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1. VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2019 
 

 

1.1.1 Program v okviru dejavnosti Doma kulture  
 

V letu 2019 smo izvedli 15 večjih lastnih tržnih dogodkov, skupaj z društvi in drugimi organizacijami 

smo izvedli 9 dogodkov v javno dobro, kot partnerji in sodelujoči v programu pa sodelovali še pri 

nekaterih manjših aktivnostih. Neprofitno smo izvedli animacije za otroke v javnem zavodu OŠ 

Braslovče in Zasebnem vrtcu Bambi.  

 

V Braslovčah smo organizirali številne izobraževalne programe (4) in tečaje (3). Izvedli smo slaščičarski 

tečaj, ki je vključeval 4 delavnice, brezplačno druženje za starejše z različnimi tematikami ter različne 

stopnje tečajev družabnih plesov. Hkrati smo občanom in prebivalcem Spodnje Savinjske doline 

omogočili dva 50-urna brezplačna izobraževalna programa in enega 120-urnega, ki so potekali v 

učilnici Centra za kmetijstvo in podjetništvo Braslovče in na drugih lokacijah.  

 

1.1.2 Program v okviru dejavnosti TIC-a 

 

V okviru dejavnosti Turistično-informacijskega centra smo izvedli 47 programov za promocijo 

kulturne dediščine za večje skupine, sprejeli pa smo še nekaj manjših skupin in posameznikov. Na 

Gradu Žovnek smo izvedli tudi štiri grajske poroke. 

 

Razvili smo številne spominke, v sodelovanju z lokalnimi ponudniki razvili »košarico domačih dobrot« 

ter v TIC-u predstavili in ponudili številne živilske izdelke na temo hmelja in drugih domačih jedi ter 

ročno izdelanih unikatnih izdelkov. Za Občino Braslovče smo pripravili nekaj medijskih objav, 

promocijskih akcij, izvajali pa smo tudi direktno neposredno trženje na več kot 2.000 e-naslovov.  

 

Za Občino Braslovče in drugimi partnerji smo resno pristopili tudi iskanju novih virov za nadaljnji 

turistični razvoj občine. Skupaj smo pripravili dva nova projekta – Braslovško jezero in Braslovče skozi 

čas, podeželski muzej kot nadgradnja projekta Skupn plac. Dorekli pa smo tudi dve večji promocijski 

akciji, predstavitev in nastopa v okviru oddaji Dobro jutro ter turistične patrulje Radia Aktual in 

Svet24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 PODROBNEJŠI PROGRAM 2019 PO MESECIH IN VSEBINSKIH SKLOPIH 

 

ENKRATNI DOGODKI 

 

JANUAR 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Monokomedija 

Uroša 

Kuzmana 

»Profesor 

Kuzman 

Mlajši« 

31. 1. Dom 

kulture 

Braslovče 

Gledališka predstava 

v izvedbi SITI Teatra. 

Uprizoritvena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti; 

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev.  

 

FEBRUAR 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Siddharta, 

akustični 

koncert 

15. 2. Dom 

kulture 

Braslovče 

Akustični koncert ene 

največjih slovenskih 

rock skupin.  

Glasbena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti;  

razvijanje ustvarjalnosti; 

razvijanje estetske občutljivosti 

in kritičnega odnosa ob kulturi 

in umetnosti;  

spodbujanje kulturno-

umetniške dejavnosti; 

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev in zagotavljanje 

kulturnih dobrin;  

razvoj področij kulture in 

umetnosti. 

Picko in 

Packo, 

igrano-

lutkovna 

predstava 

25. 2. Dom 

kulture 

Braslovče 

V okviru otroškega 

abonmaja »Teatra pod 

Dobrovljami« smo 

izvedli predstavo Picko 

in Packo, v izvedbi 

gledališča Makarenko. 

Uprizoritvena 

dejavnost 

 

MAREC 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Koncert ob 

dnevu žena 

8. 3. Dom 

kulture 

Braslovče 

Na dan žena smo 

pripravili veliki 

koncert s salonskim 

orkestrom Lucky & 

The Pipes, gosti 

večera klapo Skalo in 

MPZ OŠ Braslovče.  

