in tam 

nadomestil zakonsko posteljo. Soba je s tem dobila dvojno funkcijo, podnevi kot dnevna soba, 

ponoči spalnica. Posebno mesto v spalnici je zaradi zmanjšanega števila otrok dobila otroška 

posteljica z vzmetnico ali zibelka na stojalu. Materam svojih otrok ni bilo potrebno venomer 

nositi po rokah, saj so potovali v visokih vozičkih z vzmetmi. Za njihovo varstvo v stanovanju 

pa so poskrbele posebej oblikovane stajice.  
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Slika : Otroški voziček z vzmetmi 

 

(Fotografija: P. Amon) 

3.4. OBJEKTI SKUPNE UPORABE 

 

»Kolonijske hiše niso bile grajene, da bi zadostile potrebe po udobju in ugodju, pač pa je bilo 

v njih mogoče zadostiti osnovnim biološkim potrebam po zavetju, spanju, hranjenju in 

reprodukciji. Kjer je bil prihranek možen, so ga graditelji upoštevali. Zato so bile kleti in 

drvarnice zgrajene posebej, tudi lesena stranišča so bila v prizidkih ali na koncu hiše, krušno 

peč je družno uporabljala cela hiša, enako je veljalo tudi za vodnjak (štirno).« (Mlakar 

Adamič, 2006, 19) 

Na teh prostorih se je odvijal velik del družinskega življenja, zato je potrebno posamezne 

elemente opisati podrobneje. 

 Rudniška stanovanja so sicer že imela vzidan štedilnik, vendar pa ta ni vedno zadostoval. 

Gospodinje so namreč do 60. let 20. stoletja pekle kruh doma, ker je bil v trgovinah predrag. 

Skupne krušne peči v kolonijah so bile zgrajene hkrati s kolonijo. Približno na vsakih 20 

družin je pripadala ena krušna peč. Od velikosti kolonije pa je bilo odvisno, koliko peči je 

imela. Ponekod so bile v celoti pozidane, drugje pa lesene s pozidanim kuriščem. To je bilo iz 

s peskom nasutega podnožja, ravno pozidanega tlaka in z opeko pozidanega obokanega 

stropa. Kurišče so zapirala kovinska vratca, ki so imela na vsaki strani odprtine z zamaški, s 

katerimi se je reguliralo moč peke. Dim je iz peči prehajal v predprostor peči, od tu pa skozi 
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dimnik. Zaradi zakajenosti je proctor, kjer so bile krušne peči, izgledal kot črna kuhinja. V 

predprostoru so se nahajale še police, kjer so gospodinje odlagale peharje, lopar, grebljice, 

škaf za vodo in pečne metle. Za ogrevanje peči so uporabljali dolga drva iz jamskega lesa. Pri 

peki je bilo potrebno upoštevati nenapisano pravilo kdor prej pride, prej peče. Rezervacijo 

termina peke je pomenilo ob peči prislonjeno poleno. Vse naslednje uporabnice pa so prvi 

pustile nekaj polen, saj je ta za ogrevanje neogrete peči porabila več polen (Mlakar Adamič, 

2004). 

»Krušna peč je bila na koncu kolonij, cela kolonija je imela tri peči, bolj gosposke gospe so 

ob praznikih že zgodaj prinesle drva in so pekle potice in kruh. Včasih je katera od teh 

gospodinj nam otrokom odrezala kakšen kos kruha. To je pomenilo neskončno veselje, saj pri 

nas ni bilo, ker nas je bilo sedem otrok.« (Intervjuvanka 2, 85 let) 

 

Slika : Krušna peč 

 

(vir: http://www.okrogar.si/projekti/stanovanja/pregled.htm, pridobljeno 12. 6. 2013) 

 

http://www.okrogar.si/projekti/stanovanja/pregled.htm
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Oskrba s pitno vodo je bila v kolonijah dolgo problematična. Studenci so zaradi rudarjenja 

usihali ali bili onesnaženi. Perišča so ženskam najprej predstavljali bližnji izviri in potoki, 

težave pa je odpravil krožni vodovod, ki je bil zgrajen med letoma 1924 in 1926. Nad hišami 

je bilo zidano perišče s  savsko vodo, ki ni bila pitna, poleti se je kaj rado spremenilo v 

priročna kopališča za otroke in zbirališče žensk. 

S krožnim vodovodom pa je bilo poskrbljeno tudi za vodnjake - štirne, kjer so stanovalci 

dobili pitno vodo.  Vsaka kolonija je imela vsaj eno. 

Moško zbirališče je v veliki meri predstavljal prostor podoben baraki, ki so imenovali 

parlament. Ob litru vina so se večkrat razvijale burne debate, prav tako pa so tu potekali 

sestanki in politične ure. 

Skupni uporabi so bile namenjene tudi skupne kopalnice za rudarje in njihove družine, 

imenovane vašhau. Te je prav tako zgradila Trboveljska premogokopna družba. 

Stranišča so bila v večini kolonij do 2. svetovne vojne skupna in ločena od stanovanjskega 

prostora. Eno stranišče je uporabljalo več družin, zaradi neurejenega odvoza fekalij pa so bila 

ta po delavskih naseljih stalna žarišča okužb.  Leglo kužnih bolezni in smradu pa so 

predstavljali tudi hlevi za zajce, kokoši, koze in prašiče. Ti so bile postavljene v neposredni 

bližini bivališč. Po 1. svetovni vojni je bil na tem področju s strani ravnatelja Bauerja narejen 

red. Trboveljska premogokopna družba je dala podreti vse barake zgrajene iz odpadnega 

materiala, ki so jih delavci postavljali sami. Za nadomestek pa je h kolonijam zgradila dolge 

nize zidanih kleti in barak 

(Kalšek, 1884; Mlakar Adamič, 1991). 

 

»Kopalnic nismo imeli nič, kopat smo se hodili na Agnes, to je kolonija Neža. Tam smo imeli 

nekoga poznanega, pa nam je dovolil se umivati v tistih kopalnicah. Ponavadi nas je hodilo 

okoli pet deklet. Ko sem dobila svoje stanovanje v Kurji vasi,  sem bila najbolj vesela svojega 

stranišča. Oblačila smo prali v Pauer koloniji, tam je bila pralnica, kamor smo nosili 

umazano perilo. Likati sem nosila v Gvidovo kolonijo, ena gospodinja mi je likala.« 

(Intervjuvanka 3, 94) 
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Slika : Niz zidanih kleti za stanovalce v naselju Njiva 

 
 

( Fotografija: P.Amon) 
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EMPIRIČNI DEL 

 4. METODOLOGIJA  

 

4.1. NAMEN IN CILJI EMPIRIČNEGA DELA 

 

Namen raziskovalnega dela je prikazati razvoj in razlike, ki so se pojavljale skozi čas v 

kolonijskih naseljih v Zasavju. Poudarek sem namenila kvaliteti življenja in stanovanjskim 

razmeram, ki mi jih najlažje opišejo prebivalci kolonij. Želela sem ugotoviti, kako je kopanje 

rude in delo v premogovnikih vplivalo na uslužbence in njihov stanovanjski problem ter kako 

so stanovanjska naselja povratno vplivala na počutje, razpoloženje in delo delavcev.  

