
2015
program 
         prireditev

Ob 9. avgustu, 
prazniku občine Zagorje ob Savi

SOB, 
8.8. 

7.00
8.00
9.00
9.00

 
10.00 

 
10.00

 
13.00

 
15.00
16.00 

17.00 
 

18.00
18.00
18.00

 
 
 
 

21.00
 

21.00

Zagorska kmečka tržnica (Tržnica »Pod uro«)
Turnir v malem nogometu »Zagorska noč 2015« /v organizaciji Nogometnega kluba Zagorje/ (Igrišče Proletarec)
Start kolesarskega vzpona na Zasavsko Sveto goro 2015 /informacije na www.koloklub.si/ (Tržnica »Pod uro«)
Dan odprtih vrat na čistilni napravi Medeja /ob 10.00 nastop Pihalnega orkestra SVEA ter 
predstavitev delovanja in voden ogled čistilne naprave/ (Čistilna naprava Medeja)
Prireditev za otroke: Čarovniška predstava s čarodejem Romanom Frelihom, animacija in modeliranje z baloni  
/v organizaciji DPM /informacije na info@dpm-zagorje.si/ (Ploščad pred Tržnico »Pod uro« / v primeru slabega 
vremena v avli KC Delavski dom Zagorje/)
X. Zasavski konjeniški dan in V. Mednarodni Western turnir na poligonu Konjeniškega  
kluba Vajkard Valvasor – Zagorska dolina (Poligon KK Vajkard Valvasor-Zagorska dolina v Kisovcu)
Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov najboljšim udeležencem kolesarskega vzpona  
»Zasavska sveta gora 2015« (Tržnica »Pod uro«)
Potujoča smučarska skakalnica za najmlajše - Mini Planica v Zagorju (Tržnica »Pod uro«)
Mlada zagorska noč 2015: Nice3na3 Basket turnir – košarkarski turnir /v organizaciji MC ZOS in Nicetree  
/prijave na info@mczos.si/ (Igrišče Partizan Zagorje)
Otvoritev fotografske razstave udeležencev fotografske delavnice /v organizaciji Tomaž Zupan Photography,  
MC ZOS/ (Igrišče Partizan Zagorje)
Animirani film: BACEK JON (KC Delavski dom Zagorje)
Moto klub Katastrofa: Pulz, Storm wheels, San di ego, 70‘s rock show (Klubhouse MK Katastrofa v Kotredežu)
»11. tek in pohod po Zagorski dolini« - množični tek v počastitev občinskega praznika na relaciji Izlake – 
Zagorje (tek šteje za Štajersko-Koroški pokal v tekih 2015) pred zagorsko tržnico/Cici tek/otroški tek/ tek invalidov/
dva družinska pohoda na relaciji – Tržnica pod uro – Vine – Vinska skala – Kisovec – Repnik – Tržnica pod uro (prvi 
start pohodnikov je ob 9.00 uri in drugi start ob 16.00 uri izpred Tržnice pod uro; prijave pohoda so pol ure pred 
startom) /informacije na info@sdizlake.si/
Mlada zagorska noč 2015 /Klemen Klemen, Ghet, Bajta 13, 3. štuk bangers /v organizaciji 
MCZOS, Šklab, Nicetree/ (Igrišče Partizan Zagorje)
»ZAGORSKA NOČ 2015« 
KOALA VOICE, BOHEM, SEVERINA IN ORLEK (Pred Gasilskim domom Zagorje - mesto)
ANSAMBEL ČRIČKI, MLADI DOLENJCI TER TANJA ŽAGAR (Pred zagorsko Tržnico »Pod uro«)
OBČINA ZAGORJE BO VSAKEMU OBISKOVALCU ZAGORSKE NOČI PODARILA KORNET  
(donator SPAR Zagorje)

NED, 
9.8.

9.00
10.30

Šahovski turnir – 14. Pozničev memorial /v organizaciji Šahovskega kluba Zagorje/ (Steklena dvorana KC Delavski dom)
Animirani film: BACEK JON (KC Delavski dom Zagorje)

SOB,  
15.8.

