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Doma Zasavje

Danes bo v Zasavju še en zanimiv dan. V Zagorju bodo odkrili spominsko ploščo TO

Zagorje. V Trbovljah bo nastopil na Poletnem odru glasbenik Jan Ostrožnik, ribe se bodo
skrivale pred trneki v zagorskem Ribniku, v parku sredi mesta bo vrvež, v Trbovljah pa
se bodo otroci preživeli dan ob lačnih povodnih konjih. Neverjetno , kaj vse se dogaja v
Zasavju. Neverjetno a resnično. Res. V trboveljskem kinu DDT nocoj.

Naredite si četrtek za svoj najboljši dan tega tedna.

Društveno Zasavje Hrastnik Kultura Prva stran Trbovlje Za mlade Zagorje ob Savi

Danes

dogaja74.

8. 2022

https://savus.si/danes-dogaja-522/
http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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Vsako jutro vas zraven kave na portalu Savus.si čaka še obvestilo, kaj se obeta ta dan v

Zasavju ali v povezavi z Zasavjem. Prosimo vse organizatorje, da nam vabila pošiljajo
na info@savus.si

Četrtek, 4. avgusta 2022

Vreme

Danes bo jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 35 °C. V

vsej državi je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

V petek in soboto bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo na severu

možne nevihte.

Zapore cest

Na Trgu svobode v Trbovljah je do 22. avgusta 2022 promet urejen izmenično enosmerno

zaradi del (izgradnja krožišča).

V Trbovljah na Vodenski cesti je oviran promet, občasno je urejen izmenično enosmerno

zaradi obnove strehe in fasade na objektih do 31. oktobra 2022.

Na cesti Zagorje–Trbovlje pri Spodnjem Šklendrovcu je do 31. avgusta 2022 zaradi zaščite

ceste pred padajočim kamenjem urejen izmenično enosmerni promet. Možne so kratkotrajne ,

do 15-minutne popolne zapore.

Na cesti Litija – Zagorje je pri Zagorju urejen promet do 25. maja 2023 izmenično enosmerno

zaradi sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do

dve kratkotrajni , do 20 minutni popolni zapori.

Na cesti Izlake-Trojane pri Orehovici je do 20. decembra urejen izmenično enosmerni promet

zaradi rekonstrukcije mostu čez Orehovico.

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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Na cesti Izlake-Zagorje je pri Kisovcu do 26. avgusta oviran promet zaradi gradnje kolesarske

steze.

Na cesti Dol pri Hrastniku – Šmarjeta je promet do 30. oktobra urejen izmenično pod

Marnim, zapora je pomična, zaradi sanacije vozišča, dograditve pločnika in cestnega priključka.

Na cesti Litija-Ljubljana je promet do 22. avgusta pri Spodnjem Hotiču urejen izmenično

enosmerno (pomična zapora) zaradi obnove vozišča.

Na lokalni cesti Hrastnik – Ojstro – Trbovlje velja delna zapora ceste zaradi izvedbe projekta

Ureditev ceste Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro.

Na javni poti do Žagar v Trbovljah velja delna zapora javne poti zaradi izvedbe fasad, obnove

dimnikov in strehe na nekaterih objektih na Vodenski cesti. Dela bodo zaključili v jesenskih

mesecih.

Na lokalni cesti Urankar – Prečna (Jager) v občini Trbovlje potekajo do konca septembra delne

in občasne popolne zapore.

Na lokalni cesti Urankar – Medvednica velja do 31. avgusta delna oziroma občasna popolna

zapora cestnega odseka. Obvoz je možen po lokalni cesti Trbovlje – Klek – Sveta Planina – Vrhe.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Danes in jutri ni napovedanih prekinitev dobave električne energije.

Dogodki

Če veste za kakšen dogodek v Zasavju, ki ga nismo zabeležili , ali pa kakšnega, ki bo v

naslednjih dneh, nam lahko to sporočite na info@savus.si.

Zagorje – občinski praznik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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Odkritje spominskega obeležja

Občinsko združenje slovenskih častnikov Zagorje in Občina Zagorje ob Savi bosta pripravila ob

Domu Ljudske obrambe sredi Zagorja odkritje spominskega obeležja delovanja Teritorialne

obrambe Občine Zagorje. Odkritje bo ob 18. uri.

Ribištvo

Društvo upokojencev Zagorje bo pripravilo tekmovanje v ribištvu na Ribniku Zagorju. Ribe, pazite

se od 8. ure naprej.

Vrvež v parku

Društvo prijateljev mladine Zagorje pripravlja ob 9.30 uri enourno druženje otrok pod naslovom

Vrvež v parku. Različne zanimivosti otroke čakajo seveda v Parku dr. Janeza Drnovška v

središču mesta.

Poletni oder Trbovlje

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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Na ploščadi pred ZMŠT in DDT bosta nocoj ob 20. uri ZMŠT in DDT pripravila kavarniški večer z

Janom Ostrožnikom. Trboveljčan Jan Ostrožnik je poleg solo glasbenika tudi član skupine Folk

Idoli. V svoji bogati glasbeni karieri je nastopal in sodeloval s številnimi glasbeniki in zasedbami,

vseskozi pa je razvijal tudi samostojno kariero. Zase pravi, da obožuje spontane nastope v

novih okoljih in spoznavanje novih ljudi preko glasbe.

Počitnice z DPM Trbovlje

DPM Trbovlje danes v okviru Poletnega sončkanja za otroke, ki preživljajo počitnice v njihovi

družbi, pripravljajo trening socialnih veščin in spoznavanje lačnih povodnih konjev. Jutri pa sledi

enostavno in povsem običajno delo za počitniške dni – sončkanje na mestni plaži.

