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Območna izpostava Zagorje ob Savi  

Vanda Kopušar 

Uvod 

Območna izpostava Zagorje ob Savi deluje v Občini Zagorje ob Savi, ki obsega 147 km2 površin in ima okoli 16.800 
prebivalcev. V seznamu registriranih kulturnih društev je vpisanih 35 društev (plus cca 10 društev, ki ne delujejo 
ali pa zelo redko in občasno, v register pa so še vedno vpisani), dejavnih kulturnih skupin in posameznikov je še 
veliko več (pod okriljem društev, v vrtcih, šolah….).  
 
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. 

Ocena stanja 

V prvem kot tudi v drugem polletju 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
in druge programe s področja kulture. Društvom, skupinam in posameznikom je pomagala pri različnih in pestrih 
kulturnih dejavnostih.  
 
Sodelovanje izpostave Zagorje s kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki kot tudi s samo lokalno skupnostjo 
– Občino Zagorje ob Savi, županom Matjažem Švaganom, direktorjem občinske uprave Rudijem Medvedom in 
celotno občinsko upravo je bilo zelo dobro, kot že vsa leta od 2006 naprej (nova vodja OI Zagorje). Največ časa 
OI Zagorje posveča organizaciji, pripravi in izvedbi prireditev v okviru izpostave, pomoči in podpori društvom, 
skupinam in posameznikom ter pomoči pri izvajanju prireditev v lokalni skupnosti, manj izobraževanju, iz 
preprostega razloga, večletna finančna kriza na ravni države se odraža tudi na krčenju oz. zmanjševanju finančnih 
sredstev na ljubiteljskem kulturnem področju, tako v okviru izpostave kot v ljubiteljski zagorski kulturi. Vseeno je 
izpostava uspela tako v prvem kot v drugem polletju izvesti dve izobraževanji kadrov oz. mentorjev na likovnem 
in folklornem področju. Izvedba izobraževanj je bila možna zaradi varčevanja izpostave in ukinjenih regijskih 
srečanj otroških gledaliških in lutkovnih skupin v letu 2014 (prevozi). Vse prireditve v okviru OI Zagorje so 
medijsko vedno dobro pokrite: regionalni Radio (Aktual) Kum Trbovlje, lokalna televizija ETV Loke pri Zagorju in 
plakatna mesta v Občini Zagorje ob Savi. Največ prireditev OI Zagorje izvaja v KC Delavski dom Zagorje, a je 
dvorana s spremljevalnimi prostori in zelo kvalitetno tehnično opremo (ozvočenje, razsvetljava …) zelo draga, 
zato velikokrat za izpostavo finančno nedosegljiva. Žal je edina velika dvorana v občini (460 sedežev, velik oder, 
odlična akustika), ki je primerna za večje prireditve: zbori, otroško gledališče, folklora … Veliko drugih prireditev 
poteka v majhni, a lepo prenovljeni dvorani na Mlinšah, cenovno sprejemljivi, manj pa zaradi včasih premajhnega 
odra, slabi tehnični opremljenosti, in problema oddaljenosti šol in vrtcev (avtobusni prevozi). Z veseljem pa smo 
v 2014 končno dočakali prvo fazo prenove in adaptacije Kulturnega doma v Kisovcu. Gre za veliko krajevno 
skupnost v Občini Zagorje, za pozitivno kulturno okolje, saj so v kraju vrtec, osnovna šola in krajani, ki podpirajo 
ljubiteljsko kulturo in radi obiskujejo prireditve. V zagorski občini je še nekaj majhnih in starih kulturnih dvoran 
na podeželju, v višje ležečih predelih, težje dostopnih (avtobusi) in slabo tehnično opremljenih, nekatere zaradi 
slabega stanja ne služijo več svojemu namenu in čakajo na boljše čase.  



 

 

 

 

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. Območna likovna razstava učencev III. triade OŠ Zagorja (avla KC Delavski dom Zagorje) 
2. Izobraževanje, Območna likovna delavnica (Kisovec), Likovna skupina LIKI KD Svoboda Kisovec 
3. Območna revija predšolskih in otroških pevskih zborov Zagorja, Pojemo pomladi (Zagorje) 
4. Območno srečanje otroških gledaliških skupin Zagorja (Kisovec) 
5. Območno srečanje lutkovnih skupin Zagorja (Kisovec) 
6. Območno srečanje odraslih gledaliških skupin Zagorja (Zagorje) 
7. Območno srečanje odraslih gledaliških skupin Zagorja (Mlinše) 
8. Območna revija oktetov, malih pevskih skupin in odraslih pevskih zborov Zagorja (Kisovec) 
9. Območna razstava zagorskih likovnih in fotografskih ustvarjalcev, Rimski imperij (Zagorje) 
10. Območno srečanje literatov seniorjev Zasavja, Jesenske misli (Izlake) 

