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PODJETNIŠTVO ZA NOVE PRILOŽNOSTI
• Urejamo Ekonomsko poslovno cono Zagorje ob Evroparku. Za cono velja ve-

liko zanimanje podjetnikov, saj so štirje od petih karejev že prodani domačim 
podjetjem.

Prvi potrjen projekt v okviru 
Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije



Spoštovani občanke in občani!
Spet je pred nami avgust, mesec, ko slavi naša občina. Z veseljem lahko napovem, da se 
življenje počasi vrača v stare tirnice, kar dokazuje tudi koledar prireditev, na katerih se bomo 
srečevali ta mesec in vsaj za nekaj trenutkov pozabili na vsakdanje skrbi.
A virus, ki nas je zaznamoval in nam spremenil življenje, še zdaleč ni odšel, zato moramo 
biti še vedno zelo previdni na vsakem koraku in zavarovati sebe ter naše bližnje. Zato žal 
vse le ne bo tako, kot je bilo. Dolgo smo tehtali odločitev o Zagorski noči in se na koncu od-
ločili, da bi bilo tveganje za naše skupno zdravje preveliko, saj bi se na enem mestu zbrala 
nepregledna množica ljudi. Žal se letos tako še ne bomo zabavali na množični prireditvi. 
Boste pa v koledarju prireditev našli vrsto dogodkov, na katerih bomo lahko skupaj uživali. 
Zato vas prosim, da tudi v dneh, ko smo nekoliko bolj sproščeni in brezskrbni, ne pozabimo 
na zdravje in dobro počutje vseh nas. Verjamem v odgovornost vseh Zagorjank in Zagorja-
nov, zato vam na tem mestu ne bom dajal nasvetov, kaj storiti, saj vem, da je vsak pri sebi 
zagotovo sprejel odločitev, ki je najboljša zanj in za njegove bližnje. Le to vas prosim, da z 
veliko mero zdrave pameti in previdnosti živite in delate še naprej.
Kljub temu, da smo se zaradi koronavirusa srečevali z različnimi težavami, ki si jih pred 
nekaj leti sploh nismo mogli zamisliti, kaj šele, da bi načrtovali njihove rešitve, lahko oce-
nim, da je med obema praznikoma minilo še eno uspešno leto. Lotili smo se velikih naložb 
in tudi takih, ki jih morda ne vidite vsi in že od daleč, a so zelo pomembne za številne 
prebivalce. Tako moderniziramo mestne ulice, popravili smo kilometre javnih poti in občin-
skih ter krajevnih cest, saniramo plazove in druge posledice naravnih nesreč in še bi lahko 
našteval.
Naši mladi se bodo že septembra razveselili dveh šolskih objektov – nove Glasbene šole, ki 
je našla prostor v nekdanji upravni stavbi podjetja Svea in res težko pričakovane sodobne 
telovadnice v Osnovni šoli Toneta Okrogarja.
Mladi kolesarji so uredili moderno gorskohitrostno progo Cilenca Trails, s katero bodo obo-
gatili turistično ponudbo v naši občini in regiji, saj računamo, da nas bodo na ta račun 
obiskali številni ljubitelji gorskohitrostnega kolesarjenja. V prihodnjih letih bomo njim in 
ostalim turistom ponudili še veliko več.
Te dni namenu predajamo tudi nova električna kolesa z najsodobnejšimi postajališči. Ver-
jamem, da si jih boste z veseljem izposojali in z njimi ravnali odgovorno, saj gre za našo 
skupno lastnino. Želim vam, da vas kolesa popeljejo po naši občini in da z njimi odkrijete 

