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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje 
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 

omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem 
kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 

 



Uvod 
Območna izpostava Zagorje ob Savi deluje v Občini Zagorje ob Savi, ki obsega 147 km2 površin in ima nekaj več kot 
17.100 prebivalcev. V seznam registriranih kulturnih društev je vpisanih okrog 40 društev (plus cca 10 društev, ki delujejo 
redko oz. občasno), zelo veliko je dejavnih kulturnih skupin in posameznikov, ki delujejo pod okriljem zavodov, centrov, 
vrtcev, šol.  

Izpostava Zagorje ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje kulturne 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 2016 je izpostava uspešno izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
in druge programe na področju ljubiteljske kulture. Kulturnim društvom, skupinam in posameznikom je pomagala pri 
različnih in pestrih kulturnih dejavnostih ter aktivno sodelovala pri kulturnih prireditvah in dogodkih v okviru lokalne 
skupnosti.  

Sodelovanje izpostave Zagorje ob Savi s kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki kot tudi s samo lokalno skupnostjo 
– Občino Zagorje ob Savi, z županom Matjažem Švaganom, z direktorjem občinske uprave Rudijem Medvedom in s 
celotno občinsko upravo je bilo zelo dobro, kot že vsa leta od 2006 naprej. Največ časa IO 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 zaradi krčenja oz. zmanjševanja finančnih sredstev na 
ljubiteljskem kulturnem področju v zadnjih letih, tako v okviru izpostave kot v ljubiteljski zagorski kulturi. Kljub temu je 
Izpostava Zagorje uspela v letu 2016 izvesti dve izobraževanji kadrov oz. mentorjev (društva, skupine, posamezniki, šole, 
vrtci) v zagorski občini na likovnem in vokalnem področju.  

Vse prireditve v okviru Izpostave Zagorje ob Savi so medijsko vedno dobro pokrite: regionalni Radio Aktual Kum Trbovlje, 
lokalna televizija ETV Loke pri Zagorju in plakatna mesta v občini Zagorje ob Savi v pristojnosti Multime d.o.o. 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. Hkrati pa je to edina 
velika dvorana v občini (460 sedežev, velik oder, odlična tehnična oprema, odlična akustika, primerni spremljevalni 
prostori …), ki je primerna za večje prireditve: državna revija otroških in mladinskih pevskih zborov, območne pevske 
revije, otroško gledališče, odrasla 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 2015 končno dočakali prvo fazo prenove in adaptacije 
Kulturnega doma v Kisovcu in v letu 2016 nadaljnje tehnično prenovo oz. opremljanje. 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. V letu 2016 so končno začeli tudi s prenovo oz. adaptacijo zelo dotrajanega kulturnega 
doma na Izlakah. 

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: 

 območna revija predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorja, Pojemo pomladi, KC Delavski dom 
Zagorje 

 območno srečanje otroških gledaliških skupin Zagorja, KC Delavski dom Zagorje 

 območno srečanje lutkovnih skupin Zagorja, KC Delavski dom Zagorje 

 območna revija oktetov, malih pevskih skupin in odraslih pevskih zborov Zagorja, Kulturni dom Mlinše 

 območna razstava zagorskih likovnih ustvarjalcev, Oblak/Voda/Zvok/Kristal, KC Delavski dom Zagorje 

 13. območno srečanje literatov seniorjev Zasavja, Jesenske misli, Dom starejših občanov Izlake 



 Literarna brošura izbranih del 22 sodelujočih avtorjev 13. območnega srečanja literatov seniorjev Zasavja skupaj 
z vsemi likovnimi deli z območne razstave zagorskih likovnih ustvarjalcev in z regijske razstave likovnih 
ustvarjalcev osrednje Slovenije z naslovom Oblak/Voda/Zvok/Kristal, Dom starejših občanov Izlake 

Izvedeni programi na regijski ravni: 

 regijska razstava likovnih ustvarjalcev Koordinacije Osrednja Slovenija, Oblak/Voda/Zvok/Kristal, Galerija Medija 
Zagorje 

Izvedeni programi na državni ravni: 

 25. revija – Zagorje 2016, državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Slovenije 

