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Doma Zasavje

V Zagorju si lahko danes ogledate predstavo Tadeja Toša Je**la nas korona. V

trboveljski kinodvorani si lahko ogledate francosko dramo Dogodek, je pa današnji dan

tudi dan mučenikov.

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, 10. marec 2022

Vreme

Prva stran Zasavje

Danes

dogaja210.

3. 2022
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Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju še pretežno jasno. V notranjosti Slovenije bo zapihal

vzhodni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, najvišje dnevne od 7

do 12 °C.

Jutri čez dan se bo spet zjasnilo , najkasneje na zahodu. Hladneje bo. Pihal bo vzhodni veter. V

soboto bo jasno, a hladno.

Zapore cest

Igrišče v naselju Aleša Kaple v Hrastniku je zaprto zaradi popravila mrežne ograje. Delno zaprto

je tudi igrišče na Novem logu.

Na Trgu svobode v Trbovljah je do 22. avgusta 2022 zaradi del urejen izmenično enosmerni

promet.

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

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 Lontovž (od 8. do 14.

ure) (nadzorništvo Trbovlje).

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

odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Ključevica, Kum (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo Trbovlje)

in iz TP Vine, izvod Suša (od 12. do 13. ure ) (nadzorništvo Zagorje).

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.

Gledališki abonma Tadej Toš: Je**la nas korona – KC Zagorje

V KC Delavski dom Zagorje si lahko danes ob 19.30 uri ogledate predstavo Je**la nas korona , ki

jo pripravlja komik, voditelj in igralec Tadej Toš. Predstava traja 1 uro in 15 minut ter nima

odmora. In še nasvet: otroci naj ostanejo doma.

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

s sliko.

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=72668efe-43cb-4669-ad20-925eb1371171675233199


10. 03. 2022 www.savus.si Stran/Termin:

SLOVENIJA

5Press 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!

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 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

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
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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).

Dogodek

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

Dogodek. Film se ozre na izkušnje s splavom, ko je bil v šestdesetih letih v Franciji še vedno

nezakonit. Leta 1963, Francija. Bistra mlada študentka Anne zanosi in vidi svojo priložnost v

tem, da konča študij. Ko se bližajo njeni zadnji izpiti in začne njeno družabno življenje bledeti,

njena nosečnost napreduje, a jo hkrati prisili , da se sooči s sramoto – bolečino splava – čeprav

mora za to tvegati celo zapor.

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 mučenikov
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Prejšnji članek

Deseti marec je dan, ki ga krščanska cerkev beleži kot dan mučenikov zaradi dogodka iz časa

vladavine cesarja Licinija. Ta je po sporu s cesarjem Konstantinom I. Velikim v kristjanih videl

sovražnike, ki jih je bilo potrebno spreobrniti ali pa odstraniti. Z odlokom je tudi cesarjevim

vojakom na svojem območju ukazal, naj se krščanstvu nemudoma odrečejo, saj bodo v

nasprotnem primeru kaznovani s smrtjo, pri čemer pa ga je presenetil upor štiridesetih vojakov

elitne legije , ki so bili pripravljeni za svojo vero umreti.

Savus
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