 
Izvedeni programi na regijski ravni: 

1. Sozvočenja 2014 – regijski tematski koncerti pevskih zasedb Osrednje Slovenije (KC Delavski dom 
Zagorje) 

 
Izvedeni programi na državni ravni: 

1. 24. revija – Zagorje 2014, državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov (KC Delavski dom Zagorje) 
 
Udeležba skupin na regijskih srečanjih: 

1. Državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije – podelitev regijskih-srebrnih priznanj (Jesenice),  
Lutkovna skupina OŠ Ivana Skvarče Zagorje 

2. Državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije – podelitev regijskih-srebrnih priznanj (Jesenice), 
Umetnostni krožek OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje 

3. Regijsko srečanje literatov seniorjev Osrednje Slovenije (1. postavitev, Trubarjeva domačija, Rašica), 
Vladimir Garantini, Andrej Režun 

4. Regijska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, Rimski imperij (2. postavitev, 
Stična), Olga Vozelj, Berta Juvan, Desanka Kreča, Nina Juratovec  

5. Regijska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, Rimski imperij (Kult 3000,  

Ljubljana), Olga Vozelj, Berta Juvan, Desanka Kreča, Nina Juratovec  
6. Regijsko srečanje mladih filmskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije (Medvode), Studio Loke Izlake 

 
Udeležba skupin na državnih srečanjih: 

1. VIZIJE 2014 – Rock vizije, Državno srečanje najboljših mladinskih gledaliških, literarnih in glasbenih 
skupin Slovenije (Nova Gorica), Glasbena skupina Koala Voice Kisovec (najboljši ) 

2. 45. tabor odraslih pevskih zasedb Slovenije (Šentvid pri Stični), Rudarski pevski zbor Loški glas 
Kisovec, Mešani pevski zbor Ladko Korošec Zagorje 

3. Državna tematska razstava JSKD, Parafraze (Brežice, 1. postavitev), Nina Juratovec (Zagorje) 
4. Državna tematska razstava JSKD, Parafraze (Grad Snežnik, 2. postavitev), Nina Juratovec (Zagorje) 
5. Izobraževanje, JSKD – začetni seminar za vodje odraslih folklornih skupin (Ljubljana), Neža 

Razboršek, Simona Klopčič, FS PD Čemšenik 



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 prireditev (vodenje 
prireditev, pisanje scenarijev, pomoč in nasveti pri pripravah prireditev): Slovenski kulturni praznik, Dan 
državnosti, božično-novoletne prireditve, Miklavžev sprevod, 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 radijem KUM Trbovlje pri razstavi fotografij v Zasavskem muzeju 
Trbovlje – Najlepši zasavski razgledi; 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 lokalno televizijo ETV ob izvedbi natečaja Naj pesem 2014 (mladi in starejši pesniki iz 
Slovenije), 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 ter z vsemi lokalnimi 
spremljevalnimi dobavitelji, podporniki in storitvami, brez katerih prireditve v okviru izpostave ne bi bile tako 
uspešno izvedene (cvetličarne, Grafs, Multima, Gostišče Kum, Mercator-Market ŽIVA…). 

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

Pri sami pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti v lokalni skupnosti 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 v občinski komisiji pri odpiranju in obravnavanju vlog (točkovanje po 
občinskem pravilniku). 

Izobraževanja 

V Občini Zagorje ob Savi ZKD Zagorje ne deluje (izbris iz registra) že 8 let. Tako je izobraževanje kadrov v kulturnih 
društvih na ramenih občine, samih društev in izpostave Zagorje. Kljub finančnim težavam je izpostava v letu 2014 
vseeno uspela finančno pomagati pri izobraževanju kadrov na likovnem in folklornem področju (npr. v letu 2013 
je odpadla kakršna koli finančna pomoč pri izobraževanju). 