Udeležba na regijski ravni: 

 regijsko srečanje literatov seniorjev Osrednje Slovenije, Vrhnika (Andrej Režun) 

 regijska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, Oblak/Voda/Zvok/Kristal, Zagorje ob 
Savi (Marko Glavač, Rina Stušnik, Desanka Kreča, Nina Čebin)  

 regijska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev Koordinacije Osrednja Slovenija, 2. postavitev, 
Oblak/Voda/Zvok/Kristal, Ljubljana, Kult3000 (Marko Glavač, Rina Stušnik, Desanka Kreča, Nina Čebin)  

 regijska razstava mladih likovnih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, Pusti, naj te nosi voda… (III. triada OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake in Ivana Skvarče Zagorje), OI Ljubljana, Kult3000, Ljubljana, maj 2016, in 2. postavitev OI Ivančna 
Gorica, september 2016, Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični  

Udeležba na državni ravni: 

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

 PIKA MIGA, Festival mladih plesnih ustvarjalcev Slovenije, Velenje (Plesna skupina Varstveno-delovnega centra 
Zagorje) 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi ter kulturnimi 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 in organizaciji prireditev): za slovenski kulturni praznik, san 
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; sodelovanje OI Zagorje s 
Knjižnico Trbovlje in Radiem Aktual Kum Trbovlje; OI Zagorje zelo dobro sodeluje s KC Delavski dom Zagorje, Knjižnico 
Zagorje, Kulturnimi domovi Mlinše, Kisovec in Izlake, z Glasbeno šolo Zagorje, Mladinskim centrom Zagorje, DPM 
Zagorje, Domom starejših občanov Izlake, Društvom upokojencev Zagorje, ki je v 2015 pridobilo status delovanja v 
javnem interesu (izpostava Zagorje pomaga društvu pri pripravi in izdaji njihove publikacije, 2 številki na leto), z lokalno 
televizijo ETV ob izvedbi natečaja Najpesem 2016 (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 Aktual KUM Trbovlje ter z vsemi lokalnimi spremljevalnimi dobavitelji, podporniki in storitvami, brez 
katerih prireditve v okviru izpostave Zagorje ne bi bile tako uspešno izvedene (cvetličarne, Grafs, Multima, Gostišče Kum, 
Srednja šola Zagorje, Integral, Mercator-Market ŽIVA in druge). 

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. Izpostava 
Zagorje pa aktivno 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 10 let. Tako je izobraževanje kadrov v kulturnih 
društvih na ramenih občine, samih društev, skupin in posameznikov, šol, zavodov in izpostave Zagorje. Izpostava Zagorje 
je v letu 2016 uspešno izvedla dve izobraževanji na likovnem in vokalnem področju.  



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 obvezne 
dejavnosti in da tudi sklad predvsem regijske prireditve v organizaciji OI Zagorje višje sofinancira, kot je to npr. pri izvedbi 
državne prireditve. Ves obvezni območni program izpostave je približno 90% pokrit z občinskimi proračunskimi sredstvi, 
ki ga izpostava uspešno izvede, kljub povečevanju obveznega programa, s pomočjo dodatnega varčevanja in skromnosti. 
Seveda pa je ob tem malo oz. nič dodatnih programov, novih projektov in izobraževanja povezanih s financami. 

Založništvo v 2016: izpostava Zagorje vsako leto ob območnem srečanju literatov seniorjev Zasavja izda literarno brošuro 
izbranih literarnih del vseh sodelujočih avtorje (strokovno spremljanje, izbor in lektoriranje Aleš Leko Gulič). V letu 2016 
je na 13. območnem srečanju sodelovalo rekordno število avtorjev iz Zasavja – 22. V brošuri so vedno natisnjena tudi 
likovna dela z območne razstave zagorskih likovnih ustvarjalcev in v letu 2016 so bila dodana tudi vsa likovna dela z 
regijske razstave likovnih ustvarjalcev osrednje Slovenije, ki je bila v Galeriji Medija Zagorje  

Novi projekti 

Novi programi oz. novi projekti so povezani z dodatnimi finančnimi sredstvi, zato se jih izpostava ni upala lotiti. Vseeno 
je izpostava Zagorje v letu 2016 izvedla dve izobraževanji za društva/člane oz. mentorje na likovnem in vokalnem 
področju.  

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, 4 mladinski pevski zbori. 

 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, 7 otroških gledaliških skupin, 4 lutkovne skupine. 

