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Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Skupn plac na prireditvenem prostoru v Braslovčah bo v prihodnjih 
mesecih dobil svojo novo podobo, obogaten s pestro vsebino za vse 
generacije. Srce projekta bo medsebojno povezovanje, tako generacij, 
kot vasi, krajevnih skupnosti in posameznikov. Skupn plac bo tudi 
središče, kjer se bodo prenašala znanja, kjer se bo ohranjala dediščina, 
spoznavala zgodovina in podoživljala kultura našega podeželja. Na 
kozolcu že potekajo investicijska dela, pod njim pa bomo v mesecu maju 
pričeli z zanimivimi vsebinami, rednimi dogodki in enkratnimi doživetji. 
Prostor bo na voljo za uporabo vsem občanom, društvom in drugim 
skupinam, v organizaciji pa bomo pripravljali zanimive vsebine, pri 
katerih si želimo vašega sodelovanja.

Mesečno bodo potekale naslednje redne aktivnosti:
• Braslovška odprta kuhna pod kozolcem s podeželsko tržnico;
• tematske počitniške in sobotne delavnice za otroke in odrasle;
• medgeneracijski vrtec;
• Braslovski večtlon ali medvaške športno-zabavne igre;
• Noč pod kozolcem-  kino, literarni, umetniški, ustvarjalni dogodki;
• Etno plac, glasbeni večeri;
• različne podeželske zbirke.

Skupaj z vami pa bomo prirejali tudi enkratne dogodke, z dušo 
domačnosti in kvaliteto odličnosti. 

Vabimo k sodelovanju
K sodelovanju vabimo vse, ki bi se želeli tako ali drugače predstaviti 
v kateri izmed programskih enot, s svojimi storitvami, izdelki, s 
svojim znanjem ali talenti. 

Še posebej vabimo:
•  ponudnike domače, lokalne kulinarike (izdelki, jedi, tudi domača 
   obrt  …) za sodelovanje pri Braslovški odprti kuhni in tržnici;
•  izvajalce različnih delavnic (delavnice za otroke, odrasle,      
    izobraževalne vsebine);
•  umetnike (glasbenike, likovnike, ustvarjalce domače obrti,         
   gledališčnike), ki bi se želeli predstaviti na posameznih večerih.

Veseli bomo tudi vaših predlogov za skupno dogajanje in aktivnosti pod 
našim kozolcem na Skupnem placu, zato bomo veseli vašega odziva 
na 070 788 253 in/ali jasmina@3jezera.si (Jasmina Roter Jager).

Skupn’ plac



  

SREDA, 4. april 

ob 18. uri OŠ Braslovče 
POHOD na SVETINO (772 m)
Odhod izpred OŠ Braslovče. Informacije na tel.: 041 973 768, 
Silvo Šketa.
Organizator: Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče

ob 19. uri Kulturni dom v Letušu
Kmečka burka neznanega avtorja NAŠLI SO SE
Burka je v izvedbi KD Lepa njiva. Vstopnice 7 EUR za 
odrasle, 5 EUR za otroke (predšolski brezplačno). Informacije 
na tel. 040 363 955, Vanja Kretič.
Organizator: Kulturno društvo Letuš

PONEDELJEK, 9. april 

ob 17. uri Dom kulture Braslovče 
Predstava SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS 
Humorna, barvita, klovnsko in cirkuško obarvana predstava, 
s stalnim sodelovanjem otrok. Cena vstopnice: 6 €. Prodaja: 
Pošta&TIC Braslovče v delovnem času ali na dan dogodka; 
070 788 253 in/ali info@3jezera.si.
Organizator: ZIKŠT 3 jezera 

med 9. in 
13. uro

Vrtec Veronikin kotiček
Slaščičarski tečaj SLADKA VERONIKA
Izdelovali bomo čudovite pops tortice in čokoladne mojstrovine. 
Kotizacija delavnice znaša 25 € in vključuje izvedbo in material. 
Prijave: info@3jezera.si in/ali 070 788 253.
Organizator: ZIKŠT 3 jezera 

SOBOTA, 7. april

Obč ina  Bras lovčePRIREDITVE

ob 20. uri Dom kulture Braslovče 
SALAMIJADA z razglasitvijo rezultatov in zabavo z 
ansamblom ŽUR
Zbiranje salam bo potekalo v sredo, 4. aprila, med 17. in 20 
uro v pisarni TD Braslovče. Ocenjevanje salam bo potekalo v 
petek, 6. aprila, ob 18. uri na brunarici TD Braslovče. 
Informacije na tel. 031 896 938, Branko Ribizel.
Organizator: Turistično društvo Braslovče



