
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA ZAGORJE OB SAVI 
 

 

 

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. 
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Vanda Kopušar, vodja območne izpostave 

Uvod 
Območna izpostava Zagorje ob Savi deluje v Občini Zagorje ob Savi, ki obsega 147 km

2
 površin in ima približno 17.000 

prebivalcev. V seznam registriranih kulturnih društev je vpisanih približno 40 društev (plus približno 10 društev, ki delujejo 
redko oziroma občasno), zelo veliko je aktivnih kulturnih skupin in posameznikov, ki delujejo pod okriljem zavodov, centrov, 
vrtcev, šol ali pa delujejo povsem individualno.  
 
Izpostava Zagorje ob Savi 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 2018 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 z lokalno skupnostjo – Občino 
Zagorje ob Savi, županom Matjažem Švaganom, direktorjem občinske uprave Matejem Drobežem in celotno občinsko upravo 
je bilo zelo dobro kot že vsa leta od 2006 naprej. Največ časa izpostava Zagorje ob Savi posveča organizaciji, pripravi in izvedbi 
prireditev v okviru izpostave, pomoči in podpori društvom, skupinam in posameznikom ter pomoči pri izvajanju drugih 
prireditev v lokalni skupnosti, manj pa izobraževanju zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za izobraževanje na ljubiteljskem 
kulturnem področju v zadnjih letih, tako v okviru izpostave kot ljubiteljski zagorski kulturi. Kljub temu je izpostava Zagorje ob 
Savi v letu 2018 uspela izvesti dve izobraževanji kadrov (mentorji, vodje, zborovodje, igralci, pevci …), in sicer na glasbenem in 
gledališkem področju.  
 
Vse prireditve v okviru izpostave Zagorje ob Savi so medijsko vedno dobro pokrite: regionalni Radio Aktual Kum Trbovlje, 
regionalna televizija ETV Loke pri Zagorju, plakatna mesta v občini Zagorje ob Savi v pristojnosti Multime, d .o. o., Kisovec, 
Radio 1 Geoss Litija ... Največ prireditev izpostava Zagorje ob Savi izvaja v KC Delavski dom Zagorje, a je lepa, velika in zelo 
akustična dvorana s spremljevalnimi prostori in zelo kakovostno 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: državno revijo 
otroških in mladinskih pevskih zborov, območne pevske revije, otroško gledališče, odraslo folkloro …  
 
Veliko drugih prireditev poteka:  
 
- v majhni, a lepo prenovljeni dvorani na Mlinšah, cenovno sprejemljivi, manj primerni pa zaradi premajhnega odra, slabše 
akustike, slabe tehnične opremljenosti in oddaljenosti šol in vrtcev (avtobusni prevozi); 
- v Kulturnem domu Kisovec, ki je bil v zadnjih treh/štirih letih popolnoma prenovljen, ima dobro akustiko, zadovoljivo 
tehnično opremo in spremljevalne prostore, zelo sprejemljiva pa je tudi cenovno. 
 
Tako izpostava kot vsi drugi uporabniki in izvajalci dejavnosti v Kulturnem domu Kisovec smo zelo zadovoljni, saj so v letu 
2015 končno začeli prenovo in adaptacijo tega nekoč lepega kulturnega objekta. Za kraj Kisovec je to res razveseljiva 
pridobitev, gre namreč 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 zelo radi obiskujejo prireditve. V zagorski občini je na podeželju, v višje 
ležečih predelih, ki so težje dostopni za avtobuse, še nekaj majhnih in starih kulturnih dvoran, ki so slabo tehnično 
opremljene. Nekatere zaradi slabega stanja ne služijo več svojemu namenu in čakajo na boljše čase.  
 
