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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ZAGORJE OB SAVI 

Vanda Kopušar 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Zagorje ob Savi deluje v občini Zagorje ob Savi, ki ima okoli 17.100 prebivalcev. V 
seznamu registriranih kulturnih društev je vpisanih 35 društev, dejavnih kulturnih skupin in 
posameznikov pa je še veliko več.  
 
Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje 

ustvarjalnih posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje ravni tovrstne 

ustvarjalnosti.  

 
Poleg organizacijske funkcije je delo izpostave posvečeno tudi svetovalnemu in koordinacijskemu 

delovanju. Predvsem je izpostava gonilna sila dejavnosti na celotnem področju organiziranja in 

ustvarjanja kulturnega življenja. Društvom in vsem zainteresiranim daje strokovno in profesionalno 

pomoč ter hkrati sodeluje pri organiziranem izobraževanju, pripravi delavnic, seminarjev itd. 

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V prvem kot tudi v drugem polletju 2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in druge programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri 
društveni dejavnosti.  
 
Sodelovanje s kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki kot tudi s samo lokalno skupnostjo – 
Občino Zagorje ob Savi, županom Matjažem Švaganom in direktorjem občinske uprave Rudijem 
Medvedom je bilo zelo dobro, kot že vsa leta od 2007 naprej. Največ časa OI Zagorje posveča 
organizaciji prireditev v okviru izpostave, pomoči in podpori društvom, skupinam in posameznikom ter 
pomoči pri izvajanju prireditev v lokalni skupnosti, veliko manj izobraževanju, iz preprostega razloga, 
pomanjkanje finančnih sredstev je vse večje, tako v okviru izpostave kot v ljubiteljski zagorski kulturi. 
Za izobraževanje v 1. polletju ni bilo na voljo nobenih dodatnih finančnih sredstev, to pomeni, da jih 
tudi v jesenskem delu ne bo, saj je OI Zagorje v tem času zaradi številnih pestrih prireditev, številnih 
prevozov društev, skupin in posameznikov na območna, regijska in državna srečanja porabila že vsa 
občinska sofinancirana sredstva, namenjena do 31. decembra 2013. Na vlogo po dodatnih sredstvih za 
obvezni jesenski program OI Zagorje pa je Občina Zagorje ob Savi izpostavi odobrila dodatnih 2.500 
evrov. Vse prireditve v okviru OI Zagorje so medijsko vedno dobro pokrite: regionalni Radio Kum 
Trbovlje, lokalna televizija ETV Loke pri Zagorju in plakatna mesta v občini. Največ prireditev OI 
Zagorje izvaja v KC Delavski dom Zagorje, a je dvorana s spremljevalnimi prostori in tehnično opremo 
(ozvočenje, razsvetljava …) zelo draga, veliko predraga za proračun OI Zagorje. Žal je edina dvorana v 
občini (velika – 450 sedežev, velik oder in akustična), ki je primerna za večje prireditve: zbori, otroško 
gledališče, folklora … Veliko drugih prireditev poteka v majhni, a prenovljeni dvorani na Mlinšah, 
cenovno bolj sprejemljivi, a velikokrat premajhni (oder), slabše tehnično opremljeni, problem večjega 
obiska – prevozi šole, vrtci. Prihodnje leto bo prenovljen Kulturni dom v Kisovcu, in komaj čakam, da 
nekatere prireditve  prestavim tja (finančno sprejemljivo in pozitivno kulturno okolje), saj so v kraju 
vrtec, osnovna šola in krajani, ki podpirajo ljubiteljsko kulturo in radi obiskujejo prireditve. Je še nekaj 
majhnih in starih dvoran v krajevnih skupnostih v občini, a so na podeželju, v višje ležečih predelih, 
težje dostopnih (avtobusi) in slabo tehnično opremljenih.  



