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4. september 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-189

Dogajanje v Zasavju je danes zelo pestro. V Zagorju v Podkumu pripravljajo

še tretji in zadnji koncert Festivala Ursus, na Medijskem gradu gledališko

predstavo Valvasorjev dan 2021 in na sankaškem startnem poligonu v

Kisovcu Državno prvenstvo v startu sankanja. Delavski dom Trbovlje pa

pripravlja delavnico akvarelov ter koncert Godalkanje (zvoki godal).

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

Sobota, 4. september 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju delno jasno, predvsem v

južni in zahodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Ponekod bo

pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od

7 do 12, najvišje dnevne od 22 do 26 °C.

Zapore cest

https://savus.si/danes-dogaja-189/
https://savus.si/wp-content/uploads/2021/09/Tretji-koncert-festivala-Ursus.png
mailto:info@savus.si
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Na cesti Latkova vas–Trbovlje bo do 12. oktobra

urejen izmenično enosmerni promet zaradi sanacije

plazu v Knezdolu.

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).

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 bo do 13. septembra v Podkraju urejen izmenično

enosmerni promet zaradi sanacije poškodovane brežine.

Na cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik je 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 odpira vsako polno uro za 10 minut. Od 17. do 7. ure

naslednjega dne je 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.

Lokalna cesta Litija–Sava je na odseku Smrekarica delno zaprta zaradi rekonstrukcije

ceste. Delna zapora bo do 30. oktobra, vsak dan med 6. in 18. uro.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Danes in 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 Ursus – koncert Kalifornija

mailto:info@savus.si
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Danes ob 18. uri bo na Domačiji Medved v Podkumu v

Zagorju še tretji in zadnji koncert z naslovom Kalifornija

letošnjega Mednarodnega glasbenega festivala Ursus.

Cena vstopnice je 10 evrov. Na koncertu bodo nastopili

Marko Zupan na flavti, Goran Cetinić Koća na kitari,

Tonči Tranfić na klaviaturah, Piero Malkoč na

kontrabasu in Boris Žuvela na bobnih. Pridružil se jim

bo tudi gost Boris Bizjak na flavti. Igrali bodo filmsko

glasbo Clauda Bollinga iz filma California Suite.

Valvasorjev dan na Medijskem gradu

Kulturno društvo Svoboda Elektroelement Izlake bo v

sodelovanju z vokalno skupino Iris danes ob 20.30 uri na

Medijskem gradu na Izlakah uprizorila gledališko predstavo

Valvasorjev dan 2021. Za udeležbo velja pogoj PCT.

Državno prvenstvo v startu sankanja Kisovec

Sankaško društvo Zagorska dolina bo v sodelovanju s

Sankaško zvezo Slovenije ob 10. uri na sankaškem

startnem poligonu v Kisovcu pripravilo Državno

prvenstvo v startu sankanja – 16. pokal Zagorske dolina,

Memorial Aleša Pociecha. S treningom bodo pričeli

ob 10. uri, tekmovanje pa bo ob 11. uri. Ker je za

udeležbo nujen pogoj PCT, bo med 10. in 11. uro možno

tudi brezplačno testiranje.

Koncert Godalkanje: Specialke z oprodama in Slovenian Fiddle Gang

Delavski dom Trbovlje v sodelovanju z JSKD Območna

izpostava Trbovlje ob 19. uri na trgu med DDT-jem in ZMŠT-

jem pripravljata koncert Godalkanje. Specialke z oprodama in

Slovenian Fiddle Gang vas bosta popeljala od Transilvanije, čez

Balkan ter do Irske in Švedske, vmes pa bodo zaigrali tudi

kakšno avtorsko kompozicijo. Zasedbo Specialke z oprodama

sestavljajo najstnice in najstniki, ki so se spoznali na poletnih

delavnicah Godalkanje v Laškem. Pridružili se jim bodo še

Slovenian Fiddle Gang (skupina starejših Godalkarjev).

Delavnica slikanja akvarelov DDT

Delavski dom Trbovlje in Društvo prijateljev mladine danes ob

17. uri na terasi DDT-ja pripravljata delavnico akvarelov. Delavnica je brezplačna, za vse

materiale je poskrbljeno, potrebne pa so predhodne prijave na 051 626 296 ali na

info@4dritl.si. Delavnico bo vodila prof. likovne pedagogike Pika Gačnik.

