
zap. št. program - naziv nosilec vsebina programa termin / lokacija odobreno sof.

A
SKUPNI državno- regionalni 

program

1.

Spomenik / obeležje v Murski 

Soboti ob 100-letnici 

združitve                       

(Program 2018, tč. 2.1.6.)

Mestna občina Murska Sobota v 

sodelovanju s pristojnimi državnimi 

institucijami

Postavitev spominskega obeležja je predvidena v mestnem središču. S 

postavitvijo obeležja ob 100-letnici priključitve bodo obeleženi vsi 

pomembni mejniki za Mursko Soboto, saj sta sedaj že postavljena 

spomenik v spomin na osvoboditev v 2. svetovni vojni ter obeležje v 

spomin osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Stroškovnik se nanaša na 

izdelavo in postavitev obeležja.

avgust 2019; Murska Sobota 50.000

2.

Mednarodni simpozij - 

znanstvena konferenca: "Mi 

vsi živeti ščemo" (Program 

2018, tč. 2.1.2 . in 2.1.3. )

SAZU  in Mestna občina Murska 

Sobota; 

Znanstveni simpozij ob 100-letnici priključitve Prekmurja k matični 

domovini. Prva dva dni je izvedba simpozija predvidena v Ljubljani, tretji 

dan v Prekmurju.  V stroškovniku so predvideni stroški izvedbe tretjega 

dne simpozija.  

simpozij: 29., 30. in 31. maj 

2019 ; izdaja monografije 

2020; Ljubljana in Murska 

Sobota

1.500

3.

Posebna znamka in 

filatelistična razstava ob 100-

letnici: Znamke prekmurskih 

in medmurskih izdaj                                  

(Program 2018, tč. 2.1.10.)

Pošta Slovenije, Filatelistična zveza 

Slovenije in Pomurski muzej Murska 

Sobota

Pošta Slovenije bo izdala priložnostno znamko, ki bo javno predstavljena  

v Pomurskem muzeju. Ob tem bo muzej postavil razstavo z unikatno 

zbirko madžarskih znamk, ki so jih z znakom SHS ali Prekomurje SHS 

prežigosali vojaki jugoslovanske vojske leta 1919. Stroški izdaje znamke 

ter stroški sodelovanja Filatelistične zveze Slovenije bodo kriti iz lastnih 

oziroma drugih virov. V stroškovniku so zajeti stroški priprave razstave, 

ki jo bo izvedel Pomurski muzej v sodelovanju z ostalimi nosilci.  

maj - avgust 2019; Pomurski 

muzej Murska Sobota
1.200

4.

Proslava ob državnem 

prazniku Dnevu Rudolfa 

Maistra                                      

(Program 2018, tč. 2.1.12.)

Zveza društev general Maister in 

Prekmursko društvo general Maister 

Murska Sobota

Izvedba proslave ob slovenskem državnem prazniku bo v Murski Soboti. 

Izvedba osrednje proslave v t. i. prekmurskem letu je izjemna priložnost 

za počastitev prizadevanj za slovenske meje ob koncu I. svetovne vojne. 

22. november 2019; Murska 

Sobota, Gledališče Park
3.000

5.

Zvočna čitanka: 

PREKMURŠČINA, KINČ 

PREDRAGI - živa kulturna 

dediščina v zvoku in pisavi

Prekmursko društvo general Maister 

in dr. Hotimir Tivadar

Izdelava prekmurske zvočne čitanke (izbor gradiva - prekmurska knjižna 

besedila in sodobna praktično sprorazumevalna besedila ter popevke), 

ki bo obsegala predvsem zvočni del (natisnjena besedila bodo prebrana 

oz. zapeta).  Namen je predstavitev in promocija prekmurske kulture. 

Čitanka bo eno od gradiv pri izvajanju interesne dejavnosti prekmurski 

jezik in kultura, ki je zaživela v tem šolskem letu v prekmurskih šolah, v 

prihodnje pa se bo razširila preko meja Prekmurja. Stroški izvedbe so 

predvideni za predstavitev projekta. 

jesen 2019; Murska Sobota 1.000

Odobreni programi MK za obeleževanje  100-letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom po pogodbi Ministrstva za kulturo 



6.

Rastoča knjiga - postavitev 

obeležja - kot opomnik 

slovenstva v Prekmurju in 

simbol po 100. letih od 

priključitve                                        

(Program 2018, tč. 2.2.5.)

Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota

Projekt Rastoča knjiga je kulturni in izobraževalni projekt (mednarodni), 

ki poudarja pomen knjige, znanja in odličnosti slovenskega naroda. To je 

tudi cilj postavitve obeležja ob oziroma v knjižnici, istočasno pa tudi 

knjigo v prekmurskem jeziku, za katero so prvi doslej znani viri izida iz 

18. stoletja. Knjiga v domačem, razumljivem jeziku, je bila Prekmurcem 

vseskozi pomembno vodilu pri ohranjanju jezikovne tradicije in narodne 

zavesti. 

november 2019; PIŠK Murska 

Sobota
21.000

7.