Financiranje 

Kot vodja izpostave sem zelo zadovoljna s finančno in moralno podporo Občine Zagorje ob Savi in župana Matjaža 
Švagana ter celotne občinske uprave, odobrena sofinancirana sredstva mi nakazujejo redno po dogovoru. To je 
še posebno razveseljivo zato, ker je program dela OI Zagorje najbolj dejaven in »finančno« pester ravno v 1. 
polletju tekočega leta in prav zaradi dobrega sodelovanja ne pride do negativnih finančnih izpadov izpostave pri 
tekočih računih. Želela pa bi, da občina kljub vse manjšemu »platnu« izpostavi ne bi odrezala preveč sredstev za 
skrbno planirane dejavnosti in da tudi sklad regijske prireditve v organizaciji OI Zagorje višje sofinancira (vsaj 40 
- 50%, kot je to npr. pri izvedbi državne prireditve), ves območni program izpostave je približno 95-odstotno 
pokrit z občinskimi proračunskimi sredstvi, a je vse težje izpeljati celoten obvezen program izpostave, ki ga je iz 
leta v leto več, dodatna pomoč pri izobraževanju pa vse bolj nazaduje. 
 
Poudariti in pohvaliti bi želela naslednje: poleg glavnega organizatorja – JSKD je letos Izpostava Zagorje 
organizacijsko izvedla že 24. revijo – Zagorje 2014, državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov 
Slovenije. Ker gre za tradicionalno množično bienalno dvodnevno prireditev – letos 39 zborov, cca 1700 pevcev 
in odraslih, je potrebno vsem udeležencem zagotoviti primerne garderobne prostore, pogostitev, parkirišča in še 
marsikaj po vsem Zagorju…, naj se v imenu JSKD, OI Zagorje in svojem imenu zahvalim premnogim v Zagorju in 
izven, ki so prijazno in z veseljem pomagali pri tem vseslovenskem pevskem prazniku, ki se skoraj petdeset let 
odvija v naši zagorski dolini, prav vsi so »krivi«, da je revija uspela, da so se naši pevski gostje iz vseh koncev 
Slovenije in zamejstva dobro počutili in da so v svoje domove odnesli lepe vtise in spomine na Zagorje (Občina 
Zagorje, KC Delavski dom Zagorje, študentje-vodiči, Mercator-Trgovina ŽIVA Zagorje, osnovne šole, srednja šola, 
Avtobusni promet Integral Zagorje, cvetličarne, Grafs, Multima, Radio Kum Trbovlje, ETV Loke, Glasbena šola 
Zagorje, Gasilski dom, Godben dom, Dom upokojencev Zagorje, Silič, Mladinski center Zagorje, Klub zagorskih 
študentov ŠKLAB …..). 



Novi projekti 

Novi programi oz. novi projekti so povezani z dodatnimi finančnimi sredstvi, tudi v letu 2014 so tako odpadle 
nekatere planirane dejavnosti - zborovodska delavnica, fotografska razstava s Foto društvom GOGA Zagorje, 
sodelovanje z Mladinskim centrom Zagorje, izid literarnega zbornika JSKD OI Zagorje z naslovom Jesenske misli – 
10 let (izbrana literarna dela vseh sodelujočih literatov seniorjev Zasavja na območnih srečanjih 2004-2013 na 
Izlakah), izpostava upa, da bo tisk zbornika realiziran v januarju ali februarju 2015 z dodatno in obljubljeno 
finančno pomočjo Občine Zagorje pri tisku zbornika. Izvedena pa je bila finančno manj zahtevna likovna razstava 
učencev III. triade vseh štirih osnovnih šol v Zagorju, na kateri je sodelovalo več kot 130 mladih likovnih 
ustvarjalcev. Razstava je bila odprta v pozdrav 24. revije – Zagorje 2014 v avli KC Delavski dom Zagorje. 

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, 1 predšolski otroški pevski zbor, 10 otroških pevskih zborov, 2 mladinska pevska zbora; 
Instrumentalne skupine: 1 pihalni orkester, 1 big band, 1 mladinski pihalni orkester (GŠ), 1 godalni orkester (GŠ), 
1 orkester flavt (GŠ), 1 orkester harmonik (GŠ), 4 komorne skupine (GŠ), 5 mladih alternativnih glasbenih skupin; 
Gledališka dejavnost: 3 odrasle gledališke skupine, 9 otroških gledaliških skupin, 4 lutkovne skupine; 
Plesna dejavnost: V okviru Baletnega društva Mary Jurca GŠ Zagorje deluje veliko skupin mladih plesnih 
ustvarjalcev (cca 80 plesalcev); Plena šola Urška Zagorje, plesna šola Maestro Zagorje 
Folklorna dejavnost: 1 odrasla folklorna skupina, 1 odrasla etnična folklorna skupina, 1 otroška etnična folklorna 
skupina;  
Likovna dejavnost: 2 likovni društvi oz. skupini in pribl. 40 posameznih odraslih likovnih ustvarjalcev; močna 
likovna dejavnost na osnovnih šolah 
Historična glasba: 1 glasbena skupina (srednjeveška glasba); 
Filmska dejavnost: 1 filmsko društvo; 
Fotografska dejavnost: 1 fotografsko društvo, posamezniki; 
Literarna dejavnost: 6 literarnih skupin (zavodi, domovi, društvo), cca 30 literatov seniorjev; 
Kulturna dediščina: 1 društvo za ohranjanje kulturne dediščine 
 