 

4.2. SPLOŠNE HIPOTEZE 

 

V raziskovalnem delu diplomske so mi bile v pomoč sledeče hipoteze 

1. Rudniška kolonijska naselja so se skozi čas in delovanje premogovnikov močno 

spremenila. Sodoben način življenja je dodobra vplival na prostorske potrebe, opremo 

stanovanj in njen namen.  

2. Rudarji so v začetku intenzivnega premogovništva imeli slabše možnosti za zagotovitev 

optimalnih pogojev življenja. 

3. Razlike pri dodeljevanju stanovanj je pogojeval življenjski standard prosilcev stanovanj. 

4. V kolonijskih naseljih verjetno še vedno živijo družine zaposlenih v zasavskih 

premogovnikih.  

5. Družabno življenje prebivalcev kolonijskih naselij se skozi zgodovino razlikuje od tistega 

v preteklosti.
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4.3. VRSTE RAZISKAV IN INSTRUMENT 

 

Za pridobitev najbolj neposrednega vpogleda na življenje v kolonijskih naseljih včasih in pa 

danes sem se odločila za metodo razgovora. Opravila sem jo  s petimi prebivalci kolonij v 

Zasavju. Instrument, ki sem ga uporabila je polstrukturiran, oziroma usmerjen intervju. 

Podatke sem zbirala s spraševanjem in opazovanjem. Intervju je potekal neposredno z vsakim 

udeležencem, zastavila sem jim okoli deset vprašanj, število se je spreminjalo glede na 

zainteresiranost intervjuvanca. 

4.4. VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 5 prebivalcev kolonijskih naselij v Zagorju ob Savi in Trbovljah. 

Najstarejša intervjuvanka je stara 94 let, najmlajši je bil intervjuvanec, 67 let. Dve 

intervjuvanki sta mi podrobneje opisali življenje v kolonijah v Zagorju, ostali trije v 

Trbovljah. Prebivalce kolonijskih naselij sem našla preko znancev, dve gospe pa sem našla v 

domu upokojencev Franca Salamona v Trbovljah. Za intervju sem se v dogovorila predhodno 

preko telefonskih pogovorov oziroma s socialno delavko v domu upokojencev. Pogovori so 

potekali od ene ure pa vse do dveh ur, saj so stanovalci o življenju v kolonijah nadvse radi 

spregovorili. Intervjuje sem snemala, kar sem prej vsem sodelujočim tudi razložila in jim 

zagotovila anonimnost in zaupnost. Vse intervjuje sem opravila v dveh tednih, od 15. 4. 2013 

do 28. 4. 2013. Pogovori so tekli brez večjih težav, vprašanja sem postavljala brez 

vprašalnika. 

4.5. ANALIZA IN OBDELAVA PODATKOV 

Podatke in  odgovore, ki sem jih pridobila z intervjuji, sem deloma predstavila v teoretičnem 

in empiričnem delu diplomske naloge. Z znanjem, ki sem ga že prej pridobila ob obdelavi 

literature, sem dobila boljši vpogled v življenje rudarjev in njihovih družin, ter spremembe, ki 

so se skozi delovanje rudnikov kazale na kolonijskih naseljih in njihovih prebivalcih. 
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA 

5.1. PREDSTAVITEV INTERVJUVANCEV 

 

INTERVJUVANKA 1 

 

Rojena leta 1929 rudarski družini v Zagorju, v takrat imenitnejših stanovanjih za rudarje in 

njihove družine, imenovanih Pod uro. Ko je bila stara en mesec, so se z družino preselili v 

kolonijsko naselje Toplice, danes Okrogarjevo kolonijo. Osnovno šole je dokončala v 

Zagorju, kasneje je nadaljevala nižjo gimnazijo in se potem zaposlila na Zavarovalnici v 

Trbovljah. Po poroki leta 1962 se je z možem odselila eno vrsto višje v identično stanovanje. 

Od rudnika sta ga odkupila leta 1990. Stanovanje danes nima več stare podobe, saj sta ga z 

možem renovirala primerno potrebam in finančnemu stanju. 

 

INTERVJUVANKA 2 

Stara je 85 let. Rojena je bila na Izlakah, kjer so z družino živeli v privatnem stanovanju. Leta 

1936 so se preselili v Okrogarjevo kolonijo v Zagorje. V njeni družini je bilo 7 otrok, imela je 

4 sestre in dva brata. V službo ni nikoli hodila, saj ima paralizo nog.  Sama je v koloniji živela 

do poroke, v njej danes še živi sestra, ki je šibkega zdravja. K njej se večkrat vrača, saj zanjo 

tisto stanovanje še vedno predstavlja dom.  Pravi, da je bilo življenje veliko lepše, kot danes, 

kljub vsem pomanjkanjem in prostorski stiski. 

 

INTERVJUVANKA 3 

Stara je 94 let. Odkar se spomni je živela v kolonijskih naseljih v Trbovljah. Prvih dvajset let 

je bila z mamo, očetom in tremi brati doma v koloniji Doberna. Tam so živeli v barakah, ki 

naj ne bi služile stanovanjem več kot deset let. Vendar je tu z družino živela 21 let, po poroki, 

ko je že imela otroke pa je dobila stanovanje v Kurji vasi, na današnji Keršičevi cesti. Takrat 

so bila stanovanja v tej koloniji že večja, imela so po tri spalne prostore, lastne sanitarije in 

kuhinjo. Te hiše so bile prej namenjene inžinirjem in uradnikom. V službo je začela hoditi 

šele, ko so bili njeni štirje otroci odrasli, zaposlila pa se je v trgovini Pr Požun. Tako njen oče 

kot tudi mož sta bila zaposlena v rudniku Trbovlje. Posledično je z družino imela možnost 

stanovati v kolonijskih naseljih.  
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INTERVJUVANKA 4 

Rojena je bila v Trbovljah, živela je v Žabjeku, takrat v Žabji vasi. Njen oče je delal v 

rudniku, imela je le enega brata, kar je pomenilo več možnosti za boljše življenje. Ko je 

zaključila gimnazijo v Trbovljah, je študirala v Ljubljani, kjer je dokončala smer zgodovina in 

geografija. Po poroki si je z možem zgradila hišo na Ulici 1. maja. Tudi sama si je ustvarila 

družino z dvema otrokoma. Učila je na Hohkrautovi šoli, osnovni šoli v Čečah in na koncu v 

osnovni šoli v Trbovljah. Upokojitev je dočakala v svoji hiši na Ulici 1. maja, danes pa je  

nastanjena v Domu upokojencev v Trbovljah. 

