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Drage občanke, dragi občani Zagorja ob Savi,
za nami je obdobje, težko primerljivo s katerim koli v novejši zgodovini naše občine. Obdobje, ki nas je postavilo med najuspešnejše in najlepše 
urejene občine v slovenskem prostoru. Preobrazba iz sivega, z rudarsko in industrijsko preteklostjo zaznamovanega mesta v sodobno in všečno 
evropsko mesto ni bila lahka in seveda še ni končana. Res je, da smo v preteklosti iz različnih razlogov tudi izgubljali, predvsem nam je vsem sku-
paj žal vsakega delovnega mesta, ampak sledili smo filozofiji, za katero menim, da je prava. Namreč, brez ustrezne infrastrukture in zagotavljanja 
kakovosti življenja v občini tudi novih delovnih mest ne bo. Težko je zdaj, na pragu nove evropske finančne perspektive uradnikom, ki imajo škarje in 
platno delitve evropskih sredstev, dopovedati, da je, ne le Zagorje ob Savi, ampak večina občin infrastrukturno še vedno podhranjena. K sreči smo 
ob znatnem deležu evropskih sredstev, v minulih sedmih letih jih je bilo za več kot 21 milijonov evrov, marsikaj zgradili in tudi v tem vidim vzrok, da 
gospodarski optimizem veje v zagorski dolini močneje kot minula leta. Ob stebrih zagorskega gospodarstva, ki ob vlaganjih v razvoj in inovacije širijo 
proizvodnjo in zaposlujejo levji delež naših ljudi, tudi obrtniki in podjetniki vidijo doma vse večjo perspektivo. Prepričan pa sem, da bo tem ugodnim 
gibanjem dala velik pospešek obnovitev lesne industrije pod blagovno znamko SVEA. Ta, za nas Zagorjane na simbolni ravni izredno pomembna 
znamka, ostaja zagorska, eminentna družba Zlatarna Celje kot nova lastnica znamke pa pomeni napoved, da velja naše znanje in delavnost usme-
riti v korist zagorske doline in vse države. 
Ko smo pred 25. leti na brazgotinah razdejanega hriba Ruardi zgradili letalsko vzletišče, smo bili celo tarče posmeha, češ, kaj se gremo. Pa je bila to 
za naš kraj takrat vendarle revolucionarna točka preloma, od koder je krenila nova razvojna energija in nas okužila s skoraj predrzno samozavestjo, 
da lahko ob zaprtju rudnika in izgubi še nekaterih tovarn naredimo veliko več, kot zgolj preštevamo izgubljena delovna mesta v sivini industrijske 
krajine nekje za Savo, bogu za hrbtom. In prav tja gor, na Ruardi, se steka nova energija mladih ljudi z vizionarsko podjetniško slo po nečem no-
vem, združena v konkretni načrt o zgraditvi Letalskega tehnološkega parka. Pipistrelova letalska akademija, v  izvedbi podjetja Aeronavt, ki ima vse 
pripravljeno za zgraditev proizvodno-poslovnega objekta, je pritegnila zanimanje tudi drugih zasavskih podjetij, ki prihodnost vidijo v proizvodnji in 
razvoju za letalsko industrijo in z njo povezanimi dejavnostmi. Nastaja pravi grozd podjetij, ki nameravajo graditi na tem območju,  občina Zagorje 
ob Savi pa jim stoji ob strani tudi tako, da si na vso moč prizadeva pridobiti evropska sredstva za zgraditev potrebne infrastrukture. In ne bomo od-
nehali. Prav tako nameravamo dograditi infrastrukturo v obrtni coni Selo pod Ruardijem, kjer se domače podjetje Hilman, z dolgoletnimi izkušnjami 
na področju elektro in strojnih instalacij, klimatizacije in prezračevanja, prav te dni seli v na novo zgrajene proizvodno-poslovne prostore.
V naših hotenjih, urediti ta prostor čim bolje in čim lepše, vendarle nismo povsem sami. Kolikor je mogoče, nas spremlja država, ki nam sicer pri 
povprečnini nenehno jemlje, na drugi strani pa smo vendarle tik pred začetkom graditve obvoznice Ruardi, ki bo poslala v pokoj znameniti pontonski 
most, smo pred rekonstrukcijo regionalne ceste od središča mesta do mostu čez Savo, posodobitvijo ceste Izlake-Zagorje, Slovenske železnice 
pa pripravljajo temeljito prenovo železniške postaje z dodatnimi parkirišči in železniškim podhodom. Tako obsežnih investicij kot minulih nekaj let, 
najbrž res še lep čas ne bo, bo treba pač po korakih. Ampak tega smo v zagorski dolini vajeni. Nič nam ni bilo podarjenega in tudi v prihodnje nam 
ne bo. Ker za nas prihodnost pomeni izziv. To smo skupaj dokazovali minule četrt stoletja, ko smo, ne le gradili mesto, gradili smo našo samozavest 
in negovali ljubezen do domačega kraja. 
Cilj, biti najboljši, si zastavijo le najdrznejši. Naj nam bo to skupno vodilo ob občinskem prazniku. Čestitam Vam, drage občanke, dragi občani in se 
Vam zahvaljujem za vso energijo, ki jo vlivate v rast naše občine. Vabim Vas, da ponosno praznujete svoj praznik, tudi na mnogih prireditvah, ki bodo 
vrh dosegle z Zagorsko nočjo, letos že 20. po vrsti. Srečno, draga Zagorska dolina.