1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
 
Izvedeni programi na območni ravni: 

1. Območno srečanje odraslih folklornih skupin Zasavja (Mlinše) 
2. Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Zasavja (Mlinše) 
3. Območna revija predšolskih in otroških pevskih zborov Zagorja ob Savi (Zagorje) 
4. Območno srečanje otroških gledaliških skupin Litije in Zagorja ob Savi (Zagorje) 
5. Območno srečanje odraslih gledaliških skupin Zagorja (Zagorje) 
6. Območno srečanje odraslih gledaliških skupin Zagorja (Mlinše) 
7. Območna revija oktetov, malih pevskih skupin in odraslih pevskih zborov Zasavja (Mlinše) 
8. Območna razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev v Občini Zagorje ob Savi, Parafraze 

(Zagorje) 
9. 10. Območno srečanje literatov seniorjev Zasavja, Jesenske misli (Izlake) 

 
Izvedeni programi na regijski ravni: 

1. Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Osrednje Slovenije (Zagorje) 
 
Udeležba skupin na regijskih srečanjih: 

1. Regijsko srečanje lutkovnih skupin Osrednje Slovenije (Hrastnik), Lutkovna skupina OŠ Ivana 
Skvarče Zagorje 

2. Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Osrednje Slovenije (Hrastnik), Umetnostni 
krožek OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje 

3. 5. Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Osrednje Slovenije (Kočevje)  

- OPZ CiciDO GŠ Zagorje (ZLATA plaketa s pohvalo, najvišje ocenjen zbor med vsemi otroškimi 
zbori tekmovanja, posebna pohvala za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi Pesem o 
sinički, korepetitorka Urška Vidic (OPZ CiciDO) izbrana za najboljšo korepetitorko celotnega 
tekmovanja) 

- OPZ OŠ Toneta Okrogarja Zagorje (SREBRNA plaketa) 
4. Regijsko srečanje literatov seniorjev Osrednje Slovenije (Litija), Andrej Režun in Vladimir 

Garantini (Zagorje) 
5. Regijska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, Parafraze (Trbovlje), 

Ljudmila Vozelj, Olga Vozelj, Nina Juratovec (Zagorje) 
6. Regijska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, Parafraze (Kult 

3000, Ljubljana), Ljudmila Vozelj, Olga Vozelj, Nina Juratovec (Zagorje) 

 
 
Udeležba skupin na državnih srečanjih: 

1. VIZIJE 2013 – Rock vizije, Državno srečanje najboljših mladinskih gledaliških, literarnih in 
glasbenih skupin Slovenije (Nova Gorica), Glasbena skupina The Fallen Idea Zagorje 

2. Državno srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije (Ajdovščina), Umetnostni krožek 
OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje 

3. 44. Tabor odraslih pevskih zasedb Slovenije (Šentvid pri Stični), Rudarski pevski zbor Loški 
glas Kisovec, Mešani pevski zbor Ladko Korošec Zagorje 

4. Festival big bandov Slovenije (Marezige), KD Big band Zagorje 
5. Državna tematska razstava JSKD, Parafraze (Brežice 2014), Nina Juratovec (Zagorje) 

 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
Izpostava Zagorje zelo veliko in dobro sodeluje pri pripravi in izvedbah občinskih oz. lokalnih 
prireditvah (vodenje prireditev, pisanje scenarijev in druga pomoč): Slovenski kulturni praznik, Dan 
državnosti, Božično-novoletne prireditve, Miklavžev večer, Božično mesto Zagorje, Pustni karneval 
Zagorje, Vpis najboljših učencev in dijakov V Zlato knjigo Občine Zagorje ob Savi, različni koncerti in 



druge prireditve, sodelovanje s kulturnimi društvi in pomoč oz. podpora pri izvedbah njihovih 
programov, srečanj, jubilejev …, letos sodelovanje OI Zagorje s Knjižnico Trbovlje in radiem KUM 
Trbovlje pri razstavi starih fotografij v Zasavskem muzeju Trbovlje – Naše čudovito Zasavje; OI Zagorje 
zelo dobro sodeluje s KC Delavski dom Zagorje, Knjižnico Zagorje, Kulturnima domovoma Mlinše in 
Kisovec, z Glasbeno šolo Zagorje, Mladinskim centrom Zagorje, Domom starejših občanov Izlake, z 
vsemi šolami in vrtci v Zagorju, glede objavljanja različnih prireditev in razpisov v okviru JSKD OI 
Zagorje pa tudi z lokalno televizijo ETV Kisovec in regionalnim radijem KUM Trbovlje. 
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Pri sami pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti OI Zagorje ne sodeluje konkretno, 
ampak sproti seznanja vsa kulturna društva z razpisom, rokom prijave, pomaga pri pripravi in oddaji 
vlog. Aktivno pa sodeluje in pomaga pri odpiranju in obravnavanju vlog (točkovanje po občinskem 
pravilniku). 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V Občini Zagorje ob Savi ZKD Zagorje ne deluje (izbris iz registra) že 7 let. Izobraževanje v sodelovanju s 
centralno službo ali v izvedbi izpostave v 1. polletju ni bilo izvedljivo kljub zanimanju društev, skupin in 
posameznikov, vzrok je slabo finančno stanje društev in nič finančne podpore OI Zagorje. Zaradi 
splošne krize so bila društva letos še bolj  prikrajšana za občinska sredstva, prav tako pa so bila 
občinska sofinancirana sredstva za delo in program OI Zagorje močno znižana glede na vsebinski in 
finančni plan za leto 2013.  
 

