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Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-138

Danes bodo v ZD Trbovlje brez predhodnega naročila prvič cepili otroke in

mladostnike. Tam jih čaka cepivo Pfizer. Še vedno je na ogled tudi razstava

Janeza Kneza Retrospektiva in razstave v Zasavskem muzeju Trbovlje. Se je

pa na današnji dan pred 47. leti rodil tehnični direktor podjetja Dewesoft dr.

Jure Knez.

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, 15. julij 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju delno jasno z občasno

spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na zahodu bodo nastale

posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Jutranje temperature

bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 28 °C.

V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Zapore cest

https://savus.si/danes-dogaja-138/
https://savus.si/wp-content/uploads/2021/07/Covid-19-cepivo.jpeg
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Ob regionalni cesti Bevško–Trbovlje bo od 14. do 21. julija delna zapora hodnika za

pešce zaradi zamenjav stavbnega pohištva na naslovu

Vodenska cesta 42. Zapore bodo označene z ustrezno

signalizacijo.

Lokalna cesta Podšentjur–Pogonik v Litiji bo do 31.

oktobra 2021 popolnoma zaprta zaradi ureditve kolesarske

poti.

Na cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik bo 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.

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

poškodovane brežine.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Elektro Ljubljana obvešča, da bodo danes brez električne energije

odjemalci, ki so oskrbovani iz TP Gršica, Vrtače (od 8. do 15.

ure) (nadzorništvo Zagorje).

Jutri bodo brez električne energije odjemalci, ki so oskrbovani iz

TP Vernek (od 8. do 10. ure) (nadzorništvo Litija) in TP

Gasilska cesta, nizkonapetostni vod Klavnica (od 8. do 10. 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.

Cepljenje za otroke in mladostnike Trbovlje

Danes bodo v Trbovljah od 14. do 17. ure brez

predhodnega naročila cepili otroke od dopolnjenega 12.

leta starosti dalje, ki imajo pri otroško-šolskem

dispanzerju (OŠD) ZD Trbovlje izbranega osebnega

zdravnika. Cepili bodo v prostorih OŠD-preventiva s

cepivom proizvajalca Pfizer. Otroci stari do 15 let naj

pridejo v spremstvu staršev ali odrasle osebe. S seboj naj

prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja, cepilno knjižico in podpisano soglasje o

cepljenju, ki je na spletni strani ZD Trbovlje.
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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.

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

Rojstvo dr. Jure Knez

Na današnji dan leta 1974 se je v Trbovljah rodil

soustanovitelj, večinski lastnik in predsednik

trboveljskega podjetja Dewesoft dr. Jure Knez.

Knez je študiral strojništvo in v študijskih letih dobil

zamisel o preprosti programski opremi za meritve.

Je tudi programer, ki ustvarja lastno programsko

opremo za reševanje inženirskih problemov.

Dewesoft je z leti postal mednarodno podjetje z

izjemnimi rešitvami na področju merilne strojne

opreme, podprte s programsko opremo. Dr. Knez je mentor startupom, investitor ter

mailto:info@savus.si
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aktiven deležnik slovenskega startup ekosistema. Že nekaj časa je predsednik organizacije

Slovenian Business Club, kjer se zavzema za čim boljše pogoje za slovensko gospodarstvo

ter svetuje ostalim korporacijam predvsem na področju vstopa na tuje trge.

Tekom svoje kariere je prejel številne prestižne nagrade: Prvojunijsko nagrado (2009),

Zlato Gazelo (2012),nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (2013),

priznanje Zasavc leta (2013), Delovo podjetniško Zvezdo (2017), nagrado za globalno

prodornost slovenskega inženirstva (2018), nagrado za Produkt leta od NASA tech briefs

(2018) in nagrado za Produkt meseca od NASA tech briefs (2019), Izvoznik leta (2020).

Svetovni dnevi

Danes ni v koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.

 

 