tudi tiste prekrasne kotičke, ki jih morda še ne poznate.
Naša občina ponuja res veliko. Morda se tudi sami ne zavedamo, kako zelo lepa in bogata 
je. Sploh v časih, ki so težki in v nas vzbujajo negotovost, celo nezadovoljstvo, naj nam bo 
v uteho naša prekrasna okolica. Včasih se soočam z očitki, kaj je bilo treba nečesa. Ko smo 
urejali naš prekrasen Pristan, prostor, kjer se bomo ob različnih dogodkih srečevali ali pa 
se zgolj sprehodili do njega in iz okolice črpali pozitivno energijo, je bilo veliko kritik, da 
urejamo območje, ki bi ga lahko preprosto pustili v neurejenem stanju. 
A sam rad živim v urejenem, lepem in čistem okolju. Občino Zagorje ob Savi dojemam kot 
svoj topel dom, zato si želim, da je ta lep in očem prijazen. Verjamem, da tudi večina vseh 
vas razmišlja tako. Zavedam se, prav tako moji sodelavci na Občini Zagorje ob Savi, da je 
potreb vsaj toliko in morda še več, kot je prebivalcev v naši zagorski dolini. Čisto vsem ne 
moremo ustreči, se pa trudimo po svojih najboljših močeh, da zadostimo različnim potre-
bam.
Ob vseh naložbah ne pozabljamo na socialo in se res trudimo, da bi olajšali življenje najra-
zličnejšim ranljivim skupinam. Tako so se naši starostniki maja razveselili novega projekta 
Sopotniki, ki jim omogoča brezplačne prevoze po občini in do Splošne bolnišnice Trbovlje. Z 
zadovoljstvom ugotavljam, da je avto, ki ga vozijo prizadevni prostovoljci, ves čas na cesti, 
kar pomeni, da ga starostniki s pridom koristijo.
Prav tako nismo pozabili na naše gasilce, katerim redno obnavljamo vozni park, na zdra-
vstvene delavce, s katerimi smo skupaj nabavili dve novi reševalni vozili za nujno reševalno 
službo Zdravstvenega doma Zagorje in še bi lahko našteval.
Nekaj naših pridobitev boste lahko videli v zloženki, ki smo jo pripravili za vas, še več pa 
seveda, če se sprehodite po naši lepi občini.

Spoštovani!

Bodite ponosni na svoj kraj, kjer živite in na svojo občino, ki praznuje v teh dneh. Želim vam, 
da bi tukaj, v naši dolini, obdani s prekrasno zeleno naravo, živeli življenje polno radosti in 
zadovoljstva. Iskreno vam čestitam ob prazniku in se zahvaljujem slehernemu med vami, 
saj čisto vsak doda svoj kamenček v naš skupni mozaik. Prijazno vas vabim na vse prireditve, 
ki smo jih pripravili za vas in na druženja, ki smo jih tako dolgo pogrešali. 

Pazite nase in se imejte lepo!

Župan Matjaž Švagan



Datum      Ura       Prireditev                       Lokacija              Organizator                       Prijave in info Datum      Ura       Prireditev                       Lokacija              Organizator                       Prijave in info

petek,
30. 7.

19.00

20.00

Petkovi poletni večeri:
Glasbeni večer - Mladi asi

Marko Vozelj in MOJS3

Mestna ploščad pred 
Weinbergerjevo 
hišo

KC DD Zagorje ob Savi, 
Občina Zagorje ob Savi

info@kulturnidom-zagorje.si ali 
na telefon 041 489 305

petek,
30. 7. 18.00

Postavitev kontejnerja 
paviljona medena zgodba

Tržnica Pod uro
Čebelarsko društvo 
Zagorje 

cd.zagorje@gmail.com ali na 
telefon: 031 881 999 (Marin-
ka Dolinšek)

sobota,
31. 7.  8.00 Predstavitev čebelarstva Tržnica Pod uro

Čebelarsko društvo 
Zagorje

cd.zagorje@gmail.com ali na 
telefon: 031 881 999 (Marin-
ka Dolinšek)

sobota,
31. 7. 10.00

Turnir 3v3 v odbojki na 
mivki

Igrišče Šentlambert
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Prijave ekip: jani@mczos.si; 
Info na www.mczos.si

nedelja,
1. 8. 11.00

Počastitev 80. obletnice 
ustanovitve Revirske parti-
zanske čete na Čemšeniški 
planini

