
1/5

26. avgust 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-180

Doma Zasavje Danes dogaja

Dogajanje v Zasavju je danes zelo pestro. V Zagorju se pričenja festival Rdeči

revirji, v Hrastniku pa bodo predvajali drugi film Poletnega kina. V Litiji

začenjajo z glasbeno delavnico, ki jo bosta vodila Domen Malis in Rok

Lunaček, ter nadaljujejo s festivalom Slovo poletju.

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, 26. avgust 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju sprva pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih

nižinah megla. Popoldne bo oblačnost od severa naraščala. Proti večeru se bodo začele

pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije. Vmes bodo

tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do

25 °C.

https://savus.si/danes-dogaja-180/
https://savus.si/
https://savus.si/kategorija/zasavje/
https://savus.si/wp-content/uploads/2021/08/Festival-Slovo-poletju-Litija.jpg
mailto:info@savus.si
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V petek zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan se bo delno

zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe. V

soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo

krajevne plohe.

Zapore cest

Od 17. avgusta velja popolna zapora makadamskega

parkirišča pri Godbenem domu Trbovlje zaradi

energetske sanacije. Zaprta sta tudi pločnika na obeh straneh

objekta (ob regionalni cesti in ob javni poti).

Ob regionalni cesti Bevško–Trbovlje je od 23. do 27.

avgusta delna zapora hodnika za pešce zaradi zamenjav stavbnega pohištva na naslovu

Vodenska cesta 44. Zapore so označene z ustrezno signalizacijo.

Na cesti Železokrivnica–Nasipi v Trbovljah bo do 15. septembra, vsak dan od 7. do 17.

ure, delna zapora ceste zaradi del pri izvajanju projekta infrastrukturna posodobitev

obrtno industrijske cone Nasipi. Promet poteka po enem voznem pasu, zapora je

označena z ustrezno signalizacijo.

Na cesti Trbovlje–Hrastnik je v Podkraju urejen izmenično enosmerni promet zaradi

sanacije poškodovane brežine.

Na cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik je od 5. julija do 1. septembra popolna zapora

ceste na odseku Jerič–Lakner zaradi rekonstrukcije in ureditve priključka za kamnolom.

Odsek ceste uvoz v kamnolom bo zaprt od 7. do 17. ure. Cesta se bo odpirala vsako polno

uro za 10 minut. Od 17. do 7. ure naslednjega dne bo omenjeni odsek ceste normalno

prevozen.

Lokalna cesta Litija–Sava je od 23. julija do 30. oktobra od 7. do 17. ure delno zaprta

zaradi gradnje jaška.

Lokalni cesti Grbin–Pleskovec in Pleskovec–Gradiške Laze–Jablanica v Litiji sta

od 21. julija do 4. oktobra delno zaprti zaradi gradnje širokopasovnega optičnega omrežja

Rune.

Lokalna cesta Podšentjur–Pogonik v Litiji bo do 31. oktobra 2021 popolnoma zaprta

zaradi ureditve kolesarske poti.

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 Toplice (od 8.

do 9. ure) (nadzorništvo Zagorje).
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Jutri bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki

so oskrbovani iz TP Podplanina, Prvi junij, Rovte,

Plantan, Čebine, Planinska vas (od 8. do 15. ure)

(nadzorništvo Trbovlje) in TP Kobiljek, Jablana, Kal pri

Čolniščah, Senožeti, Šentlambert, Jarše (od 8. do 10.

ure), TP Kolk, Mošenik (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo

Zagorje), TP Vernek in Jesenje (od 8. do 12. 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.

Festival Slovo poletju Litija

Kulturni center Litija danes nadaljuje s 15. festivalom

Slovo poletju. Ob 20. uri bo v parku na Stavbah pela

Ženska vokalna skupina Litija z gostjama Eldo Viler in

Ano Dežman. Eldo Viler poznamo po uspešnicah Ti si

moja ljubezen, Nora misel, Lastovka, Zlati prah imaš v

očeh … Sodelovala je na številnih festivalih, kot so

Slovenska popevka, Melodije morja in sonca, Splitski

festival in Eurovizija. Eldina hčerka, operna pevka in

pevka zabavne glasbe Ana Dežman pa sodeluje z različnimi zasedbami in orkestri ter

prejema priznanja na mnogih festivalih. Vstopnine ni.

Glasbena delavnica Domna Malisa in Roka Lunačka Litija

Mladinski center Litija od 26. do 28. avgusta pripravlja

glasbeno delavnico, ki jo bosta vodila glasbenika Domen

Malis in Rok Lunaček, eden najbolj priznanih slovenskih

glasbenikov. Skupaj z udeleženci bosta posnela avtorsko

pesem v glasbenem studiu. Delavnica je primerna za vse

starejše od 12 let z nekaj glasbenega predznanja. Udeleženci

bodo imeli priložnost videti, narediti in sodelovati pri pesmi

od začetka do konca.

