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Danes bodo v Trbovljah nastopili zanimivi glasbeniki , ki so združeni v skupino Oušntrajb.
Zasavje in v Zasavju še vedno slikajo slikarji na Slikarski koloniji Izlake-Zagorje. Sicer
pa boste našli še precej drobnih dogodkov , lahko pa dan izkoristite tudi za ogled kakšne

razstave. Naredite si lep četrtek.

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 , 14. julija 2022
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Vreme

Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni
veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 ° C.

V petek bo sončno , popoldne in zvečer bodo predvsem v severni , osrednji in vzhodni Sloveniji

krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja.

V soboto bo spremenljivo oblačno , predvsem popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. V

nedeljo bo pretežno jasno.

Zapore cest

V

Trbovljah je oviran promet do 27. julija 2022 zaradi ureditve kolesarskih površin na dveh

odsekih.

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 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

Drtija-Izlake , pri Razpotju, je promet urejen izmenično enosmern do 19. julija zaradi

vzdrževalnih del.

Preskrba z vodo
Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.
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Električna energija

Danes v Zasavju ni načrtovanih izklopov električne energije.

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

od 8. do 9. ure odjemalcem , ki so oskrbovani iz TP Petrol

Izlake, nizkonapetostni vod Izlake

Samooskrba. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

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.

Slikarska kolonija Izlake-Zagorje

Nadaljuje se druženje slikarjev v slikarski koloniji Zagorje-Izlake. Slikarji bodo tudi današnji dan
izkoristili za slikanje in pogovore. Ov 10. uri bodo organizatorji pripravili otroško likovno kolonijo ,
na kateri bodo sodelovali tudi nekateri slikarji , ki bodo obiskali tudi Varstveno delovni center

Zasavje. Proti večeru si bodo ogledali Fotogalerijo

f

2 , 8 v Zagorju.

Koncert skupine Oušntrajb
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Na Poletnem odru na ploščadi pred DDT v Trbovljah o nocoj ob 20.30 uri kavarniški večer s

skupino Oušntrajb.

Zasedba Oušntrajb so šesterica : izvežban basist , vokalistka z magisterijem , kitarist z vodilnim

vokalom, harmonikar , ki se spogleduje s saksofonom , mladi tolkalist (ki je tudi še marsikaj
drugega ) ter nadebudni frajer na električni kitari. Pišejo svojo avtorsko glasbo in ‘ predelujejo’ tudi

nekatere manj poznane kot tudi že pozabljene pesmi onstran modre luže , ki se predvajajo na
multimedijskih internetnih portalih … Prihajajo z vseh vetrov , vseh poklicev, različnih prepričanj in

dvomov , predvsem pa jim je skupno to, da uživajo s poslušalci , ko so na odru.

Delavnica z Ireno

Zavod za mladino in šport Trbovlje zvečer ob 19. uri v Športnem parku Kipe pripravlja zanimivo
delavnico z naslovom Dihalnica z Ireno. Na delavnici se bodo udeleženci učili povezave z dihom in

naravo.

Ruske urice

Danes bodo na ZLU Zagorje na Cankarjevem trgu v Zagorju pripravili Ruske urice. Na ZLU bodo
po dolgem času ponovno govorili rusko. Vse , ki bi se želeli učiti ruski jezik ali ponoviti svoje

znanje , vabijo na brezplačne ruske urice. Vodila jih bo Saya iz Kazahstana , nova pomoč na ZLU.

Počitnice z DPM Trbovlje
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DPM Trbovlje danes za otroke , ki preživljajo počitnice v njihovi družbi , pripravljajo trening

socialnih veščin. Pa to še ni vse. Skupaj s knjižničarkami iz Knjižnice Toneta Seliškarja pripravljajo
pravljično urico. Kje in kako ? Skupaj z gasilci in potapljači. Jutri pa sledi 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
ali po telefonu 051/296-121 (lokacija Katapult ).

DDZ – Galerija Medija

Nataša Tajnik Stupar
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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 Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani je leta 1999 diplomirala pri prof. Gustavu Gnamušu in prof. dr. Jožetu

Muhoviču ter leta 2002 tam končala magistrski študij. 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. Njena dela , za katera je bila večkrat nagrajena , se nahajajo v več
slovenskih javnih in zasebnih likovnih zbirkah. Imela je trideset samostojnih razstav , sodelovala
je na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini ter se udeleževala nekaterih 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

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 13. 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

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

7

SLOVENIJA

14. 07. 2022

www.savus.si

Stran/Termin:

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 – kino

2017

ob 18.00 uri
Slovenski dokumentarni film je režiral Goran Vojnovič . Igrajo kapetan Goran Dragič , njegova
ekipa Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec , Luka Dončič , Edo Murič , Aleksej Nikolič ,

Klemen Prepelič , Anthony Randolph JR , Matic Rebec, Gašper Vidmar , Saša Zagorac ,
selektor Igor Kokoškov.

Dokumentarni film »2017 « obnavlja zgodbo z Evropskega prvenstva v košarki v Carigradu z
besedami vseh dvanajstih igralcev , selektorja in njegovega trenerskega štaba ter vodstva

reprezentance. Povzemajo jo tako , kot so jo doživljali sami , zato je precej drugačna od tiste , ki
jo poznamo navijači , velikokrat pa bolj kot besede govorijo čustva , ki so se prebudila v

pripovedovalcih.
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Naslov evropskih prvakov v košarki iz leta 2017 je nedvomno največji uspeh v zgodovini

slovenskega ekipnega športa , ki je za mnoge prišel nenadejano. Doseglo ga je namreč moštvo s
številnimi neznankami. Od mladega osemnajstletnega upa , ki je prvič oblekel reprezentančni dres
do novega selektorja.

Ta fantastičen uspeh si vsekakor zasluži tudi » dokument « v obliki filma, ki pa ni le povzetek in

razkrije mnogo več kot le športno zgodbo. 2017 je tudi zgodba o ekipi, kolektivnem duhu in
moči skupnosti , ki je v času vedno večjega individualizma , tako v športu kot v širši družbi, še
kako pomembna in aktualna.

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

nam, prosimo, sporočite na info@savus.si

Rojstvo Mira Mihelič

Na današnji dan leta 1912 se je v Splitu rodila prva slovenska poklicna pisateljica in prevajalka

Mira Mihelič , ki je svojo mladost preživela v Trbovljah. Rodila se je v premožni meščanski družini
Kramer. Ko sta se njena starša ločila jo je oče poslal k starim staršem v Trbovlje , kjer je ostala
vse do študijskih let. Leta 1945 je postala prva slovenska poklicna pisateljica. Napisala je 17

romanov in drugih proznih del za odrasle , nekatere njene drame pa so bile tudi cenzurirane.

Svetovni dnevi
Danes v koledarju ni zapisanih nobenih svetovnih dni.
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