Galerija f 2,8 Zagorje

V galeriji F 2,8 v Zagorju je na ogled prva samostojna fotografska razstava mlade umetnice Lize
Šobot. Cikel razstavljenih fotografij Pogled vase ( in tudi vate) so del njenega študentskega

vsakdana, ki pa na svojstven način predstavljajo simbiozo mikro elementov, posnetih skozi

okular mikroskopa , pa vse do opažanj na fakulteti in v mestu, s katerimi zaokrožuje osebno

zgodbo. Razstava je danes na ogled od 9. do 12. ure.

DDT ogled DDTlab

V DDTlab bodo danes pripravili ogled aktualnih projektov povezovanja umetnosti, znanosti in

gospodarstva med 14. in 18. uro. Obvezne so predhodne prijave na mail: ddtlab@dd-trbovlje.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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ali po telefonu 051/296-121 (lokacija Katapult).

Grad Bogenšperk

Sprehod po Grumovem Šmartnem

V okviru Festivala Bogenšperk bodo danes ob 18. uri pripravili Sprehod po Grumovem

Šmartnem. Udeleženci se bodo pod vodstvom Stanke Sirk, ki raziskuje vpliv Grumovega

rojstnega kraja na njegovo ustvarjanje, sprehodili skozi Šmartno, mimo točk, ki so bile tako ali

drugače povezane s Slavkom Grumom. Program pripravljajo v sodelovanju s Knjižnico Litija.

DDZ – Galerija Medija

Nataša Tajnik Stupar

V galeriji Medija v Zagorju ( DDZ) je do 31. avgusta na ogled razstava Nataše Tajnik Stupar.

Rojena je bila 6. novembra 1974 v Slovenj Gradcu. Na ALU v Ljubljani je leta 1999 diplomirala pri

prof. Gustavu Gnamušu in prof. dr. Jožetu Muhoviču. Od leta 2001 je članica Zveze društev

slovenskih likovnih umetnikov. Od leta 2002 je samostojna ustvarjalka v kulturi in mladinska

likovna pedagoginja. Ukvarja se s klasičnim slikarstvom, poseben poudarek daje risbi kot

samostojni izrazni zvrsti. Za svoja dela je bila večkrat nagrajena. Imela je trideset samostojnih

razstav, sodelovala je na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini ter se udeleževala

likovnih kolonij (Izlake-Zagorje, 2020). Živi in ustvarja v Velenju. Danes je razstava odprta od 9.

do 15. ure.

Delavski dom Trbovlje

Razstava Staneta Weissa

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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V galeriji Delavskega doma Trbovlje je do 4. septembra na ogled Prvojunijska razstava fotografij

fotografskega mojstra Staneta Weissa (1937–2021). Retrospektivna razstava fotografij

Trbovelj mojstra Staneta Weissa obiskovalce popelje skozi podobe hitro rastočega mesta po 2.

svetovni vojni in njegove preobrazbe v sodobno mesto 21. stoletja. Ogledate si jo lahko ob

četrtkih med 17. in 18. uro ter ob petkih , sobotah in nedeljah med 17. in 20. uro. Dopoldne si

lahko razstavo ogledate med delovniki po predhodnem dogovoru po telefonu na številki 051 626

296.

Zasavski muzej Trbovlje

Danes so v Zasavskem muzeju Trbovlje od 8. do 18. ure na ogled naslednje razstave: stalna

razstava Srečno…črne doline, kiparska zbirka Stojana Batiča in občasna razstava Igra postaja

zelo napeta in živahna – 100 let (organiziranega) nogometa v Trbovljah (do decembra 2022). V

muzeju se lahko dogovorite še za ogled rudarskega stanovanja na Njivi, etnološke poti in

spominske hiše ustanovnega kongresa KPS na Čebinah.

Muzej Hrastnik

Danes si lahko v Muzeju Hrastnik od 8. do 14. ure ogledate naslednje razstave: razstavne zbirke

Znamenja ob poti, stalno razstavo Lutke in lutkarji , razstavo Razvoj osnovnega šolstva v

Zasavju ter občasno razstavo Sava združuje.

Knjižnica Kisovec

Kozolci

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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Na stopnišču pred knjižnico v domu KS Kisovec je do konca avgusta na ogled razstava Kozolci

Staneta Grandljiča. Grandljič je stanovalec bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem

razvoju Barka v Zbiljah pri Medvodah. Njegov najbolj zvesti spremljevalec je fotoaparat. Rad ima

naravo in v njej išče navdih. Pripravil je že veliko tematskih fotografskih razstav, največkrat v

knjižnici Medvode (Rože, Živalski svet, Stare hiše) .

Kino DDT

Neverjetno a resnično

ob 18. uri

Francoska komična drama, izvirni naslov Incroyable mais vrai (2022). Režija in scenarij Quentin
Dupieux, igrajo Alain Chabat , Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier …

Alain in Marie se preselita v sanjsko hišo v predmestju. Toda nepremičninski agent ju je posvaril:

kar se skriva v kleti, jima lahko za vedno spremeni življenje … »Bojiva se, da naju boste imeli za

nora, če poveva to zgodbo.« Tako se začne očarljivo trapasta in neskončno zabavna komedija

francoskega mojstra absurda Quentina Dupieuxa (Mandibule ) . Manj o njej veste , bolje je.

Tega videoposnetka v vašem brskalniku ni mogoče
predvajati.
Več o tem

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=aa1eca73-bfec-4444-92d1-5f5cdb44eb431101152963
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Glejte tukaj:

Na današnji dan

Če veste za kakšno znano Zasavko ali kakšnega znanega Zasavca , rojenega na današnji dan,

nam, prosimo, sporočite na info@savus.si

Svetovni dnevi

Danes v koledarju ni zapisanih posebnih dni.

Savus
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