
Drage občanke, dragi občani!
Spet je leto naokrog in znova uživamo v poletnih dneh, ki so v našem spominu zasidrani kot dnevi lahkotnejšega in 
sproščujočega življenja, brezskrbnosti in lagodja. Vesel sem, da je po obdobju zadnjih dveh let pred vami znova 
zloženka prireditev v sklopu občinskega praznika, ki je spet bogata na prireditvenem delu. V naše mesto in v našo 
občino se vračata tista živahnost in energija, ki sta na prireditvene prostore in v hrame kulture, športa in zabave 
privabljali množice razigranih obiskovalcev, željnih sprostitve in zabave.

Daleč smo sicer od brezskrbnega in lagodnega življenja, kakršnega smo poznali. Prav nasprotno – časi so 
negotovi, skrbi morda večje, kot so kdaj koli bile. A to naj nas ne ustavi, da ne bi vsaj za trenutek vrgli skrbi 
čez ramo in se prepustili toku življenja, saj smo v naši občini vedno znali v prihodnost gledati z optimizmom in 
tako vanjo zremo tudi danes. Naj torej vsak izmed vas v teh dneh najde tisti majhen delček otroka v sebi in za 
trenutek pozabi na vse strahove in skrbi. Pri tem vam bodo, vsaj upam, pomagale številne prireditve, ki bodo 
našo zagorsko dolino bogatile, razveseljevale in ji vračale optimizem. 

Vabim vas na vse te dogodke, ki so jih organizatorji pripravili z mislijo na vse vas. Zagotovo boste v širokem 
naboru najrazličnejšega dogajanja našli nekaj zase in za svoje bližnje. 

Ob tem mi dovolite, da vam iskreno čestitam ob našem občinskem prazniku, ki ga obeležujemo 9. avgusta. Ker pa 
se 20. novembra zaključuje moj županski mandat, se vam, spoštovane občanke in spoštovani občani, zahvaljujem 
za zaupanje, tvorno sodelovanje in podporo. Upam, da sem bil dober župan, ki je izpolnil vaša pričakovanja. 
Hvala vam!
Želim vam lepe in brezskrbne dni in vas pozdravljam z mislijo, ki naj vas vodi v prihodnost: 
»Izvor sreče je v tem, da ne zahtevamo nič od jutrišnjega dne in smo hvaležni za to, kar nam je dano v tem trenutku.« 
(Timea Varga)

Vaš župan
Matjaž Švagan

cetrtek, 21. julij 
9.30 - 11.30 Vrvež v parku | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Park dr. Janeza Drnovška 

21.00 Kino pod zvezdami: Vesolje med 
nami (Slovenija, 2022)
|McZos|www.mczos.si ◊Igrišče Proletarec 

petek, 22. julij 
15.00 Petkova druženja, dnevni center za 

mlade |McZos|www.mczos.si ◊McZos 

20.00 Petkovi poletni večeri: 
Marko Vozelj in Mojstri
|KC DD Zagorje ob Savi,
Občina Zagorje ob Savi
|www.kulturnidom-zagorje.si
◊Mestna ploščad pred Weinbergerjevo hišo

sobota, 23. julij 
9.00 - 19.00 Pogumna in unikatna: delavnica 

za najstnice med 14. in 18. letom 
|McZos|Obvezna priajva: info@mczos.si ◊McZos 

15.00
19.00
20.00

Gasilsko tekmovanje 
Prevzem novega gasilskega vozila
Gasilska veselica s skupino 
Zvita feltna|PGD Padež

|pgd.padez@gmail.com ◊Padež

ponedeljek, 25. julij 
10.00 Čvekava kava|McZos|www.mczos.si 

◊McZos 

8.30 - 17.00
(od pon. do sob.)

Urlaub na vasi - počitniški program 
za otroke |Kulturno društvo Podkum
|Potrebna prijava na: https://sites.google.com/
view/urlaubnavasi ◊Podkum

torek, 26. julij 
9.30 - 11.30 Kreativnica | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si

◊Terasa pred Knjižnico Mileta Klopčiča

sreda, 27. julij 
10.00 Ustvarjanje virtualnega sveta v VR 

očalah |McZos|www.mczos.si ◊McZos 

cetrtek, 28. julij 
9.30 - 11.30 Vrvež v parku | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Park dr. Janeza Drnovška 

petek, 29. julij 
21.00 Mlada Zagorska noč: Jet Black 

Diamonds, Kokosy, Kiwi Flash 
| MCZos  |vstopnina www.mczos.si 
www.eventim.si ◊Igrišče Proletarec