Vaš župan
Matjaž Švagan



ZAGORJE OB SAVI NA POTI V ZELENO

Sodelovanje v anketi o celostni prometni strategiji vam lahko 
prinese električni skuter.

Občina Zagorje ob Savi v sodelovanju s Fakulteto za logistiko 
Univerze v Mariboru pripravlja Celostno prometno strategijo 
občine Zagorje ob Savi. Da bo ta čim bolj prilagojena željam 
občank in občanov Zagorja, objavljamo anketo, s katero bomo 
poiskali usmeritve za zeleni razvoj prometa naše občine. 

Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo in ste polnoletni 
prebivalci občine Zagorje ob Savi ter boste vanjo vpisali tudi 
svoje kontaktne podatke, se boste prek žrebanja potegovali za 
nagrado – električni skuter. V nagradni igri ne morejo sode-
lovati izdelovalci prometne strategije in uslužbenci občine ter 
prebivalci drugih občin. Dodatne informacije o nagradni igri so 
vam na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.
zagorje.si.

Žrebanje nagrade bo na Zagorski noči, 6. 
avgusta okrog 23. ure, na prizorišču pred 
gasilskim domom.



PET,  
22. 7. 

9.00
 

19.00 

20.00

Računalniška delavnica in igranje računalniških igric /v organizaciji Medgeneracijskega središča Zasavje  
(Zasavska ljudska univerza)
Tarok turnir /prijavnina /v organizaciji ŠKLAB /informacije in prijave na info@sklab.org in www.sklab.org  
(prostori ŠKLAB)
Zaključni dogodek mednarodne mladinske izmenjave »May the heART be with you« /v organizaciji MC ZOS  
(Park dr. Janeza Drnovška)

SOB, 
23. 7.

10.00
15.00

Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji Knjižnice Zagorje (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
4. tekmovanje v hitrostnem spajanju sesalnega voda, ob 18. uri gasilska parada in slavnostni prevzem gasilskega 
vozila, nastop Pihalnega orkestra SVEA, od 20. ure dalje gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Gadi /v 
organizaciji PGD Padež (Padež)

PON, 
25. 7.

9.30 Spoznajmo rastline v Vrtu tete Johance /v organizaciji DPM /informacije in prijave na info@dpm-zagorje.si  
(zbor pri Mladinskem centru Zagorje, v primeru dežja prireditev odpade)

TOR,   
26. 7. 

10.00 Poletno druženje /v organizaciji DPM (terasa pred Knjižnico Zagorje, v primeru dežja prireditev odpade)

SRE, 
27. 7.

9.00 Igre z žogo: žoge iz balonov in napihnjena riba /v organizaciji Medgeneracijskega središča Zasavje  
(Zasavska ljudska univerza)



ČET, 
28. 7. 