V letu 2017 so po mnogih letih začeli prenovo zelo dotrajanega kulturnega doma na Izlakah, največji krajevni skupnosti v 
zagorski občini, ki bo zelo dobrodošla pridobitev za izvajanje različnih dogodkov, ki jih bodo izvedli tako izpostava, krajani kot 
tudi lokalne skupnosti. Največja krajevna skupnost v Občini Zagorje ob Savi KS Izlake ima veliko matično osnovno šolo s 
podružnično šolo, vrtec, društva, skupine, posameznike, knjižnico, pošto, ambulantno, zobozdravnika, Dom starejših občanov 
Izlake … Te manjše dvorane v lokalni skupnosti so velikokrat namembno in finančno primernejše za različne kulturne 
prireditve v okviru izpostave. 



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: 

 območno srečanje odraslih gledaliških skupin, Gledališka skupina Vrtca Zagorje ob Savi (vzgojiteljice), 

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

 območno srečanje otroških gledaliških skupin Zagorja, KC Delavski dom Zagorje (Dramska skupina Tončki OŠ Toneta 
Okrogarja, Dramska skupina Prfrigančki KD Podkum), 

 območno srečanje lutkovnih skupin Zagorja, KC Delavski dom Zagorje (Lutkovna skupina PD Čemšenik, Lutkovna 
skupina LUKI KD Svoboda Kisovec), 

 območna revija oktetov, malih pevskih skupin in odraslih pevskih zborov Zagorja, Kulturni dom Kisovec (3 mešani 
zbori, 1 oktet, 1 ženska vokalna skupina, 2 moška zbora, 1 ženski zbor), 

 območna razstava zagorskih likovnih ustvarjalcev Spomin na Cankarjeve misli, razstava skupaj z JSKD OI Ivančna 
Gorica v Mestni knjižnici Grosuplje,  

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

 založništvo Jesenske misli, literarna brošura izbranih del sodelujočih avtorjev 15. območnega srečanja literatov 
seniorjev Zasavja skupaj z likovnimi deli z območne razstave zagorskih likovnih ustvarjalcev z naslovom Spomin na 
Cankarjeve misli, Dom starejših občanov Izlake, 

 izobraževanje, vokalna tehnika, vodja seminarja sopranistka Martina Burger, Vokalna skupina Iris Izlake in 

 izobraževanje, igralsko/gledališka delavnica, vodja delavnice Gašper Jarni, mentorji/režiserji/igralci otroških 
gledaliških skupin v zagorski občini. 

 
Izvedeni programi na regijski ravni: 

 Regijska tematska razstava likovnih ustvarjalcev Osrednje Slovenije Spomin na Cankarjeve misli, Galerija Medija 
Zagorje. 
  

Izvedeni program na državni ravni: 

 26. Revija Zagorje ob Savi 2018, državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Slovenije in zamejstva 
 
Udeležba na regijski ravni: 

 regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Osrednje Slovenije, Velike Lašče (Gledališka skupina OŠ Ivana Kavčiča 
Izlake, mentorica Lučka Drnovšek), 

 regijsko srečanje mladih plesnih ustvarjalcev Osrednje Slovenije (Plesna skupina Varstveno-delovnega centra 
Zagorje) in 

 regijsko srečanje literatov seniorjev Osrednje Slovenije, Logatec (Vladimir Garantini). 
 
Udeležba na državni ravni: 

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

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi ter kulturnimi akterji na področju ljubiteljske 
kulture v lokalni skupnosti in izven nje.  
 
Izpostava Zagorje ob Savi zelo veliko in dobro sodeluje pri pripravah in izvedbah občinskih oziroma lokalnih prireditev 
(vodenje prireditev, pisanje scenarijev, pomoč in nasveti pri pripravah in organizaciji prireditev, sodelovanje in povezovanje s 
kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki v lokalni skupnosti): 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 oziroma 
podpora pri izvedbah njihovih programov, srečanj, jubilejev; sodelovanje OI Zagorje ob Savi s Knjižnico Trbovlje in Radiem 
Aktual Kum Trbovlje. 
 