 

INTERVJUVANEC 5 

Rojen je bil v Trbovljah, leta 1946. Vse svoje življenje je prebival v Trbovljah. Obiskoval je 

osnovno šolo, kasneje gimnazijo, nato se je za eno leto zaposlil v rudniku, da si je pridobil 

delovne izkušnje. Zatem pa se je odločil za študij rudarstva v Ljubljani. Po končanem študiju 

je nekaj časa delal v upravi rudnika in po nekaj letih začel učiti v takratni srednji šoli 

rudarstva v Zagorju ob Savi. Leta 1993 so zaradi opuščanja rudnikov tudi program rudarstva v 

Zagorju ukinili, zato se je zopet zaposlil pri rudniku na projektivnem oddelku v Trbovljah, 

kjer je tudi dočakal pokojnino. Kolonijska naselja in vse v zvezi z rudarstvom ga je od nekdaj 

zanimalo, saj je bil, kot sam pravi od rojstva del tega. Stari oče in oče sta bila zaposlena pri 

rudniku, mati je gospodinjila, sicer pa je bil edini otrok v družini. Njegov oče je bil strojni 

ključavničar pri rudniku, posledično je lahko dobil  stanovanje kolonijskem naselju Šuštarjeve 

kolonije, kjer je njegova družina že od leta 1946.  

5.2. HIPOTEZE 

 

1. Rudniška kolonijska naselja so se skozi čas in delovanja premogovnikov močno 

spremenila. Sodoben način življenja je dodobra vplival na prostorske potrebe 

stanovanja in opremo.  

 

Hipotezo lahko brez dvoma potrdim, saj so mi vsi intervjujanci ob tem vprašanju pritrdili. 

Delovanje premogovnikov je vplivalo na objekte, saj se je zaradi rovov površina večkrat 

začela udirati. Glede notranjosti in prostorskih potreb družin se prav tako vsi stanovalci 

strinjajo, da se je le-ta v veliki meri spremenila.  

 

»Zunanja podoba kolonije se ni dosti spremenila, sicer smo po večini na hiše dali fasade in 

menjali okna. Krušne  peči, pralnice in stare barake so se seveda podrle, vendar pa je oblika 
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kolonij identična času izgradnje. Medtem ko se je notranjost stanovanj popolnoma 

spremenila. Mislim, da bi težko našla takšno, ki še ima staro obliko. Kvaliteta življenja v 

rudniških kolonijskih naseljih je danes mnogo boljša, kot je bila včasih. Danes lahko življenje 

v tem stanovanju primerjam z blokom, jaz se ne bi selila, saj je imam tu za hišo, kot ostali tudi 

nekaj vrtička in teraso. Malce sem oddaljena od samega centra, kar mi tudi veliko pomeni.« 

(Intervjuvanka 1, 84 let) 

»Skoraj vse kolonije so že podrli, Žabja vas se je deloma podrla, Doberna tudi, prav tako 

Limbarje. V Trbovljah je malo ljudi še v kolonijah, še tisto kar je, bodo podrli. Tako, da je 

danes res vse drugače. Tiste kolonije, ki so še ostale so se popolnoma spremenile, postavitev 

je še kolikor toliko enaka, stanovanja so se seveda spremenila. Veliko so združevali skupaj po 

dve stanovanji, tako imajo družine več prostora.« (Intervjuvanka 3, 94 let) 

»Dolgo časa se niso spreminjala, v zadnjem času pa so se v veliki meri. Lahko rečem, da so 

arhitekturno spremenili s tistimi ganki, sicer pa se stanovanja danes združujejo, iz enega 

nastaneta dve. Stranišča niso več skupna, skupne krušne peči so podrli in vse barake, ki so 

bile tu.« (Intervjuvanec 5, 67 let) 

2. Rudarji so v začetku intenzivnega premogovništva imeli slabše možnosti za 

zagotovitev optimalnih pogojev življenja. 

 

Razmere za življenje so bile v času intenzivnega premogovništva izredno slabe, kar so mi 

potrdili vsi stanovalci kolonij. Sicer je bilo v preteklosti vse drugače, kot pravijo stanovalci in 

so bili vajeni takšnega načina življenja, vendar pa vsi priznavajo, da je bilo izredno težko. Na 

podlagi izjav stanovalcev potrjujem hipotezo. 

 

»Optimalnih pogojev za življenje še v moji mladosti ni bilo. Na začetku smo se umivali v 

raznih banjah in škafih, kasneje so se tudi ženske in otroci hodili umivat v skupne kopalnice, 

vašhave. Šele ko sem bila že jaz poročena se spomnim, da so na sredini vrste v koloniji 

zgradili kopalnico in pralnico z banjo. Tudi v to stanovanje sva z možem kopalnico dozidala v 

bivšo krušno peč, ki je bila na tem mestu, šele okoli leta 1965. Kopalnica je imela notri peč na 

drva in premog ter banjo. Vendar sva bila midva z možem izjemi, ostali jih po večini takrat še 

niso delali, saj smo morali to financirati sami. Hrana se mi zdi, da se je veliko lažje kupila kot 

danes. Tehnični predmeti pa so bili grozno dragi. Okoli leta 1965 sva z možem kupila 

televizijo in hladilnik, za kar sva morala vzeti kredit in dati polog. Lahko povem, da je bila 
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televizija 207 tisoč dinarjev, jaz pa sem imela plače okrog 28 tisoč. Tehnične predmete je bilo 

res skoraj nemogoče kupiti. Hrana pa je bila res veliko cenejša, se mi zdi, da je bilo ravno 

obratno, kot je danes.« (Intervjuvanka 1, 84 let) 

»Pa ne bi mogla reči, da nismo imeli optimalnih pogojev. Seveda je bilo težko, živeti je bilo 

treba skromno, vendar v šoli se mi je vedno zdelo, da nas imajo za reveže. Vse učiteljice so 

imele neke zadržke. Ne vem sicer zakaj, saj se nam ni zdelo tako. Ampak učiteljice so se imele 

za nekaj več. V koloniji smo imeli veliko živali, mi smo imeli kozo in zajce, včasih tudi 

prašiča. Nad Nežo smo imeli travnike, v najemu od rudnika. Potem smo lahko kosili in imeli 

mrvo za živali. Hladilnika ni bilo, niti televizije. Večino mesa smo dali v dim ali v zaseko. Za 

nekaj časa je bilo dobro, potem pa je bilo treba pojesti. Kasneje pa smo imeli hladilnike in 

skrinje, ampak to je bilo potem, ko sem bila že zaposlena. Mi smo bili navajeni tako živeti, 

čeprav se je bilo potrebno hoditi umivat v Agnes kolonijo, stranišča so bila na štrbunk in 

skupna. « (Intervjuvanka 3, 94 let)  

»Pogoji za življenje so bili takrat zelo težki, ker so očetje delali v rudnikih, vse nas je 

zavzemal strah pred poškodbami in nesrečami. O higieni ne morem govoriti, saj te ni bilo. 