10.00 Poletno druženje KS Kisovec: risanje stripov in izdelava poletnih torb /v organizaciji DPM (Kulturni dom Kisovec)

PET, 
29. 7.

10.00
 

18.00
18.00

Kvalitetno preživljanje prostega časa: druženje in delavnica z Mitjem Duhom /v organizaciji Medgeneracijskega središča 
Zasavje /prijave na mateja.ocepek@guest.arnes.si (Zasavska ljudska univerza)
Animirani film Angry birds /vstop prost (gledališka dvorana KC Delavski dom Zagorje)
Kuharska delavnica: VegeKuhna /v organizaciji MC ZOS /prijave na info@mczos.si  
(prazgodovinska kmetija Praštirc v Evroparku, v primeru dežja v Mladinskem centru Zagorje)

SOB, 
30. 7. 

10.00
18.00

 
19.00
19.00
19.00
21.00
21.00
21.00

Sobotno dopoldne na Mestnem trgu /v organizaciji DPM (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
Proslava ob 50. letnici PGD Ravenska vas, od 20. ure dalje veselica pod šotorom z ansamblom Viharnik /v organizaciji 
PGD Ravenska vas (pred gasilskim domom v Ravenski vasi)
Plesni večer: Zaplešite z nami na Mestnem trgu /v organizaciji MC ZOS (Mestni trg)
Kulinarična delavnica /v organizaciji ŠKLAB (Park dr. Janeza Drnovška)
LAN party /prijavnina /v organizaciji ŠKLAB /informacije in prijave na info@sklab.org in www.sklab.org (prostori ŠKLAB)
Poletni kino: Mladost (terasa KC Delavski dom Zagorje)
Otvoritev nove razsvetljave Športnega parka Izlake /v organizaciji ŠD Izlake (Športni park Izlake)
Otvoritev nove razsvetljave Športnega parka Izlake /v organizaciji ŠD Izlake (Športni park Izlake)

NED, 
31. 7.

11.00
 

13.00
 

13.00

Tradicionalna proslava na Čemšeniški planini v počastitev Revirske partizanske čete (75. obletnica) /v organizaciji 
Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi (Spomenik na Čemšeniški planini)
Veseljakov piknik z ansambli Skrivnost, Veseli Dolenjci in Domačini /v organizaciji Okrepčevalnice Lovec  
(pri Lovskem domu Čemšenik)
Turnir trojk v odbojki na mivki /prijavnina /v organizaciji ŠD Šentlambert /prijave na 041 778 049 
(igrišče na mivki v Šentlambertu)



TOR, 
2. 8.

10.00 Poletno druženje /v organizaciji DPM (terasa pred Knjižnico Zagorje, v primeru dežja prireditev odpade)

SRE, 
3. 8.

9.00 Računalniška delavnica in igranje računalniških igric /v organizaciji Medgeneracijskega središča Zasavje  
(Zasavska ljudska univerza) 

ČET, 
4. 8. 

9.00
10.00
10.00

 
18.00
19.00

 
21.00

Potep po Zagorski dolini: s Helfarjem naokrog /v organizaciji Komunale Zagorje /informacije na www.komunala-zagorje.si
Poletno druženje /v organizaciji DPM (Rudarski muzej Loke, Kisovec)
Razstava izdelkov »zagorske steklarne«, na ogled do konca oktobra /v organizaciji Medgeneracijskega središča 
Zasavje (KC Delavski dom Zagorje)
Razstava slikarja Milana Razborška (Galerija Medija)
Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Zagorje ob Savi s podelitvijo občinskih priznanj, vabljene vse občanke 
in občani (Miha Debevec in Tomaž Rožanec: Spopad harmonik) (KC Delavski dom Zagorje)
Kino pod zvezdami: Okus po ljubezni /v organizaciji MC ZOS  
(Športno igrišče Proletarec, v primeru dežja v Mladinskem centru Zagorje)

PET, 
5. 8. 