Od leta 2010 do danes je v Občini Zagorje ob Savi nastalo kar nekaj novih društev in skupin (lutke, otroško 
gledališče, foto društvo, etno folklorno društvo, filmsko društvo, kulturno-umetniško-ustvarjalno društvo, 
alternativne glasbene skupine, otroški in mladinski zbori na šolah) ali pa so se in se še vedno obstoječa društva 
krepijo z novimi različnimi sekcijami.  
Na področju plesne dejavnosti pogrešam več mladih plesnih ustvarjalcev, čeprav je veliko mladih v Plesni šoli 
Urška Zagorje in Plesni šoli Maestro Zagorje, se plesalci ne udeležujejo območnih plesnih prireditev v okviru 
izpostave, čeprav se zelo trudim, da bi jih privabila. Močno in uspešno je Baletno društvo Mary Jurca na Glasbeni 
šoli Zagorje, ki pa mlade plesalce usmerja h klasičnemu baletnemu plesu. 
Že vrsto let je problem pomanjkanja mladinskih pevskih zborov (številna otroška pevska populacija ne prehaja v 
mladinske zbore zaradi težav z urniki v višjih razredih, različen urnik izbirnih predmetov, različna časovna 
razpršenost učencev, težava skupnega termina za vaje zbora …). 
V letu 2014 pa sta na naše veselje začela delovati kar dva zbora: Mladinski pevski zbor OŠ Ivana Skvarče Zagorje 
in Mladinski pevski zbor Medeja GŠ Zagorje.  
Še vedno je v lokalni skupnosti in zunaj nje najbolj znan, prepoznan in uspešen OPZ CiciDO GŠ Zagorje, ki 
dolgoletno uspešno pot nadaljuje z novo zborovodkinjo Tadejo Kreča (Osredkar). Na 24. reviji – Zagorje 2014 je 
zbor »pobral« vsa najvišja priznanja in posebna priznanja. 
Zelo uspešna je Lutkovna skupina OŠ Ivana Skvarče Zagorje, mentorici Katja Peterlin in Petra Rome, skupina je 
zadnjih deset let vedno uvrščena na regijsko raven, enkrat pa tudi na državno. 
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 literarnih in 
srečanj in likovnih razstav. 
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 
osnovne šole, zavodi, kulturni domovi…, ki društvom in skupinam omogočajo brezplačne prostore za vaje oz. 
izvajanje njihovih dejavnosti. Vse večja težava pa je pri opremi in vzdrževanju prostorov, ki so v najemu društev.  



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 (34 oddelkov, predšolski pevski zbor, lutke), sami vrtičkarji pa so zelo 
hvaležno občinstvo na otroških gledaliških in lutkovnih predstavah. Naziv »kulturna šola« so si pridobile že tri od 
štirih osnovnih šol: OŠ Ivana Kavčiča Izlake, OŠ Ivana Skvarče Zagorje, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2014 je 10-letnico prepevanja obeležila Pevska skupina Klasek, ki deluje pod okriljem Društva kmetic, žena 
in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat. Izpostava Zagorje je pevkam podelila Gallusova priznanja na 
jubilejni prireditvi društva ob 20-letnici njegovega delovanja na Mlinšah. 
OI Zagorje vedno dejavno in z veseljem sodeluje in pomaga pri pripravi jubilejnih dogodkov društev, skupin ali 
posameznikov.  

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA, FOTO GOGA SE 
PREDSTAVI 

6.2.2014   likovna dejavnost prireditev 

AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

7.2.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ ZASAVJA 

15.2.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN ZASAVJA 

15.2.2014   folklora prireditev 

DRŽAVNA LIKOVNA RAZSTAVA JSKD PARAFRAZE 20.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA UČENCEV III. TRIADE 
OSNOVNIH ŠOL V OBČINI ZAGORJE OB SAVI, Z 
BARVITOSTJO IN GLASBO V POMLAD 

25.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2014 - DRŽAVNO 
TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

1.4.2014 2.4.2014 vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA, UPORABA BARVE V 
STILIZIRANI KOMPOZICIJI 