Glasbena 

dejavnost  

Dvig kulturne zavesti; 

razvijanje ustvarjalnosti; 

razvijanje estetske 

občutljivosti in kritičnega 

odnosa ob kulturi in 

umetnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev in zagotavljanje 

kulturnih dobrin; 

razvoj področij kulture in 

umetnosti. 

Muzikal 

Nune v 

akciji!  

20. 3. Dom 

kulture 

Braslovče 

Muzikal v izvedbi 

produkcijske hiše 

Jurija Franka Prospot z 

znanimi slovenskimi 

umetniškimi imeni.  

Uprizoritvena 

dejavnost 

Plesni večer  29. 3.  Dom 

kulture 

Braslovče 

Plesni večer z živo 

glasbo Dua Vedrina.  

Koncert, 

plesna 

aktivnost 



APRIL 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Lisička 

Zvitorepka, 

lutkovno-

igrana 

predstava 

1. 4.  Dom 

kulture 

Braslovče 

V okviru otroškega 

abonmaja »Teatra 

pod Dobrovljami« 

smo izvedli predstavo 

Lisička Zvitorepka v 

izvedbi Lutkovnega 

gledališča Velenje. 

Uprizoritvena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti; 

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev. 

Energije 

Žovneka v 

meditaciji 

17. 4. Grad 

Žovnek 

V sodelovanju z 

Alfredom Brinovcem 

in Matejo Mayo Rotar 

smo pripravili 

meditacijsko uro. 

Duhovna 

dejavnost, 

sprostitvena 

dejavnost 

Razvijanje 

ustvarjalnosti;  

spodbujanje kulturno-

umetniškega 

ustvarjanja;  

skrb za kulturno 

vzgojo in 

izobraževanje;  

dvig kulturne zavesti; 

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev. 

 

MAJ 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Predstava 

Medvedja 

simfonija, po 

motivih 

Maše in 

medveda 

13. 5. Dom 

kulture 

Braslovče 

V okviru otroškega 

abonmaja »Teatra 

pod Dobrovljami« 

smo izvedli predstavo 

Medvedja simfonija, v 

izvedbi gledališča Ku-

kuc.  

Uprizoritvena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti; 

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev. 

Obisk 

predsednika 

Zveze občin 

Slovenije in 

direktorja 

podjetja 

Kovod 

Postojna 

16. 5.  Grad 

Žovnek 

Na gradu Žovnek smo 

pripravili sprejem za 

župana občine 

Braslovče Tomaža 

Žoharja, ki je gostil 

predsednika Zveze 

občin Slovenije in 

župana občine Pivka 

gospoda Roberta 

Smrdelja in direktorja 

podjetja Kovod 

Postojna Davida 

Penka. 

Dejavnost 

promocije 

turizma in 

kulturne 

dediščine 

Sodelovanje na področju 

kulture in turizma;  

promocija lokalnih turističnih 

znamenitosti;  

kritična izmenjava mnenj in 

idej za razvoj kulture in 

turizma;  

spodbujanje kulturno-

umetniške dejavnosti.  



Vodena 

meditacija na 

prostem 

16. 5. Grad 

Žovnek 

V sodelovanju z 

izvajalko Matejo 

Mayo Rotar smo 

pripravili vodeno 

meditacijo na 

prostem, z namenom 

osredotočanja v 

notranjost 

človekovega duha.  

Duhovna 

dejavnost, 

sprostitvena 

dejavnost.  

Razvijanje ustvarjalnosti; 

spodbujanje kulturno-

umetniškega ustvarjanja;  

skrb za kulturno vzgojo in 

izobraževanje;  

dvig kulturne zavesti;  

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev. 

 

JUNIJ 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst progama Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Zaključna 

konferenca 

vrtca OŠ 

Braslovče 

6. 6. Grad 

Žovnek 

V stolpu gradu 

Žovnek smo gostili 

zaključno konferenco 

kolektiva vrtca OŠ 

Braslovče.  

Dejavnost 

poslovnih 

dogodkov.  

Dvig kulturne zavesti;  

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev in zagotavljanje 

kulturnih dobrin;  

razvoj področij kulture in 

umetnosti. 