9.00
10.00

 
17.00
18.00

21.00

Potep po Zagorski dolini: s Helfarjem naokrog /v organizaciji Komunale Zagorje /informacije na www.komunala-zagorje.si 
Kvalitetno preživljanje prostega časa: druženje in delavnica z Mitjem Duhom /v organizaciji Medgeneracijskega središča 
Zasavje /prijave na mateja.ocepek@guest.arnes.si (Zasavska ljudska univerza)
Ustvarjalni park /v organizaciji DPM (Park dr. Janeza Drnovška, v primeru dežja prireditev odpade)
Turnir v malem nogometu »Zagorska noč 2016« /v organizaciji Nogometnega kluba Zagorje (Športno igrišče Proletarec)

NOČ PRED NOČJO 2016
KLAPA KAMPANEL, NEDA UKRADEN (Pred Gasilskim domom Zagorje – mesto)



SOB, 
6. 8. 

8.00
9.00
9.00

 
 

9.00
 

9.00
 

9.00
10.00
10.30
15.00

 
17.00
17.30

18.00
 
 

Turnir v malem nogometu »Zagorska noč 2016« /v organizaciji Nogometnega kluba Zagorje (Športno igrišče Proletarec)
Potep po Zagorski dolini: s Helfarjem naokrog /v organizaciji Komunale Zagorje /informacije na www.komunala-zagorje.si 
Pohod po Zagorski dolini na relaciji Tržnica Pod uro – Vine – Vinska skala – Kisovec – Repnik – Tržnica Pod uro /v 
organizaciji ŠD Izlake /prijave pol ure pred startom, informacije na info@sdizlake.si in www.sdizlake.si  
(start pred Tržnico Pod uro)
Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro 2016 , ob 11.15 podelitev priznanj na cilju /v organizaciji Kolesarskega kluba 
Zagorska dolina /informacije na www.koloklub.si, (start pred Tržnico Pod uro)
Delavnica Ustvarjalni prstki Zagorja: Šparovčki /v organizaciji Društva Tandem Zagorje  
(prostori društva Tandem Zagorje, Cesta zmage 33)
Menjalni krog /v organizaciji MC ZOS (ploščad pred Tržnico Pod uro)
Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji MC ZOS (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
Nastop glasbene izvajalke Mojce Robič /v organizaciji DPM (Mestni trg)
Košarkarski turnir: NICE 3NA3 BASKET, ob 19.uri nastop mladih rap ustvarjalcev - Hip hop open mic /  
v organizaciji MC ZOS (Športno igrišče Partizan)
Izlaška DoGaJalniCa /v organizaciji MC ZOS /prijave na info@mczos.si (KS Izlake)
Promenadni koncert Pihalnega orkestra SVEA (pri Tržnici Pod uro)

12. tek po Zagorski dolini na relaciji Izlake – Zagorje (start v naselju Polšina pod Trojanami)
Cici tek (start pri trafiki pred krožiščem), otroški tek (start pred gasilskim domom ter pri trgovini Spar), tek invalidov 
(start pri zdravstvenem domu) /v organizaciji ŠD Izlake /prijave od 16. ure do pol ure pred startom, informacije na info@
sdizlake.si in www.sdizlake.si, podelitev priznanj ob 19.30 (cilj vseh kategorij pri Tržnici Pod uro)

20. ZAGORSKA NOČ 2016 sobota, 6. 8. ob 21. uri
BOHEM, POP DESIGN, SEVERINA (pred Gasilskim domom Zagorje – mesto)
ZASAVCI, ANSAMBEL UNIKAT, ALFI NIPIČ Z ANSAMBLOM (pred Tržnico Pod uro)
ŽREBANJE DOBITNIKA ELEKTRIČNEGA SKUTERJA 
OBČINA ZAGORJE BO VSAKEMU OBISKOVALCU ZAGORSKE NOČI PODARILA KORNET (donator SPAR Zagorje)



TOR,  
9. 8.

10.00 Šahovski turnir /v organizaciji Društva upokojencev Zagorje (prostori Društva upokojencev Zagorje)

SRE, 
10. 8.

9.00
9.00

 
18.00

Kegljanje /v organizaciji Društva upokojencev Zagorje (Bowling Planet 300)
Računalniška delavnica in igranje računalniških igric /v organizaciji Medgeneracijskega središča Zasavje  
(Zasavska ljudska univerza)
Otvoritev razširjenega vodovoda od zaselka Krivica do Selišč /v organizaciji KS Šentlambert (zaselek Selišče)

ČET, 
11. 8.