OI Zagorje ob Savi zelo dobro sodeluje s KC Delavski dom Zagorje, Knjižnico Zagorje, Kulturnimi domovi Mlinše, Kisovec in 
Izlake, Glasbeno šolo Zagorje, Mladinskim centrom Zagorje, Društvom prijateljev mladine Zagorje, Domom starejših občanov 
Izlake, Društvom upokojencev Zagorje, ki je v 2015 pridobilo status delovanja v javnem interesu (izpostava Zagorje ob Savi 
pomaga društvu pri urejanju materiala, pripravi in izdaji njihove publikacije, 2 številki na leto), regionalno televizijo ETV, 



vsemi šolami in vrtci v Zagorju, Varstveno-delovnim centrom Zagorje, vsaki dve leti pa izpostava sodeluje pri Festivalu 
flavtistov Slovenije. 
 
Pri promociji oziroma objavljanju različnih prireditev in razpisov izpostava že vsa leta dobro sodeluje z regionalno televizijo 
ETV Loke pri Zagorju, regionalnim radiem Aktual KUM Trbovlje in Radiem 1 Geoss, Multimo, d. o. o., Kisovec ter vsemi 
lokalnimi spremljevalnimi dobavitelji, podporniki in storitvami, brez katerih prireditve v okviru izpostave Zagorje ob Savi ne bi 
bile tako uspešno izvedene (cvetličarne, tiskarne Grafs in Grafex, KC Delavski dom Zagorje, Multima, Gostišče Kum Zagorje, 
Srednja šola Zagorje, Dom starejših občanov Izlake, avtobusni prevoznik Nomago Zagorje, Rent-a-Car Juvan Zagorje, Mercator 
Trgovina ŽIVA in mnogi drugi). 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
Izpostava Zagorje ob Savi sodeluje oziroma pomaga pri izvedbah javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Pri pripravi občinskih razpisov na področju kulturnih dejavnosti v lokalni skupnosti OI Zagorje ob Savi ne sodeluje konkretno, 
ampak sproti seznanja vsa kulturna društva z razpisom, rokom prijave in društvom, ki to želijo, pomaga pri pripravi in oddaji 
vlog. Izpostava Zagorje ob Savi pa aktivno sodeluje v občinski komisiji pri odpiranju in obravnavanju teh vlog (točkovanje po 
občinskem pravilniku). 

Izobraževanja 
V občini Zagorje ob Savi ZKD Zagorje ne deluje (izbris iz registra) že več kot 10 let. Tako je izobraževanje kadrov v kulturnih 
društvih na ramenih občine, društev, skupin in posameznikov, šol, zavodov ter izpostave Zagorje. Izpostava Zagorje ob Savi je 
v letu 2018 uspešno izvedla dve izobraževanji na področju vokalne glasne in otroškega gledališča. Kljub pomanjkanju 
finančnih sredstev za izobraževanje se izpostava potrudi pripraviti vsaj eno izobraževanje na leto, vsako leto na drugem 
kulturnem 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 Občina izpostavi nakazuje redno, kot je to domenjeno med 
Občino in vodjo izpostave. To je še posebno razveseljivo zato, ker je program dela OI Zagorje ob Savi najbolj dejaven in 
finančno pester ravno v prvem polletju tekočega leta, in prav zaradi dobrega finančnega sodelovanja pri tekočih računih ne 
pride do negativnih finančnih izpadov izpostave. Želela pa bi, da Občina kljub vse manjšemu »platnu« izpostavi ne bi odrezala 
preveč sredstev za skrbno načrtovane obvezne dejavnosti in da tudi sklad predvsem regijske prireditve v organizaciji OI 
Zagorje ob Savi sofinancira vsaj 50 %, kot je to pri izvedbi državne prireditve. Ves obvezni območni program izpostave je več 
kot 90 % pokrit z občinskimi proračunskimi sredstvi. Kljub povečevanju dela izpostava obvezni program uspešno izvaja, pri 
čemer dodatno varčuje in skromno posluje. Seveda je vsako leto izpostava aktivna tudi pri sodelovanju oziroma izvedbi 
dodatnega programa, a le v primeru, ko so za to na voljo dodatna privarčevana sredstva (izobraževanje, novi projekti, 
prireditve v sodelovanju z društvi …).  
 