Čemšeniška planina
Združenje borcev za 
vrednote NOB 
Zagorje ob Savi

 03 56 660 08

ponedeljek,
2. 8. 10.00

Čvekava kava, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

torek, 
3. 8. 10.00

Igrivi kamenčki, ustvarjalna 
delavnica

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

sreda,
4. 8. 9.30 

Kreativnica – ustvarjalna 
delavnica za otroke in mla-
dostnike

Terasa pred 
Knjižnico Mileta 
Klopčiča Zagorje 
ob Savi

Društvo prijateljev mladi-
ne Zagorje in Mladinski 
center Zagorje

www.dpm-zagorje.si

četrtek,
5. 8. 9.30 

Vrvež v parku – druženje za 
otroke in mladostnike 

Park dr. Janeza 
Drnovška, pri pol-
dnevniku

Društvo prijateljev mladi-
ne Zagorje in Mladinski 
center Zagorje

www.dpm-zagorje.si
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četrtek,
5. 8. 18.00 

VegeKuhna, kuharska de-
lavnica Falafel in veganski 
cheesecake

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Prijave na info@mczos.si

petek,
6. 8.

10.00 Igre brez meja
Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

petek,
6. 8. 15.00

Dnevni center, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

sobota,
7. 8. 9.00

Vzpon na Zasavsko Sveto 
goro

Start: tržnica Pod 
uro 

Kolesarski klub 
Zagorska dolina

www.koloklub.si
STARTNINA

sobota,
7. 8. 9.00 Pohod po zagorski dolini 

Start: tržnica Pod 
uro

Športno društvo Izlake

www.sdizlake.si
041 336 594 Rudi
040 832 696 Milan
STARTNINA

sobota,
7. 8.

9.00 - 
12.00

Festival Dojiva se Evropark Zagorje
Mali Migec, 
Društvo pod srcem

sobota,
7. 8.

9.00 - 
12.00

10.30

Kreativnica za otroke in 
razgibalne igre, napihljiva 
igrala

Otroška predstava Mala 
murska deklica

Mestna ploščad pred 
Weinbergerjevo hišo

DPM Zagorje ob Savi, 
KU-KUC gledališče

www.dpm-zagorje.si

Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Zagorje ob Savi
s podelitvijo občinskih priznanj 
(Gostje: Lado Bizovičar in znani glasbeniki iz Zagorja)

četrtek,

5.8. 19.00

KC DD Zagorje Občina Zagorje ob Savi www.zagorje.si



V SKRBI ZA NAŠE MLADE …
• Septembra bomo odprli dve težko pričakovani na-

ložbi. Učenke in učenci bodo telovadili v prenovljeni 
in sodobno urejeni telovadnici Osnovne šole Toneta 
Okrogarja.

• Mladi glasbenice in glasbeniki bodo pridobivali znanje 
v Glasbeni šoli, ki bo skupaj z Regionalno razvojno 
agencijo Zasavje dobila nove prostore v obnovljenem 
objektu nekdanjega podjetja Svea. 

• Objekt Proletarec – stičišče zagorske doline je v drugi 
polovici lanskega leta zasijal v prenovljeni podobi.



… IN NAŠE STAROSTNIKE
• V občini Zagorje ob Savi je prve dni maja zaživel 

projekt brezplačnih prevozov za starejše po 
zagorski dolini in do Splošne bolnišnice Trbovlje.
Naši prostovoljci so na cesti vse dni v letu.



ŠPORT ZA ZDRAVJE
• Zgradili bomo najdaljšo kolesarsko stezo v 

tem delu Slovenije, ki vas bo vodila od za-
gorske železniške postaje pa vse do Orehovi-
ce. 

• Za vas smo kupili električna kolesa in postavili 
sodobne terminale.

• Drznejši kolesarji se že lahko spustite po gor-
sko hitrostni kolesarski progi Cilenca.

• Obnavljamo otroška in športna igrišča.



BREZ KULTURE NAM ŽIVETI NI
• Obnovili bomo odrsko tehniko v Kulturnem centru Dela-

vski dom Zagorje in z naložbo ustvarili pogoje za kakovo-
stna gostovanja tako domačih ustvarjalcev kot tudi drugih 
gledališč.

