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Doma Zasavje

Zasavska ljudska univerza danes pripravlja Valentinovo delavnico, Občina Hrastnik 23.

redno sejo Občinskega sveta , Regionalni center NVO pa usposabljanje pravilne priprave
in oddaje letnega poročila za nevladne organizacije za leto 2021.

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

Prva stran Zasavje

Danes

dogaja910.

2. 2022

https://savus.si/danes-dogaja-348/
http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=a7852c43-8fe1-4b9c-827f-b064f9c296a3488384340
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Četrtek, 10. februar 2022

Vreme

Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju še dokaj jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, najvišje dnevne od 7 do 12 °C.

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še na vzhodu države. Popoldne in v noči na soboto bo

občasno rahlo deževalo. V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo severni veter.

Zapore cest

Cesta Trbovlje–Boben–Hrastnik je do 18. marca 2022 med 7. in 17. uro popolnoma zaprta

zaradi izgradnje novega uvoza in odstranitve kamnitih previsov. V času popolne zapore je urejen

obvoz po državnih in lokalnih cestah.

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

zaradi sanacije območja plazenja.

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

promet zaradi sanacije brežin in izgradnje galerije pri Šklendrovcu.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Elektro Ljubljana obvešča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah
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prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Nasipi (od 8. do 9.

ure) (nadzorništvo Trbovlje) in iz TP Čolnišče, izvodi Vodice , Spodnje Čolnišče in Čolnišče cerkev

(od 8. do 10. ure) (nadzorništvo Zagorje).

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

odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Čeče (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo Hrastnik), TP
Matica, izvod Renko (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo Trbovlje ) in iz TP Toplice, izvod

Zupančičeva (od 9. do 14. ure) (nadzorništvo Zagorje).

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.

Valentinova delavnica – ZLU

Zasavska ljudska univerza danes ob 10. uri v živo na lokaciji ZLU Zagorje pripravlja Valentinovo

delavnico. Če želite svojim bližnjim za valentinovo podariti kaj iz srca in unikatnega, se udeležite

ustvarjalne delavnice, kjer bodo izdelovali zanimive Valentinove voščilnice.

23. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občina Hrastnik danes ob 17. uri v dvorani Delavskega doma Hrastnik pripravlja 23. redno sejo

Občinskega sveta. Na seji bodo med drugim obravnavali lokacijsko preveritev na območju OPPN

Resnice in Novi Dom v Hrastniku ter pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v

občini.

Priprava in oddaja letnega poročila NVO za leto 2021
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Regionalni center NVO danes ob 17. uri preko spleta pripravlja usposabljanje pravilne priprave in

oddaje letnega poročila za nevladne organizacije za leto 2021. Namenjeno je tajnikom in

blagajnikom nevladnih organizacij oziroma osebam odgovornim za finančno poslovanje in

vodenje poslovnih knjig v društvih in drugih nevladnih organizacijah. Usposabljanje bo izvedla

Tjaša Bajc iz Regionalnega centra NVO. Več najdete na tej povezavi.

Cepljenje Hrastnik

V ZD Hrastnik danes cepijo proti covid-19 vse, ki so naročeni. Cepijo od 9. do 10. ure. S seboj

prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument s sliko.

Cepljenje Zagorje

V ZD Zagorje danes od 15.30 do 19.30 ure cepijo proti covidu-19. Cepijo v prostorih nekdanje

trgovine (vhod spodaj). S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument

s sliko.

Fotografska razstava Podobe lepot Slavka Stošickega – DD Trbovlje

V galeriji Delavskega doma Trbovlje si lahko danes od 17. do 18. ure ogledate fotografsko

razstavo Trboveljčana Slavka Stošickega z naslovom Podobe lepot. Posebnost razstave je, da

se beseda druži s kalejdoskopskimi utrinki v fotografije ujetih podob, ki so včasih nastale hipno,

še večkrat pa so nastajale v dolgem, potrpežljivem in pričakujočem čakanju, ki je značilno za

krajinske fotografe. Razstavo si lahko ogledate do 15. februarja.

Razstava 58. slikarske kolonije Izlake-Zagorje – Galerija Medija
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V Galeriji Medija v Zagorju si lahko danes od 9. do 13. ure in od 16. do 19. ure ogledate razstavo

ob 58. slikarski koloniji Izlake-Zagorje. Na koloniji so sodelovali Bagrad Arazyan, Matej Čepin,

Barbara Demšar, Sead Emrić, Draga Davitkova Erić , Milan Erić , Anja Jerčič Jakob, Silva
Karim, Azad Karim, Tina Konec in Katja Urh. Razstava je odprta en mesec, do 4. marca

2022.

Likovna razstava Leopolda Hočevarja Hočija – DD Hrastnik

V počastitev slovenskega kulturnega praznika si lahko danes v Galeriji Delavskega doma Hrastnik

od 17. do 19. ure ogledate likovno razstavo akademskega slikarja Leopolda Hočevarja Hočija.

Razstava je na ogled do 28. februarja , vsak delovni dan med 17. in 19. uro.

Razstava Čarobno vesolje Društva zasavskih klekljaric Srčevke – KC Litija

V Kulturnem centru Litija si lahko do 31. marca 2022 ogledate razstavo Čarobno vesolje, ki so jo

pripravile članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke. Ideja za projekt je nastala na pohodu po

Orionovi poti, ki poteka v okolici Jurkloštra. Umetnice so tako ustvarile čipke ozvezdij in

horoskopov. Čipke so narejene po vzorcih različnih avtoric iz skoraj cele Evrope, ozvezdja pa so

avtorske čipke.

Zasavski muzej Trbovlje
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Danes so v Zasavskem muzeju Trbovlje od 8. do 13. ure na ogled naslednje razstave: stalna

razstava Srečno…črne doline, kiparska zbirka Stojana Batiča in občasna razstava Muzej smo

vsi! – ZMT 70 let. 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.

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).

Junak

V kinodvorani Delavskega doma Trbovlje si lahko danes ob 18. uri ogledate dramo, triler Junak.

Rahim v iranskem mestu Širaz služi zaporno kazen zaradi dolgov, ki si jih je nakopal pri lokalnem

trgovcu. Ko dočaka dva prosta dneva od prestajanja zaporne kazni, pa v njegovo življenje

nenapovedano poseže usoda. Med pohajkovanjem po mestu skupaj s svojim dekletom na
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avtobusni postaji najde izgubljeno torbico s 17 zlatniki. Dogodek potrka na Rahimovo vest in

odloči se lastnoročno poiskati lastnico. Častno dejanje hitro vzbudi pozornost javnosti in Rahim

po televizijskem intervjuju celo postane lokalni junak. Vendar pa niso vsi navdušeni nad njegovo

nenadno slavo. Kmalu se začne pojavljati vse več dvomljivcev, ki menijo, da se dogodki niso

zares razpletli tako, kot jih je izpričal zapornik.

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

Dan dežnika

Ko greste od doma, vzemite s seboj svoj najbolj frajerski dežnik. Vreme? Le kakšno zvezo ima s

tem vreme?

Savus
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