Založništvo v 2018: izpostava Zagorje ob Savi vsako leto ob območnem srečanju literatov seniorjev Zasavja izda literarno 
brošuro izbranih literarnih del vseh sodelujočih avtorjev z naslovom Jesenske misli (strokovno spremljanje, izbor in 
lektoriranje, predstavitev del in avtorjev na literarnem večeru). V letu 2018 je na 15. območnem srečanju sodelovalo 20 
avtorjev iz Zasavja. V brošuri so vedno natisnjena tudi likovna dela z območne razstave zagorskih likovnih ustvarjalcev, leta 
2018 so bila to likovna dela na regijsko tematsko likovno temo Spomin na Cankarjeve misli. Ta skromna literarno-likovna 
brošura, ki je povsem dodaten projekt in dodatno delo izpostave, sodelujočim literatom in likovnikom zelo veliko pomeni.  

Novi projekti 
Novi programi oziroma novi projekti so povezani z dodatnimi finančnimi sredstvi, teh pa izpostava nima, zato se jih ni mogla 
lotiti. Vseeno je izpostava Zagorje ob Savi v letu 2018 izvedla izobraževanje na vokalnem in otroškem gledališkem področju. 
Vseeno pa izpostava pomaga pri novih projektih v lokalni skupnosti z nasveti in angažiranostjo ter drugo pomočjo, ki ni 
povezana s sredstvi.  
 
Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva: 
 

 vokalne skupine: 3 mešani pevski zbori, 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; 

 inštrumentalne skupine: 1 pihalni orkester, 1 big band, 1 mladinski pihalni orkester (GŠ), 1 godalni orkester (GŠ), 1 
orkester flavt (GŠ), 1 orkester harmonik (GŠ), komorne skupine (GŠ), mlade alternativne glasbene skupine; 

 gledališka dejavnost: 4 odrasle gledališke skupine, 6 otroških gledaliških skupin, 4 lutkovne skupine; 

 plesna dejavnost: Baletno društvo Mary Jurca GŠ Zagorje, Plesna šola Kattan Zagorje, Plesna skupina Varstveno-
delovnega centra Zagorje, Plesna skupina OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje; 



 folklorna dejavnost: 1 odrasla folklorna skupina, 1 odrasla etnična folklorna skupina, 1 otroška etnična folklorna 
skupina; 

 likovna dejavnost: 4 likovna društva in še približno 30 posameznih odraslih likovnih ustvarjalcev; močna likovna 
dejavnost na osnovnih šolah; 

 historična glasba: 1 glasbena skupina (srednjeveška glasba); 

 filmska dejavnost: 1 filmsko društvo; fotografski krožki na šolah; 

 fotografska dejavnost: 1 fotografsko društvo, posamezniki; 

 literarna dejavnost: 6 literarnih skupin (zavodi, domovi, društvo) in približno 30 literatov seniorjev; 

 kulturna dediščina: 1 društvo za ohranjanje kulturne dediščine in 

 večzvrstna dejavnost: 3 društva, 1 društvo ročnih del. 
 
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, novi 
otroški in mladinski zbori na šolah, društvo za ohranjanje kulturne dediščine, glasbena društva …), obstoječa društva pa se še 
vedno krepijo z novimi člani in novimi različnimi dejavnostmi oziroma sekcijami.  
 