• Knjižnica Mileta Klopčiča bo v neposredni bližini dobila 
dodatne prostore.
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sobota,
7. 8. 18.00

16. tek po zagorski dolini

Cici tek
otroški tek 500 m
otroški tek 1000 m in
tek invalidov

Start: Polšina pod 
Trojanami

Start: trafika pri krožišču
Start: Gasilski dom 
Start: križišče pri Sparu
Start: Zdravstveni dom

Športno društvo Izlake

www.sdizlake.si
041 336 594 Rudi
040 832 696 Milan
STARTNINA

ponedeljek,
9. 8. 10.00

Čvekava kava, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

torek,
10. 8. 10.00 Angleščina skozi igro

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

sreda,
11. 8. 9.30

Kreativnica – ustvarjalna 
delavnica za otroke in mla-
dostnike

Terasa pred 
Knjižnico  Mileta 
Klopčiča Zagorje

Društvo prijateljev mladi-
ne Zagorje in Mladinski 
center Zagorje

www.dpm-zagorje.si

sreda,
11. 8. 20.30

Kino pod zvezdami: Glej in 
se čudi (2016), dokumen-
tarni film

Igrišče Proletarec
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

četrtek,
12. 8.

8.00 - 
13.00

Ribištvo Ribnik Zagorje
Društvo upokojencev 
Zagorje ob Savi

četrtek,
12. 8. 

9.30
Vrvež v parku – druženje za 
otroke in mladostnike 

Park dr. Janeza 
Drnovška, pri pol-
dnevniku

DPM Zagorje ob Savi in 
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.dpm-zagorje.si

četrtek,
12. 8. 

16.30
Risbe ustvarjajmo z naravni-
mi materiali

Vrt tete Johance
Društvo za zdravilne 
rastline Zasavje

Slovesna predaja e-koles v uporabo
sobota,

7.8. 18.00
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petek,
13. 8. 9.00

Poletne dogodivščine v KS 
Kisovec, aktivnosti za otroke

Igrišče Čebinov 
travnik

DPM Zagorje ob Savi in 
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.dpm-zagorje.si
www.mczos.si

petek,
13. 8. 10.00

Igrivi magnetki, ustvarjalna 
delavnica

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

petek,
13. 8. 19.00 Koncert – »KONTRASTI« 

Domačija Medved, 
Podkum 66

Mednarodni glasbeni 
festival »Ursus«

www.festivalursus.com
info@festivalursus.com
VSTOPNINA

petek,
13. 8. 20.00

Mlada zagorska noč: 
Hamo in Rudi Bučar

Igrišče Proletarec
Mladinski center 
Zagorje ob Savi in ŠKLAB

www.mczos.si
VSTOPNINA

petek,
13. 8. 20.00

Petkovi poletni večeri:Gle-
dališka predstava Špas 
teatra - Kriza srednjih let

Mestna ploščad 
pred Weinberger-
jevo hišo 
v primeru dežja bo 
predstava v KC DD Zagorje

KC DD Zagorje ob Savi, 
Občina Zagorje ob Savi

info@kulturnidom-zagorje.si 
ali na telefon 041 489 305

ponedeljek,
16. 8. 10.00

Čvekava kava, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

torek,
17. 8. 10.00 Drajv-in kino

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

sreda, 
18. 8.

9.30
Kreativnica – ustvarjalna 
delavnica za otroke in mla-
dostnike

Terasa pred 
Knjižnico Mileta 
Klopčiča Zagorje 
ob Savi

DPM Zagorje ob Savi in 
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.dpm-zagorje.si

sreda,
18. 8. 18.00

Reciklažnica, delavnica 
ponovne uporabe

Mladinski center 
Zagorje ob Savi 

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si
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četrtek,
19. 8. 9.30 

Vrvež v parku – druženje za 
otroke in mladostnike 

Park dr. Janeza 
Drnovška, pri pol-
dnevniku

DPM Zagorje ob Savi in 
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.dpm-zagorje.si
www.mczos.si

petek,
20. 8. 9.00

Poletne dogodivščine v KS 
Podkum, aktivnosti za otoke

Športno igrišče 
Podkum

Društvo prijateljev mladi-
ne Zagorje in Mladinski 
center Zagorje

www.dpm-zagorje.si
www.mczos.si

petek,
20. 8. 10.00

Ples marjetic, ustvarjalna 
delavnica

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

petek,
20. 8. 15.00

Dnevni center, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

petek,
20. 8.

