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Skupn' plac uspešen tudi 
zaradi vašega doprinosa

Projekt »Ureditev skupnostnega prostora v 
Braslovčah«, s katerim smo Občina Braslovče, ZIKŠT 
3 jezera Braslovče in KD Mavrica uspešno kandidirali 
na razpisu Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske 
doline ter pridobili sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, se uspešno zaključuje.

V preteklem letu se je na kozolcu, ki še vedno 
velja za enega najstarejših in največjih v Sloveniji, 
v sklopu projekta izvedlo nujno vzdrževanje z 
zasteklitvijo osrednjega dela kozolca, tesarskimi deli 
ter elektrifikacijo. Tako se je enem najbolj pomembnih 
etnoloških objektov v občini povečala uporabna 
vrednost z vidika organizacije prireditev in dodatnih 
možnosti za srečanja in druženje. Vzpostavljena je 
brezplačna wi-fi točka, v okolici pa so nameščene klopi 
za počitek, mizice za delavnice, koši za smeti in stojalo 
za kolesa. Tudi 12 številk Braslovškega novičnika, ki 
ste jih vzeli za svoje, je delček mozaika, ki mu pravimo 
Skupn' plac.
 
Pod kozolcem se je v preteklem letu odvila množica 
organiziranih prireditev in delavnic. Pričeli smo z 
zanimivo otvoritvijo v mesecu maju, z bogatim in 
pestrim kulturnim programom, drugimi spremljevalnimi 
aktivnostmi ter prvo »Braslovško kuhno«. Izvedli smo 
nekaj medgeneracijskih delavnic na temo vrtičkanja, 



odprti slikarski atelje, uživali smo v poletnih kino 
predstavah na prostem, v decembru pa priredili Veselo 
praznično rajanje z zabavnim kulturnim programom. 

Skupn´ plac ostaja prostor, kjer se v obliki piknikov, 
srečanj, seminarjev, konferenc in zaključkov srečujejo 
in družijo podjetja, javni zavodi, vrtci, klubi, društva, 
dobrodelne organizacije in drugi. Omogoča gostovanje 
različnih turističnih skupin in podjetij, lokalna društva 
pa imajo dodatne možnosti za predstavitev in 
promocijo. Preteklo poletje sta se pod prenovljenim 
kozolcem odvili tudi čudovita poroka in ena največjih 
tradicionalnih prireditev pri nas, Dan hmeljarjev, katero 
vsakoletno obišče več tisoč obiskovalcev.

Veseli nas, da je Skupn' plac resnično dosegel 
svoj namen medgeneracijskega povezovanja, 
ustvarjalnega in zabavnega druženja, srečevanja 
občanov in gostovanja obiskovalcev, turizma, 
rekreacije, izmenjavanja mnenj in znanja, urjenja 
veščin in izobraževanja. Bil je in ostaja prostor, kjer se 
spoznavamo, družimo in razvijamo. 

V imenu partnerjev pri projektu se zahvaljujemo vsem, 
ki ste ga vzeli za svojega in ustvarili kakšen prijeten 
spomin z nami. Naj tudi v bodoče ostane prireditveni 
prostor Braslovče, bodisi na, pod ali okrog kozolca, 
naš Skupn' plac.

Občina Braslovče in ZIKŠT 3 jezera



SOBOTA, 2. februar

Avla Doma kulture Braslovče                          
SLAŠČIČARSKA DELAVNICA »Torte malo drugače; 
pita torte in cupcakes-i« 
Informacije: info@3jezera.si; 070 788 2533

Obč ina  Bras lovčePRIREDITVE

Odhod s parkirišča OŠ Braslovče                               
POHOD na Ramšakov vrh (970 m)
Informacije: Franci Kumer, 041 771 134
Organizator: Planinsko društvo »Dobrovlje« Braslovče 

NEDELJA, 3. februar

ob 17.30 
ali 19.00 
uri

Dom kulture Braslovče
ZAČETNI PLESNI TEČAJI družabnih plesov (10 
srečanj po 75 minut), tečaj je namenjen parom, 
prijave še možne; cena: 80 € / par
Informacije: info@3jezera.si; 070 788 253

PONEDELJEK, 4. februar

ob 18. uri Občinska knjižnica Braslovče
ODPRTJE RAZSTAVE v spomin dr. Dušanu Ludviku 
iz Braslovč 
Informacije: Laura Jelen, 03 703 84 22 
Organizator: Občinska knjižnica Braslovče

TOREK, 5. februar

ob 9. in 
14. uri 

ob 18. uri Dom krajanov Gomilsko
OSREDNJA PRIREDITEV ob kulturnem prazniku
Informacije: Andrej Šram, 040 731 805
Organizator: Kulturno društvo Gomilsko

ČETRTEK, 7. februar 

TOREK, 12. februar

Občinska knjižnica Braslovče
POTOPISNO PREDAVANJE Urške Trotovšek 
»Čarobni norveški fjordi«
Informacije: Laura Jelen, 03 703 84 22
Organizator: Občinska knjižnica Braslovče 

ob 18. uri 



Odhod s parkirišča OŠ 
POHOD na Smrekovec (1577 m)
Informacije: Franci Kumer, 041 771 134
Organizator: Planinsko društvo »Dobrovlje« Braslovče

NEDELJA, 24. februar

ob 17. uri Dom kulture Braslovče
»PICKO IN PACKO«, otroška igrana-lutkovna 
predstava; otroški abonma in za izven, cena: 6 € (na 
sedež; otroci od 3. leta dalje, 2 + 1 gratis); prodaja: na 
dan dogodka, POŠTA in TIC Braslovče 
Informacije: info@3jezera.si, 070 788 253

PONEDELJEK, 25. februar

Obč ina  Bras lovčePRIREDITVE

Dom kulture Braslovče
DRUŽENJE ZA STAREJŠE z zabavnimi vajami za 
krepitev spomina, gibljivosti in animacija s 
Svetovalnim središčem UPI Žalec
Informacije: info@3jezera.si, 070 788 253

med 10. in 
12. uro

PETEK, 22. februar

ob 17.30 
uri

Dom kulture Braslovče
POGOVOR Z UMETNIKOM Metodom Pevcem, 
slovenskim režiserjem, igralcem in pisateljem
Informacije: FB Prosvetno društvo Braslovče
Organizator: Prosvetno društvo Braslovče

ČETRTEK, 28. februar

Občinska knjižnica Braslovče
PRAVLJIČNA USTVARJALNICA
Informacije: Laura Jelen, 03 703 84 22 

ob 18. uri 

TOREK, 26. februar

Občinska knjižnica Braslovče
POTOPISNO PREDAVANJE Urške Trotovšek  - 
Čarobni norveški fjordi
Info: Laura Jelen, 03 703 84 22

ob 18. uri

ČETRTEK, 14. februar



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
info@3jezera.si

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

Obč ina  Bras lovčeINFORMACIJE

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

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

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. 

Naklada: 2000 kom  I Oblikovanje in tisk: Grafika Zlatečan, d.o.o. Celje


