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24. september 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-209

Doma Zasavje

Danes bodo v Zagorju podelili priznanja najboljšim inovatorjem Zasavja za

leto 2021, na katerega se je letos prijavilo rekordno število inovatorjev. V

Trbovljah pa se nadaljuje drugi dan festivala novomedijske kulture Speculum

Artium 2021. Je pa današnji dan posvečen mleku, saj praznujemo tudi

svetovni dan šolskega mleka.

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

Petek, 24. september 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa bo

občasno več oblačnosti, ki bo zjutraj segala tudi proti osrednji Sloveniji. Zjutraj bo po

nekaterih nižinah vzhodne Slovenije megla. Čez dan bo pihal šibak jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 °C.

https://savus.si/danes-dogaja-209/
https://savus.si/
https://savus.si/kategorija/zasavje/
https://savus.si/wp-content/uploads/2020/10/1-Inovacije-GZS-2020-zlati-Branko-Klan%C4%8Dar-15.jpg
mailto:info@savus.si
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V soboto in nedeljo bo sončno, le v zahodni Sloveniji bo občasno

precej nizke oblačnosti, ki bo predvsem zjutraj in dopoldne segala

tudi proti osrednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Toplo bo.

Zapore cest

Cesta Škratovina–Sore–Krajnc na Lokah v Trbovljah je

do 10. oktobra od ponedeljka do sobote od 7. do 17. ure

popolnoma zaprta, zaradi izgradnje kanalizacijskega

omrežja. V terminu izvajanja del cesta ni prevozna.

Na cesti Latkova vas–Trbovlje je 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 Trbovlje–Hrastnik (odsek Rinaldo–Hrastnik) je popolna zapora ceste zaradi

urejanja ceste skozi Boben. Urejanje ceste je prilagojeno urniku šolskega avtobusa. Cesta

se zapre takoj po vožnji avtobusa v šolo, okrog 7.15 ure. Cesta je popolnoma zaprta do 17.

ure popoldan, razen okrog 12. in 13. ure, ko ponovno vozi šolski avtobus. Avtobusu se

lahko priključijo tudi ostala vozila, ki peljejo v isto smer.

Na Cesti Hermana Debelaka v Hrastniku izvajajo gradbena dela – rekonstrukcija

ceste od podvoza do prvih stanovanjskih blokov. Z deli bodo končali do začetka oktobra.

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 je 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

Elektro Ljubljana obvešča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah

prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Strme Njive

(8. do 9. ure), TP Kolovrat (od 9. do 10. ure) in TP Kolovrat vikendi (od 12. do 13.
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ure) (nadzorništvo Zagorje).

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.

Podelitev priznanj najboljšim inovatorjem Zasavja za leto 2021

Danes bo Zasavska gospodarska zbornica v

Stekleni dvorani Delavskega doma Zagorje ob 12.

uri podelila priznanja najboljšim inovatorjem

Zasavja za leto 2021. Letos se je na razpis prijavilo

rekordno število inovatorjev, in sicer 169. Na

nacionalni nivo inovacij Gospodarske zbornice

Slovenije se bo uvrstilo pet najboljših inovacij iz

Zasavja.

Speculum Artium 2021 Trbovlje

V Delavskem domu Trbovlje se danes nadaljuje že 13. festival

novomedijske kulture Speculum Aritum 2021, ki bo potekal do

25. septembra. Rdeča nit letošnjega festivala je najstarejša

kibernetična in računalniško vodena skulptura Senster, ki so jo

na Poljskem izdelali že leta 1970. Posebno pozornost pa so

letos namenili tudi spletnemu programu.

Cepljenje Trbovlje

V ZD Trbovlje bodo danes ponovno cepili proti covid-19 brez

predhodnega naročila. Od 8. do 14. ure bodo cepili s cepivi

Pfizer ter Janssen (Johnson & Johnson). Cepili bodo v

prostorih bivše optike (vhod s parkirišča). S seboj prinesite

kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument s

sliko.

ZLU Tedni vseživljenjskega učenja

Zasavska ljudska univerza danes nadaljuje s

tradicionalnim, že 26. festivalom Tedni vseživljenjskega

učenja, ki bodo potekali vse do 10. oktobra. Obisk vseh

prireditev je brezplačen.

Od 16. do 20. ure Zasavska ljudska univerza v Zagorju

(Grajska 2) pripravlja delavnico kvačkanja z naslovom Rokavčki pomagavčki, kjer bodo

kvačkali in pletli za osebe z demenco.

mailto:info@savus.si
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Razstava ob 50. obletnici smrti Marjana Dovjaka – Galerija Medija

Danes si lahko v Galeriji Medija v Zagorju od 9. do

15. ure in 16. do 19. ure ogledate spominsko

razstavo ob 50. obletnici smrti slikarja Marjana

Dovjaka, ki je bil udeleženec prve slikarske

kolonije Izlake – Zagorje leta 1964. Dovjak je

slikal motive iz vsakdanjega življenja, tihožitja in

krajine, bil pa je tudi pronicljiv portretist.

Razstava bo odprta do 17. oktobra.

Razstava Sava združuje – Muzej Hrastnik

Danes si lahko v Muzeju v Hrastniku ogledate občasno

razstavo Sava združuje, ki bo na ogled vse do avgusta

2022. Ogledate si jo lahko od 8. do 14. ure. Razstavo so

pripravili trije slovenski muzeji, ki imajo Savo v svojem

imenu – Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej

Trbovlje in Posavski muzej Brežice. Vsak muzej

predstavlja, kako so živeli ljudje ob Savi v tej regiji. Za

Zasavski muzej Trbovlje je vsebine (fotografije, panoje s

teksti in razstavne eksponate) pripravila Jana Mlakar Adamič.

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.

Virtualni dnevni center MC ZoS

V Mladinskem centru Zagorje imajo vsak petek od 15. do

21. ure odprta vrata. Smeh. Nore ideje. Sproščeno

druženje. Družabne namizne igre. Glasba. Zanimive

debate. Mladi. Prigrizki. Klepet ob čaju. Miselne igre.

Lahko pridete tudi s svojo idejo oziroma igro, ob kateri se

bodo vsi zabavali. Vabljeni vsi, tudi tisti, ki še niste bili v

MC ZoS!

Na današnji dan

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

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

mailto:info@savus.si
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Svetovni dnevi

Svetovni dan šolskega mleka

Današnji dan je Organizacija Združenih narodov izbrala za svetovni

dan šolskega mleka. Na ta način v vseh deželah sveta spodbujajo

osveščanje o pomenu mleka v prehrani. Leta 2016 so svetovni dan

šolskega mleka obeležili v več kot 25 državah. Zaradi visoke

vsebnosti življenjsko pomembnih hranil, kot so beljakovine, kalcij,

mlečne maščobe in nekateri vitamini, je mleko nepogrešljivo živilo.

Pomembno je za izgradnjo mišic in kosti, za športnike pa je lahko

odlična rehidracijska pijača.

Savus

 

 