1.1.7 Financiranje 

Zelo zadovoljna sem z načinom sofinanciranja Občine Zagorje, odobrena sredstva mi nakazujejo po 
dogovoru. To je še posebno dobro zato, ker je delo OI Zagorje najbolj dejavno in »finančno« pestro 
ravno v 1. polletju tekočega leta. Želela pa bi, da mi občina kljub krizi odobri več sredstev glede na 
plan in program dela OI Zagorje za tekoče leto (sem jih že večkrat opozorila), in da sklad vsaj regijske 
prireditve v organizaciji OI Zagorje višje sofinancira – 50 %, ves območni program je približno 95-
odstotno  pokrit z občinskimi sredstvi, vse težje je izpeljati celoten obvezni program izpostave, kaj šele 
dodatno pomoč pri izobraževanju. 
 
Poudariti in pohvaliti pa je treba tudi naslednje: zaradi številnih nepredvidenih, a uspešnih udeležb 
oz. prevozov zagorskih skupin in posameznikov na višje ravni srečanj po Sloveniji (regijska in državna 
raven) je OI Zagorje občinska sofinancirana sredstva porabila že do konca junija 2013. OI Zagorje je 
vložila vlogo na rebalans proračuna Občine Zagorje po dodatnih sredstvih za izvedbo obveznega 
jesenskega dela programa OI Zagorje, Občina Zagorje ob Savi je na podlagi utemeljitve in pojasnil 
vlogo odobrila in nakazala dodatnih 2.500,00 evrov na račun OI Zagorje. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Nov program oz. nov projekt je povezan tudi s finančnimi sredstvi, letos je to povsem nemogoče 
(odpadla je likovna delavnica, zborovodska delavnica …). V sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje 
in s Foto društvom Zagorje sem želela pristopiti k zanimivim novim projektom, a povsem brez »enega 
evra« ne gre. 
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Vokalne skupine: 2 mešana pevska zbora, 1 moški pevski zbor, 1 ženski pevski zbor, 1 ženska vokalna 
skupina, 1 oktet, 10 otroških pevskih zborov, 2 mladinska pevska zbora; 
Instrumentalne skupine: 1 pihalni orkester, 1 big band, 1 mladinski pihalni orkester, 1 godalni 
orkester, 1 orkester flavt, 1 orkester harmonik, 4 komorne skupine, 5 mladih alternativnih glasbenih 
skupin; 
Gledališka dejavnost: 3 odrasle gledališke skupine, 9 otroških gledaliških skupin, 3 lutkovne skupine; 
Plesna dejavnost: V okviru Baletnega društva Mary Jurca GŠ Zagorje deluje veliko skupin mladih 
plesnih ustvarjalcev, 1 twirling mažoretna skupina; 



Folklorna dejavnost: 1 odrasla folklorna skupina, 1 odrasla etnična skupina, 1 otroška etnična skupina;  
Likovna dejavnost: 2 likovni društvi oz. skupini in pribl. 40 posameznih likovnih ustvarjalcev; 
Historična glasba: 1 glasbena skupina (srednjeveška glasba); 
Filmska dejavnost: 1 filmsko društvo; 
Fotografska dejavnost: 1 foto društvo, posamezniki; 
Literarna dejavnost: 6 literarnih skupin (zavodi, domovi, društvo), plus cca 30 literarnih posameznikov. 
 