Na področju plesne dejavnosti pogrešam več mladih plesnih ustvarjalcev v osnovnih šolah. Veliko je mladih plesalcev v Plesni 
šoli Kattan Zagorje, a se ne udeležujejo območnih plesnih prireditev v okviru izpostave, čeprav se zelo trudim, da bi jih 
privabila ne glede na zvrst plesa, ki jo plešejo. Močno in uspešno je Baletno društvo Mary Jurca na Glasbeni šoli Zagorje, ki z 
mlado plesno pedagoginjo in koreografinjo mlade plesalce vse bolj motivira in izobražuje tudi na izraznem oziroma 
sodobnem plesnem področju. Pestra plesna dejavnost pa poteka tudi na OŠ dr. Slavka Gruma s prilagojenim programom 
Zagorje in v Varstveno-delovnem centru Zagorje. 
 
Zadnja leta, po mnogih »sušnih« letih, spet nastaja mladinsko zborovsko petje, po mnogih letih se mladinskemu zboru GŠ 
Zagorje, ki je že tradicionalen, pridružujejo mladinski zbori na vseh treh osnovnih šolah, česar smo najbolj veseli.  
 
V letu 2018 se je na območni pevski reviji predstavilo 13 zborov: 9 otroških zborov, 1 predšolski zbor in 4 mladinski zbori. 
Eden oziroma dva zbora pa se še »ogrevata« za nastope v prihodnosti. Tako v občini Zagorje ob Savi 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 prepoznan in uspešen OPZ CiciDO GŠ Zagorje, ki dolgoletno uspešno pot 
pod vodstvom zborovodkinje Mojce Zupan in Tadeje Kreča zadnji dve leti nadaljuje z zborovodkinjo Špelo Črnko. OPZ CiciDO 
GŠ Zagorje je večkrat sodeloval na bienalnih državnih pevskih revijah v Zagorju ob Savi in vedno prejemal številna odličja in 
posebna priznanja.  
  
V letu 2017 je po 30 letih ponovno zaživelo odraslo gledališče KD Podkum, ki se je že takoj na začetku in v istem letu 
gledališkega delovanja prijavilo na območno srečanje odraslih gledaliških skupin. V letu 2018 so v društvu obudili in ustanovili 
še otroško gledališko skupino, ki se je prav tako prijavila na območno srečanje otroških gledaliških skupin Zagorja ob Savi. Na 
splošno pa je zelo pestra lutkovna in otroška gledališka dejavnost v društvih, šolah, vrtcih in zavodih. 
Število odraslih ljubiteljskih gledališč v lokalni skupnosti pa se je z ustanovitvijo nove gledališke skupine v Podkumu povzpelo 
na štiri. 
 
V zagorski dolini sta zelo močni, številčni in kakovostni likovna ter literarna dejavnost, tako likovniki kot literati redno 
sodelujejo tudi na območnih srečanjih izpostave in se uspešno uvrščajo na regijske in celo državne ravni literarnih srečanj in 
likovnih razstav. 
 
Naša lokalna skupnost se lahko pohvali z znanimi in priznanimi inštrumentalnimi zasedbami: Pihalni orkester SVEA Zagorje, 
Big band Zagorje, na Glasbeni šoli Zagorje pa je še posebej pestro, številčno in uspešno, saj tam delujejo mladinski pihalni 
orkester, orkester flavt, harmonikarski orkester, godalni orkester, orkester kitar in številne komorne glasbene skupine ter 
Baletno društvo Mary Jurca GŠ Zagorje z 80 najmlajšimi in mladimi plesalci. 
 
Na alternativni glasbeni sceni deluje v lokalni skupnosti več mladih glasbenih skupin. Med temi je že zelo uveljavljena mlada 
glasbena skupina Koala Voice (Kulturno društvo Svoboda Kisovec), ki je na glasbeno sceno več kot uspešno prodrla, morda 
tudi zaradi začetka; kot povsem neznana skupina, tako v lokalni skupnosti kot v slovenskem prostoru, je zmagala na JSKD 
Rock Vizijah 2014 v Novi Gorici. V letu 2018 je skupina uspešno potovala naprej, na številne festivale, gostovanja in turneje po 
Sloveniji in Evropi.  
 
