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Doma Zasavje

Tudi danes se v Zasavju ne dogaja prav veliko. V ZD Zagorje se lahko cepite proti covid19

, v KC Delavski dom Zagorje pa si lahko ogledate animirani sinhronizirani družinski film
Tačke na patrulji: Film.

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, 30. december 2021
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Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju delno jasno z zmerno oblačnostjo, na severovzhodu

tudi pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje

dnevne temperature bodo od 6 do 13 °C.

Jutri in v soboto bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih

legah bo za ta čas zelo toplo.

Zapore cest

Na cesti Litija–Zagorje pri Zagorju je do 25. maja leta 2023 urejen izmenično enosmerni

promet zaradi sanacije brežin in izgradnje galerije pri Šklendrovcu.

Na cesti Latkova vas–Trbovlje je do 21. aprila 2022 urejen izmenično enosmerni promet

zaradi sanacije območja plazenja.

Na cesti Trbovlje–Hrastnik (odsek Rinaldo–Hrastnik) je popolna zapora ceste zaradi urejanja

ceste skozi Boben. Urejanje ceste je prilagojeno urniku šolskega avtobusa. Cesta se zapre takoj

po vožnji avtobusa v šolo, okrog 7.15 ure. Cesta je popolnoma zaprta do 17. ure popoldan,

razen okrog 12. in 13. ure, ko ponovno vozi šolski avtobus. Avtobusu se lahko priključijo tudi

ostala vozila, ki peljejo v isto smer.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Danes in jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ni predvidenih 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.
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Cepljenje Zagorje

V ZD Zagorje danes cepijo proti covid-19 vse, ki so naročeni. Cepijo od 16. do 19. ure v avli KC

Delavski dom Zagorje.

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, občasna razstava LAIBACH 4

DEKADE. V muzeju se lahko dogovorite še za ogled rudarskega stanovanja na Njivi , etnološke

poti, 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.

Jure Kravanja: Konstrukcije – Foto galerija f 2,8

V foto galeriji f 2,8 v Zagorju si lahko danes od 9. do 12. ure ogledate fotografsko razstavo

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=e43b8b40-17cb-4664-8bae-4efb45aaa5a51708834309
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Jureta Kravanje z naslovom Konstrukcije. Jure Kravanja je eden vidnejših slovenskih

umetniških fotografov zadnjih dveh desetletij. Čeprav ga večina pozna po njegovem izostrenem

pogledu na pokrajino (nepozabne so njegove serije fotografij Toskane in Islandije), Juretovo

fotografsko oko opazi linije, ki jih beleži na fotografski medij z jasno začrtano geometrijo in

posledično brezkompromisno kompozicijo.

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

ali po telefonu 051/296-121 (lokacija Katapult).

Tačke na patrulji: Film

V kinodvorani KC Delavski dom Zagorje si lahko danes ob 10.30 uri ogledate animirani

sinhronizirani družinski film Tačke na patrulji : Film. Mesto zabave je v nevarnosti. Župan mesta

Humdinger ga namreč želi uničiti , obenem pa ukaže, da so psi v mestu prepovedani. Riki in vsi

njegovi pogumni junaki na štirih tačkah – Maršal, Robi, Bron, Rok, Zuma in Sila – bodo brcnili v

višjo prestavo , da se bodo lahko soočili z izzivom, ki je pred njimi. Medtem, ko se bo eden od

kužkov v mestu moral soočiti s svojo preteklostjo, bo ekipi kužkov priskočila na pomoč

pametna jazbečarka po imenu Liberty. Oboroženi z novimi pripomočki in opremo se bodo kužki

skupaj podali v boj , da rešijo prebivalce sosednjega mesta.

Na današnji dan

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

nam, prosimo, sporočite na info@savus.si

Melhijor Čobal
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Na današnji dan se je leta 1864 v Preboldu rodil slovenski politik in organizator Melhijor Čobal.
Leta 1894 se je preselil v Zagorje ob Savi, kjer je leta 1898 postal ravnatelj Konzumne zadruge.

V letih 1910–1912 je bil odgovorni urednik Rudarja, leta 1914 pa je izdajal glasilo Rudarski
delavec. Umrl je 15. maja leta 1943 v Zagorju ob Savi.

Svetovni dnevi

Danes ni na koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.

Savus
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