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Zavod za mladino in šport Trbovlje danes pripravlja delavnico Spirala uspeha. Zasavska

ljudska univerza vsak prvi četrtek v mesecu pripravlja kulinarični četrtek , v avli KC
Delavski dom Zagorje pa danes cepijo proti covidu-19 vse , ki so naročeni.

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, 6. januar 2022
Vreme
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Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju sprva oblačno, sneženje bo zjutraj ponehalo tudi v

južnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Najvišje dnevne

temperature bodo od 1 do 6 °C.

Jutri in v soboto bo precej jasno. Jutri bosta mrzli in ponekod po nižinah megleni.

Zapore cest

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
Danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ni predvidenih prekinitev dobava
električne energije.

Jutri bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije
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odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Cerkovnik ( od 8. do 11. ure ) in iz TP Preska , izvod Laudan
(od 8. 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.

Delavnica spirala uspeha – ZMŠT

Zavod za mladino in šport Trbovlje danes ob 17. uri pripravlja delavnico Spirala uspeha. Gre za

delavnico o samozavesti , motivaciji in ključih za uspešnost. Na delavnici boste odkrili konkretno
razumevanje lastnih notranjih blokad in razvijali osebne strategije , ki temeljijo na zakonitostih
trajnih in uspešnih sprememb. Delavnico bo vodila Tjaša Golob.

Kulinarični četrtek – ZLU

Zasavska ljudska univerza danes ob 10. uri v živo na lokaciji ZLU Zagorje pripravljajo kulinarični
četrtek. To bo vsak prvi četrtek v mesecu , kjer bodo skupaj z vami pekli in kuhali različne

dobrote. Če radi kuhate, pečete in ustvarjate , ste dobrodošli na brezplačni delavnici , kjer bodo
preskušali svoje brbončice. Vljudno vabljeni.

Cepljenje Zagorje

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

Delavski dom Zagorje. S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

Zasavski muzej Trbovlje
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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.

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.

Jure Kravanja : Konstrukcije – Foto galerija f 2 , 8

V foto galeriji

f

2 , 8 v Zagorju si lahko danes od 9. do 12. ure ogledate fotografsko razstavo

Jureta Kravanje

z naslovom Konstrukcije. Jure Kravanja je eden vidnejših slovenskih

umetniških fotografov zadnjih dveh desetletij. Čeprav ga večina pozna po njegovem izostrenem
pogledu na pokrajino (nepozabne so njegove serije fotografij Toskane in Islandije), Juretovo

fotografsko oko opazi linije, ki jih beleži na fotografski medij z jasno začrtano geometrijo in

posledično brezkompromisno kompozicijo.

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 ).
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