Društvom pri urejanju, opremi in iskanju njihovih prostorov zelo pomagajo Občina Zagorje ob Savi, krajevne skupnosti pa tudi 
osnovne šole, zavodi in kulturni domovi, ki društvom in skupinam omogočajo brezplačne prostore za vaje oziroma izvajanje 
njihovih dejavnosti. Vse večja težava pa je pri opremi in vzdrževanju prostorov, ki jih kulturna društva najemajo.  



Sodelovanje s šolami in vrtci 
Z vsemi osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami (4 matične, 5 podružničnih) je sodelovanje zelo dobro. Na vseh šolah 
uspešno delujejo otroški in mladinski pevski zbori, otroške gledališke in lutkovne skupine … Strokovni spremljevalci so zbore 
na območnih revijah že večkrat predlagali na regijsko raven. Zelo dobro je sodelovanje z Glasbeno šolo Zagorje (otroški in 
mladinski zbor, orkestri, komorne skupine, baletno društvo). Dobro je tudi sodelovanje z Vrtcem Zagorje ob Savi (36 
oddelkov, 660 otrok), kjer delujeta predšolski pevski zbor in lutkovna/gledališka/instrumentalno-vokalna skupina 
(vzgojiteljice). Vrtčevski otroci pa so najbolj hvaležno občinstvo na vseh 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 ob Savi in OŠ 
Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi. Zelo dobro je tudi sodelovanje z Osnovno šolo dr. Slavka Gruma s prilagojenim programom, 
kjer učitelji skupaj z učenci vsako leto pripravljajo gledališkein plesno-glasbene predstave in so na območnem nivoju tudi že 
bili uvrščeni na regijsko raven. Prav tako je sodelovanje dobro z Varstveno-delovnim centrom Zagorje (VDC). Z gledališkimi in 
plesnimi predstavami varovancev in učiteljev so se že večkrat uvrstili na regijsko in državno raven. 
 

Jubileji in obletnice društvenih dejavnosti ter priznanja v letu 2018 
Območna izpostava Zagorje ob Savi vedno dejavno in z veseljem sodeluje ter pomaga pri pripravi jubilejnih 
dogodkov/prireditev društev, skupin ali posameznikov.  
 
Linhartova priznanj in značk smo podelili Kulturnemu društvu Mlinše, 
Jubileji in obletnice društvenih dejavnosti ter priznanja v prihodnjem letu 2019 

 20 let delovanja Vokalne skupine IRIS Izlake, umetniški vodja Blaž Rojko, 

 15 let delovanje ženske Pevske skupine Klasek Izlake, zborovodkinja Irena Ule 
Izvedeni dogodki 

  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 ŠTUDENTEATER 3.0 LJUBLJANA LJUBLJANA 1. 1. 2018 11. 3. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

2 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

ZAGORJE OB 
SAVI 

8. 2. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

3 
UMETNOST JE ZAKRPANA SUKNJA, OB SLOV. KULTURNEM 
PRAZNIKU IN 100. OBLETNICI CANKARJEVE SMRTI 

MLINŠE 11. 2. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

4 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH IN ETNO 
SKUPIN MAJŠINJSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI TER PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI ZASAVJA 

MLINŠE 23. 2. 2018   FOLKLORA 

5 
57. LINHART – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN ZAGORJA 

ZAGORJE OB 
SAVI 

7. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

6 OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN ZAGORJA 
ZAGORJE OB 
SAVI 

7. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

7 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
ZAGORJA 

ZAGORJE OB 
SAVI 

7. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

8 S FIZIKO NAD GLEDALIŠČEM LJUBLJANA 24. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

9 
26. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2018, DRŽAVNO TEKMOVANJE 
OPZ IN MPZ SLOVENIJE 