Mednarodni rokometni turnir Zagorje

mailto:info@4dritl.si
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Ženski rokometni klub Zagorje med 11. in 14. uro v

Športni dvorani Zagorje pripravlja mednarodni

rokometni turnir ekip iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.

Pohod po poteh dr. Janeza Drnovška Zagorje

Turistično društvo Čemšenik ob 8. uri pripravlja Pohod

po poteh dr. Janeza Drnovška. Pohodniki se bodo

odpravili po poti Zaloka – Razbor – Čemšenik – Lovski

dom Prvine – Čemšeniška planina. Za udeležbo na pohodu je

potrebno plačati startnino.

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 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.

Shang Chi in legenda o desetih prstanih (Shang-

Chi and the Legend of the Ten Rings)

V kinodvorani Delavskega doma Trbovlje si lahko ob 18.

uri ogledate akcijo Shang Chi in legenda o desetih prstanih. V filmu se mora

Shang Chi soočiti s preteklostjo, za katero je mislil, da jo je pustil za seboj,

ko ga nenadoma vlečejo v mrežo skrivnostne organizacije Deset prstanov.

Na današnji dan

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

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

Dr. Maša Jazbec

mailto:info@savus.si
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Na današnji dan se je leta 1981 v Trbovljah rodila multimedijska umetnica, ki ustvarja

predvsem na področju videa in interaktivnih instalacij dr. Maša Jazbec. Leta 2010 je

diplomirala na Oddelku za likovno umetnost na

Pedagoški fakulteti v Mariboru. Študij novomedijske

umetnosti je nato nadaljevala na podiplomskem

oddelku Interface Cultures na Univerzi za umetnost

in dizajn v Linzu v Avstriji. Doktorski študij pa je

nadaljevala na Univerzi v Tsukubi na Japonskem. V

okviru doktorskega študija je opravila inženirsko

rezidenco na priznanem raziskovalnem inštitutu

ATR (Advanced Telecommunications Research

Institute International) v Kyotu na Japonskem. Od leta 2013 soustvarja mednarodni

festival novomedijske kulture Speculum Artium v Trbovljah. Od oktobra 2019 je vodja

DDTlaba (Trbovlje), enega izmed treh laboratorijev znotraj mreže RUK (Mreža centrov

raziskovalnih umetnosti in kulture).

Mira Mihelič

Na današnji dan je leta 1985 umrla slovenska pisateljica in

prevajalka Mira Mihelič. Rodila se je 14. julija leta 1912 v Splitu v

premožni meščanski družini Kramer. V mladosti sta se starša ločila

in oče jo je poslal v Ljubljano k teti, nato pa v Trbovlje k starim

staršem. Po končani mali maturi so jo poslali v Švico, kjer se je

naučila govoriti in pisati francosko, nemško in angleško. Maturirala

je na gimnaziji Poljane, nato je študirala pravo, a študija ni

dokončala, saj se je poročila in prevzela vlogo žene in matere. Zaradi

sodelovanja z OF je bila med drugo svetovno vojno tudi dvakrat

zaprta. Po letu 1945 je bila prevajalka in svobodna književnica,

neposredno po vojni pa prva slovenska poklicna pisateljica, ki je

napisala 17 romanov in drugih proznih del za odrasle.

Vinko Pfeifer

Na današnji dan je leta 2016 v Trbovljah umrl učitelj praktičnega in

teoretičnega pouka na sedanji Srednji tehniški in poklicni šoli v

Trbovljah Vinko Pfeifer. Rodil se je 18. januarja leta 1934 v

Trbovljah, kjer je živel celo življenje. Njegovo življenje je zaznamovalo

tudi planinstvo, slikarsko in zborovsko petje. Izdal je dve pesniški zbirki

in en roman. Leta 2014 je praznoval 80-letnico, ki jo je februarja 2015

obeležil z razstavo v Delavskem domu Trbovlje in na ogled postavil 81

likovnih del z njemu najbolj ljubo planinsko tematiko. Na Triglav se je

podal kar 109-krat.

Svetovni dnevi

Danes ni na koledarju zapisanega nobenega svetovnega dneva.
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