Odprti atelje, 

medgenera-

cijska  

delavnica 

13. 6.  Skupn' 

plac, 

Braslovče 

V sodelovanju z 

likovno sekcijo KUD 

Polzela smo izvedli 

medgeneracijsko 

likovno-ustvarjalno 

delavnico Odprti 

atelje z razstavo za 

otroke in odrasle.   

Likovna 

umetnost, 

delavnice, 

izobraževanja.  

Razvijanje ustvarjalnosti; 

spodbujanje kulturno-

umetniškega ustvarjanja;  

skrb za kulturno vzgojo in 

izobraževanje. 

Medgenera-

cijska 

delavnica: 

Vrtičkanje 

18. 6.  Skupn' 

plac, 

Braslovče 

V sodelovanju z 

Društvom 

upokojencev 

Braslovče smo izvedli 

medgeneracijsko 

delavnico vrtičkanja.  

Likovna 

umetnost, 

delavnice, 

izobraževanja. 

Mednarodni 

dan joge 

21. 6. Grad 

Žovnek 

V sodelovanju z 

DanYoga smo 

organizirali 

meditacijski 

dogodek, kjer smo 

obiskovalcem 

ponudili tudi gong 

kopel in degustacijo 

vegetarijanskih jedi.  

Duhovna 

dejavnost, 

sprostitvena 

dejavnost. 

Razvijanje ustvarjalnosti; 

spodbujanje kulturno-

umetniškega ustvarjanja, skrb 

za kulturno vzgojo in 

izobraževanje;  

dvig kulturne zavesti, 

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev. 



Gašper 

Bergant in 

Sašo Stare, 

stand up 

22. 6.  Dom 

kulture 

Braslovče 

Sodelovali smo z 

izvajalcema pri 

izvedbi stand up 

predstave dveh 

vrhunskih slovenskih 

komikov Gašperja 

Berganta in Saša 

Stareta.  

Uprizoritvena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti;  

spodbujanje kulturno-

umetniške dejavnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev;  

zagotavljanje kulturnih dobrin. 

 

AVGUST 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst progama Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Vlado 

Kreslin, 

akustični 

koncert 

24. 8.  Dom 

kulture 

Braslovče 

Akustični koncert 

Vlada Kreslina.  

Glasbena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti;  

razvijanje ustvarjalnosti;  

razvijanje estetske 

občutljivosti;  

kritičnega odnosa ob kulturi in 

umetnosti;  

spodbujanje kulturno-

umetniške dejavnosti;  

zagotavljanje kulturnih dobrin;  

razvoj področij kulture in 

umetnosti. 

 

SEPTEMBER 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

1. 

srednjeveški 

dan na gradu 

Žovnek  

21. 9. Grad 

Žovnek 

Pestro dogajanje, 

bogati program, 

raznolika ponudba z 

Vitezi najemniki 

Celjskih grofov, 

Maistri Marpurgi, 

Vitezi Reda zmaja, 

Vitezi okroglega 

sodčka, dvornimi 

damami iz Cesarsko-

kraljevega Ptuja, 

Žovneško konjenico, 

plesalci Plesnega 

gledališča Braslovče 

… 

Uprizoritvena 

dejavnost, 

dejavnost 

ohranjanja 

kulturne 

dediščine.  

Dvig kulturne zavesti;  

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev;  

zavedanje pomena in 

ohranjanje kulturne in 

naravne dediščine;  

lokalne kulinarike ter ustnih in 

pisnih izročil lokalne 

zgodovine;  

promocija lokalne turistične 

ponudbe.  

 

 

 

 

 

 

 



OKTOBER 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Ostržek, 

igrana 

predstava za 

otroke  

7. 10. Dom 

kulture 

Braslovče 

Izvedli smo 

predstavo v okviru 

Teatra pod 

Dobrovljami Ostržek 

v izvedbi gledališča 

Smejček.  

Uprizoritvena 

dejavnost.  

Dvig kulturne zavesti;  

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev. 