18.00 
19.00

Koncert »ZVOKI LEGEND« 
Koncert »ZVOKI LEGEND«

Domačija Medved, 
Podkum 66

Mednarodni glasbeni 
festival »Ursus«

www.festivalursus.com
info@festivalursus.com
VSTOPNINA

petek,
20. 8. 20.00

Petkovi poletni večeri: Glas-
beni večer - Kvatropirci

Mestna ploščad 
pred Weinberger-
jevo hišo

KC DD Zagorje ob Savi, 
Občina Zagorje ob Savi

Informacije na info@kultur-
nidom-zagorje.si ali 
na telefon: 041 489 305

petek,
20. 8. 20.00

Pidžama galama, prenoči-
mo v Mladinskem centru

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

sobota,
21. 8.

17.00
Perkmandelc vabi v svojo 
deželo

Parkirišče pri 
Avtohiši Kržišnik

Turistično društvo Ruardi www.ruardi.si 

nedelja, 
22. 8. 7.00 Ribiško tekmovanje

Ribiški dom 
Zagorje

Ribiška družina Zagorje
051 376 393 (Boštjan)
040 572 759 (Franc)
PRIJAVA

nedelja, 
22. 8. 11.00

XVI. Zasavski konjeniški 
dan z blagoslovom in 20. 
obletnica ustanovitve KK 
Valvasor – Zagorska dolina

Kisovec–Loke
KK Valvasor 
Zagorska dolina

031 323 596 (Neda)



PO DOLGI, BELI CESTI
• Zagorske ulice dobivajo lepšo podobo. 

Na 12 mestnih ulicah potekajo obno-
vitvena dela. Dela obsegajo zamenjavo 
kanalizacije, prenovo javne razsvetljave 
nove talne označbe in novo asfaltno 
prevleko.

• V načrtu je obnova ceste skozi Kisovec. 
Prenova bo vključevala dve krožišči, 
dodatne hodnike za pešce in pet pre-
hodov za pešce preko regionalne ceste. 
V sklopu naložbe bomo uredili tudi štiri 
avtobusna postajališča, obnovili javno 
razsvetljavo in na novo zgradili sistem 
za odvodnjavanje padavinskih voda z 
voziščnih površin ter obnovili celotne 
asfaltne površine z novim asfaltom.

• Obnovili bomo voziščne površine preko 
savskega mostu v Zagorju, naložba 
vključuje tudi izgradnjo novega krožišča 
pri čistilni napravi Zagorje. 

• Z roko v roki z zagorskimi krajevnimi 
skupnostmi smo obnovili kilometre jav-
nih poti in cest.
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ponedeljek, 
23. 8. 10.00

Čvekava kava, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center
 Zagorje ob Savi

www.mczos.si

torek,
24. 8. 10.00 Naravni poligon

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

sreda,
25. 8. 9.30 

Kreativnica – ustvarjalna 
delavnica za otroke in 
mladostnike

Terasa pred 
Knjižnico Mileta 
Klopčiča 
Zagorje ob Savi

DPM Zagorje ob Savi in 
Mladinski center Zagorje 
ob Savi

www.dpm-zagorje.si
www.mczos.si

četrtek,
26. 8. 9.30

Vrvež v parku – druženje za 
otroke in mladostnike

Park dr. Janeza 
Drnovška, pri 
poldnevniku

DPM Zagorje ob Savi in 
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.dpm-zagorje.si
www.mczos.si

četrtek,
26. 8. 17.00

Festival Rdeči revirji: De-
lavnica ponovne uporabe, 
poslikava obraza,  Živa knji-
žnica, delavnica žongliranja 

Park dr. Janeza 
Drnovška

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

četrtek,
26. 8. 20.00

Koncert: Popevke in Pravlji-
ce, Klara Veteršek in Urška 
Supej

Park dr. Janeza 
Drnovška

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

petek,
27. 8. 