ZAGORJE OB 
SAVI 

26. 3. 2018 28. 3. 2018 VOKALNA GLASBA 

10 ZAČETNA LUTKOVNA DELAVNICA DRAVOGRAD 7. 4. 2018 13. 4. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

11 
REGJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 

VELIKE LAŠČE 12. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

12 
POJEMO POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV ZAGORJA 

ZAGORJE OB 
SAVI 

20. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

13 LJUDSKE NOTNE ZBIRKE ZA OPZ IN MPZ 1 
ZAGORJE OB 
SAVI 

20. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

14 OSREDNJA PRIREDITEV V POČASTITEV PRAZNIKA 27. APRILA 
ZAGORJE OB 
SAVI 

24. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

15 
TLK, ZDRUŽENI V PESMI, OB 40-LETNICI POBRATENJA RPZ 
LOŠKI GLAS Z MOPZ FRAN VENTURINI OD DOMJA PRI TRSTU  

KISOVEC 19. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

16 
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV, OKTETOV IN MALIH 
PEVSKIH SKUPIN ZAGORJA 

KISOVEC 24. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

17 
POMLADANSKI KONCERT KD PIHALNI ORKESTER SVEA 
ZAGORJE 

ZAGORJE OB 
SAVI 

26. 5. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

18 
V ZAVETJU BESEDE, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV 
SENIORJEV OSREDNJE SLOVENIJE 

RIBNICA 5. 6. 2018 5. 6. 2018 LITERATURA 

19 
ZLATA KNJIGA, VPIS NAJBOLJŠIH UČENCEV IN DIJAKOV V 
ZLATO KNJIGO OBČINE ZAGORJE 

ZAGORJE OB 
SAVI 

13. 6. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

  



20 LETNI KONCERT MEPZ PROSAVUS ZASAVJE 
ZAGORJE OB 
SAVI 

15. 6. 2018   VOKALNA GLASBA 

21 
49. TABOR ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB SLOVENIJE – ŠENTVID 
PRI STIČNI 

ŠENTVID PRI 
STIČNI 

17. 6. 2018   VOKALNA GLASBA 

22 
PUBLIKACIJA PENZIONIST ŠT. 7, DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
ZAGORJE OB SAVI 

ZAGORJE OB 
SAVI 

20. 6. 2018   LITERATURA 

23 
SPOMIN NA CANKARJEVE MISLI, OBMOČNA LIKOVNA 
RAZSTAVA OI IVANČNA GORICA IN OI ZAGORJE OB SAVI 

GROSUPLJE 8. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

24 VII. KONFERENCA GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE LJUBLJANA 18. 10. 2018 20. 10. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

25 
JESENSKE MISLI, BROŠURA IZBRANIH LITERARNIH DEL, 15. 
OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZASAVJA 

IZLAKE 25. 10. 2018   LITERATURA 

26 
JESENSKE MISLI, 15. OBMOČNO SREČANJE LITERATOV 
SENIORJEV ZASAVJA 

IZLAKE 25. 10. 2018   LITERATURA 

27 
SPOMIN NA CANKARJEVE MISLI, REGIJSKA RAZSTAVA 
LIKOVNIH USTVARJALCEV OSREDNJE SLOVENIJE 

ZAGORJE OB 
SAVI 

15. 11. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

28 
GLEDALIŠKA/IGRALSKA DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN ZAGORJA 

ZAGORJE OB 
SAVI 

17. 11. 2018 17. 11. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

29 NOVOLETNI KONCERT KD BIG BAND ZAGORJE 
ZAGORJE OB 
SAVI 

1. 12. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

30 MIKLAVŽEV SPREVOD IN KULTURNI PROGRAM 
ZAGORJE OB 
SAVI 

5. 12. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

31 VOKALNA TEHNIKA – IZOBRAŽEVANJE 
ZAGORJE OB 
SAVI 

6. 12. 2018 13. 12. 2018 VOKALNA GLASBA 

32 BOŽIČNO MESTO – ZAGORJE 2018 
ZAGORJE OB 
SAVI 

14. 12. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

33 
PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE KD SVOBODA 
ELEKTROELEMNT IZLAKE 

IZLAKE 22. 12. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

 