2.4.2014 25.4.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

PRIREDITEV OB 20-LETNICI DRUŠTVA KMETIC, ŽENA 
IN DEKLET NA PODEŽELJU IZLAKE-MLINŠE-
KOLOVRAT IN 10-LETNICA PEVSKE SKUPINE KLASEK 

4.4.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

53. LINHART, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN ZAGORJA 

6.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA, NAJLEPŠI ZASAVSKI 
RAZGLEDI 

9.4.2014   likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN ZAGORJA OB SAVI 

14.4.2014 16.4.2014 gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 
ZAGORJA OB SAVI 

15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE MLADIH PLESNIH SKUPIN 
ZASAVJA 

22.4.2014   ples prireditev 

INDIJA - RAZSTAVA POTOPISNIH FOTOGRAFIJ, 
FOTO DRUŠTVO GOGA ZAGORJE 

23.4.2014   likovna dejavnost prireditev 

PRIREDITEV OB 27. APRILU - DNEVU UPORA PROTI 
OKUPATORJU 

25.4.2014   vokalna glasba založništvo 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV ZAGORJA, POJEMO POMLADI 

8.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PREMIERA KOMEDIJE FLORENTINSKI SLAMNIK, 
GLEDALIŠKA SKUPINA KD SVOBODA 
ELEKTROELEMNT IZLAKE 

9.5.2014   gledališče in lutke prireditev 



POMLADANSKI KONCERT, KD PIHALNI ORKESTER 
SVEA ZAGORJE 

10.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

VIZIJE 2014, FESTIVAL NAJBOLJŠIH MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH, LUTKOVNIH IN GLASBENIH SKUPIN 

16.5.2014 18.5.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

10. FESTIVAL FLAVTISTOV SLOVENIJE 17.5.2014 18.5.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV, OKTETOV 
IN MALIH PEVSKIH SKUPIN ZAGORJA OB SAVI 

30.5.2014   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

3.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN SLOVENIJE 

4.6.2014 5.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

NAJ PESEM ETV 2014 5.6.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 
OSREDNJE SLOVENIJE, V ZAVETJU BESED 

10.6.2014   literatura prireditev 

VPIS NAJBOLJŠIH UČENCEV V ZLATO KNJIGO 
OBČINE ZAGORJE OB SAVI 2014 

12.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

45. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 22.6.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA RAZSTAVA ZAGORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV, RIMSKI IMPERIJ 

17.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

DRŽAVNA JSKD TEMATSKA RAZSTAVA, PARAFRAZE, 
2. POSTAVITEV 

26.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI 11.10.2014   vokalna glasba prireditev 

11. OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 
ZASAVJA, JESENSKE MISLI 

16.10.2014   literatura prireditev 

JESENSKE MISLI, BROŠURA IZBRANIH LITERARNIH 
DEL, 11. OBMOČNO SREČANJE LITERATOV 
SENIORJEV ZASAVJA 

16.10.2014   literatura založništvo 

KONCERT PRIJATELJ, ZAPOJ Z MENOJ 17.10.2014   vokalna glasba prireditev 

VEČER NA VASI 18.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA LIKOVNIH USTVARJALCEV 
OSREDNJE SLOVENIJE - RIMSKI IMPERIJ 

24.10.2014 16.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

KONCERT KD PIHALNI ORKESTER SVEA ZAGORJE 8.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT ZA STAREJŠE KRAJANE KS KISOVEC-LOKE 8.11.2014   vokalna glasba prireditev 

SOZVOČENJA 2014, 6. REGIJSKI TEMATSKI 
KONCERT ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB OSREDNJE 
SLOVENIJE 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA, FOTO DRUŠTVO GOGA 
ZAGORJE 

15.11.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

DVD OB 20-LETNICI DRUŠTVA KMETIC, ŽENA IN 
DEKLET NA PODEŽELJU IZLAKE-MLINŠE-KOLOVRAT 
IN 10-LETNICI PEVSKE SKUPINE KLASEK 

21.11.2014   filmska prireditev 

Z GLASBO IN FIČKOM 28.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE FILMSKIH USTVARJALCEV OSREDNJE 
SLOVENIJE 

3.12.2014   filmska prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA RIMSKI IMPERIJ 3.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE 51. SLIKARSKA KOLONIJA 
IZLAKE-ZAGORJE 

3.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

MIKLAVŽEV SPREVOD S KULTURNIM PROGRAMOM 5.12.2014 5.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SOZVOČENJA 2014 13.12.2014   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL URBANE KULTURE, KD VOX HUMANA 
ZAGORJE 

16.12.2014 20.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

BOŽIČNO MESTO - ZAGORJE 2014 19.12.2014 20.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 



 
  



 


