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Danes
12. 2021

Glasbena šola Zagorje danes ponovno pripravlja tradicionalni božično-novoletni koncert.

Stanovalci in zaposleni DU Franc Salamon Trbovlje bodo izvedli žive jaslice, obiskal pa jih

bo tudi Božiček. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik pa pripravlja spletni dogodek, na
katerem bodo brali pravljico Nekega prijetnega božiča.

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, 23. december 2021
Vreme
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Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju pretežno oblačno , zjutraj in dopoldne bo po nižinah v

notranjosti megleno. Čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -8 do -2 , najvišje dnevne od 1 do 7 °C.

Jutri bo pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. V soboto se bo dež na
zahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Oba dneva bo pihal jugozahodni

veter. Topleje bo.

Zapore cest

Na cesti

Trbovlje – Boben– Hrastnik je do 24. decembra 2021 urejena polovična zapora ceste

na odseku od nekdanje gostilne Janez do kamnoloma (promet je urejen s semaforji ), pri izvozu
na cesto pri nekdanji gostilni Janez pa je občasna popolna zapora.

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
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Elektro Ljubljana obvešča , da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah

prekinjena dobava električne energije odjemalcem , ki so oskrbovani iz TP Kolodvor Zagorje,

izvod Savska cesta (od 12. do 13. ure ) (nadzorništvo Zagorje ).

Jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ni predvidenih prekinitev dobava 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.

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Zagorje
Glasbena šola Zagorje danes ob 19. uri v KC Delavski dom Zagorje ponovno pripravlja

božičnonovoletni

koncert. Prodaja vstopnic poteka v tajništvu Glasbene šole Zagorje.

Žive jaslice in prihod Božička – Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje

Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje danes ob 18. uri pripravlja žive jaslice in prihod

Božička. Žive jaslice bodo izvedli stanovalci in zaposleni doma.

Pravljica Nekega prijetnega božiča – Knjižnica Hrastnik

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik danes pripravlja spletni dogodek , na katerem bodo brali
pravljico Nekega prijetnega božiča. Dogodek si lahko ogledate na YouTube kanalu knjižnice.

Praznične aktivnosti za otroke – Hrastnik
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Kulturno rekreacijski center Hrastnik danes od 17. do 20. ure pripravlja praznične aktivnosti za
otroke. Te bodo v Pravljični deželi na športnem igrišču na Logu.

Dnevi cepljenja Zagorje

Zdravstveni dom Zagorje v sklopu projekta Dnevi cepljenja danes ponovno pripravlja več
organiziranih cepljenj proti covidu-19. Od 8. do 20. ure bodo cepili v ZD Zagorje ( bivša trgovina ,

vhod spodaj) , od 14. do 15. ure v Osnovni šoli Podkum, od 16. do 17. ure v prostorih ZDZ KS
Jože Marn , od 18. do 19. ure pa v prostorih Osnovne šole Toneta Okrogarja. S seboj prinesite

kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

Dnevi cepljenja Trbovlje

Dneve cepljenja pa danes pripravlja tudi Zdravstveni dom Trbovlje. Od 8. do 20. ure bodo cepili v
cepilnem centru ZD Trbovlje ( bivša optika , vhod s parkirišča ) . S seboj prinesite kartico

zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

Dnevi cepljenja Hrastnik

V Zdravstvenem domu Hrastnik se lahko danes od 8. do 16. ure v sklopu dnevov cepljenja cepite

proti covid-19 in gripi brez predhodnega naročila. Proti covidu-19 bodo cepili s cepivom Pfizer. S

seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

Jure Kravanja : Konstrukcije – Foto galerija f 2 , 8
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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.

Zasavski muzej Trbovlje

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.

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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Zgodba z zahodne strani ( West Side Story )

V kinodvorani Delavskega doma Trbovlje si lahko danes ob 18. uri ogledate kriminalno glasbeno

dramo Zgodba z zahodne strani. Najbolj poznan muzikal vseh časov bo ponovno oživel pod
režisersko taktirko enega najboljših in najbolj cenjenih režiserjev in filmarjev, trikratnega

dobitnika oskarja , Stevena Spielberga. Priredba kultnega muzikala je pravzaprav prirejena

moderna Shakespearova tragedija Romeo in Julija na ulicah New Yorka , le da prinaša zgodbo o
ljubezni in rivalstvu med dvema najstniškima tolpama različnih etničnih skupin.

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

nam, prosimo, sporočite na info@savus.si

Metod Badjura

Na današnji dan je leta 1971v Ljubljani umrl filmski režiser , scenarist , snemalec, grafik in klišar

Metod Badjura , ki je mladost preživel

v Zagorju. Kasneje je postal izjemno cenjen filmski

ustvarjalec, začetnik slovenske kinematografije, ustanovitelj filmskega podjetja Sava in soavtor

prvega slovenskega filma Triglavske strmine. Po njem se imenuje najbolj cenjena slovenska
filmska nagrada za življenjsko delo v filmski industriji.

Svetovni dnevi
Danes ni na koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.
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