16.00 Predavanje o zdravilnih rastlinah in delavnica za izdelavo zdravilnih šopkov /v organizaciji Društva za zdravilne rastline 
Zasavje (Vrt tete Johance v Evroparku)

PET, 
12. 8. 

10.00
 

20.00
 

21.50

Kvalitetno preživljanje prostega časa: druženje in delavnica z Mitjem Duhom /v organizaciji Medgeneracijskega središča 
Zasavje /prijave na mateja.ocepek@guest.arnes.si (Zasavska ljudska univerza)
4. Nuclear Weekend: glasbene skupine Chainbrake, Cowboys From Hell, San Di Ego /v organizaciji Moto kluba 
Katastrofa (Klubhouse MK Katastrofa v Kotredežu) 
Poletni kino na prostem /v organizaciji DPM (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)



SOB,  
13. 8.

9.00
 

9.00
 

10.00
 

10.00
 

16.00

Delavnica Ustvarjalni prstki Zagorja: Pingvinčki /v organizaciji Društva Tandem Zagorje  
(prostori društva Tandem Zagorje, Cesta zmage 33)
Turnir v odbojki na mivki /prijavnina /v organizaciji ŠKLAB /informacije in prijave na info@sklab.org in www.sklab.org 
(Športni park Izlake)
Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji Knjižnice pod krošnjami  
(Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
XI. Zasavski konjeniški dan in VI. Mednarodni Western turnir /v organizaciji Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor – 
Zagorska dolina (poligon KK Vajkard Valvasor – Zagorska dolina v Kisovcu)
4. Nuclear Weekend: Motoristične igre, od 20. ure glasbene skupine Bluesback, Slain OI Friend, Pero Lovšin, Ivan 
Čukić /v organizaciji Moto kluba Katastrofa (Klubhouse MK Katastrofa v Kotredežu)

NED, 
14. 8. 

7.00
10.00
dop.

Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob Savi /v organizaciji Ribiške družine Zagorje (pri ribniku Zagorje)
Gradnja Prazgodovinske kmetije Praštirc /v organizaciji MC ZOS (pri brunarici v Evroparku)
Predaja električnega skuterja Policijski postaji Zagorje ob Savi, več informacij na www.zagorje.si

PON, 
15. 8. 

9.30 Angleške igrarije: delavnica bo trajala do 17. 8. /v organizaciji DPM /informacije in prijave do 2. 8. na info@dpm-zagorje.
si (prostori Mladinskega centra Zagorje)

SRE, 
17. 8. 

10.00 Čarovniški triki in čarovniški klobuk /v organizaciji Medgeneracijskega središča Zasavje (Zasavska ljudska univerza)

ČET, 
18. 8.

18.00 Fotografska razstava: Fotografsko društvo F8, Velenje (avla KC Delavski dom Zagorje) 

PET, 
19. 8.

9.00
 

17.00

Računalniška delavnica in igranje računalniških igric /v organizaciji Medgeneracijskega središča Zasavje  
(Zasavska ljudska univerza)
Ribiški večer: peka postrvi in druženje z ansamblom Falant /v organizaciji Ribiške družine Zagorje  
(brunarica v Evroparku)



SOB, 
20. 8. 

9.00
 

10.00
 

13.00
 
 
 
 

19.00

Delavnica Ustvarjalni prstki Zagorja: Zapestnice in pasovi /v organizaciji Društva Tandem Zagorje  
(prostori društva Tandem Zagorje, Cesta zmage 33)
Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji DPM Zagorje (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
10. tradicionalna prireditev Perkmandelc vabi v svojo deželo: stojnice, predstavitev starodobnikov, ob 14.30 turnir v 
malem nogometu, ob 16. uri ustvarjalne delavnice, ob 17. uri 7. Perkmandelčev pohod od KC Delavski dom Zagorje do 
Avtohiše Kržišnik, tekmovanje v »Metanju kulma u hunt«, ob 18. uri podelitev priznanj s kulturnim programom, ob 19. 
uri 10. tradicionalni skok čez kožo, od 20. ure dalje rajanje z ansamblom Kvintet Dori /v organizaciji Turističnega društva 
Ruardi (KS Franc Farčnik, pri Avtohiši Kržišnik)
Poker turnir /prijavnina /v organizaciji ŠKLAB /informacije in prijave na info@sklab.org in www.sklab.org  
(prostori ŠKLAB)

NED, 
21. 8. 

