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27. maj 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-89

Doma Zasavje Danes dogaja

V Zasavju se bo danes dogajalo. Ajpes bo predstavil gospodarske rezultate, v

Zagorju se bodo sestali občinski svetniki, na RRA bodo predstavili turistično

program, v DDT bodo predstavili zanimive projekte, pa še več razstav si

lahko ogledate. 

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, 27. maj 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju dokaj sončno. Zvečer pa se

bodo padavine razširile nad večji del države. Prehodno bo zapihal

severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23

°C. Ponoči bodo padavine ponehale, jasnilo se bo, po nekaterih nižinah

bo do jutra nastala megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 °C.
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Jutri bo občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 °C. V

soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo možne

krajevne plohe. V noči na nedeljo bodo padavine prehodno zajele večji del Slovenije. Tudi

v nedeljo še kaže na spremenljivo vreme z občasnim dežjem.

Naredite si današnji dan in ga maksimalno užijte.

Zapore cest

Na cesti Trbovlje-Hrastnik je v Podkraju urejen izmenično

enosmerni promet zaradi poškodovane brežine.

Preskrba z vodo

Danes v Zasavju ni napovedanih odklopov vode.

Električna energija

Elektro Ljubljana obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na

distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava

električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP

Gabersko, Spodnje Svine, izvod Pekarna (od 8. do 13. ure)

(nadzorništvo Trbovlje).

Jutri bodo zaradi del brez elektrike odjemalci, ki so oskrbovani iz TP Brezno – NNO

Zgornje Brezno in TP Brezno – NNO Sedraž (od 8. do 12. ure) (nadzorništvo Hrastnik),

TP Gabersko, Spodnje Svine, izvod Pekarna (od8. do 13. ure) in TP Bevško, izvod

Jugov graben (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo Trbovlje), TP Mošenik in Mošenik 2

(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.

Ajpes o gospodarskih rezultatih

Izpostava Ajpesa v Trbovljah bo danes predstavila rezultate poslovanja gospodarskih

družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Zasavski regiji v letu 2020.

Seja OS Zagorje

Danes se bodo na 16. redni seji (v živo) sestali člani zagorskega občinskega sveta.

Spregovorili bodo o pokrajinski zakonodaji, cenah v vrtcu ter imenovanju ravnateljica OŠ

dr. Slavko Grum in direktorice Zasavskih lekarn.

Ramsat
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Regionalna razvojna agencija Zasavje bo danes kot partner projekta RAMSAT, Interreg

Europe, katerega namen je revitalizacija odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo

trajnostnega turizma, organizirala virtualni tematski seminar Uporaba kulturne in

naravne dediščine v adrenalinskem turizmu.

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).

Zasavski muzej Trbovlje

Danes so v Zasavskem muzeju Trbovlje od 8. do 18. ure na ogled so

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. OD 8. do 14. ure so na ogled tudi razstave v Muzeju

Hrastnik.

Meglič v galeriji Medija

V zagorski galeriji Medija je na ogled razstava akademskega slikarja

Jožeta Megliča, ki je tesno povezan z Zasavjem. Po študiju se je

preselil v Trbovlje, kjer je nekaj časa poučeval na osnovni šoli likovni

pouk. Od septembra 1968 do upokojitve 2001 je služboval kot likovni

pedagog na OŠ v Šmartnem pri Litiji, kjer je od leta 1972 tudi živel.

Razstavljal je na 43 samostojnih in na več kot 70 skupinskih razstavah.

Danes je razstava odprta od 9. do 15. ure.

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.

Dvojnost

V Zagorju v foto galeriji f 2,8 (Olea) je odprta razstava Dvojnost

Tadeja Guliča, ki predstavlja Trbovlje v drugačni luči. Dvojna

ekspozicija na filmih srednjega formata verjetno pretežno

»digitalnim« fotografom predstavlja velik izziv. Tadej Gulič

uporablja tehnike, ki bi marsikaterega ustvarjalca vsaj začudile.

Marsikaj iz časov analogne fotografije je namreč pozabljenega.

Razstava je danes na ogled med 9. in 12. uro.

MC ZOS Kahoot! Liga
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Prva MC ZoS Kahoot! Liga se je prejšnji teden zaključila, ta teden pa se že začenja nova!

Sodeluje lahko čisto vsak. Edino kar moraš storiti je, da se na vse

kvize prijaviš pod istim imenom oz. vzdevkom, da se lahko

poteguješ za nagrade. Kvizi potekajo vsak četrtek od 10:00 do

22:00. Več pa si lahko prebereš na tej povezavi.

Na današnji dan

Na današnji dan leta 1943 je umrl Albert Kramer.

Če vi veste še 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 zapisanih svetovnih dni.
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