21.00 Nastop Pihalnega orkestra SVEA
Zagorska premiera filma Orkester
|KC DD Zagorje ob Savi,

|www.kulturnidom-zagorje.si

◊Mestna ploščad pred Weinbergerjevo hišo

nedelja, 31. julij 
11.00 Proslava v počastitev 81. obletnice 

ustanovitev Revirske partizanske 
čete na Čemšeniški planini
|Združenje borcev za vrednote NOB, Občina 
Zagorje ob Savi|info: 03 56 66 008 

◊Čemšeniška planina 

ponedeljek, 1. avgust 
10.00 Čvekava kava |McZos|www.mczos.si 

◊McZos 

torek, 2. avgust 
9.30 - 11.30 Kreativnica | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si

◊Terasa pred Knjižnico Mileta Klopčiča

sreda, 3. avgust 
9.00 Šah | DU Zagorje|duzagorje@gmail.com 

Prijave: 031 237 804 ◊DU Zagorje

cetrtek, 4. avgust 
8.00 Ribištvo | DU Zagorje|duzagorje@gmail.com 

Prijave: 040 572 159 ◊Ribnik Zagorje

9.30 - 11.30 Vrvež v parku | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Park dr. Janeza Drnovška 

18.00 Odkritje spominskega obeležja 
delovanja TO Občine Zagorje ob 

Savi na objektu Doma LO 
|OZSČ Zagorje, Občina Zagorje ob Savi  

◊Dom LO 

petek, 5. avgust
15.00 Petkova druženja, dnevni center za 

mlade |McZos|www.mczos.si ◊McZos 

sobota, 6. avgust
9.00 Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto 

goro
|Kolesarski klub Zagorska dolina

|www.koloklub.si

◊Start: Tržnica Pod uro

9.00 17. pohod po zagorski dolini
|ŠD Izlake, Zavod za šport Zagorje ob Savi

|www.koloklub.si

◊Start: Tržnica Pod uro

18.00
18.00
18.10

18.15
18.15
18.20

17. tek po zagorski dolini Start: Polšina

Cici tek Start: Trafika pri krožišču

Otroški tek 500 m Start: Gasilski dom 

Zagorje-mesto

Otroški tek 1000 m Start: Križišče pri Sparu

Tek na 5 km Start: Odcep Šemnik

Tek invalidov Start: Zdravstveni dom Zagorje

|ŠD Izlake, Zavod za šport Zagorje ob Savi

|STARTNINA

ponedeljek, 8. avgust
9.00 Kegljanje | DU Zagorje

|duzagorje@gmail.com Prijave: 040 651 697

◊Kegljišče Planet Zagorje

10.00 Čvekava kava |McZos|www.mczos.si 

◊McZos 

torek, 9. avgust 
9.30 - 11.30 Kreativnica | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Terasa pred Knjižnico Mileta Klopčiča

sreda, 10. avgust 
10.00 Poslikava kamenčkov | ZLU  

|031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si
◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

cetrtek, 11. avgust 
9.30 - 11.30 Vrvež v parku| DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Park dr. Janeza Drnovška 

petek, 12. avgust
15.00 Petkova druženja, dnevni center za 

mlade |McZos|www.mczos.si ◊McZos 

10.00 Angleščina skozi igro|ZLU

|031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si 

◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

20.00 Petkovi poletni večeri:

Igor in Zlati zvoki
|KC DD Zagorje ob Savi,
Občina Zagorje ob Savi
|www.kulturnidom-zagorje.si
◊Mestna ploščad pred Weinbergerjevo hišo

20.30 10th NUCLEAR WEEKEND: 
Johnny and Tex Bend |MK Katastrofa 

◊Športno igrišče Potoška vas

sobota, 13. avgust 
18.00

20.00
23.00

10th NUCLEAR WEEKEND: 
motoristične igre
Revolve
Razvaline |MK Katastrofa 

◊Športno igrišče Potoška vas

nedelja, 14. avgust 

9.00

10.00

Pohod od klopce do klopce po 
Ravenski vasi 
Start: vznožje Hrastelove skale in od 
klopi v Slačniku
Otvoritev ceste in klopi ter zaključni
piknik |KS Ravenska vas, PGD Ravenska vas 

◊Ravne pri cerkvi Sv. Urha

10.00 Turnir trojk v odbojki na mivki
|ŠD Šentlambert
|Prijave in info: 041 580 261 Žiga
◊Igrišče na mivki v Šentlambertu

10.00 Konjeniška prireditev s tržnico 
domačih izdelkov v počastitev 20. 
obletnice Golden Rancha
|KK Valvasor-Zagorska dolina 

◊Kisovec-Loke

7.00 Ribiško tekmovanje za pokal občine 
Zagorje ob Savi|Ribiška družina Zagorje 

|Prijava: 040 572 159  Franc Poglajen 

051 376 393  Boštjan Cilenšek 

◊Ribiški dom Zagorje

Osrednja slovesnost ob prazniku Občine 

Zagorje ob Savi s podelitvijo občinskih 

priznanj in glasbenim programom 

zasedbe Maraaya (PROST VSTOP)