Včasih sem se smilila sama sebi, saj sem poznala že angleška stranišča in sem vedela da si jih 

ne moremo privoščiti. V zgradbi je bilo osem strank, na eno stranišče dve stranki. No na 

srečo je bilo kasneje po drugi svetovni vojni več denarja in so tudi po kolonijah prišli do 

angleških stranišč.« (Intervjuvanka 4, 75 let) 

»Higienske razmere so bile izredno slabe, skupne kuhinje, sanitarije v groznem stanju. Tiste 

družine, ki so imele svojo kuhinjo, so bile tako rekoč bolj gor vzete. Normalno je bilo, da sta 

si kuhinjo delili vsaj po dve družini, včasih celo več.  Rudnik je dal prebivalcem apno, to je 

bilo edino dezinfekcijsko sredstvo, ki se je uporabljalo. Bilo je veliko stenic in bolh. Sploh pri 

hrani je bil problem, malo kleti v stanovanjih je bilo vkopanih, bile so površinske. Zato hrane 

ni bilo mogoče shranjevati na dolgi rok. Marsikje so imeli kakšnega pujska, da so si izboljšali 

jedilnik. Da smo si kupili naprave, kot so hladilnik ali skrinja, je bilo potrebno dati skoraj 

majhno premoženje. Ni bilo tako kot je danes.  Enako je bilo s televizijo, hodili smo jo gledat 

k nekim sosedom, pa četudi je bila slika zelo slaba. Vsi ti aparati so bili nam prebivalcem v 

ponos, to niso bili elementi, ki se jih danes skriva očem.  Za današnje razmere je bila kvaliteta 

življenja zelo slaba, ampak takrat smo in so bili srečni, da so sploh preživeli. Jaz se spomnim 

svoje stare mame, ki se je preselila iz Kresnic v Trbovlje, saj je pravila, da se je na kmetijah 

le enkrat letno želo, tu pa dvakrat ali večkrat. Pri mojem očetu je bilo 10 otok, od tega jih je 
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osem umrlo. Vzrok je bila davica in škrlatinka. To je bilo okrog 1918 in 1922. Bile so 

resnične tragedije, ki jih je opisoval moj oče, velikokrat je bil vzrok v neozaveščenosti ljudi in 

zelo slabi higieni.« (Intervjuvanec 5, 67) 

3. Razlike pri dodeljevanju stanovanj je pogojeval življenjski standard prosilcev 

stanovanj. 

 

Hipotezo sem potrdila, saj so bile razlike v stanovanjih uradnikov, poluradnikov in drugih 

imenitnežev pri rudniku očitne. Stanovanja so bila večja in svetlejša, premožnejšim je bilo 

dano več luksuza. Kuhinje niso bile skupne, prav tako so imeli lastne sanitarne prostore. Vsa 

ta dejstva so mi potrdili tudi stanovalci. 

 

»Pri dodeljevanju stanovanj od začetka niti ni bilo razlik, res pa je, da so uradniki in drugi 

imenitnejši dobili malce večja stanovanja v prvi vrsti Okrogarjeve kolonije. Sicer se mi zdi, da 

v Zagorju ni bilo nekih očitnih razlik, bolj je bilo menda to prisotno v Trbovljah.« 

(Intervjuvanka 1, 84) 

 

»Res je, razlike pri stanovanjih za uradnike in poluradnike so bile velike. Na Gojdi so živeli 

poluradniki, stanovanja so bila večja, s svojimi stranišči. Tudi v Pauer koloniji so živeli 

inžinirji, kovači in takšni. Za družine navadnih rudarjev pa so bile kolonije Doberna, 

Terezija, Njiva.« (Intervjuvanka 3, 94)  

 

»Seveda so bile prisotne razlike pri dodeljevanju stanovanj. Šuštarjeva kolonija je bila 

namenjena poluradnikom.  Pri teh je imel zunanji obrat svoje delavce, poluradnikom ni bilo 

treba za kurjavo nositi premoga, to so delali delavci zunanjega obrata. Prav tako, kar se tiče 

čiščenja. Bilo pa je za vse enako, če se je služba izgubila so vsi morali zapustiti stanovanje, ne 

glede na to, ali so bili samo rudarji ali uradniki.« (Intervjuvanec 5, 67) 
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4. V kolonijskih naseljih verjetno še vedno živijo družine zaposlenih v zasavskih 

premogovnikih. 

 

Te hipoteze ne morem potrditi. Po pogovoru s stanovalci kolonij sem ugotovila, da rudnik 

nima več velikega vpliva na prebivalce kolonij. Danes se v ta stanovanja naseljujejo mlade 

družine ali pa tujci. Prvotnih stanovalcev je še zelo malo, prav tako v kolonijah ni prisotnih 

njihovih potomcev. 

 

»Tu v koloniji so redke družine ali pa otroci prvih stanovalcev, ki so rudarili v Zagorju. Je pa 

tu veliko družin iz Bosne, katerih možje so se kasneje zaposlovali pri rudniku. Skoraj bi lahko 

rekla, da v Okrogarjevi koloniji ni potomcev slovenskih rudarjev, vsaj ne, da bi jaz vedela.« 

(Intervjuvanka 1, 84) 

 

»Sedaj v koloniji v večini živijo samo še Bosanci, vsa stanovanja so predelali, tako da ne 

morem reči, da je še kakšna družina prvih rudarjev v koloniji. Lahko rečem, da je Zagorje 

postalo spalno naselje. Vsi so se selili sem, od tu pa potujejo na delo drugam.« (Intervjuvanka 

2, 85) 

 

»Družine imajo po dve stanovanji, v večini v njih živijo tujci. Stanovanja so današnji 

najemniki zelo posodobili. Zadnja leta se avtohtoni stanovalci Žabjeka dobivajo na hribu, kjer 

imajo druženja. Vendar ti današnji stanovalci na ta druženja naj ne bi prihajali, saj se niti 

niso asimilirali.« (Intervjuvanka 4, 75) 

 

»Redki so še potomci, od tistih prvih prebivalcev je potomcev v koloniji zelo malo. Odvisno je 

od kolonije do kolonije, v Trbovljah je na Tereziji tako, da skoraj ne slišiš slovenske besede, 

prav tako v Žabji vasi. Večinoma so tu Bosanci in Srbi.  V nekem obdobju je bilo tako, da so 

ljudje veliko gradili hiše in se je ljudem zdelo za malo, da bi ostajali v teh stanovanjih. Tako 

da je bil tudi to razlog, da se je v kolonije naselilo več ljudi drugih narodnosti.« 

(Intervjuvanec 5, 67) 
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5. Družabno življenje prebivalcev kolonijskih naselij se skozi zgodovino razlikuje od 

tistega v preteklosti. 

 

S tem stavkom se strinjajo vsi bivši stanovalci kolonij. Kljub težkim pogojem za življenje je 

bilo mnogo več pristnejših stikov. Ni bilo telekomunikacijskih sredstev, ki bi ljudi povezovali 

na drugačne načine, potrebno se je bilo pogovarjati in družiti. Prisotni so bili tudi prepiri in 

zavidanje, za kar je bil vzrok v premoženju in številu otrok. Vendar pa se vsi intervjuvanci 

strinjajo, da je bilo ob druženjih prijetno, med seboj so si ljudje veliko več pomagali in bili 

pozitivni. 