ČETRTEK, 12. april

ob 20. uri Dom kulture Braslovče 
Hit sezone - komedija ČAKALNICA z Ladom Bizovičarjem 
in Janezom Hočevarjem Rifletom
Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za 
odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni 
novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. 
Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta naša junaka pris-
iljena razgaliti svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju 
dveh generacij, dveh karier in dveh osebnosti, ki sta med 
seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako smrtno resnih 
stvareh še nikoli ni govorilo tako drzno in za crknit smešno. 
Pripravite se na napet fantazijski večer, poln presenečenj in 
smeha, ki si ga boste zapomnili do konca - in še dlje! Smrtno 
resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne 
počivata v miru. Vstopnica: 16 € v predprodaji, 18 € na dan 
dogodka. Prodaja: Pošta&TIC Braslovče; 070 788 253 in/ali 
info@3jezera.si
Organizator: ZIKŠT 3 jezera 

med 9. in 
13. uro

Vrtec Veronikin kotiček
Slaščičarski tečaj SLADKA VERONIKA
Izdelovali bomo čudovite pops tortice in čokoladne 
mojstrovine. Kotizacija delavnice znaša 25 € in vključuje 
izvedbo in material. Prijave: info@3jezera.si in/ali 
070 788 253.
Organizator: ZIKŠT 3 jezera 
 

SOBOTA, 14. april

ob 18. uri Dom kulture Braslovče 
PREDAVANJE o pridelavi in uporabi zdravilnih zelišč 
Informacije na tel.: 041 690 348, Andrej Korošec.
Organizator: Društvo upokojencev Braslovče

TOREK, 17. april

ob 17.30 uri Dom kulture Braslovče 
DRUGI TURNIR v ciklusu turnirjev za naslov KADETSKI 
PRVAK BRASLOVČ
Vabljeni ljubitelji kraljeve igre letnika 2002 in mlajši, ki so 
občani občine Braslovče ali člani ŠK Braslovče. Turnir se bo 
odvijal v prostorih kluba (Braslovče 29). Prijave sprejemajo do 
14. 4. 2018. Informacije na tel.: 040 648 069, Ivana Flander.
Organizator: Šahovski klub Braslovče

SREDA, 18. april



OBRATOVALNI ČAS KNJIŽNICE BRASLOVČE

Ponedeljek in petek                      8.00 do 13.00
Torek in četrtek                    12.30 do 18.00
Sobota                       8.00 do 12.00

Obč ina  Bras lovčeOBVESTILA

ob 18. uri Dom kulture Braslovče 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV Mali Savinjčani berejo 
Informacije na tel.: 703 84 22, Laura Jelen.
Organizator: Občinska knjižnica Braslovče 

ČETRTEK, 19. april

od 8.00 
do 13.30

Dom krajanov Gomilsko 
1. JUDO TURNIR za pokal Žovnek  
Informacije na tel. 041 978 229, Peter Sevnik.
Organizator: Športno društvo Žovnek 

NEDELJA, 22. april

ob 18. uri Dom kulture Braslovče 
PRAVLJIČNA USTVARJALNICA
Informacije na tel.: 703 84 22, Laura Jelen.
Organizator: Občinska knjižnica Braslovče

TOREK, 24. april

ob 18. uri Avla Doma kulture Braslovče 
KONCERT vokalno-instrumentalnega sestava Anžlovar, 
Mihelač, Bec 
Vstop prost. Informacije FB Prosvetno društvo Braslovče. 
Organizator: Prosvetno društvo Braslovče, v sodelovanju z 
Glasbeno mladino Slovenije

TOREK, 24. april

ob 18. uri Kornati, Hrvaška 
PLANINARJENJE PO KORNATIH 
Informacije na tel.: 041 771 134, Maja Kumer Trček.
Organizator: Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče

Od PETKA, 27. aprila do PONEDELJKA, 30. aprila



Občina Braslovče 
03/703 84 00
obcina@braslovce.si

Občinska knjižnica Braslovče
03/703 84 22
skbraslovce@zal.sik.si

Pomoč družini na domu: Dom Nine Pokorn
03/713 29 00
info@dnpg.si

Osnovna šola Braslovče
03/703 23 50
sola_braslovce@osbraslovce.si

TIC in Pošta Braslovče
070 788 253
zikst3jezera@gmail.com

Razvojna agencija Savinja
03/713 68 60
ra.savinja@ra-savinja.si

Obč ina  Bras lovčeINFORMACIJE

Skupn’ plac

Mesečnik pripravlja Občina Braslovče, v sodelovanju z Zavodom za 
izobraževanje, kulturo, šport in turizem »3 jezera« in prebivalci občine 
Braslovče. Dodatne informacije v zvezi s tiskanim in spletnim mesečnikom 
dobite na elektronski pošti renata.marolt@braslovce.si ali po telefonu 03 703 
84 12. Podatke o občini in koledar prireditev lahko najdete tudi na spletni strani 
www.braslovce.si. Za spremembo programa ne odgovarjamo. 

Oblikovanje: Grafika Zlatečan, d.o.o. Celje

OBRATOVALNI ČAS POŠTE IN TIC BRASLOVČE

Ponedeljek             8.00 do 11.00 in 15.00 do 18.00
Torek                8.00 do 15.00
Sreda                       8.00 do 15.00
Četrtek              8.00 do 11.00 in 15.00 do 18.00
Petek                 8.00 do 15.00
Sobota                 9.00 do 11.00
Nedelja                 zaprto


