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22. junij 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-115

Danes se lahko vsi ljubitelji slovenščine, in seveda tudi ostali, udeležite

okrogle mize Kako slovenski smo Slovenci, na kateri bo govora o slovenskem

jeziku, ki je del tekmovanja Slovenska nota. V Zagorju pa si lahko denimo

ogledate dramo Asistentka, katere glavna tema je nasilje nad ženskami.

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

Torek, 22. junij 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes večinoma jasno, pihal bo

jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 23,

najvišje dnevne od 30 do 35 °C.

V sredo in četrtek bo še naprej sončno in vroče, pihal bo

jugozahodni veter. V četrtek popoldne bodo možne posamezne vročinske nevihte.

https://savus.si/danes-dogaja-115/
https://savus.si/wp-content/uploads/2021/06/20210620-okrogla-miza_Kako-slovenski-smo-Slovenci.png
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Zapore cest

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 bo danes dobava električne energije

motena pri odjemalcih, ki so oskrbovani iz TP Prapretno,

Veličkovo (od 8. do 13. ure) (nadzorništvo Hrastnik), TP

Kisovec, vod proti Slavi (od 8. do 11. ure) (nadzorništvo Zagorje)

in TP Ravenska vas (od 8. do 12. ure) (nadzorništvo Trbovlje).

Jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ni predvidenih izklopov

električne energije.

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.

Okrogla miza Kako slovenski smo Slovenci?

V sklopu projekta Europe Direct Zasavje bodo ob 17. uri v

Mladinskem centru Hrastnik izvedli okroglo mizo Kako

slovenski smo Slovenci. Na njej bodo spregovorili o slovenskem

jeziku in njegovi uporabi na različnih področjih. Gre za

nekakšen dodatek Slovenski noti, kjer je jezik zelo pomemben

faktor. Sodelovali bodo Nejc Ašič, Alex Volasko, Kaja Čop

in Aleksandra Jurman.

Zasavski forum 

V Delavskem domu Trbovlje bo od 17. do 19.15 ure

potekal Zasavski forum, ki ga organizira časnik Finance.

Ukvarjali se bodo predvsem s tem, kako pospešiti

transformacijo nekoč rudniške regije v tehnološko

sodobno regijo. Predstavili se bodo ekipa Tobiar,

družinsko podjetje Skitti in DDT Lab, ki ga vodi dr.

Maša Jazbec.

Janez Knez – Retrospektiva

mailto:info@savus.si
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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. 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 in

spominske hiše ustanovnega kongresa KPS na Čebinah.

Asistentka (The Assistant)

V kinodvorani KC Delavskega doma Zagorje si lahko ob

19. uri ogledate dramo Asistentka. Jane je nedavno

dobila službo asistentke pri vplivnem filmskem podjetju.

V pisarno prispe še pred zoro in se pridno loti dela:

kuhanje kave, fotokopiranje, kupovanje letalskih kart,

sprejemanje telefonskih klicev. Medtem ko drsi skozi

svojo dnevno rutino, se vse bolj zaveda zlorab, ki

prežemajo prav vsak vidik njenega delovnega dne. Film,

ki nas postavi v kožo mlade asistentke mogočnega

filmskega producenta, ni zgodba o Harveyju

Weinsteinu, pač pa zadržan in minimalističen portret

sistema, ki tiho podpira nasilje nad ženskami.

Na današnji dan

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

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

Rojen Ludvik Kramberger

Na današnji dan leta 1917 se je v Lenartu v Slovenskih goricah rodil Ludvik

Kramberger, častni občan občine Trbovlje, primarij, doktor medicine in legenda

zasavskega otroškega zdravstva. Bil je pobudnik in vzpodbujevalec gradnje Otroške

bolnice Trbovlje, ki so jo odprli konec leta 1963.Tam je postal prvi predstojnik Otroškega

oddelka. Prvi v Sloveniji je leta 1972 uvedel presejalni test za odkrivanje fenilketonurije,
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leta 1975 je uvedel test za odkrivanje mukoviscidoze pri

novorojenčkih ter med prvimi, leta 1981, tudi presejalni

test za odkrivanje prirojene hipotireoze. Umrl je 31. marca

2009 v Trbovljah.

Smrt Rezika Koritnik

Na današnji dan leta 2002 je umrla Rezika Koritnik,

sopranistka in glasbena urednica na Radiu Slovenija. Bila

je solistka Trboveljskih slavčkov, po vojni pa je orala

ledino s prvimi radijskimi posnetki narodnih pesmi ter arij

iz oper in operet. V kultnem filmu Kekec je odpela Mojčino

pesem. Znana pa je bila tudi kot izvajalka narodnih pesmi in

takrat nastajajoče narodno-zabavne glasbe.

Svetovni dnevi

Danes v koledarju ni zapisanega nobenega svetovnega dneva.

 

 