 

»Jaz se sicer ne spomnim, da bi se možje zbirali po parlamentih, to je bilo prej. Je pa bilo 

veliko gostiln, kjer so včasih pustili velik del colnge.  Družabnega pristnega stika je bilo 

zagotovo več kot danes, saj smo se otroci veliko družili. Treba je bilo iti ven, notri ni bilo kaj 

dosti početi. Po drugi strani se mi zdi tudi, da je bilo več kreganja. Ženske so se videle in je 

hitro prišlo do kakšnega prepira, mogoče je bilo to zaradi nevoščljivosti. Jasno je, da kjer je 

bilo več otrok je bilo zelo hudo. Pri nas smo bila samo tri dekleta, tako lahko rečem, da nam 

je bilo lažje, kot tistim, ker jih je bilo pet ali več. Ta zavidljivost se je videla že pri otrocih.« 

(Intervjuvanka 1, 84) 

 

»Kako smo se takrat zastopili, vse je bilo drugače kot danes. Veliko bolj smo se razumeli, 

otroci smo hodili po travnikih in gozdovih, ter nabirali jagode in maline. Vsi smo pomagali en 

drugemu. Ata je bil zelo priden, rad pa ga je tudi spil. Takrat je bilo menda v Zagorju okoli 6 

gostiln, vendar pa je vedno delal še poleg šihta. Ob sobotah je brusil nože, čez zimo pa je 

pletel koše in izdeloval grablje.  Tako, da denar, ki ga je pustil v gostilni, nikoli ni šel od 

plače. Sicer pa moram povedati, da je bilo mnogo več razumevanja, kot ga je danes.« 

(Intervjuvanka 2, 85)  

 

»Moški so se zbirali po barakah, v kolonijah, gostiln je bilo zelo veliko, majčkenih trgovin je 

bilo tudi kar precej, večjih manj. Komunisti so se zbirali v centru Trbovelj, tam so imeli svoje 

prostore. Otroci so se vedno razumeli, vseeno pa je bilo veliko štrajtov. Včasih pri krušni 

peči, ker se gospe niso znale med seboj zmeniti, katera je na vrsti za peko.«  (Ivanka, 94)  

»V Žabjeku je bila ena krušna peč na osem strank, vrsto je bilo potrebno narediti s polenom. 

Pred pečjo se je pogosto zgodilo, da so se stranke pred pečjo sprle. Predvsem pred prazniki, 
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ko je bila peč še mrzla in jo je bilo potrebno segreti. Prepiri so se običajno mirno končali ali 

pa tudi ne. Odvisno, ali so bili zraven moški, pri katerih je bil velikokrat posredi alkohol. Jaz 

in moja družina nismo imeli dobrih sosedskih odnosov. Ženske so veliko opravljale, tega je 

bilo res precej. Mogoče je bilo zavidanja in opravljanja več ravno iz razloga, ker sva bila pri 

nas le dva otroka in sva imela več možnosti za šolanje in boljše razmere. Sicer pa se je 

dogajalo veliko, ob porokah so se zbirale družine in  se zabavale, prav tako je bilo veliko 

veselic. Otroci so se dobro razumeli, med njimi ni bilo sovražnosti in tekmovalnosti.« 

(Intervjuvanka 4, 75) 

 

»Pomembno je to, da so se ljudje zelo razumeli. To je bilo, kot v naravi, pozimi se živali 

združujejo, prav tako je bilo med ljudmi. Bili so kot eden, šli so en k drugemu. Vsi smo se 

poznali in veliko družili. Pri otrocih je bila prisotna solidarnost. Jaz sem prinesel kos belega 

kruha, drugi kos črnega, hitro je prišlo do menjave ali pa smo si razdelili med seboj, če kdo ni 

imel. Gostiln v Trbovljah je bilo kolikor hočeš pa ni nobena propadla. To so bile čudne 

navade, ki jih ne razumemo, niti si ne moremo privoščiti zapravljanja. Ampak takrat so 

porabili toliko, kolikor so zaslužili. Malokdo je varčeval.« (Intervjuvanec 5, 67) 

Življenje v kolonijskih naseljih se je tekom zgodovine in delovanja rudnikov v Zasavju 

spreminjalo, vendar pa si upam na podlagi pogovorov z intervjujanci trditi, da je bilo 

prebivalcem v preteklosti mnogo bolj všeč, kot pa danes. Res je, da so se stanovanja začela 

modernizirati, prav tako način bivanja, pristni stiki med stanovalci pa se posledično 

izgubljajo, kot tudi šege in navade, ki so bile nekoč specifične in v veliki meri prisotne v tem 

okolju. 

 

Menim, da beseda “kolonije” v Zasavju še dolgo ne bo šla v pozabo, saj se ljudje o zgodovini 

teh naselji nadvse radi pogovarjajo in seveda obujajo spomine na čase intenzivnega 

rudarjenja. Za nadaljni prenos kulturne dediščine smo zadolženi mladi in institucije, ki 

venomer doplonjujejo svoje zbirke materialov, kateri nam do dobra lahko predstavijo 

življenje rudarjev in njihovih družin. 
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PEDAGOŠKI DEL - PRIPRAVA 
 , 

Ogled muzejskih stanovanj v koloniji, imenovani Njiva  v Trbovljah bi obsegal 1 šolsko uro. 

Zbor učencev bi bil pred muzejskimi stanovanji v Trbovljah, saj se nahajata v samem centru. 

Ogled poteka prvo šolsko uro, tako da se z učenci po njem skupaj podamo proti šoli, ki je v 

neposredni bližini. Pred vstopom v muzejski stanovanji učencem razložim potek ogleda in jim 

razdelim delovne liste, ki jih med ogledom izpolnjujejo. Tematsko jim najprej predstavim 

stanovanje iz 20. let 20. stoletja in kasneje stanovanje iz 60. let 20. stoletja. Na koncu še 

pokažem, kje so bo bili objekti skupne uporabe n jih naštejem. Stanovanji sta v isti stavbi, 

ločujejo ju le vrata, zato mi prehod iz enega v drugo ne vzame dodatnega časa. Ogled temelji 

na spoznavanju načina življenja, virih, ki so zagotavljali osnovne življenjske potrebe in na 

tem, da si učenci znajo pridobiti informacije za izpolnjevanje delovnega lista. Učno uro 

zaključim s ponovitvijo in preverjanjem delovnega lista, z metodo razgovora. 

 

OSNOVNI PODATKI 

Šola: Osnovna šola Trbovlje 

Razred: 5. razred 

Datum: 

Predmet: gospodinjstvo 

Učna tema: Kolonijska naselja v 19. in 20. stoletju 

Učna enota:  Kako stanujemo?, Stanovanje rudarskih družin. 

Učne oblike:  

-individualna učna oblika 

-frontalna učna oblika 

Učne metode: 

-metoda razlage 

-metoda razgovora 

-metoda dela s slikovnim gradivom 

-metoda dela z muzejskimi predmeti 

Učne tehnike: osmerosmerka 

Učna sredstva: 

učila: muzejski razstavni predmeti, delovni list  

Didaktične etape: 

 1. uvajanje 

2. obravnavanje nove snovi 

3. ponavljanje in preverjanje 

Didaktična načela: aktivnost, nazornost, sistematičnost, postopnost 

Medpredmetne povezave: družba (življenje rudarskih družin v 19. stoletju), spoznavanje 

okolja (Trbovlje)  

Novi pojmi: šporhet, metrga, kolmkišta, fugluž, pisker, kredenca 
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 UČNI CILJI 

Gospodinjstvo  

 Spozna pohištveno opremo rudarskega stanovanja.  

 Spozna različne pripomočke za delo v kuhinji v preteklosti. 

 Razume pomen optimalnih pogojev za življenje. 

 Pozna glavne razlike stanovanj v 20. in 60. letih 20. stoletja. 

Družba: 

 Spozna časovno umestitev gradnje kolonijskih naselij v Zasavju. 