Od leta 2010 naprej je v Občini Zagorje ob Savi nastalo kar nekaj novih društev: 1 lutkovno-gledališko 
društvo, 1 kulturno-umetniško-ustvarjalno društvo, 1 fotodruštvo, 1 filmsko društvo, obstoječa 
društva so se okrepila z novimi sekcijami, več je novih otroških gledaliških skupin na osnovnih šolah, 
gledališka skupina VDC Zagorje, ustanovitev mladega mešanega pevskega zbora, 2 mladi glasbeni 
skupini (alternativna in pop glasba), KUD Zagorski biser (oktober 2013) – etnična folklora, glasba in 
šport. 
Na področju plesne dejavnosti pogrešam nove plesne skupine, čeprav je veliko mladih v Plesni šoli 
Urška in Plesni šoli Maestro v Zagorju, se plesalci ne udeležujejo območnih plesnih prireditev. Močno 
in uspešno je le Baletno društvo Mary Jurca na GŠ Zagorje. 
Že vrsto let je problem pomanjkanja mladinskih pevskih zborov, kljub otroškim zborom (10), ta 
številna pevska populacija ne prehaja v mladinske zbore, težave so v višjih razredih osnovnih šol 
(urnik, izbirni predmeti, različna časovna razpršenost učencev, težava skupnega termina za vaje zbora 
…). 
Še vedno se nadaljuje dolgoletna »tradicija«, da je v lokalni skupnosti in zunaj nje najbolj znan in 
uspešen OPZ CiciDO GŠ Zagorje, ki uspešno pot nadaljuje z novo zborovodkinjo Tadejo Osredkar (prej 
Mojca Zupan). 
Zelo uspešna je Lutkovna skupina OŠ Ivana Skvarče Zagorje, mentorici Katja Peterlin in Petra Rome, 
skupina je zadnjih sedem let vedno uvrščena na regijsko raven, enkrat pa tudi na državno. 
Uspešna je bila gledališka skupina OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje, saj se je z gledališko predstavo uvrstila 
celo na državno raven (v predstavi igrajo učenci s posebnimi potrebami in različnimi motnjami skupaj z 
učitelji). 
V zagorski dolini je zelo močna, številna in kakovostna likovna ter literarna dejavnost, tako likovniki kot 
literati redno sodelujejo na območnih srečanjih in se uspešno uvrščajo na regijske  in celo državne 
ravni. 
Naša lokalna skupnost se lahko pohvali s znanimi in priznanimi instrumentalnimi zasedbami: pihalni 
orkester, big band, mladinski orkester in številni orkestri ter komorne skupine v okviru glasbene šole. 
Društvom pri urejanju/iskanju njihovih prostorov zelo pomaga Občina Zagorje, same krajevne 
skupnosti, pa tudi različne osnovne šole, zavodi, kulturni domovi …, ki društvom in skupinam 
omogočajo brezplačne prostore za vaje. Vse večja težava pa je pri opremi in vzdrževanju prostorov, ki 
so v najemu društev.  
 

1.1.10   Sodelovanje s šolami in vrtci 

Z vsemi osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami (3 matične, 5 podružničnih) je sodelovanje zelo 
dobro. Na vseh šolah uspešno delujejo otroški pevski zbori, otroške gledališke in lutkovne skupine … 
Zelo dobro je sodelovanje z Glasbeno šolo Zagorje (otroški in mladinski zbor, orkestri, komorne 
skupine, baletno društvo). Dobro je tudi sodelovanje z Vrtcem Zagorje (33 oddelkov, predšolski pevski 
zbor, lutke), sami vrtičkarji pa so zelo hvaležno občinstvo na otroških gledaliških in lutkovnih 
predstavah.  Naziv »kulturna šola« sta si že pridobili OŠ Ivana Kavčiča Izlake (do 31. 8. 2013) in OŠ 
Ivana Skvarče Zagorje (do 31. 8. 2014). 
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

OI Zagorje vedno dejavno sodeluje pri pripravi jubilejnih dogodkov društev, skupin ali posameznikov. 
Letos je KD Godalni orkester GŠ Zagorje praznoval 30 let delovanja. V letu 2012 je bilo veliko več 
jubilejnih dogodkov: 35-letnica KD Zagorski oktet, 85-letnica KD Rudarski pevski zbor Loški glas 
Kisovec, 10-letnica KD Big band Zagorje, 110-letnica Prosvetnega  društva Čemšenik (Gallusova, 
Linhartova, Maroltova priznanja). 
 