Četrtek
19.00
KC DD

Zagorje ob Savi

MIRAN RUDAN | JELENA ROZGA
MODRIJANI 

AR'n'BI band | MAGNIFICO
JOKER OUT



torek, 16. avgust 
9.30 - 11.30 Kreativnica | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si

◊Terasa pred Knjižnico Mileta Klopčiča

sreda, 17. avgust 
10.00 Delavnica: Poletni nakit iz fimo mase 

| ZLU |031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si

◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

cetrtek, 18. avgust 
9.30 - 11.30 Vrvež v parku | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Park dr. Janeza Drnovška 

18.00 Dišave narave: predavanje o 
aromaterapiji |McZos

|Obvezne prijave: info@mczos.si ◊McZos 

petek, 19. avgust
10.00 Igrajmo se skupaj z LEGO kockami 

|ZLU|031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si 

◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

15.00 Dan za Savo: predstavitev okoljskih 
organizacij, delavnice za otroke in 
mlade, okrogla miza |McZos

|www.mczos.si◊Park dr. Janeza Drnovška

18.00

18.30

20.00

90 let NK SVOBODA KISOVEC 
Pihalni orkester SVEA, MoPZ Loški 
glas, Uroš Ržišnik

Veteranska nogometna tekma s 
podelitvijo priznanj

Veselica s skupino Slovenski express 
|NK Svoboda Kisovec ◊Športni park Kisovec

20.30 Kino pod zvezdami - Ena za reko: 
Zgodba Save (Slovenija, 2022)
|McZos|www.mczos.si ◊Park dr. Janeza 
Drnovška 

sobota, 20. avgust
10.00 90 let NK SVOBODA KISOVEC

Teniški turnir mešanih dvojic
Glasbeni gost: Tomo Jurak  
|NK Svoboda Kisovec ◊Športni park Kisovec

11.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.45

19.30

Perkmandeljc vabi v svojo deželo

3. turnir v malem nogometu za 
»pokal ata Perkmandeljca«

Ustvarjalne delavnice za najmlajše

11. Perkmandeljčev pohod

6. ekipno tekmovanje »metanje 
kulma u hunt«

Podelitev priznanj za 13. Skok čez 
kožo s kulturnim programom

14. Skok čez kožo

Veselo rajanje z ansamblom Firbci  
|Turistično društvo Ruardi |www.ruardi.si

◊Parkirišče pri Avtohiši Kržišnik

ponedeljek, 22. avgust 
11.00 Ustvarjalne delavnice z epoxi smolo 

|McZos|Obvezne prijave: info@mczos.si 

◊McZos 

torek, 23. avgust 
9.00 Strelstvo

|DU Zagorje |duzagorje@gmail.com 

◊Strelsko društvo Kisovec 

9.30 - 11.30 Kreativnica | DPM Zagorje  
|www.dpm-zagorje.si

◊Terasa pred Knjižnico Mileta Klopčiča

sreda, 24. avgust 
10.00 Delavnica: Poletna pletilnica | ZLU  

|031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si

◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

cetrtek, 25. avgust 
9.30 - 11.30 Vrvež v parku | DPM Zagorje  

|www.dpm-zagorje.si
◊Park dr. Janeza Drnovška 

petek, 26. avgust 
10.00 Gozdna pravljica | ZLU  

|031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si

◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

17.00 Memorial Nejca Baša
31. tradicionalni članski turnir v 
malem nogometu  |ŠD Šentlambert  
|Prijave in info: 031 557 038 Marko

◊Nogometno igrišče Šentlambert

16.00 - 20.00 Mavrična delavnica: Delavnica za 
LGBTQ+ osebe  |McZos 
|Obvezne prijave: info@mczos.si

◊McZos

20.00 Petkovi poletni večeri:

Nina Pušlar z bandom
|KC DD Zagorje ob Savi,
Občina Zagorje ob Savi
|www.kulturnidom-zagorje.si
◊Mestna ploščad pred Weinbergerjevo hišo

sobota, 27. avgust 
15.00 Memorial Nejca Baša

20. tradicionalni veteranski turnir v 
malem nogometu  |ŠD Šentlambert  
|Prijave in info: 031 634 242 Jože

◊Nogometno igrišče Šentlambert

nedelja, 28. avgust 
9.00 Memorial Nejca Baša

31. tradicionalni članski turnir v 
malem nogometu  |ŠD Šentlambert  
|Prijave in info: 031 557 038 Marko

