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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Doma Zasavje

Mladinski center Zagorje danes pripravlja Božičkovo delavnico, na kateri bodo izdelovali
božične okraske, razglednice in šalčke. V Delavskem domu Trbovlje bodo obeležili 30.
obletnico delovanja Vokalne skupine Plavica, Zasavska ljudska univerza pa pripravlja
delavnico izdelovanja prazničnih dekoracij iz storžev.

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, 9. december 2021

Vreme

Prva stran Zasavje

Danes

dogaja99.

12. 2021

https://savus.si/danes-dogaja-285/
http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=a1025087-f475-4037-9c9e-109c051bf2a6440124765
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Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju večinoma oblačno. Občasno bodo še krajevne

padavine. Snežilo bo. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli -4, drugod od 2

do 1, najvišje dnevne od -1 do 2 °C.

Jutri in v soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho. V soboto bo ponekod pihal severni
veter.

Zapore cest

Lokalni cesti Stara občina–Betonarna in Taborniška pot v Hrastniku sta do 15. decembra

2021, dnevno med 7. in 17. uro, popolnoma zaprti zaradi izvedbe kabelske kanalizacije.

Cesta Zagorje–Litija pri Bregu pri Litiji je do 15. decembra občasno popolnoma zaprta zaradi

poseka in spravila lesa. Občasna popolna zapora lahko traja do 30 minut, v naslednjih terminih:

od 7. do 7.35, od 8.05 do 13.30, od 13.45 do 14.10, od 14.40 do 15.20 in od 15.40 do 17.

ure.

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
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Danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ni predvidenih prekinitev dobave

električne energije.

Jutri bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije

pri odjemalcih, ki so oskrbovani iz TP Kresnice vas, izvod Kresniške Poljane (od 9. do 10. ure)

in izvod šola (od 10.30 do 13. ure) (nadzorništvo Litija)

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.

Božičkova delavnica – Mladinski center Zagorje

Mladinski center Zagorje ob Savi danes od 17. do 19. ure pripravlja Božičkovo delavnico. Na

delavnici bodo izdelovali božične okraske, razglednice in krasili šalčke, ki jo boste lahko po

končani delavnici vzeli s seboj in z njo koga lepo presenetili. Obvezne so prijave na

info@mczos.si

Koncert Čej so tiste stezice – Delavski dom Trbovlje

Vokalna skupina Plavica skupaj z Delavskim domom Trbovlje danes ob 18. uri v Delavskem

domu Trbovlje pripravlja koncert ob 30. obletnici delovanja Vokalne skupine Plavica. Koncert so

poimenovali Čej so tiste stezice.

Izdelajmo si praznične dekoracije iz storžev – ZLU
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Zasavska ljudska univerza danes ob 10. uri na naslovu Grajska 2 pripravlja brezplačno delavnico

ustvarjanja prazničnih dekoracij iz storžev. Praznični čas, ki je pred vrati, je tudi dobra priložnost,

da ga preživite v dobri družbi in izdelate dekorativne praznične okraske. Na voljo imate veliko

naravnih materialov, ki vam nudijo nešteto možnosti zaradi igrive oblike in različnih velikosti.

Praznične aktivnosti za otroke – Hrastnik

Kulturno rekreacijski center Hrastnik danes od 17. do 20. ure pripravlja praznične aktivnosti za

otroke. Te bodo v Pravljični deželi na športnem igrišču na Logu.

Pomoči in ozdravitve po duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga

Humanitarno neprofitno Društvo za naravno samopomoč danes ob 19. uri pripravlja brezplačno

spletno Zoom predavanje z naslovom Pomoči in ozdravitve po duhovni poti s pomočjo učenja

Bruna Gröninga. Na predavanje se lahko prijavite s klikom na to povezavo.

Spletno srečanje za 5. javni poziv Partnerstva Las Zasavje

Regionalni center NVO skupaj s Partnerstvom Las Zasavje danes ob 17. uri pripravlja spletno

srečanje za vse tiste, ki želijo bolje spoznati 5. javni poziv Partnerstva Las Zasavje, poiskati

projektne partnerje in oblikovati ali nadgraditi svoje projektne ideje.

Razstava Mavrično srce – Delavski dom Trbovlje

V stari galeriji Delavskega doma Trbovlje si lahko danes od 9. do 12. in od 17. do 20. ure
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ogledate dobrodelno razstavo Mavrično srce, ki jo je pripravila skupina Patchwork Slovenija v

sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Trbovlje. Z dobrodelno razstavo bodo pomagali

Kristianu Božiču , ki ima težjo obliko avtizma. Razstava je na ogled do 20. decembra.

Razstava Extempore Art Kum – Delavski dom Hrastnik

V galeriji Delavskega doma Hrastnik si lahko danes od 17. do 19. ure ogledate razstavo

Extempore Art Kum 2021, ki sta jo pripravila Javni zavod za kulturo, šport , mladino in turizem

ter KRC Hrastnik. Razstava je na ogled do 21. decembra 2021, vsak delovni dan od 17. do 19.

ure.

Cepljenje Hrastnik

V cepilnem centru ZD Hrastnik vsak četrtek cepijo proti covid-19 brez predhodnega naročila. Od

9. do 10. ure cepijo s cepivom Pfizer. S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in

osebni dokument.

Cepljenje Zagorje

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

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.
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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.

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).

Toma

V kinodvorani Delavskega doma Trbovlje si lahko danes ob 18. uri ogledate biografsko glasbeno

dramo o Tomu Zdravkoviču, človeku ki se ga ne spominjamo samo po njegovih pesmih in

unikatnem načinu petja, ampak kot izjemnega človeka po duši. Skozi film spremljamo tudi

življenja znanih umetnikov tistega časa, kot so Zoran Radmilović, Mika Antić, Tozovac in

drugi.

Na današnji dan

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

nam, prosimo, sporočite na info@savus.si

Jože Zakovšek

Na današnji dan je leta 1964 v Ljubljani umrl slovenski učitelj in surdopedagog (strokovnjak za
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Prejšnji članek

Podporniki časopisa Savus

delo z gluhimi in naglušnimi) Jože Zakovšek. Rodil se je 26. novembra leta 1910 v Zagorju ob

Savi. Zaradi delovanja v OF so ga Italijani odpeljali v taborišče Gonars. Po vrnitvi je bil od konca

1943 član KPS Ljubljana – center , ponovno so ga aretirali in poslali v koncentracijsko taborišče

Dachau, preživel je in dočakal osvoboditev taborišča. Do leta 1964 je tudi predaval zgodovino

razvoja surdopedagogike na oddelku za defektologijo Višje pedagoške šole, ki so ga na njegovo

pobudo ponovno odprli. Velike zasluge ima za izgradnjo novega Zavoda za usposabljanje slušno

in govorno prizadetih na Vojkovi ulici v Ljubljani.

Svetovni dnevi

Danes ni na koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.

Savus
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