Matevž 

Šalehar-

Hamo in 

Rudi Bučar, 

koncert  

Dolgo nisva 

pila 

12. 10.  Dom 

kulture 

Braslovče 

Izvedli smo akustični 

koncert dveh 

izjemnih glasbenikov 

Matevža Šaleharja in 

Rudija Bučarja.  

Glasbena 

dejavnost.  

Dvig kulturne zavesti; 

razvijanje ustvarjalnosti;  

razvijanje estetske 

občutljivosti in kritičnega 

odnosa ob kulturi in 

umetnosti;  

spodbujanje kulturno-

umetniške dejavnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev in zagotavljanje 

kulturnih dobrin.  

Kriza 

srednjih let, 

predstava 

Ranka Babiča 

18. 10.  Dom 

kulture 

Braslovče 

Komedijo Kriza 

srednjih let je izvedel 

igralec Ranko Babič  

v okviru Špas Teatra.  

Uprizoritvena 

dejavnost.  

 

NOVEMBER 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Predstava 

Vida Valiča 

Seks po 

Slovensko  

7. 11. Dom 

kulture 

Braslovče 

Avtorska komedija 

Vida Valiča z 

naslovom Seks po 

slovensko.  

Uprizoritvena 

dejavnost 

Dvig kulturne zavesti;  

razvijanje ustvarjalnosti, 

razvijanje estetske 

občutljivosti in kritičnega 

odnosa ob kulturi in 

umetnosti;  

spodbujanje kulturno-

umetniške dejavnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev in zagotavljanje 

kulturnih dobrin;  

razvoj področij kulture in 

umetnosti. 

 

DECEMBER 2019 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Zvrst 

programa 

Navedba pomembnejših 

dosežkov 

Veseli 

december v 

Mozirju in 

božični bazar 

1. 12.  

8. 12. 

15. 12. 

21. 12. 

22. 12. 

 

Turistično-

informacijski 

center 

Mozirje 

Pripravili smo 

božične stojnice 

pred TIC-em 

Mozirje z različnimi 

ponudniki, kuhano 

vino, čaj, gostili smo 

Dans fotr kuha, 

Brezplačna 

prireditev. 

Dvig kulturne zavesti;  

razvijanje ustvarjalnosti;  

razvijanje estetske 

občutljivosti in kritičnega 

odnosa ob kulturi;  

bogatitev kulturnega 

življenja prebivalcev;  



izvedli peko 

marshmallow penic 

za otroke, 

sodelovali smo na 7. 

božičnem bazarju 

Društva prijateljev 

mladine.  

poudarjanje pomembnosti 

kulinarike v razvoju kulture 

in ohranjanju kulturne 

dediščine.  

Miklavž in 

škrati, 

otroška 

praznična 

lutkovna 

predstava  

2. 12.  Dom kulture 

Braslovče 

Priredili smo 

predstavo v okviru 

Teatra pod 

Dobrovljami Miklavž 

in škrati, ki jo je 

izvedlo Kulturno 

društvo Smeško.  

Uprizoritvena 

dejavnost.  

Dvig kulturne zavesti;  

zagotavljanje in dostopnost 

kulturnih dobrin;  

bogatitev kulturnega 

življenja prebivalcev in 

zagotavljanje kulturnih 

dobrin;  

razvoj področij kulture in 

umetnosti. 

Veselo 

praznično 

rajanje z 

glasbeno 

gostjo Leo 

Sirk 

14. 12. Dom kulture 

Braslovče 

Pripravili smo 

Veselo praznično 

rajanje z Braslovško 

kuhno in 

podeželsko tržnico, 

kulturnim 

programom, 

obiskom Dedka 

mraza in glasbeno 

gostjo Leo Sirk.  

Koncert, 

brezplačna 

prireditev.  

Muzikal 

Ljubezenske 

prevare 

15. 12. Dom kulture 

Braslovče 

Muzikal 

Ljubezenske 

prevare v izvedbi 

Špas Teatra.  

Uprizoritvena 

dejavnost.  

Veliki 

praznični 

koncert »Ne 

bodi kot 

drugi« 

19. 12. Dom kulture 

Braslovče 

V sodelovanju z 

Občino Braslovče 

smo izvedli Veliki 

praznični koncert, 

kjer je nastopila 

Ditka s svojo 

skupino, posebna 

gostja Nina Pušlar in 

MPZ OŠ Braslovče.  