 



1.1.12   Izvedeni dogodki 

BROŠURA IZBRANIH LITERARNIH DEL: JESENSKE MISLI - 10. 
OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZASAVJA 

7.11.2013 literatura založništvo 2-območni 

AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 7.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

3. PUSTNI SPREVOD ZAGORJE 2013 9.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

KONCERT KD GODALNI ORKESTER GŠ ZAGORJE 30 LET 21.2.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

LE PLESAT ME PELJI - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN ZASAVJA 

23.2.2013 folklora prireditev 2-območni 

GODCI GODITE, NAŠ PLES JE ZAČET - OBMOČNO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ ZASAVJA 

23.2.2013 folklora prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH LUTKOVNIH SKUPIN 
ZASAVJA 

6.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

RAZSTAVA KD LIKOVNA SKUPINA DOM ZAGORJE 7.3.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

PREMIERA CELOVEČERNE BALETNE PREDSTAVE SNEŽNA 
KRALJICA BD MARY JURCA GŠ ZAGORJE 

21.3.2013 ples prireditev 1-drugo 

POJEMO POMLADI - OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH IN 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV ZAGORJA OB SAVI 

22.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

LIKOVNA RAZSTAVA OLGE VOZELJ, ČLANICE LIKOVNE 
SKUPINE LIKI KD SVOBODA KISOVEC 

29.3.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
LITIJE IN ZAGORJA OB SAVI 

4.4.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

PREMIERA SLOVENSKEGA CELOVEČERNEGA FILMA SREČEN 
ZA UMRET 

6.4.2013 film in video prireditev 1-drugo 

52. LINHART - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN ZAGORJA OB SAVI 

11.4.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN OSREDNJE 
SLOVENIJE 

17.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 

23.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

52. LINHART - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN ZAGORJA OB SAVI 

25.4.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

OBMOČNA REVIJA MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 
ZASAVJA 

25.4.2013 ples prireditev 2-območni 

NAŠE ČUDOVITO ZASAVJE - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 6.5.2013 film in video prireditev 1-drugo 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV ZASAVJA, 2 
.DEL 

10.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

VIZIJE 2013 - ROCK VIZIJE 11.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH 
PEVSKIH ZBOROV OSREDNJE SLOVENIJE 

14.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

KONCERT KD PIHALNI ORKESTER SVEA ZAGORJE 18.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 

25.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

6.6.2013 gledališče in lutke prireditev 4-državni 

LITERARNI NATEČAJ NAJ PESEM ETV 2013  7.6.2013 literatura prireditev 1-drugo 

OBMOČNA REVIJA OKTETOV, MALIH PEVSKIH SKUPIN IN 
ODRASLIH ZBOROV ZASAVJA 

8.6.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

VPIS NAJBOLJŠIH UČENCEV IN DIJAKOV V ZLATO KNJIGO 
OBČINE ZAGORJE OB SAVI 

13.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

44. TABOR ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB SLOVENIJE 23.6.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 



PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI 24.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

FESTIVAL BIG BANDOV SLOVENIJE 6.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

OBMOČNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV ZAGORJA OB 
SAVI, PARAFRAZE 

26.9.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV OSREDNJE 
SLOVENIJE 

2.10.2013 literatura prireditev 3-regijski 

6. SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA DIGITALNIH 
FOTOGRAFIJ, FOTO DRUŠTVO GOGA ZAGORJE 

18.10.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

10. OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZASAVJA, 
JESENSKE MISLI 

7.11.2013 literatura prireditev 2-območni 

REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 
OSREDNJE SLOVENIJE, PARAFRAZE 

8.11.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

BARVE ZAGORJA - 50 LET SLIKARSKE KOLONIJE IZLAKE-
ZAGORJE, RAZSTAVA PREŠERNOVI NAGRAJENCI 

26.11.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

RAZSTAVA OB 50-LETNICI KD SLIKARSKA KOLONIJA IZLAKE-
ZAGORJE 

3.12.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

MIKLAVŽEV VEČER - ZAGORJE 2013 5.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

FESTIVAL URBANE KULTURE 20.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

BOŽIČNO MESTO - ZAGORJE 2013 20.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE ZAGORJE 22.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