9.30 Šahovski turnir - 15. Pozničev memorial /v organizaciji Šahovskega kluba Zagorje  
(Steklena dvorana KC Delavski dom Zagorje)

TOR, 
23. 8.

10.00
18.00

Poletno druženje /v organizaciji DPM (terasa pred Knjižnico Zagorje, v primeru dežja prireditev odpade)
Kuharska delavnica: VegeKuhna /v organizaciji MC ZOS /prijave na info@mczos.si (Mladinski center Zagorje)

SRE, 
24. 8. 

9.30 Počitniška kuharija: priprava kanapejev in sadne solate /v organizaciji DPM in Medgeneracijskega središča  
Zasavje /prijave na mateja.ocepek@guest.arnes.si (Zasavska ljudska univerza)

ČET, 
25. 8.

9.30 Kulinarična delavnica z degustacijo /v organizaciji DPM /informacije in prijave do 17. 8. na info@dpm-zagorje.si  
in 041 699 412 (Gostišče Čop na Podkumu)

PET, 
26. 8.

 
17.00

Počitniški izlet: Mesto Zagreb in obisk živalskega vrta /v organizaciji DPM /informacije o ceni in prijave do 20. 8.,  
info@dpm-zagorje.si 
14. tradicionalni veteranski turnir v malem nogometu /prijavnina /v organizaciji ŠD Šentlambert /prijave na 041 353 545 
(nogometno igrišče v Šentlambertu)

SOB, 
27. 8. 

9.00
 

10.00
15.00

 
19.00

Delavnica Ustvarjalni prstki Zagorja: Posodice za kulije /v organizaciji Društva Tandem Zagorje  
(prostori društva Tandem Zagorje, Cesta zmage 33)
Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji Knjižnice Zagorje (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
25. tradicionalni članski turnir v malem nogometu /prijavnina /v organizaciji ŠD Šentlambert /prijave na 031 557 038, od 
17. ure veteranski turnir (nogometno igrišče v Šentlambertu)
LAN party /prijavnina /v organizaciji ŠKLAB /informacije in prijave na info@sklab.org in www.sklab.org (prostori ŠKLAB)

NED, 
28. 8.

8.00 25. tradicionalni članski turnir v malem nogometu /v organizaciji ŠD Šentlambert (nogometno igrišče v Šentlambertu)

PON, 
29. 8. 

18.00 Predstavitev kluba borilnih veščin Pon Do Kwan Zagorje (Mestni trg, v primeru dežja prireditev na Tržnici Pod uro)



TOR, 
30. 8. 

10.00 Poletno druženje /v organizaciji DPM (terasa pred Knjižnico Zagorje, v primeru dežja prireditev odpade)

SRE, 
31. 8. 

9.30 Poslušamo zgodbo in ustvarjamo - knjižna kazala /v organizaciji DPM in Medgeneracijskega središča Zasavje 
(Zasavska ljudska univerza)

PET,  
2. 9. 

20.00 Slovo poletju s slovensko popevko: Neva in Simon (terasa Delavskega doma, v primeru dežja prireditev odpade)

SOB, 
3. 9. 

8.00
 

9.00
10.00
19.00

Čemšeniški pohod po poti dr. Janeza Drnovška /v organizaciji Turističnega društva Čemšenik in KS Čemšenik  
(start izpred gostilne Zaloka)
Rudarska pohodna in učna pot /v organizaciji RMED Srečno Zagorje (start v Evroparku Zagorje)
Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji MC ZOS (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
10. Grajske štorije /v organizaciji Prosvetnega društva Čemšenik (Grad Gamberk)

SRE, 
7. 9.