 Plesna dejavnost: Baletno društvo Mary Jurca GŠ Zagorje; Plesna šola Kattan 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, društvo za ohranjanje kulturne dediščine …) 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 Kattan 
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 z novo mlado plesno pedagoginjo 
in koreografinjo mlade plesalce vse bolj motivira in izobražuje tudi na izraznem oz. sodobnem plesnem področju. Pestra 
plesna dejavnost pa poteka tudi na OŠ dr. Slavka Gruma in v Varstveno-delovnem centru Zagorje. 

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 …).  

Pa vendar smo bili v letu 2016 zadovoljni in veseli, saj se je na območni pevski reviji predstavilo 9 otroški zborov in trije 



mladinski zbori, trije zbori pa se še »ogrevajo« za nastope v prihodnosti. Tako v občini Zagorje ob Savi, ki jo pokriva 
izpostava izpostave Zagorje, prepeva kar 15 otroških in mladinskih pevskih zborov, kar je zelo razveseljivo in pohvalno za 
razmeroma majhno lokalno skupnost. 

Še vedno je v lokalni skupnosti in zunaj nje najbolj znan, prepoznan in uspešen OPZ CiciDO GŠ Zagorje, ki dolgoletno 
uspešno pot pod vodstvom zborovodkinje Mojce Zupan in Tadeje Kreča, v letu 2016 nadaljuje pot z novo zborovodkinjo 
Špelo Črnko.  

Zelo pestra je lutkovna dejavnost v društvih, šolah, vrtcih in zavodih.  

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 SVEA 
Zagorje, Big band Zagorje; mladinski pihalni orkester, orkester flavt, harmonikarski orkester, godalni orkester, orkester 
kitar in številne komorne glasbene skupine v okviru Glasbene šole Zagorje. 

Na alternativni glasbeni sceni deluje v lokalni skupnosti več mladih glasbenih skupin. Med temi je že zelo uveljavljena 
mlada glasbena skupina Koala Voice (KD Svoboda Kisovec), ki na glasbeno sceno uspešno prodira tudi zaradi 
zmagovalnega nastopa na JSKD Rock Vizijah 2014 v Novi Gorici. V letu 2016 so bili povabljeni na različne pomembne 
glasbene festivale v tujini. 

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 kulturnih 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 (36 oddelkov, predšolski pevski zbor, lutkovna skupina, gledališka skupina, instrumentalno-vokalna 
skupina), 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 2016 

 155-letnica Pihalnega orkestra SVEA Zagorje, podelitev bronastih, srebrnih, zlatih in častnih Gallusovih značk  

 70-letnica Glasbene šole Zagorje, podelitev jubilejnega priznanja JSKD Območne izpostave Zagorje ob Savi 

 20-letnica Mešanega pevskega zbora Ladko Korošec Zagorje, podelitev bronastih, srebrnih, zlatih in častnih 
Gallusovih značk, podelitev jubilejnega priznanja JSKD izpostave Zagorje ob Savi 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja v letu 2017: 

 90-letnica KD Rudarski pevski zbor Loški glas Kisovec-Loke, podelitev Gallusovih značk 

 15-letnica KD Big band Zagorje, podelitev Gallusovih značk 

Območna izpostava Zagorje ob Savi vedno dejavno in z veseljem sodeluje ter pomaga pri pripravi jubilejnih 
dogodkov/prireditev društev, skupin ali posameznikov.  

 

Izvedeni dogodki 

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

GLEDALIŠKA ŠOLA - IGRA, TEHNIKA GOVORA - TRENING GOVORNEGA 
APARATA 

1.1.2016 1.3.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNA LIKOVNA DELAVNICA, OBLAK-KRISTAL-ZVOK-VODA, 
KOORDINACIJA OS JSKD 

1.1.2016 20.6.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, 
PODELITEV PRIZNANJ IN PLAKET DR. SLAVKA GRUMA OBČINE ZAGORJE 
NA KULTURNEM PODROČJU ZA LETO 2015 

6.2.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 



KONCERT KD GODALNEGA ORKESTRA IN KOMORNIH GODALNIH ZASEDB 
GŠ ZAGORJE 

13.2.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN ZAGORJA 2.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN ZAGORJA 4.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN, PEVCEV LJUDSKIH 
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ ZASAVJA 