Prekmurje in Slovenska 

krajina: ponatisi obeh študij 

dr. M. Slaviča                                     

(Program 2018, tč. 2.2.7.)

Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota

Izvedena bosta dva ponatisa študij, ki sta pomembni za razumevanje 

zgodovine Prekmurja pred in ob priključitvi h Kraljevini SHS: Slavič, 

Matija: Slovenska krščansko - socialna zveza, 1921 in Slovenska krajina: 

Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja, 1935. Oba ponatisa bosta v 

nakladi 100 izvodov.

22. maj 2019; PIŠK Murska 

Sobota
3.000

8.

Izdaja publikacije ob 

znanstvenem simpoziju v 

okviru Zgodovinskega 

inštituta Teološke fakultete v 

Ljubljani (Program 2018, tč. 

Inštitut za zgodovino pri Teološki 

fakulteti v Ljubljani in Škofija Murska 

Sobota

Izveden bo znanstveni simpozij v okviru zgodovinskega inštituta 

Teološke fakultete v Ljubljani.  Predavatelji bodo spregovorili na temo 

100-obletnice združitve. Izšla bo knjižica. 

13. november 2019; Murska 

Sobota
4.000

9.

Izdaja in promocija študije o 

D. W. Johnsonu  dr. Uroša 

Lipuščka (Program 2018, tč. 

2.1.4.)

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 

avtor knjige dr. Uroš Lipušček: 

Prekmurje v vrtincu pariške mirovne 

konference 1919

Izdaja in predstavitev knjige dr. Uroša Lipuščka. Posebno strokovno 

vrednost študiji daje analiza doslej neobdelanega  gradiva v arhivih ZDA 

o odločujoči vlogi ZDA in majorja Johnsona pri odločanju o usodi 

Prekmurja. Predstavitev knjige je bila v Murski Soboti in v Ljubljani. 

18. januar 2019 (predstavitev 

knjige ob 100-letnici začetka 

pariške konference); Murska 

Sobota in Ljubljana

3.500

10.

Prekmurje ob zgodovinski 

prelomnici 1919: zbornik 

dokumentov                                     

(Program 2018, tč. 2.2.8.)

Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota

Zbrani bodo dokumenti, ki pričajo o priključitvi Prekmurja, o stanju in 

dogajanju pred odločitvijo Pariške mirovne konference in tudi po njej. 

Vključeni bodo razni prispevki objavljeni v tedanjem časopisju. Dodano 

bo tudi etnografsko in slikovno gradivo. Načrtovana je izdaja v 100 

izvodih. 

24. september 2019; PIŠK 

Murska Sobota
1.700

11.

Koncert etno glasbenih 

zasedb in ljudskih pevcev 

Velika panonska muzika 

(Program, tč. 2.3.13.)

Občina Beltinci

Koncert bo posvečen 100-obletnici priključitve Prekmurja in združitve 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Vsebinska zasnova temelji 

na sobivanju različnega, tako na geografskem kot v časovnem prostoru, 

kar odseva skozi ljudsko glasbeno dediščino.  Natopajoče zasedbe: 

Marko banda, Vlado in Milan Kreslin, Edna,  Ethnotrip, Kontraband, 

Romano glauso in drugi. Zasedbe v svoj repertoar vključujejo ljudsko 

glasbeno dediščino večinskega naroda in narodnih skupnosti Prekmurja.

13. september 2019; Trg pri 

kulturnem domu v Beltincih
5.000



12.

Prekmurje med miti in 

resničnostjo                      

(Program, tč. 2.3.7)

Pomurski muzej Murska Sobota 

Vsebina se nanaša na  postavitev novega dela stalne razstave,  muzejski 

kino in projekcijo izbranih filmov s prekmurskimi temami. Ob obletnici 

bo postavljen del stalne razstave, ki je namenjen prekmurskim 

posebnostim: jezik, etnične in verske skupine, ljudsko verovanje, 

sezonsko delo in izseljevanje, običaji ter navade. Program je delno 

financiran iz MK. Dodatno bi postavili poseben "kviz" otok, kjer bi 

obiskovalci na zanimiv, poučen in zabaven način odgovarjali na 

vprašanja iz "prekmurskih " vsebin. 

junij - november 2019; 

Pomurski muzej Murska 

Sobota

2.100

13.

Prekmurje, 1919 - 2019 - 

izbrani trenutki stoletja, 

razstava, publikacija, 

spremljajoče tiskano gradivo 

in program (Program, tč. 

2.3.8.)