◊Nogometno igrišče Šentlambert

ponedeljek, 29. avgust
10.00 Čvekava kava |McZos|www.mczos.si 

◊McZos 

sreda, 31. avgust 
9.00 Nordijska hoja

|DU Zagorje |duzagorje@gmail.com 

◊Start iz Evroparka 

10.00 Ujeti poletni spomini | ZLU  
|031 617 335, mojca.kropivc@zlu.si

◊Pred ZLU, Cankarjev trg 4

petek, 2. september 
9.00 Merjenje krvnega sladkorja in 

krvnega tlaka |DU Zagorje 

|duzagorje@gmail.com ◊V DU Zagorje

sobota, 3. september 
8.00 Pohod po poteh dr. Janeza Drnovška 

|Turistično društvo Čemšenik 

|ks@cemsenik.si startnina 7.50€

◊Zaloka-Čemšeniška planina-Zaloka

nedelja, 4. september 
9.30

9.30

20. Pozničev memorial
Mednarodni šahovski turnir  

Mladinski mednarodni šahovski 
turnir 
|Šahovski klub Zagorje ob Savi,
OŠ Toneta Okrogarja 
|03 56 66 745 Predrag Grujić
◊Steklena dvorana KC DD Zagorje ob Savi

ponedeljek, 5. september 
18.00 Mavrična druženja |McZos 

|www.mczos.si ◊McZos

sobota, 10. september 
10.00 - 13.00 Državno prvenstvo v startu 

sankanja; 17. pokal zagorske 
doline - tekmovanje v startu sankanja; 
memorial Aleša Pocieche 
|Sankaško društvo Zagorska dolina 
|http://luge.si/ 
◊Sankaški startni poligon v Kisovcu

petek, 16. september 
16.00 60-letnica Strelskega društva Kisovec 

|Strelsko društvo |strel.kisovec@gmail.com  

◊Strelišče Strelskega društva Kisovec

sobota, 17. september 
9.00 60-letnica Strelskega društva 

Kisovec:  Strelska tekma s serijsko 

zračno puško za člane/ice, veterane/ke 
|Strelsko društvo |strel.kisovec@gmail.com  

◊Strelišče Strelskega društva Kisovec

9.00 6. pohod po rudarski pohodni in 
učni poti |RMED SREČNO Zagorje 
|rmed.srecno@gmail.com
◊Start: parkirišče v Evroparku

12.00 Kulinarični festival 
ZAGORJE OB ŽLICI 
|Gastrofuzija, Občina Zagorje ob Savi
|www.zagorje.si
◊Mestna ploščad pred Weinbergerjevo hišo

nedelja, 18. september 
9.00 60-letnica Strelskega društva Kisovec: 

Strelska tekma s standard zračno
puško v enotni kategoriji
|Strelsko društvo |strel.kisovec@gmail.com 

◊Strelišče Strelskega društva Kisovec

NAČRTUJEMO:

V času praznovanj se bo 1. 8. 2022 začela prenova Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski na Izlakah, v avgustu 

bo svoja vrata v novih prostorih odprl Mladinski oddelek Knjižnice Mileta Klopčiča, septembra bomo obeležili 50. 

obletnica Vrtca Zagorje - enote Center, do konca septembra bo v Evroparku urejeno otroško igrišče s privlačnimi igrali 

in napravami, ki bodo hkrati spodbujali igro otrok in krepili njihove motorične sposobnosti, na novo bo urejeno tudi 

območje fitnesa na prostem, ki bo z izbrano opremo namenjeno nekoliko starejšim uporabnikom.

Zagorje bo septembra gostilo tudi osrednjo slovesnost Kemijskega instituta Ljubljana, na kateri bo predstavljena načr-

tovana vzpostavitev razvojnega centra za brezogljične tehnologije v Zasavju, na njej pa bodo podelili tudi prestižne 

Preglove nagrade za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved.

V času teka po zagorski dolini bo
Občina Zagorje ob Savi

obiskovalcem podarila kornet
(donator SPAR Zagorje)

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM

V petek, 5. avgusta, bo med 22. in 4. uro zjutraj zaprta državna cesta od odcepa za Spar do rondoja v središču 

Zagorja. 

V soboto, 6. avgusta, bo med 22. in 4. uro zjutraj zaprta državna cesta od odcepa za Spar do tržnice. Obvoz za 

osebna vozila bo urejen po lokalni cesti »čez Ruardi« (Grajska ulica-Potoška vas) in po Prešernovi cesti. 

V soboto, 6. 8. 2022, v času od 18. do 19. ure, bodo zaradi prireditve »17. tek po Zagorski dolini«, 

izvedene kratkotrajne popolne zapore državnih cest na relaciji Polšina-Izlake- Kisovec-tržnica Zagorje. 

Zaradi kratkotrajnosti popolne zapore ceste obvoza ne bo.  

Vse voznike in udeležence prireditve vljudno naprošamo, da upoštevajo postavljeno prometno signali-

zacijo, navodila policistov, redarjev in organizatorja prireditve. 

Hvala za razumevanje.