 Razume pomen ohranjanja muzejskih kolonijskih stanovanj. 

 Navede  vzroke za graditev kolonijskih naselij. 

 Zna opisati življenje v preteklosti in ga primerja z današnjim. 
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POTEK UČNE URE 

UVAJANJE 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE 

OBLIKE, 

METODE, 

UČILA 

5 

minut 

Ob ogledu boste reševali delovne 

liste, ki jih bom razdelila. Tako, da 

bo med ogledom potrebna zbranost 

in natančno poslušanje. Po 

končanem ogledu si bomo vzeli 5 

minut, da preletimo rešitve delovnih 

listov. 

Motivacijska vprašanja pred 

vstopom v muzejski stanovanji. 

Ali si je že kdo ogledali kolonijski 

stanovanji?  

Kdo je živel v kolonijskih 

stanovanjih? Ali kdo od vas pozna 

koga, ki je živel v kolonijskih 

stanovanjih, oziroma še živi? 

Ali so bile te družine premožne, in so 

imeli dovolj sredstev za preživetje? 

Katera kolonijska naselja, ki so bila 

v Trbovljah, poznate? Ja v Trbovljah 

je bilo ogromno kolonijskih naselij, 

ki so bila namenjena rudarjem in 

njihovim družinam. Bile so še 

kolonija na Vodah, Kurja vas, Žabja 

vas, Petelinova vas, pa Kolonija 

Barbara, Doberna, Limbarje in tako 

dalje. 

Da si boste lažje predstavljali potek 

življenja v kolonijskih naseljih si 

bomo ogledali dve stanovanji, 

najprej starejše in potem tisto iz 

mlajšega obdobja ter objekte, ki jih 

je uporabljalo več stanovalcev hkrati.  

 

Pripravijo pisala, sprejmejo 

delovne liste in poslušajo 

navodila. 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja: 

 

 da/ne 

 

 rudarji in njihove 

družine 

 

 

 da/ne 

 da/ne 

 

Terezija, Šuštarjeva kolonija, 

Njiva. 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

oblika 

metoda 

razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

razlage 
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OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

VSEBINA/ 

ČAS 

UČITELJ UČENCI UČNE 

OBLIKE, 

METODE, 

UČILA 

Stanovanje 

iz 20. let 

20. stoletja 

15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglejte si stavbo poleg vas, vse to, kar vidite 

so kolonijske hiše. Nasproti hiš so še vedno 

postavljene stavbe, katerih namen je bil 

skladiščenje premoga in kletni prostori. Kaj 

menite kakšni so bili vzroki, da je rudnik 

gradil stanovanja za rudarje?  

Točno, delavci so prihajali iz mnogih 

oddaljenih krajev, zanje je bilo treba najti 

stanovanja. Tudi delavni čas je bil dolg 12 ur, 

rudarji niso mogli hoditi še domov ter zjutraj 

spet do rudnikov.  

 

 

Sedaj pa vstopimo v prvo stanovanje, ki nam 

prikazuje življenje rudarskih družin v prvi  

četrtini 20. stoletja. Sedaj vstopamo v glavni 

prostor stanovanja - kuhinjo. Na levi vidimo 

vzidan štedilnik, ta je ohranil popolnoma 

prvotni izgled. Imenuje se šporhet. Zakaj 

menite, da so ga uporabljali? 

Tako je, tu so tudi pogrevali vodo in občasno 

nad njim sušili perilo ali na njem sadje. 

Gospodinje so šporhetu posvečale izredno 

veliko pozornost. 

Kaj pa vidimo poleg njega? 

Točno, to je zaboj, imenovan kolmkišta za 

shranjevanje premoga in drv. Nad šporhetom 

vidimo obešene posode in druge gospodinjske 

pripomočke. Katere vidite? 

Gospodinjskih pripomočkov, kot vidite ni bilo 

veliko. Hrana je bila zaradi pomanjkanja 

mnogo bolj skromna, kot je danes. Na 

jedilnikih so se pojavljali večinoma le 

krompir, fižol, močnate jedi ter redko 

zelenjava in meso. Zelo znane rudarske jedi 

so funšterc ali pa močnik, ješprenj, 

grenadirmarš, krompir v oblicah, prežganka. 

Katere jedi, ki so značilne za Zasavje, še 

poznate? Super, pravilno! Vse te jedi so bile 

na razpolago, saj so bila živila med cenejšimi, 

uporabljali pa so seveda tisto, kar so pridelali 

sami. Ponavadi so imele družine v barakah 

tudi zajce, kokoši, prašiče, včasih tudi koze in 

govedo. 

Vse skozi 

oglede učenci 

rešujejo 

delovni list. 

 

 

Veliko je bilo 

rudarjev, 

potrebovali 

so 

stanovanja, 

ker niso bili 

vsi iz 

Trbovelj. 

 

 

 

 

 

Kuhanje, 

ogrevanje. 

 

 

 

Kolmkišto, 

za kolm. 

 

 

Lonci, ponve, 

zajemalke, 

kuhalnice, … 

 

Žganci, 

ajmuht, 

esigflajš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualna 

oblika 

frontalna oblika 

učno-delovni list 

 

 

 

 

metoda 

pogovora 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

pogovora 
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Stanovanje 

iz 60. let 

20. stoletja 

15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na drugi strani kuhinje vidimo neko mizo, ta 

se imenuje metrga. Gospodinje so v njej 

mesile kruh, služila je shrambi moke, bila je 

delovni pult za pripravo hrane ali pa likalna 

deska in seveda miza, kjer je družina 

obedovala. Poleg nje pa vidimo omaro, ki so 

ji pravili kredenca. Čemu je služila ta? 

Oglejte si. 

Pravilno! V spodnjem delu omare so 

shranjevali razna živila, v predalih pa jedilni 

pribor. Na steni vidimo tudi okrasni prt, ki so 

ga imenovali randšoner in pa kletko za ptiče, 

fugluž. 

Sedaj pa se prestavimo v naslednji prostor, to 

je soba ali cimr. Ali so bile družine majhne, 

kaj mislite? Res je, kot pa vidite, je bila 

spalnica majhna.  Vsebuje le eno zakonsko 

posteljo, zraven je predal, kjer je spal starejši 

otrok, ta se imenuje rajšpetl. Na drugi strani je 

še zibelka, ki je namenjena najmlajšim. 

Večkrat je bilo v družini še več otrok, ne le 

dve ali trije, tako da so se morali zelo stiskati. 

Tu zraven vidite še omare, kostle, ki so služili 

shranjevanju obleke. Kaj je še videti? Res je, 

tega so imele bolj premožne gospodinje. Nanj 

so šivale različna oblačila, popravljale 

raztrgana in seveda s tem tudi kaj zaslužile. 

Tako so pomagale možu, ki je imel dokaj 

slabo plačo v rudniku. Če vas še kaj zanima, z 

vprašanji le na dan. 

 

 

Odgovarjam na vprašanja.  

Stranišče v tem stanovanju je tako imenovano 

na štrbunk, to pomeni, da se ga ne izplakuje. 

