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24. junij 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-117

Doma Zasavje Danes dogaja

Po enem letu se v Zasavje ponovno vrača festival Rdeči revirji. Danes se bo

začel v Trbovljah in Hrastniku, kasneje pa še v Zagorju. Na ulicah Trbovelj si

tako lahko ogledate ulično predstavo KUD LJUD. Na Dolu pri Hrastniku pa

bo še vedno na ogled razstava Vojna za samostojno Slovenijo 1991.

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. junij 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti

večeru bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje

temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 29 do 34 °C.
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V petek bo deloma jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na

severovzhodu nastale krajevne nevihte. V soboto bo povečini

sončno, vročina bo nekoliko popustila. Verjetnost popoldanskih

neviht bo majhna.

Zapore cest

Na cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik bo do 30. junija vsak

dan med 7. in 17. uro na dveh odsekih popolna zapora zaradi

rekonstrukcije ceste in ureditve priključka za kamnolom. V

preostalem času bo urejen izmenično enosmerni promet.

Obvoz je urejen na relaciji Hrastnik–Podkraj–Trbovlje–

Boben in obratno.

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

prekinjena pri odjemalcih, ki so oskrbovani iz TP Spodnje

Znojile, nizkonapetostni vod Režun, Psaren (od 8. do 10. ure), TP

Skladišče, nizkonapetostni vod Gričar, MHE Skrinjar (od 8. do 11.

ure) (nadzorništvo Zagorje) in TP Breg (od 12. do 13. ure)

(nadzorništvo Litija).

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.

Festival Rdeči revirji

V sklopu festivala Rdeči revirji, mednarodnega festivala uprizoritvenih umetnosti, bodo

danes ob 10. uri priredili predstavo za Osnovno šolo narodnega heroja Rajka

Hrastnik.

Ob 18. uri pa bodo po ulicah Trbovelj izvedli ulično predstavo KUD LJUD. Mestne

metamorfoze niso klasična predstava, tudi niso instalacija, glasbena ali gibalna

improvizacija. So povsem nova uprizoritvena umetniška forma, ki v svojih elementih

združuje prvine vseh zgoraj navedenih oblik. Njen cilj je igrivo umetniško poigravanje s

»tukaj in zdaj!« urbanega prostora, njena sredstva so učinkovite vizualne podobe, ostri
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poudarjeni ritmi, zborovske scene, nadrealistični prizori in

nepričakovan humor, glavni akter te nove forme pa je sam

urbani prostor.

PVD Sever razstava Dol Vojna za Slovenijo

Od 16. do 19. ure bo v Gasilskem domu PGD Dol pri

Hrastniku na ogled razstava Vojna za samostojno Slovenijo

1991. Razstavo je pripravilo Policijsko veteransko društvo

Sever Zasavje.

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. ure in od 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.

DDTlab

V DDTlab bodo danes pripravili ogled aktualnih projektov

povezovanja umetnosti, znanosti in gospodarstva med 14. in 18.

uro. Obvezne so predhodne objave na mail: ddtlab@dd-trbovlje.si

ali po telefonu 051/296-121 (lokacija Katapult).

MC ZOS Kahoot! Liga

MC ZoS Kahoot! Liga je danes od 10. do 22. ure na sporedu še

zadnjič. Sodeluje lahko čisto vsak. Edino kar moraš storiti, je to, da se na vse kvize prijaviš

pod istim imenom oz. vzdevkom, da se lahko poteguješ za nagrade. Več pa si lahko

prebereš na tej povezavi.

Na današnji dan

https://www.facebook.com/mladinskicenter.zagorje/photos/a.513801898656503/3890092667694059/
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Če veste za kakšno znano Zasavko ali kakšnega znanega

Zasavca, rojenega na današnji dan, nam, prosimo, sporočite

na info@savus.si.

Svetovni dnevi

Danes na koledarju ni zapisanega nobenega svetovnega

dneva.

Savus
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