17.00 Ribiška noč v Evroparku /ob 17.00 peka postrvi, od 19.00 ure dalje zabava s skupino Folk Idoli /v organizaciji 
Ribiške družine Zagorje/ (Evropark Zagorje /prireditev v primeru dežja odpade/)

NED, 
16.8.

9.00
11.00 

Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob Savi /v organizaciji Ribiške družine Zagorje/ (Pri ribniku Zagorje)
Veseljakov piknik /Kumske punce, skupina Hozentregarji, ansambla Novi spomini in Savinjski fantje/  
(Lovski dom Čemšenik) 

PON,  
17.8.

AKTIVNE POČITNICE: Počitniški tabor za otroke (nogometna žogarija, teniški tabor) /v organizaciji DPM /informacije 
in prijave na info@dpm-zagorje.si in 041 699 412 /tabor bo potekal do 21.8.2015/ (Igrišče v Kisovcu)

ČET,  
20.8.

10.00 Počitniško druženje /v organizaciji DPM /informacije na info@dpm-zagorje.si in 041 699 412/  
(Pred Podružnično šolo na Podkumu)

SOB, 
22.8.

16.00
 
 
 

17.00
 

18.00
 

20.00

Perkmandeljc vabi v svojo deželo: ustvarjalne delavnice za najmlajše (ob 16.00 uri), tekmovanje ekip v »Metanju 
kulma v hunt«, 6. Perkmandeljčev pohod od KC Delavski dom do RCR-a, podelitev priznanj s kulturnim programom 
za 8. skok čez kožo, tradicionalni 9. skok čez kožo, rajanje pod taktirko »Ata Perkmandeljca« in ansambla Stopar  
/v organizaciji Turističnega društva Ruardi/ (Ploščad pred RCR-om v Zagorju ob Savi)
Igre smeha in presenečenj ter zabava z Ansamblom Dejana Vunjaka /v organizaciji Športnega društva Sopota/ 
(Sopota)
80 – letnica Prostovoljnega gasilskega društva Kolovrat: proslava in blagoslov obnovitvenih del na gasilskem domu 
(Pri gasilskem domu v Kolovratu)
Gasilska veselica Prostovoljnega gasilskega društva Kolovrat z ansamblom Akordi  
(Pri gasilskem domu v Kolovratu)

PON,  
24.8.

AKTIVNE POČITNICE: Počitniški tabor za otroke (športno-jezikovni tabor) /v organizaciji DPM /informacije in prijave 
na info@dpm-zagorje.si in 041 699 412 /tabor bo potekal do 28.8.2015/ (Igrišče Proletarec, telovadnica)

ČET,  
27.8.

10.00 

18.00
 

20.00

Počitniško druženje /v organizaciji DPM /informacije na info@dpm-zagorje.si in 041 699 412/  
(Pred Podružnično šolo v Čemšeniku)
Športno glasbeni dogodek: »Ogrevanje pred šolo – School warm up« turnir v malem nogometu /v organizaciji DPM /
informacije na info@dpm-zagorje.si in 041 699 412/ (Igrišče Proletarec  Zagorje)
Športno glasbeni dogodek: »Ogrevanje pred šolo – School warm up« koncert TRKAJ in nastop mladih glasbenih 
ustvarjalcev iz Zasavja: Zinedin Osmanović, Špilr, 3.štuk, Bengerz /v organizaciji DPM /informacije  
na info@dpm-zagorje.si in 041 699 412/ (Igrišče Proletarec /v primeru dežja v dvorani Proletarec/)

PET,  
28.8.

15.00 13. tradicionalni veteranski turnir v malem nogometu /v organizaciji Športnega društva Šentlambert/  
(Nogometno igrišče v Šentlambertu)

SOB, 
29.8.

8.00 24. tradicionalni članski turnir v malem nogometu /v organizaciji Športnega društva Šentlambert/  
(Nogometno igrišče v Šentlambertu)

NED, 
30.8.

8.00 24. tradicionalni članski turnir v malem nogometu /v organizaciji Športnega društva Šentlambert/  
(Nogometno igrišče v Šentlambertu)

PON,  
31.8.