Kolonija Njiva je ena izmed naprednejših, saj 

je imelo vsako stanovanje že takrat lastno 

stranišče. V drugih kolonijah tega ni bilo, vsaj 

po dve družini sta si ga morali deliti.  Umivali 

so se v čebrih ali pa v skupnih kopalnicah, 

vašhavah. Sicer pa so vodo v stanovanju 

imeli, če so si jo prinesli iz skupnega 

vodnjaka na sredini kolonije. No tako, prvo 

stanovanje smo si ogledali, sedaj pa bomo 

vstopili v drugo. 

 

Pozorni bodite predvsem pri razlikah, ki jih 

opazite.  

Stanovanje se je v povojnih letih zelo 

spremenilo. Družine niso bile več tako 

 

Porcelanaste 

posode, 

krožniki, 

kozarci. 

 

 

 

 

Ne, bilo je 

veliko otrok. 

 

 

 

 

 

 

Šivalni stroj. 

 

 

 

 

Kaj so 

shranjevali v 

pletenih 

skrinjah? 

Ali so imeli 

dovolj 

oblačil? In 

kje je 

stranišče? 

Kje so se pa 

umivali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

pogovora 

 

metoda dela s 

predmeti 

 

 

 

metoda razlage 

 

metoda 

pogovora 

 

 

 

 

 

 

metoda 

pogovora 

 

metoda dela z 

muzejskimi 

predmeti  

 

 

 

metoda 

pogovora 
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Objekti 

skupne 

uporabe 

5 minut 

 

 

 

 

 

 

 

številčne, zato je bilo na voljo tudi več 

sredstev, ki so zagotavljale optimalne 

življenjske pogoje. Najprej si poglejmo 

stranišč. Ali je kaj razlike?  

Pravilno, na voljo so že bila angleška 

stranišča na izplakovanje. Sedaj si poglejmo, 

zopet osrednji prostor, kuhinjo. Kakšne 

razlike opazite?  

Ja, kar pomeni, da so se že precej 

modernizirali. V prejšnjem stanovanju ni bilo 

gospodinjskih aparatov na elektriko, kasneje 

pa je boljše finančno stanje in bolj razvit trg 

že omogočal nakup le-teh. V tem času so se 

ženske precej več zaposlovale, zato so tudi 

hrano manj pripravljale doma. Večkrat so 

družine obedovale v tako imenovanih obratih 

družbene prehrane, ali pa so hrano tam le 

kupili in jo v kanglah - posodah za prenašanje 

prinesli domov. Sprehodimo se še do spalnega 

dela stanovanja. Kakšne razlike so tu? 

 

 

Televizija je predstavljala čisto zabavo in 

sprostitev, hkrati pa je to pomenilo več 

zapiranja v stanovanje in manj pristnih 

druženj. Pred radiem in televizijo so se ljudje 

v prostem času precej družili, otroci so se 

igrali zunaj, moški posedali pred barakami 

skupaj, ženske pa opravljale veliko del v 

skupinah. Prale so perilo, pekle kruh,  skrbele 

za vrtove, … No, vrnimo se v spalnico.  Slika 

Tita, ljudje niso več tako verovali v religijo, 

sedaj so na stene obešali sliko maršala Tita, ki 

je bil predsednik Jugoslavije.   

Sicer pa, kot vidite, soba ni dosti drugačna od 

prve. Tu je prisotna dodatna postelja, ki je v 

bistvu divan ali kavč. Ostalo ni spremenilo 

svoje podobe. 

 

Obe stanovanji smo si sedaj ogledali, moramo 

pa še omeniti objekte skupne uporabe. Nekaj 

smo jih sicer že, vendar je vredno jim 

nameniti še par minutk. 

 

Katere objekte, ki jih je uporabljalo več 

stanovalcev, smo že omenili?  Tako je! 

Stranišča so bila v drugih kolonijskih naseljih 

skupna, vsaj tja do druge svetovne vojne. 

Odvisno je bilo od kolonije do kolonije, 

koliko prebivalcev je uporabljalo eno 

 

 

Da, to je na 

izplakovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novejši 

štedilnik,  

električni 

štedilnik, 

hladilnik, 

radio. 

 

Televizija, 

slika Tita, 

ena postelja 

več. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranišče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

pogovora 

 

 

 

 

 

 

metoda dela z 

muzejskimi 

predmeti 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 
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stranišče. 

  

Kateri je drugi vir, ki je nujno potreben za 

življenje in je bil skupen? Brez česa poleg 

hrane ne moremo biti? 

Da, skupni so bili tudi vodnjaki  ali štirne. Ti 

so stali nekje na sredini kolonije, tako, da ni 

nihče imel predaleč do tega vira. 

Še en element, ki je bil skupen in je zelo 

pomemben pa je krušna peč. Zakaj so bile 

namenjene te? 

Tako je, ženske so v njej pekle kruh, ob 

praznikih potice in perkmandeljčke. 

Ta je bila prav tako v vsaki koloniji. Nahajala 

se je na koncu oziroma na začetku kolonije. 

Odvisno, ponekod sta bili celo dve ali tri. 

Danes peči ne moremo več videti, saj so te v 

večini že podrli.  

 

 

 

Vode, to so 

vodnjaki. 

 

 

 

 

 

Peka kruha, 

potice, 

žemljice. 

 

 

metoda 

pogovora 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

pogovora 

 

 

PONAVLJANJE/PREVERJANJE 

ČAS UČITELJ UČENCI UČNE OBLIKE, 

METODE, UČILA 

10 minut Sedaj imate 5 minut časa, da 

izpolnite še zadnjo nalogo na 

delovnem listu, če je niste 

uspeli ob ogledu.  

Ob razgovoru preverimo 

delovni list in ponovimo 

dejstva, ki smo jih ob ogledu 

muzejskega stanovanja 

pridobili. 

Izpolnjujejo delovni 

list. 

 

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja, 

izmenjujejo mnenja. 

individualna oblika 

 

 

 

 

metoda razgovora 

učno-delovni list 

 



Amon, Polonca (2013). Rudniška kolonijska naselja v Zasavju. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

 

54 

 

ZAKLJUČEK 
 

Z raziskovanjem in pisanjem diplomske naloge sem odkrila, da rudniška kolonijska naselja in 

življenje v njih še ni zamrlo in se v veliki meri še vedno ohranja, za kar skrbijo prebivalci 

kolonij sami, Zasavski muzej Trbovlje in vsi mi, ki nam ni vseeno za zgodovino in dogajanje 

v Revirjih. 

Rudarska zavest se je tu močno vtisnila, kljub zapiranju premogovnikov. Skoraj vsak izmed 

prebivalcev Zasavja ima, oziroma je v preteklosti imel v družini nekoga, ki je služil svoj kruh 

pri rudniku. 

 

Skozi vseh 200 let delovanja rudnikov v Zasavju se je ohranilo veliko ustnega in pisnega 

izročila, ki priča o življenju v različnih obdobjih. Kolonijska naselja, nam že sama po sebi 

povedo, da so bile potrebe rudnika po delovni sili res velike, saj na tem območju najdemo 

ogromno kolonij, ki so si sicer na prvi pogled precej različne, ko pa pogledamo podrobneje 

vidimo, da je večina elementov v vseh naseljih enaka. 