Rdeči revirji Zagorje

Danes se v Zagorju začenja festival Rdeči revirji. Ob 17. uri bo v parku

dr. Janeza Drnovška pri 15. poldnevniku delavnica reciklaže REuse,

poslikava obraza in živa knjižnica. Tam bo ob 18. uri tudi delavnica

žongliranja, ob 18.30 uri umetniško poigravanje z naslovom Urbane

metamorfoze, ob 20. uri pa koncert Klare Veteršek in Urške Supej

z naslovom Popevke in Pravljice. Več informacij najdete na tej povezavi.

Poletni kino na terasi bazena Hrastnik

mailto:info@savus.si
http://rdecirevirji.si/zagorje-2
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Kulturno rekreacijski center (KRC) Hrastnik bo danes ob 21. uri predvajal še drugi film

Poletnega kina na terasi bazena Hrastnik. Predvajali bodo komično dramo

Kako postati dobra žena. Vstop je prost. V primeru slabega vremena se bo

projekcija prestavila v Delavski dom Hrastnik.

Slikarska delavnica DPM Trbovlje

Društvo prijateljev mladine (DPM) Trbovlje danes ob 9. uri

pripravlja slikarsko delavnico. Ta bo pri Rudarskem domu v Trbovljah.

Igre na prostem Hrastnik

Mladinski center Hrastnik danes ob 10. uri na športnem igrišču na Logu

pripravlja igre na prostem, ki jih bo vodila Nives Jakopič. V primeru

dežja bodo igre odpovedane.

Vrvež v parku Zagorje

Društvo prijateljev mladine Zagorje in Mladinski center Zagorje ob

9.30 uri v parku dr. Janeza Drnovška pri poldnevniku pripravljata

vrvež – druženje za otroke in mladostnike. Vstopnine ni.

Branko Klančar – Preživeli

V foto galeriji F 2.8 v Zagorju je odprta fotografska

razstava Branka Klančarja z naslovom Preživeli.

Razstava je posvečena zgodbi s srečnim koncem o

preživetju Bosanskega planinskega konja, ki mu je

grozilo popolno izumrtje. V naravi se je ohranilo le

majhno število prostoživečih konj. Njihovo število pa se z

močnim prizadevanjem članov društva vztrajno

povečuje, tako da prihodnost te vrste ni več tako temna.

Danes si lahko razstavo ogledate od 9. do 12. ure.

Janez Knez – Retrospektiva

V vseh treh zasavskih občinah je odprta razstava

akademskega slikarja Janeza Kneza z naslovom

Retrospektiva. Janez Knez je eden najbolj prepoznavnih

zasavskih umetnikov. Letos poteka 90 let od njegovega

rojstva in 10 let od njegove smrti. Danes si razstavo lahko

ogledate v Delavskem domu Trbovlje od 17. do 20. ure, v

galeriji Medija v Zagorju od 9. do 15. in 16. do 19. ure, v

galeriji Delavskega doma Hrastnik od 18. do 20. ure, v

Kulturnem domu Loka pri Zidanem mostu po dogovoru in v planinskem domu na Kumu v

času odprtega doma.



5/5

Zasavski muzej Trbovlje

Danes so v Zasavskem muzeju Trbovlje od 8. do 13. 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.

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).

Na današnji dan

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

dan, nam, prosimo, sporočite na info@savus.si

Jože Andrej Čibej

Na današnji dan se je leta 1953 v Ljubljani rodil strojni inženir in

profesor Jože Andrej Čibej. Večino svojega življenja je preživel v

Trbovljah, kamor se je preselil s starši. V Trbovljah je obiskoval

osnovno šolo in gimnazijo, leta 1971 pa se je vpisal na FNT (Fakulteta

za naravoslovje in tehnologijo) v Ljubljani, smer tehnična matematika.

Leta 1975 se je zaposlil v Strojni tovarni Trbovlje kot sistemski inženir

analitik, leta 1977 pa kot asistent za matematiko na Ekonomski

fakulteti v Ljubljani. V mlajših letih je bil tudi član ljubiteljskega

gledališča v Trbovljah, igralec, režiser in pisec. Za to svoje delo je leta

1999 prejel priznanje Tončke Čeč. Bil je med ustanovnimi člani trboveljskega kluba Lions,

ki še vedno deluje in pomaga slepim in slabovidnim, nekaj časa pa je bil tudi konzul

zasavskega omizja Slow food. Umrl je 16. novembra leta 2011 v Trbovljah.

Svetovni dnevi

Danes ni na koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.

 

 

mailto:ddtlab@dd-trbovlje.si
mailto:info@savus.si