16.00 Otvoritev prenovljene skakalnice z novo plastiko in regijska tekma v smučarskih skokih /v organizaciji SK Zagorje, 
Sekcija za skoke Kisovec (Skakalnica v Kisovcu)

PET, 
9. 9. 

17.00
 

19.00

11. pokal Zagorske doline – trening v startu sankanja /v organizaciji Sankaškega društva Zagorska dolina  
(sankaški objekt v Kisovcu)
Petkova pumpa /v organizaciji ŠKLAB (Športno igrišče Proletarec)

SOB, 
10. 9.

9.00
 

10.00
15.30

11. pokal Zagorske doline – tekmovanje v startu sankanja /v organizaciji Sankaškega društva Zagorska dolina  
(sankaški objekt v Kisovcu)
Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji DPM Zagorje (Mestni trg, v primeru dežja odpade)
Svečana seja v počastitev 70. letnice Lovske družine Zagorje, druženje z ansamblom Cvet /v organizaciji Lovske 
družine Zagorje (Lovski dom na Klančišah)

NED, 
11. 9. 

10.00 2. Kotredež trail: tek in pohod po poteh okoli Kotredeža /v organizaciji ŠD Kotredež /informacije in prijave na spletni 
strani  www.kotredeztrail-2016.com (pri gasilskem domu v Kotredežu)

SOB, 
17. 9.

10.00
dop.

Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji Knjižnice Zagorje (Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
ZAGORJE KOLESARI (ob svetovnem tednu mobilnosti)
Občina Zagorje ob Savi bo trem izžrebanim udeležencem podarila kolesa, več informacij na www.zagorje.si 

SOB, 
24. 9. 

10.00
 

19.00

Druženje na ploščadi Mestnega trga /v organizaciji Knjižnice pod krošnjami  
(Mestni trg, v primeru dežja prireditev odpade)
LAN party /prijavnina /v organizaciji ŠKLAB /informacije in prijava na info@sklab.org in www.sklab.org  
(prostori ŠKLAB)

Lepo, lepše… Zagorje



KOPALNI AVTOBUS
Občina Zagorje ob Savi bo med 1. in 15. avgustom organizirala avtobusne prevoze do kopališča Aqua Roma v Rimskih Toplicah in nazaj. Odhod 
kopalnega avtobusa bo vsak dan ob 9.30 uri z glavne avtobusne postaje v Zagorju. Kopalci bodo na avtobus lahko vstopali tudi na postaji pri 
Ajdi na Izlakah in v Kisovcu. Povratek s kopališča v Rimskih Toplicah v Zagorje bo ob 16.30 uri. Kopalci boste znesek za kopalno karto poravnali 
ob vstopu na avtobus. 
Ob slabem vremenu prevoza ne bo. Informacije o odhodu avtobusa lahko dobite na telefonski številki dežurnega prometnika 03-56-55-109 in 
03-56-55-110. Kopanje na kopališču Aqua Roma v Rimskih Toplicah so omogočili: Občina Zagorje ob Savi, Hotel Aqua Roma Rimske Toplice in 
Integral Zagorje ob Savi.

Posebni prometni režim v času Zagorske noči
V okviru Zagorske noči bo 6. avgusta med 22. in 4. uro zjutraj popolnoma zaprta državna cesta od odcepa za Spar do tržnice in sicer za vsa 
motorna vozila. Zaprti del ceste na relaciji krožišče - tržnica bodo lahko koristili samo pešci in kolesarji, za red bodo skrbeli varnostniki ter reditelji. 
Območje ceste od Spara do gasilskega doma bo zaprto tudi za pešce in kolesarje, zaradi zagotavljanja prostega intervencijskega dostopa do 
prizorišča prireditve, dostop za pešce bo po Kidričevi ulici. Na tem delu zaprte ceste bodo veljala enaka pravila kot ob prireditvi Silvestrovanje 
2015. Na cesti ob potoku za avtobusno postajo bo 6. 8. urejena začasna intervencijska pot, ki bo popolnoma zaprta za ves promet, zato vas lepo 
prosimo, da tam ne parkirate.  
Udeležence prireditev vljudno naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter navodila varnostnikov in rediteljev. 

Informacije v zvezi s programom prireditev na www.zagorje.si 