Glasbena 

dejavnost. 

Prednovoletni 

ples 

28. 12.  Dom kulture 

Braslovče 

Tradicionalni 

novoletni ples z živo 

glasbo DUA Vedrina 

in vrhunsko 

kulinariko.  

Koncert, 

plesna 

dejavnost.  

 
  



PROJEKTI PO TEMATSKIH SKLOPIH 

 

TEČAJI, IZOBRAŽEVANJA 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Navedba pomembnejših 

dosežkov, ciljev 

Brezplačno 

druženje za 

starejše 

januar Učilnica, 

Center za 

podjetništvo in 

kmetijstvo 

V sodelovanju s Svetovalnim 

središče UPI Žalec smo pripravili 

brezplačno druženje za starejše 

z zabavnimi vajami za krepitev 

spomina, gibljivosti in animacijo.  

Vključitev kulture v 

izobraževanje s kulturnimi 

vložki, multimedijo, bralno 

kulturo, literaturo;  

skrb za kulturno vzgojo in 

izobraževanje;  

ohranjanje slovenskega 

jezika;  

spodbujanje kulturne 

ustvarjalnosti. 

 

Tečaj 

računalništva 

in uporabe 

pametnih 

telefonov 

januar Učilnica, 

Center za 

podjetništvo in 

kmetijstvo 

Izvedli smo tečaj za starejše na 

temo osnov računalništva in 

uporabe pametnih telefonov.  

Plesni tečaji jan-maj,  

okt-dec 

Dom kulture 

Braslovče 

Izvedli smo nov začetni in 

nadaljevalne tečaje družabnih 

plesov. Izvedli smo 4 skupine 

tečajev (1 začetni in 3 

nadaljevalne). 

Izobraževalni 

program »Od 

ideje do 

produkta« 

mar-apr Dom kulture 

Braslovče 

Skupaj z UPI Ljudsko univerzo in 

Šolskim centrom Celje smo 

izvedli 120-urni brezplačni 

program »OD IDEJE DO 

PRODUKTA« v okviru programa 

UŽU MI – Izzivi podeželja.  

 

Tečaj 

angleščine 

junij Učilnica, 

Center za 

podjetništvo in 

kmetijstvo 

V sodelovanju z UPI-Ljudsko 

univerzo Žalec smo izvedli 50-

urni brezplačni tečaj angleščine 

za občane vseh občin SSD. 

 

 
  



ANIMACIJE, SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI 

 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Navedba pomembnih dosežkov, ciljev 

Pustno rajanje 2. 3. Dom kulture 

Braslovče 

Z Zasebnim vrtcem 

Bambi, Vrtcem Braslovče 

in Vrtcem Trnava smo 

pripravili pustovanje za 

vse braslovške otroke na 

temo vodnih živali.  

Dvig kulturne zavesti in razvijanje 

ustvarjalnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev;  

zagotavljanje javnih kulturnih dobrin;  

zagotavljanje kulturne raznolikosti. 

Grajske 

poroke 

20. 4. 

18. 5. 

29. 6. 

13. 7. 

 

Grad Žovnek Za naročnike smo 

pripravili grajsko poroko, 

ki je vključevala kratek 

kulturni program, 

organizacijo obreda in 

izvedba pogostitve. 

Poroke smo izvedli na 

različne teme po željah 

naročnikov.  

Zavedanje pomena in ohranjanje 

kulturne dediščine;  

promocija kulturne dediščine;  

dvig kulturne zavesti in razvijanje 

ustvarjalnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev;  

zagotavljanje javnih kulturnih dobrin; 

zagotavljanje kulturne raznolikosti. 

Animacije za 

vrtce in šole 

»Žovneška 

avantura« 

14. 5. 

17. 6. 

29. 6.  

Grad Žovnek Izvedli smo animacije 

»Žovneška avantura«, 

kjer je grajska gospa z 

različnimi nalogami in 

ustvarjalnimi 

delavnicami 

osnovnošolcem in 

srednješolcem 

predstavila zgodovino 

Žovneških. 

