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V galeriji Delavskega doma Trbovlje si lahko danes ponovno ogledate razstavo Podobe

življenja , ki jo je pripravil nekdanji trboveljski župan Bogdan Barovič. Je pa današnji dan
tudi dan stare šare in svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

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

Sreda , 3. marec 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 precej jasno. Zvečer se bo od severa prehodno

pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -8 do -3 , najvišje dnevne od 8 do 12 ° C.

Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo v notranjosti države zmerno pooblačilo. Zapihal
bo severovzhodni veter. V soboto bo na zahodu precej jasno, drugod bo pretežno oblačno in

večinoma suho. Še bo vetrovno.

Zapore cest

Igrišče v naselju Aleša Kaple v Hrastniku je zaprto zaradi popravila mrežne ograje. Delno zaprto
je tudi igrišče na Novem logu.

Na cesti

Litija – Zagorje med Spodnjim Logom in Renkami je do 4. marca 2022 urejen izmenično

enosmerni promet zaradi gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija.

Cesta Trbovlje – Boben– Hrastnik je do 18. marca 2022 med 7. in 17. uro popolnoma zaprta
zaradi izgradnje novega uvoza in odstranitve kamnitih previsov. V času popolne zapore je urejen

obvoz po državnih in lokalnih cestah.

Na cesti

Latkova vas – Trbovlje je do 21. aprila 2022 urejen izmenično enosmerni promet

zaradi sanacije območja plazenja.

Na cesti

Litija –Zagorje pri Zagorju je do 25. maja leta 2023 urejen izmenično enosmerni

promet zaradi sanacije brežin in izgradnje galerije pri Šklendrovcu.

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 Šmučido (od 8. do
10. ure) (nadzorništvo Zagorje ).

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

odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Klek , izvod Novak (od 8. do 14. ure ) ( nadzorništvo
Trbovlje ) .

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.

Razstava Podobe življenja Bogdana Baroviča – DD Trbovlje

V galeriji Delavskega doma Trbovlje si lahko danes med 17. in 18. uro ogledate razstavo Podobe

življenja Bogdana Baroviča. “Živel sem polno življenje. Z družino … Veliko mimo nje , brez nje. Ne

gre drugače. Ustvarjati pomeni žrtvovati … tudi sebi najdražje , najljubše. Če ti oprostijo, ni nič

drugače. Žrtve tvojih dejanj so. Moja dejanja pa so bila dejanja za Trbovlje, državo in … zase , ” je

avtor povedal o razstavi. Razstava je na ogled do 6. marca.

Cepljenje Hrastnik

V ZD Hrastnik danes cepijo proti covidu-19 vse , ki so naročeni. Cepijo od 9. do 10. ure. S seboj

prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument s sliko.

Cepljenje Zagorje

V ZD Zagorje danes od 15.30 do 19.30 ure cepijo proti covidu-19. Cepijo v prostorih nekdanje

trgovine (vhod spodaj ) . S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument
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s sliko.

Fotografska razstava Benjamina Krežeta – Foto galerija f 2 , 8

V Foto galeriji

f

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

Benjamina Krežeta . Vsestranski umetnik

in kulturnik iz Trbovelj se predstavlja z opusom

Demise of deception / Double talk. Razstava je na ogled do 5. aprila 2022.

Razstava 58. slikarske kolonije Izlake-Zagorje – Galerija Medija

V Galeriji Medija v Zagorju si lahko danes od 9. do 13. ure in od 16. do 19. ure ogledate razstavo

ob 58. slikarski koloniji Izlake-Zagorje. Na koloniji so sodelovali Bagrad Arazyan, Matej Čepin ,

Barbara Demšar, Sead Emrić , Draga Davitkova Erić , Milan Erić , Anja Jerčič Jakob , Silva
Karim , Azad Karim , Tina Konec

in

Katja Urh. Razstava je odprta en mesec , do 4. marca

2022.

Razstava Čarobno vesolje Društva zasavskih klekljaric Srčevke – KC Litija

V Kulturnem centru Litija si lahko do 31. marca 2022 ogledate razstavo Čarobno vesolje , ki so jo

pripravile članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke. Ideja za projekt je nastala na pohodu po

Orionovi poti, ki poteka v okolici Jurkloštra. Umetnice so tako ustvarile čipke ozvezdij in

horoskopov. Čipke so narejene po vzorcih različnih avtoric iz skoraj cele Evrope , ozvezdja pa so
avtorske čipke.

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 in občasna razstava Muzej smo
vsi ! – ZMT 70 let. V muzeju se lahko dogovorite še za ogled rudarskega stanovanja na Njivi ,

etnološke poti in 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 ).

Titan

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

dramo Titan. Nepričakovani zmagovalec lanskega festivala v Cannesu je brutalen žanrski izdelek ,
ki pod kromirano površino skriva nežno zgodbo o brezpogojni ljubezni. Po seriji nepojasnjenih
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zločinov se oče ponovno sreča s sinom, ki je izginil pred desetimi leti.

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 stare šare
Posvetite nekaj trenutkov šarmu starih stvari – in potem počistite klet , garažo , podstrešje.

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Združenih narodov je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day ) . Svetovni dan nas poziva k

ohranjanju celovitosti življenja na Zemlji , vse vrste prosto živečih živali in rastlin , ki so del biotske

raznovrstnosti in hkrati ključnega pomena za preživetje ljudi. Poudarja tudi pomen trajnostne
rabe naravnih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
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