12.3.2016   folklora prireditev 

25. REVIJA - ZAGORJE 2016, DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH ZBOROV  

4.4.2016 6.4.2016 vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV ZASAVJA 15.4.2016   ples prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 155-LETNICI PIHALNEGA ORKESTRA SVEA 
ZAGORJE 

16.4.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
ZAGORJA, POJEMO POMLADI 

22.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV V POČASTITEV PRAZNIKA, 27. APRIL - DAN 
UPORA PROTI OKUPATORJU,  

25.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV, OKTETOV IN MALIH PEVSKIH 
SKUPIN ZAGORJA, JE PESEM V SRCIH 

19.5.2016   vokalna glasba prireditev 

11. FESTIVAL FLAVTISTOV SLOVENIJE 21.5.2016 22.5.2016 
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

PREPLESAVANJA 2016, REGIJSKA REVIJA MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 
OSREDNJE SLOVENIJE 

21.5.2016   ples prireditev 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 70-LETNICI GLASBENE ŠOLE ZAGORJE 28.5.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA IZBRANIH MLADIH LIKOVNIKOV OSREDNJE 
SLOVENIJE, PUSTI, NAJ TE NOSI VODA... 

1.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

50-LET OŠ IVANA SKVARČE IN ODKRITJE KIPA SLIKARJA FRANCIJA 
KOPITARJA 

4.6.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

NATEČAJ ZA NAJ PESEM - ETV 2016, MLADI IN STAREJŠI PESNIKI IZ 
SLOVENIJE 

10.6.2016   literatura prireditev 

VPIS NAJBOLJŠIH UČENCEVIN DIJAKOV V ZLATO KNJIGO OBČINE ZAGORJE 
OB SAVI 

14.6.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

47. TABOR ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB SLOVENIJE 18.6.2016   vokalna glasba prireditev 

OBLAK-VODA-ZVOK-KRISTAL, OBMOČNA RAZSTAVA ZAGORSKIH 
LIKOVNIH USTVARJALCEV 

27.9.2016 12.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNOSTI 2016, PUSTI, 
NAJ TE NOSI VODA 

30.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

8. FESTIVAL SPECULUM ARTIUM TRBOVLJE 13.10.2016 15.10.2016 
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

PIKA MIGA 2016 15.10.2016   ples prireditev 

KDOR ŽELI PREPEVAT, BO VEDNO NAŠEL PESEM 15.10.2016   vokalna glasba prireditev 

JUBILEJNI KONCERT MEPZ LADKO KOROŠEC OB 20-LETNICI  22.10.2016   gledališče in lutke prireditev 

JUBILEJNI KONCERT - 20 LET MEPZ LADKO KOROŠEC ZAGORJE 22.10.2016   vokalna glasba prireditev 

KOMEMORACIJE OB 1. NOVEMBRU - DNEVU SPOMINA NA MRTVE 28.10.2016   vokalna glasba prireditev 

OBLAK-VODA-ZVOK-KRISTAL, REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA OSREDNJE 
SLOVENIJE 

10.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

ZBOROVODSKI SEMINAR ZA ZBOROVODJE OPZ IN MPZ V OBČINI 
ZAGORJE OB SAVI 

12.11.2016 12.11.2016 vokalna glasba izobraževanje 

SREČANJE OKTETOV V TREBNJEM 19.11.2016   vokalna glasba prireditev 

JESENSKE MISLI, 13. OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 
ZASAVJA 

24.11.2016   literatura prireditev 

LITERARNA BROŠURA IZBRANIH DEL, JESENSKE MISLI, 13. SREČANJE  24.11.2016   literatura založništvo 

RAZSTAVA, 13. OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZASAVJA 24.11.2016   literatura prireditev 

VEČER NA VASI 26.11.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA - PD ČEMŠENIK 3.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

MIKLAVŽEV SPREVOD, PRIREDITEV S KULTURNIM PROGRAMOM 
DOMAČIH DRUŠTEV NA PROSTEM 

5.12.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA V PEČAH 10.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

DRŽAVNA RAZSTAVA POPARTNIKOV IN DRUGIH BOŽIČNIH KRUHOV  16.12.2016   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNO MESTO - ZAGORJE 2016 16.12.2016 17.12.2016 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 



FESTIVAL URBANE KULTURE 16.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GŠ ZAGORJE 22.12.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 