Noč čarovnic 26. 10. Dom kulture 

Braslovče 

Skupaj s KD Mavrica smo 

priredili zanimiv dogodek 

Noč čarovnic za vse 

plesne skupine KD 

Mavrica in ostale otroke.  

Dvig kulturne zavesti in razvijanje 

ustvarjalnosti;  

bogatitev kulturnega življenja 

prebivalcev;  

zagotavljanje javnih kulturnih dobrin;  

zagotavljanje kulturne raznolikosti. 

 

  



PROJEKTI 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina Navedba pomembnejših dosežkov, 

ciljev 

Izvedba 

projekta CLLD 

Las Savinjske 

doline Skupn' 

plac  

2019  Skupaj z občino smo 

pripravili skupno prijavo 

na razpis ter pridobili 

projekt Skupn' plac, ki 

smo ga izvajali od 

februarja 2018 do 

februarja 2019. V okviru 

projekta smo izvedli več 

različnih delavnic, 

dogodkov, ki so navedeni 

zgoraj v programu, 

koordinirali vse aktivnosti 

na Skupnem placu ter 

pripravljali vsebine za 

Mesečnik. 

Zavedanje pomena in ohranjanje 

kulturne in naravne dediščine;  

lokalne kulinarike ter ustnih in pisnih 

izročil lokalne zgodovine;  

zagotavljanje kulturnih dobrin;  

dvig kulturne zavesti;  

ustvarjanje kulturne raznolikosti;  

spodbujanje kulturne ustvarjalnosti;  

spodbujanje umetniškega ustvarjanja – 

oblikovanje, pisanje besedil.  

 

Izdaja 

promocijske 

publikacije  

Doživite 

Savinjsko 

2019  S prijavo na razpis smo 

pripravili publikacijo 

Doživite Savinjsko, ki je 

nastala s finančno 

pomočjo Evropskega 

kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja. 

Publikacijo smo izdali tudi 

v angleškem jeziku.  

Oddaja RTV 

Slovenija Dober 

dan 

2019-

2020 

Grad 

Žovnek, 

Skupn' 

plac, 

Braslovče 

V januarju 2020 bomo 

gostili ekipo oddaje RTV 

Slovenija Dober dan z 

Marijo Merljak, kjer 

bomo promovirali lokalno 

turistično ponudbo, 

kulinariko in društveno 

dejavnost.  

Turistična 

patrulja 

2019-

2020 

Braslovče Smo v pripravi na obisk 

Turistične patrulje, saj 

bomo ekipo gostili v 

začetku prihodnjega leta. 

Akcijo Turistična patrulja 

izvaja časopis Svet24, z 

namenom promocije 

krajev, ki so v turističnem 

preboju.  

 



Turistično informacijski center (TIC) 
 

Dogodek Datum Kraj Kratka vsebina 
 

Promocijsko 

snemanje na 

gradu Žovnek 

avgust Grad 

Žovnek 

Na gradu Žovnek smo 

gostili snemalno ekipo za 

namen promocijskega 

videa. S tem smo 

prispevali k likovni in 

avdio-vizualni umetnosti.  

Zavedanje pomena in ohranjanje 

kulturne in naravne dediščine lokalne 

kulinarike ter ustnih in pisnih izročil 

lokalne zgodovine;  

zagotavljanje kulturnih dobrin;  

dvig kulturne zavesti;  

ustvarjanje kulturne raznolikosti;  

spodbujanje kulturne ustvarjalnosti;  

spodbujanje umetniškega ustvarjanja – 

oblikovanje, pisanje besedil.  

Vodenje na 

gradu Žovnek in 

po celotni 

Občini Braslovče 

 Braslovče Za obiskovalce v občini in 

na gradu Žovnek smo 

pripravili vodenje in 

predstavitev lokalnih 

turističnih znamenitosti. 

Obiskali so nas turisti iz 

Slovenije in tudi tujine.  

Praktično 

usposabljanje za 

dijake in 

študente 

 
Braslovče V sodelovanju s Srednjo 

šolo za turizem in 

gostinstvo smo postali 

mentor praktičnega 

usposabljanja.  

 

 

Poročilo pripravila: 

Jasmina Roter Jager 


