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1. julij 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-124

Doma Zasavje Danes dogaja

Julij je tukaj in v Zasavju se prvič pričenja prvi in edini festival delavskega

filma v Sloveniji Kamerat. V Hrastniku bodo danes pripravili niz prireditev,

delavnic in filmov, s katerimi bodo otvorili festival. V Zagorju pa se lahko

udeležite piknika na prostem, za katerega ne pozabite prinesti hrane in

pijače. Če se še vedno niste cepili, lahko to danes storite v Hrastniku, kjer vas

čaka Astra Zeneca ali Janssen.

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, 1. julij 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju spremenljivo do

pretežno oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte,

ki bodo sredi dneva in popoldne pogostejše. Osvežilo se bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne

od 21 do 26 °C.
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V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne

bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bo povečini sončno.

Zapore cest

Na cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik bo od 28. junija do 7. julija

vsak dan od 7. do 17. ure zaprt odsek ceste Jerič–Lakner zaradi

rekonstrukcije ceste in ureditve priključka za kamnolom.

Na cesti Trbovlje–Hrastnik je v Podkraju urejen izmenično

enosmerni promet zaradi poškodovane brežine.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Elektro Ljubljana obvešča, da bodo danes brez električne

energije odjemalci, ki so oskrbovani iz TP Trg Franca

Fakina, Kobac (od 8. do 13. ure) (nadzorništvo Trbovlje) in

iz TP Hribi, izvod Velika Ravan (od 8. do 10. ure)

(nadzorništvo Zagorje).

Jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ni

predvidenih izklopov 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.

Cepljenje Hrastnik

V Zdravstvenem domu Hrastniku bodo danes ponovno

izvedli cepljenje proti Covid-19 brez predhodnega

naročila. Ob 10. uri bodo cepili s cepivom proizvajalca

Astra Zeneca, ob 11. uri pa s cepivom proizvajalca

Janssen (Johnson & Johnson). Vse zainteresirane

prosijo, da s seboj prinesejo kartico zdravstvenega

zavarovanja in osebni dokument.

Filmski program festivala Kamerat

Danes se v Hrastniku pričenja prvi festival delavskega filma v

Sloveniji Kamerat. Ob 15. uri si lahko v rudniškem rovu

ogledate dokumentarni film Zlata riba, afriška riba (2018). Ker

mailto:info@savus.si


3/4

bo film v rovu, organizatorji svetujejo, da se primerno obujete in toplo oblečete. Nadenite

si zaprte čevlje z ustreznim profilom in toplejšo jopo/jakno. Cena vstopnice je 5 evrov.

Ob 16. uri pa si lahko v prostorih Vašhave ogledate film Želimirja Žilnika Zgodnja dela

(1968). Po projekciji sledi še pogovor v sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev, v

katerem bosta sodelovala režiser Želimir Žilnik in direktor fotografije Karpo Godina.

Govorca bosta predstavila poklic režiserja. Cena vstopnice je 5 evrov.

Poleg filmskega programa pa danes pripravljajo tudi bogato spremljevalno dogajanje,

katerega program si lahko ogledate na tej povezavi. 

Razstava Uporništvo v Zasavju

Ob 10. uri Zasavski muzej Trbovlje pripravlja razstavo

Uporništvo v Zasavju, ki bo v nekdanji strojnici – Galeriji

Mašinhaus. Razstava prinaša zgodovinski pregled

organiziranega revolta za ohranitev ekonomskih pravic in

človeškega dostojanstva ter poudarja, da sta tovarištvo in

solidarnost največja duhovna zapuščina naših prednikov, ki jo

moramo ohraniti. Med drugim bo na ogled tudi dokumentarni

film F.U.D. Loke Studio Kum 1991 z izjavami akterjev tistega

obdobja. Udeležba je mogoča samo pod pogojem PCT

(preboleli, cepljeni ali testirani).

MC ZoS Piknik prinesi s seboj

Ob 18. uri Mladinski center Zagorje ob Savi pripravlja piknik

Prinesi s seboj. Zbrali se bodo pri ribniku, kjer bodo jedli in pili

dobrote, ki jih bodo s sabo prinesli obiskovalci. Prideš?

Janez Knez – Retrospektiva

V vseh treh zasavskih občinah je odprta razstava akademskega

slikarja Janeza Kneza z naslovom Retrospektiva. Janez

Knez je eden najbolj prepoznavnih zasavskih umetnikov.

Letos poteka 90 let od njegovega rojstva in 10 let od njegove

smrti. Danes si razstavo lahko ogledate v Delavskem domu

Trbovlje od 17. do 20. ure, v galeriji Medija v Zagorju od 9.

do 15. in 16. do 19. ure, v galeriji Delavskega doma Hrastnik

od 18. do 20. ure, v Kulturnem domu Loka pri Zidanem

mostu po dogovoru in v planinskem domu na Kumu v času odprtega doma.

Zasavski muzej Trbovlje

Danes so v Zasavskem muzeju Trbovlje od 8. do 13. 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 in spominske hiše ustanovnega kongresa KPS na Čebinah.

http://kamerat.org/program/
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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).

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 komplimentov ogledalu

Povejte osebi, ki jo zjutraj zagledate v ogledalu, kakšen fantastičen,

nepozaben človek je! Bodite prijazni do sebe, privoščite si kaj lepega

– sprehod, masažo, darilce …
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