17.00 Otvoritev lekarniške podružnice Izlake (Lekarna Izlake)

PET, 
4.9.

20.00 Slovo poletju: Tory story & Marnit (Terasa KC Delavski dom Zagorje /v primeru slabega vremena v avli  
KC Delavski dom Zagorje/)

SOB, 
5.9.

10.00 

20.00

Zasaditev lipe v počastitev občinskega praznika v okviru projekta: »Človek posadi, čebela opraši«  
(Čebelarska učna pot Izlake)
Valvazorjev dan /v organizaciji Kulturnega društva Svoboda Elektroelement Izlake /v primeru dežja bo prireditev v 
nedeljo, 6. 9. 2015 ob 20.00 uri/ (Grad Medija)

PET, 
11.9.

19.00 Jubilejni XX. Valvasorjevi večeri 2015: Sekstet klarinetov (Valvasorjeva kapela na Izlakah)

SOB, 
12.9.

16.00 Kotredež trail: tek in pohod po poteh okoli Kotredeža /prijave in informacije na sd.kotredez@gmail.com/  
(Pri gasilskem domu v Kotredežu)

SOB, 
26.9.

11.00 

19.00
19.00

Otvoritev prenovljenega Rudarskega muzeja Loke /predstavitev interaktivnega vodenja po muzeju s tradicionalno 
knapovsko malico/ (Rudarski muzej Loke)
Jubilejni XX. Valvasorjevi večeri 2015: Ženska vokalna skupina IRIS z gosti (Valvasorjeva kapela na Izlakah)
Koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič in Vokalne akademije (Cerkev Svetega Petra in Pavla v Zagorju)

Občina Zagorje ob Savi bo med 1. in 16. avgustom 2015 organizirala avtobusne prevoze do Letnega kopališča v Trbovljah in 
do kopališča Aqua Roma v Rimskih Toplicah in nazaj. Odhod kopalnega avtobusa bo vsak dan ob 9.30 uri iz glavne avtobusne 
postaje v Zagorju. Kopalci  bodo na kopalni avtobus lahko vstopali tudi na postaji na Izlakah pri Ajdi in v Kisovcu. 
S  kopališča v Rimskih Toplicah je v Zagorje odhod predviden ob 16.30 uri, s kopališča v Trbovljah pa ob 17.00 uri.
Cena  prevoza in kopalne karte za kopanje v Aqua Romi znaša 7,00 € za odrasle in 5,00 €  za otroke do 15. leta starosti, cena 
prevoza in kopalne karte za kopanje na Letnem kopališču v Trbovljah pa za odrasle 5,50 € in za otroke do 15. leta starosti 3,50 
€. Za otroke  do 4. leta starosti plačila ni. Kopalci boste znesek za prevoz in kopalno karto poravnali ob vstopu na avtobus. 
Ob slabem vremenu se prevoz ne bo izvajal. Informacije o odhodu avtobusa bodo vsak dan, najkasneje do 8.00  ure,  dostopne 
na spletni strani občine www.zagorje.si, ter na telefonski številki dežurnega prometnika 03/56-55-109 oz. 03/56-55-110. 
Kopanje na Letnem kopališču v Trbovljah in kopališču  Aqua Roma v Rimskih Toplicah so omogočili: Občina Zagorje ob Savi, 
Hotel Aqua Roma Rimske Toplice, Letno kopališče Trbovlje in Integral Zagorje ob Savi.

Z jesensko otvoritvijo mestnega trga pred Weinbergerjevo hišo bo začela delovati tudi Knjižnica pod krošnjami. Zamišljena 
je kot priročna zbirka branja, pri čemer imajo  glavno vlogo  knjižne novosti. Hišna specialiteta so tudi mnogi domači ter tuji 
časopisi in revije. Projekt organizirata Inštitut Divja misel in Okrepčevalnica Vrt.

PET, 
24. 7. 

19.00 II. Mednarodni festival »Ursus«: Impresije sveta /M. Zupan, L. Cordero Jr., M. Gamboz Gradišnik /vstopnina  
/http://domacija-medved.org/festival-ursus-2015/ (Domačija Medved na Podkumu)

SOB,  
25.7.