Skozi čas so se ta  močno spremenila, sam pogled nanje pa nas še vedno popelje v čase 

intenzivnega premogovništva. Muzejski stanovanji v Trbovljah na Njivi nam lepo prikažeta 

način življenja rudarskih družin in njihovo bivalno kulturo. V teh časih so bili pogoji za 

življenje izredno slabi, o čemer pričajo elementi skupne uporabe, slaba oblačila in izredno 

boren jedilnik. Kljub tegobam, revščini in boleznim, ki je pestila prebivalce kolonij, so bili ti 

med seboj izredno povezani. Precej več je bilo pristnih stikov med ljudmi, saj jih niso ločevali 

mediji, telekomunikacija in hiter tempo življenja, kar je značilno za današnji čas. 

Zaposlovanje žensk je v kolonijah pustilo velik pečat, saj je le-tem primanjkovalo časa za 

opravljanje domačih del in skrb za veliko družino. Sodoben način življenja pa je pripeljal tudi 

do mnogih izboljšav, kar pomeni, da so se elementi skupne uporabe, kot so stranišča, vodnjaki 

in krušne peči, umaknili tehnologiji in izboljšali nivo bivanja prebivalcem.  

Kolonije so danes zasavska posebnost in opredeljujejo zgodovinski razvoj regije, h katerem je 

v veliki meri prispevalo rudarstvo. 
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PRILOGE 
 

Priloga : VPRAŠALNIK ZA INTERVJUVANCE 

 

1. V kolikšni meri so se kolonijska rudniška naselja skozi zgodovino spremenila? 

2. Ali so bili pogoji za življenje v kolonijskih naseljih optimalni že od zametkov 

premogovništva? 

3. Kakšni so bili razlogi za razlike, ki so se pojavljale pri dodeljevanju stanovanj? 

4. Kakšna je kvaliteta življenja v kolonijskih naseljih danes? 

5. Kakšen je vpliv rudnikov, ki se v današnjem času zapirajo, na kolonijska naselja? 

6.  Ali v kolonijskih naseljih še vedno v večini živijo delavci Zasavskih 

premogovnikov? 

7. Kako je sodoben način življenja vplival na prostorske potrebe, opremo v stanovanjih 

in njen namen? 

8. Kakšno je bilo družabno življenje v kolonijskih naseljih in kako je potekalo?  
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Priloga : NEREŠEN DELOVNI LIST 

 
 UČNO-DELOVNI LIST 

Rudniški stanovanji v koloniji Njiva v Trbovljah 

 

1. Naštej dva vzroka za gradnjo kolonijskih naselji v Zasavju. 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

2. Zapiši vsaj tri jedi, ki so bile značilne za rudarje in njihove družine. 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 

 

3. Na spodnji sliki je stranišče. Zapiši, kako se je to stranišče imenovalo in ali je bilo 

higiensko primerljivo z današnjim? H kateremu stanovanju v muzeju na Njivi spada 

(zapiši obdobje)? 

_____________________________________________________________________ 

                      

4. V drugem stanovanju, iz obdobja 60. let 20. Stoletja, najdemo določene naprave, ki 

nam kažejo na zelo velike razlike v načinu življenja v primerjavi s prvim stanovanjem. 

Napiši tri predmete, ki so ključno vplivali na izboljšanje življenjskega standarda 

stanovalcev in razloži, zakaj so se ti uporabljali. 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

5. Zapiši objekte skupne uporabe v kolonijskih naseljih. 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 
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6. V spodnji mreži poišči imena slikanih predmetov, ki so bili v vsakodnevni uporabi pri 

rudarskih družinah. Pojme poimenuj v rudarskem narečju, ki smo ga spoznali ob 

ogledu stanovanj. Neprečrtane črke v vodoravni liniji od zgoraj navdol vpiši v spodnjo 

tabelo in preberi rešitev. 

  

T E L E V I Z I J A 

F U G L U Ž // R S U 

A K O L M K I Š T A 

C M E T R G A E R D 

N A R S K H H E A A 

E K O L O R K N N T 

D I J T O S S K I A 

E S I P I T A N Š O 

R T Š P V A N J Č A 

K R U Š N A // P E Č 

 

 

 

ŠP__ __H__ __                                  ST__ __ __ I__ __ E 

                    KR__ __E__ __ __  T__ __ __ 

 

TE__ __V__ __ __ __A 

 

 

PI__ __ __R 

 

 

   

M__ __ __GA K__ __ MK__ __ __ __                                                                                                      

 

 

 

 

FU__ __ __ Ž K__ __ __ __ __    P __ __                     

 

 

REŠITEV: 

 

        //           //           
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Priloga : REŠEN DELOVNI LIST 

 

UČNO-DELOVNI LIST 

Rudniški stanovanji v koloniji Njiva v Trbovljah 

 

7. Naštej dva vzroka za gradnjo kolonijskih naselji v Zasavju. 

 Zagotovitev pogojev za izvajanje 12-urnega delavnika. 

 Zagotovitev bivališč za rudarje v bližini rovov. 

 

8. Zapiši vsaj tri jedi, ki so bile značilne za rudarje in njihove družine. 

 ješprenj 

 močnik 

 funšterc (razkosan šmoren) 

 

 

9. Na spodnji sliki je stranišče. Zapiši, kako se je to stranišče imenovalo in ali je bilo 

higiensko primerljivo z današnjim? H kateremu stanovanju v muzeju na Njivi spada 

(zapiši obdobje)? 

Stranišče na štrbunk, spada k prvemu stanovanju, v obdobje 20. let 20. stoletja. 

                      

10. V drugem stanovanju, iz obdobja 60. let 20. Stoletja, najdemo določene naprave, ki 

nam kažejo na zelo velike razlike v načinu življenja v primerjavi s prvim stanovanjem. 

Napiši tri predmete, ki so ključno vplivali na izboljšanje življenjskega standarda 

stanovalcev in razloži, zakaj so se ti uporabljali. 

 televizija 

 električni štedilnik 

 hladilnik 

 

11. Zapiši objekte skupne uporabe v kolonijskih naseljih. 

 krušna peč 

 stranišča 

 vodnjaki 
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12. V spodnji mreži poišči imena slikanih predmetov, ki so bili v vsakodnevni uporabi pri 

rudarskih družinah. Pojme poimenuj v rudarskem narečju, ki smo ga spoznali ob 

ogledu stanovanj. Neprečrtane črke v vodoravni liniji od zgoraj navdol vpiši v spodnjo 

tabelo in preberi rešitev. 

  

T E L E V I Z I J A 

F U G L U Ž // R S U 

A K O L M K I Š T A 

C M E T R G A E R D 

N A R S K H H E A A 

E K O L O R K N N T 

D I J T O S S K I A 

E S I P I T A N Š O 

R T Š P V A N J Č A 

K R U Š N A // P E Č 

 

 

 

ŠP_o_ r_H_e_t                                ST_r_a_n_ I_š_ č_e_ E 

                    KR_e_d_E_n_c_a_ T_i_t_o_ 

 

TE_l_e_V_i_z_i_j_A 

 

 

PI_s_k_e_R 

 

 

   

M_e_t _r_GA K_o_l_MK_i_š_t_a 

 

 

 

 

FU_g_l_u_Ž K_r_u_š_n_a_ P_e_č _                   

 

 

REŠITEV: 
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