10.00
Ples marjetic, ustvarjalna 
delavnica

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

petek,
27. 8. 18.00

Otvoritev večnamenske 
dvorane mladinskega 
centra s kulturnim progra-
mom in plesno akrobat-
ska predstava Zarjavele 
trobente

Igrišče Proletarec
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si



Datum      Ura       Prireditev                       Lokacija              Organizator                       Prijave in info

petek,
27. 8. 20.30 

Večer stand up komedije: 
Gašper Bergant

Igrišče Proletarec
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

sobota, 
28. 8. 17.00

Festival Rdeči revirji: ustvar-
jamo na veliko platno, 
Cirkuški klub Mezzoforte: 
Boogie Woogie,  Cirkokrog: 
Človek na Loncu, cirkuška 
predstava, predstavitev ne-
običajnih inštrumentov

Park dr. Janeza 
Drnovška

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

sobota, 
28. 8. 20.00

Koncert pravljičnega inštru-
menta: Hang drum,  Dejan 
Štemberger

Park dr. Janeza 
Drnovška

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

ponedeljek, 
30. 8. 10.00

Čvekava kava, druženje za 
mlade

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

ponedeljek, 
30. 8. 20.00

Premiera filmov mladih 
ustvarjalcev

Igrišče Proletarec
Mladinski center 
Zagorje ob Savi

www.mczos.si

torek,
31. 8. 10.00

Mojca in Dušan se poslav-
ljata od poletja

Pred Graščino v 
Zagorju

VGC Zasavje, ZLU www.vgc-zasavje.si

petek,
3. 9. 17.00 Sankaški trening

Sankaški startni 
poligon v Kisovcu

Sankaško društvo 
Zagorska dolina

http://luge.si

sobota,
4. 9. 8.00

Pohod po poteh dr. Janeza 
Drnovška 

Zaloka–Razbor–
Čemšenik–
Lovski dom–Prvine–
Čemšeniška planina

Turistično društvo 
Čemšenik 

www.cemsenik.si
STARTNINA



Datum      Ura       Prireditev                       Lokacija              Organizator                       Prijave in info

sobota, 
4. 9. 11.00

Državno prvenstvo v startu 
sankanja – 16. pokal za-
gorske doline, tekmovanje v 
startu sankanja – memorial 
Aleša Pociecha

Sankaški startni 
poligon v Kisovcu

Sankaško društvo 
Zagorska dolina

http://luge.si

sobota, 
4. 9.

11.00 - 
14.00

Mednarodni rokometni 
turnir (Hrvaška, Avstrija, 
Slovenija)

Športna dvorana 
Zagorje

Ženski rokometni klub 
Zagorje ob Savi

Ženski rokometni klub Za-
gorje ob Savi

sobota, 
4. 9. 20.30

Valvasorjev dan na gradu 
Medija V primeru dežja bo 
predstava v nedeljo, 5. 9. 
2021, ob isti uri

Grad Medija
Kulturno društvo Svoboda 
Elektroelement Izlake

Telefon: 041 898 169 (Nata-
ša)

nedelja, 
5. 9. 9.30 19. Pozničev memorial

Steklena dvorana 
KC DD

Šahovski klub Zagorje
Telefon: 03 56 66 745 
Predrag

sobota, 
11. 9. 9.00

5. pohod po rudarski poho-
dni in učni poti 

Start: parkirišče v 
Evroparku

Rudarsko muzejsko in 
etnološko društvo SREČ-
NO ZAGORJE

www.rmed-srecno.si

nedelja, 
12. 9. 

7.30 - 
14.00

6. Kotredež trail – Zagorska 
dolina

Evropark Zagorje
Športno turistično društvo 
Kotredež

Telefon: 040 802 226 Tomas

V času teka po zagorski dolini bo Občina Zagorje ob Savi 
obiskovalcem podarila kornet (donator SPAR).



SPREMENJEN PROMETNI REŽIM
V soboto, 7. 8. 2021, v času od 18. do 19. ure, bo zaradi prireditve »16. tek po Zagorski dolini«, postavlje-
na kratkotrajna popolna zapora državne ceste na relaciji Polšina-Izlake-Kisovec-tržnica Zagorje. Ker bo 
zapora ceste trajala kratek čas, obvoza ne bo. Vse voznike in udeležence prireditve vljudno naprošamo, da 
upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, navodila policistov, redarjev in organizatorja prireditve. 