9.00
 

17.00

Turnir odbojke na mivki in Izlaška dogajalnica /v organizaciji MC ZOS, ŠD Izlake, Izlaška dogajalnica /prijave na 
info@mczos.si/ (Športno igrišče Izlake)
3. gasilsko tekmovanje v hitrostnem spajanju sesalnega voda, od 20.00 ure dalje gasilska veselica s skupino  
Atomik harmonik (Padež)

PET, 
31. 7.

20.00 Koncert slovenskih »ZIMZELENČKOV« s skupino MIDNIGHT BAND  
(Terasa KC Delavski dom Zagorje /v primeru dežja prireditev odpade/) 

SOB,  
1.8.

9.00
9.00

21.00

Menjalni krog /v organizaciji LETS Zasavje, MC ZOS/ (Ploščad pred Tržnico »Pod uro«)
Nadaljevanje gradnje prazgodovinske kmetije /v organizaciji STIK, MC ZOS, ZATO/ (Evropark Zagorje)
Poletni kino: Bog, le kaj smo zagrešili? /komedija/  
(Terasa KC Delavski dom Zagorje /v primeru dežja prireditev odpade/)

NED, 
2. 8. 

11.00 Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost v počastitev 74. obletnice ustanovitve Revirske partizanske 
čete na Čemšeniški planini (Čemšeniška planina)

PON 
3.8.

17.00 Fotografska delavnica /v organizaciji Tomaž Zupan Photography in MC ZOS /informacije in prijave na info@mczos.
si /prijavnina/ delavnica bo potekala do 5. 8. 2015, vsak dan s pričetkom ob 17.00/ (Mladinski center Zagorje)

TOR, 
4.8.

10.00 

19.00

Kegljaški turnir v počastitev občinskega praznika /v organizaciji Društva upokojencev Zagorje/  
(Prostori društva upokojencev)
Avgustovska VegeKuhna /prijave na info@mczos.si/ (Mladinski center Zagorje)

SRE, 
5.8.

10.00
10.00

Šahovski turnir v počastitev občinskega praznika /v organizaciji Društva upokojencev Zagorje/ (Planet 300)
POČITNIŠKA KRATKOČASNICA za otroke in mlade /v organizaciji DPM/ (Terasa pred Knjižnico Zagorje)

ČET, 
6.8.

8.30
 

19.00
 

21.00

Izlet v Kekčevo deželo in ogled Blejskega vintgarja /informacije in prijave na info@dpm-zagorje.si ali 041 699 412/ 
(Avtobusna postaja Zagorje)
Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Zagorje ob Savi s podelitvijo občinskih priznanj v 
letu 2015  
(Maraaya – Here for you) (KC Delavski dom Zagorje)
Kino pod zvezdami: Winter‘s bone /v organizaciji MCZOS in DPM/ (Evropark Zagorje)

PET, 
7.8.

17.00 

17.00
18.00

 
18.00 

18.00 

21.00  

Voden ogled Vrta tete Johance in pokušina domačega čaja /v organizaciji Društva za zdravilne rastline Zasavje/  
(Vrt tete Johance v Evroparku)
Turnir v malem nogometu »Zagorska noč 2015« /v organizaciji Nogometnega kluba Zagorje/ (Igrišče Proletarec)
Ustvarjalni park: Ustvarjanje z različnimi materiali, poslikava obraza /informacije na info@dpm-zagorje.si/  
(Park dr. Janeza Drnovška /v primeru slabega vremena v avli KC Delavski dom Zagorje/)
Partizan Hang out /Chillax – družabno popoldne /v organizaciji ŠKLAB, MC ZOS, Nicetree/  
(Igrišče Partizan Zagorje)
Moto klub Katastrofa: Deck Janiels, Storm wheels, Drugo dugme, Narex project  
(Klubhouse MK Katastrofa v Kotredežu)
»NOČ PRED NOČJO 2015« 
FOLK IDOLI, KLAPA RIŠPET, KLAPA ŠUFIT IN SKUPINA LUNA  
(Pred Gasilskim domom Zagorje – mesto)


