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Končno se lahko tudi v Zasavju cepite brez predhodnega naročila in izbirate
med cepivi. Danes je to mogoče v Hrastniku, kjer vas čakata Janssen in Astra
Zeneca. Če še niste imeli časa, si oglejte retrospektivno razstavo slikarja
Janeza Kneza kjerkoli po Zasavju.
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.črte
Četrtek, 10. junij 2021
Vreme
Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.
Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju delno jasno s
spremenljivo oblačnostjo. Razmeroma pogosto se bodo
pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo
od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 °C.
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V petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še
krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo
manj verjetne.
Zapore cest
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 bo danes zaradi del na
distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava
električne energije odjemalcem iz TP Marno (od 8. do 9. ure) in
TP Krištandolska cesta (od 11. do 13. ure) (nadzorništvo
Hrastnik).
Jutri bodo brez električne energije odjemalci, ki so oskrbovani iz TP klenovo (od 8. do 9.
ure) in TP Kovk (od 11. do 13. ure) (nadzorništvo Hrastnik), TP Šklendrovec žaga in
Šklendrovec spodnji (od 8. do 13. ure) (nadzorništvo Zagorje), TP Graška cesta,
izvod Bric, Guček (od 11. do 12. 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.
Cepljenje Hrastnik
Danes bo v Zdravstvenem domu Hrastnik akcija cepljenja proti Covi19. Brez predhodne najave bodo zainteresirane osebe cepili od 9. do
10.30 ure s cepivom Janssen in od 12.30 do 13.30 s cepivom Astra
Zeneca.
DDTlab
V DDTlab bodo danes pripravili ogled aktualnih projektov
povezovanja umetnosti, znanosti in gospodarstva med 14. in 18.
uro. Obvezne so predhodne objave na mail: ddtlab@dd-trbovlje.si
ali po telefonu 051/296-121 (lokacija Katapult).
MC ZOS Kahoot! Liga
Prva MC ZoS Kahoot! Liga se je prejšnji teden zaključila, ta teden pa se že začenja nova!
Sodeluje lahko čisto vsak. Edino kar moraš storiti je, da se na vse kvize prijaviš pod istim
imenom oz. vzdevkom, da se lahko poteguješ za nagrade. Kvizi potekajo vsak četrtek od
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10:00 do 22:00. Več pa si lahko prebereš na tej povezavi.
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. uro,
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,
spominske hiše ustanovnega kongresa KPS na Čebinah.
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 ledenega čaja
Poletje lahko na današnji dan pozdravite s pripravo okusnega ledenega
čaja po vašem izboru. Ohladite se z okusom breskve, limone, vrtnice ali
pa s čim domačim.
Savus
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