Hvala za razumevanje.

NENAROČENA CEPLJENJA
Zdravstveni dom Zagorje bo vsak petek med 17. in 19. uro izvajal množično cepljenje za nenaročene v avli 
Delavskega doma Zagorje. Izjemoma tudi v soboto, 7. 8. 2021, med 18. in 20. uro.

SPREMEMBA PROGRAMA
Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa ali odpovedi prireditev.

Obiskovalci prireditev morajo izpolnjevati enega od 
predpisanih pogojev PCT



DOBRODOŠLI V ZAGORSKI DOLINI
Uredili smo prireditveni prostor Pristan, ki je namenjen za druženja 
in prireditve, hkrati pa bo to v prihodnosti tudi izhodiščna točka za 
turiste, ki si bodo v Zagorju ogledovali ostanke in zanimivosti iz bo-
gate rudarske preteklosti.



PERKMANDELC
(Nande Razboršek)

Skrivnostna majhna bitja
iz davnega sveta,

rudarjem so po jamah
v pomoč in strah bila.

Perkmandelc so jim rekli,
po naše jamski škrat,
so knapom žile kolma

pomagali iskat.



Z vami od 7. 8. 2021 dalje. 
Več na zanaprej.si.



30 min 
brezplačno
samo z letno naročnino

Letna naročnina 
20 EUR!

Activate your 
account & enjoy 
30 minutes of 
free rides every 
day!
Only with yearly subscription. 

SISTEM IZPOSOJE JAVNIH KOLES  |  BIKESHARE SYSTEM



1 REGISTRACIJA

Registrirate se lahko na spletni strani zanaprej.si, preko 
aplikacije nextbike ali osebno na terminalu. Po registraciji 
boste prejeli PIN za prijavo.

APLIKACIJATERMINAL SPLETNA STRAN

V mobilni aplikaciji označite ‘Parkiraj kolo’ in 
potisnite ročico za zaklep navzdol. Za nadaljevanje 
vožnje v mobilni aplikaciji izberite ‘Odpri 
ključavnico’. 
Pozor: najem se v načinu parkiranja nadaljuje.

12345

ZAČASNO PARKIRANJE KOLESA

2 NAJEM

Vnesite številko 
kolesa, ki ga želite najeti.

88***

Vnesite svojo mobilno 
telefonsko številko in PIN.

+386 *******

****

Pritisnite gumb “najem”.
Povlecite kolo iz stojala in 
se varno odpeljite.

Zapomnite si številko 
ključavnice z zaslona.

1234



3 VRAČILO

Kolo potisnite v stojalo in ga zaklenite s pritiskom ročice navzdol na ključavnici okvirja. Zvočni 
signal bo potrdil uspešno vrnitev in konec najema. Najem se bo končal samodejno. 

Če so vsa stojala zasedena, parkirajte kolo med zaklenjeni kolesi in ga zaklenite s 
pritiskom ročice navzdol na ključavnici okvirja. Najem se bo končal samodejno.

BEEP

12345

POGOSTA VPRAŠANJA

Pogosta vprašanja najdete na zanaprej.si.

CENIK

ZANAPREJ NAROČNINA    20 EUR NA LETO

30-minutni najem električnega kolesa   BREZPLAČNO

Vsakih nadaljnjih 30 minut najema    1 EUR 

električnega kolesa      

BREZ NAROČNINE

30-minutni najem električnega kolesa   1 EUR



24-urni klicni center za uporabnike

+386 80 15 05

Ob registraciji pošljite izpolnjen obrazec na bikes@nomago.si ali uredite prijavo na prodajnem mestu ZANAPREJ.

ZEMLJEVID

REGISTRACIJA ZA MLAJŠE OD 18 LET

Prvih 500 uporabnikov ZANAPREJ čaka 10 EUR nižja letna naročnina. 

5995 Železniška postaja

5996 Helfar

5997 Evropark

5998 Kisovec

5999 Izlake


