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ZLU danes pripravlja delavnico pametnih telefonov , v avli Delavskega doma Trbovlje pa

si lahko ogledate razstavo del dijakov STPŠ Trbovlje. V ZD Zagorje in Hrastnik se lahko
cepite proti covidu-19 , v trboveljski kinodvorani pa si ogledate avstrijsko-nemško dramo
Velika svoboda.

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

Arso napoveduje , da bo danes v Zasavju jasno. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, v

mraziščih na Notranjskem do -9 , ponekod v višjih legah od 1 do 6 , najvišje dnevne pa od 16 do
22 ° C.

Tudi jutri in v soboto bo pretežno jasno. Zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez
dan pa bo precej toplo. V petek čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter.

Zapore cest

Na

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

promet.

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

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

prekinjena dobava električne energije odjemalcem , ki so oskrbovani iz TP Belovo, izvod Sedraž
(od 8. do 14. ure) ( nadzorništvo Hrastnik ) in iz TP Golče ( od 8. do 10. ure ) (nadzorništvo
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Zagorje ).

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

odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kresnice vas , izvod železniška postaja (od 11. 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 pametnih telefonov – ZLU

Zasavska ljudska univerza danes ob 17. uri v živo na lokaciji ZLU Trbovlje ponovno pripravlja
delavnico pametnih telefonov. Ste pred kratkim kupili pametni telefon ali pa ga dobili v dar? Se
vam njegove funkcije in aplikacije zdijo neznanka in ne veste , kako jih uporabljati? Imate željo

kupiti nov telefon, pa ne veste , kakšen je primeren za vas ? Če ste se našli pri vsaj enem

vprašanju , potem vam je delavnica vsekakor pisana na kožo. Pridite in spoznajte vse to in še
več.

Pomladna ustvarjalna delavnica v Knjižnici Zagorje

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi danes ob 17. uri vabi na pomladno ustvarjalno
delavnico. Ta bo potekala na mladinskem oddelku.

Predavanje Društva za zdravilne rastline Zasavje : prepoznavanje , nabiranje in sušenje
zdravilnih rastlin – Knjižnica Hrastnik
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Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik danes ob 18. uri vabi na predavanje Društva za zdravilne
rastline Zasavje z naslovom Prepoznavanje , nabiranje in sušenje zdravilnih rastlin. Prvi topli žarki

bodo prebudili rastline , tudi tiste , ki nam lahko pozdravijo marsikatero tegobo.

Predvelikonočna delavnica : Peka pletenice – Mestni muzej Litija
Mestni muzej Litija danes ob 17. uri vabi na predvelikonočno delavnico, na kateri se bodo
udeleženci naučili , kako pripraviti pletenice.

Fotografska razstava del dijakov STPŠ Trbovlje – DD Trbovlje

V avli Delavskega doma Trbovlje si lahko danes med 17. in 18. uro ogledate fotografsko

razstavo del dijakov Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Razstavo so pripravili v počastitev
60. obletnice šole. Dela so dijaki posneli med epidemijo ter so del zimskega in poletnega

fotografskega natečaja. Razstava je na ogled do 31. marca 2022.

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.
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Art Kum Extempore 2021 – Galerija Medija

V Galeriji Medija si lahko danes med 9. in 13. ter 16. in 19. uro ogledate razstavo Art Kum

Extempore 2021 , ki je tokrat posvečena zasavskemu akademskemu slikarju iz Trbovelj Janezu

Knezu. V letu 2021 je minilo 90 let od rojstva tega akademskega slikarja , ki je umrl pred 11 leti ,
bil pa je tudi pobudnik Extempora Art Kum. Razstava je na ogled do 6. aprila.

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
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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 ).

Velika svoboda
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V kinodvorani Delavskega doma Trbovlje si lahko danes ob 18. uri ogledate avstrijsko-nemško

dramo Velika svoboda. Hansa po drugi svetovni vojni vedno znova pošiljajo v zapor samo zaradi
tega, ker je homoseksualec. Komajda pozna življenje v zunanjem svetu in ta ustanova je edini
prostor , kjer lahko razvije trajna razmerja. Prav tukaj Hans končno najde ljubezen, in sicer pri

moškem, ki ne bi mogel biti bolj drugačen od njega – pri Viktorju , obsojenem morilcu. Odlok , s
katerim so oblasti v Nemčiji zapirale homoseksualce , je bil v veljavi dolgih 123 let. V povojnem

obdobju je samo v Zahodni Nemčiji pred sodnika z grožnjo večletne zaporne kazni stopilo več

kot sto tisoč moških.

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
Danes ni na koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.
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