Pomurski muzej Murska Sobota 

Lastna muzejska občasna razstava. Razstava je nastala iz potrebe, da se 

dobi pregledna zgodovinska razstava skozi zadnjih 100 let Prekmurja, saj 

se ostali nosilci posvečajo predvsem prevratnemu času.  Predvidena je 

izdelava razstave ter kataloga, ki bo zanimiv in uporaben mini 

zgodovinski učbenik. Z razstavo je povezan prilagojen pedagoški in 

andragoški program. 

junij - november 2019; 

Pomurski muzej Murska 

Sobota

2.400

14.
Sto dejstev o Prekmurju 

(Program, tč. 2.3.8.)
Pomurski muzej Murska Sobota 

Zbranih bo 100 dejstev iz različnih področij in za njih narejen opis. Na 

osnovi opisa, fotografije, predmeta, ki ponazarja dejstvo bo umetnik  

naredil 100 izvirnih ilustracij, ki bodo naknadno odkupljene  in vključene 

v stalno muzejsko zbirko. Predvidena je izdaja posebne publikacije z 

enakim naslovom. Publikacija je izdelek za žepno rabo ali tudi Prekmurje 

od A do Ž. Ob izidu publikacije bo odprtje razstave. Del sredstev za 

izvedbo je odobren s strani MK, vendar  ni v zadostni višini za 

predvideno celotno izvedbo. 

december 2019 (izid 

publikacije) - junij 2020 

(razstava); Pomurski muzej 

Murska Sobota

5.000

15.

Prekmurje v srcu - Skupna 

promocijska zloženka in 

plakat

Pomurski muzej Murska Sobota 

Zloženka zajema predstavitev kulturno - zgodovinske podobe Prekmurja. 

Zloženka je izšla januarja in je dostopna na različnih javnih lokacijah ter 

dogodkih. Zloženka bo distribuirana na dogodkih v okviru celotnega 

programa. Naklada zloženke znaša 4.000 izvodov. 

januar 2019; Prekmurje 2.423

16.
Ludvik Vrečič, slike in risbe - 

katalog
Pomurski muzej Murska Sobota 

Od decembra 2018 do junija 2019 je v razstavišču muzeja na ogled 

pregledna razstava slik našega prvega šolanega slikarja Ludvika Vrečiča, 

ki jo posvečajo prekmurski obletnici in se z njo priklanjajo prekmurski 

umetnosti in umetnikom. Na ogled je 59 del iz zbirke muzeja, januarja  

so v Galeriji odprli še razstavo Vrečičevih slik na papirju. Prijava se 

nanaša na izdajo skupnega kataloga navedenih del oziroma njegovo 

obogatitev za dodatno angleško besedilo v nakladi 600 izvodov. Katalog 

je po monografiji izdani leta 1999, ki je že zdavnaj pošla, tudi prva 

pregledna publikacija. 

december 2018 do junij 2019, 

Pomurski muzej Murska 

Sobota, izid kataloga marec 

2019

2.000



17.

Spominsko obeležje - 

Zborovanje v Beltincih ob 

predaji vojaške oblasti 

civilnemu upravitelju                                       

(Program, tč. 2.3.10.)

Občina Beltinci
Izvedeno bo povabilo za idejno rešitev - nagradni natečaj. Izdelano  bo 

obeležje ter podest zanj, urejena tlakovana pot in okolica obeležja. 
17. avgust  2019; Beltinci 15.000

18.
Jeričevi dnevi v Dokležovju 

(Program, tč. 2.3.11.)
Občina Beltinci

V spomin na Ivana Jeriča, narodnega buditelja, generalnega vikarja za 

Prekmurje in pokončnega rodobljuba bo izvedena postavitev tematske 

razstave, kulturni program in koncert pevskih ter instrumentalnih 

skupin.

 3.  - 9. junij 2019;  Dokležovje, 

različne lokacije (Jeričeva 

spominska soba, obeležje, 

Kulturni dom)

2.000

19.

Slavičev večer in otvoritev 

spominske sobe dr. Matije 

Slaviča                               

(Program, tč. 2.3.12)

Občina Križevci in Kulturno društvo 

Križevci

Tradicionalni Slavičev večer bo posvečen rojaku, ki je deloval na številnih 

vidnih področjih v Sloveniji in Evropi ter pustil močan pečat zgodovini. 

Prireditev je namenjena spominu na pomembnost delovanja dr. Slaviča, 

ob tem pa se predstavijo tudi trenutno uspešni posamezniki, ki 

prispevajo k prepoznavnosti okolja in občine na kulturnem področju. 

Drug dogodek je otvoritev spominske sobe dr. Slaviča, ki jo bo občina 

skupaj z drugimi partnerji uredila v zgodovinsko zanimivi in obnovljeni 

Anini kapeli pred župnijsko cervijo Sv. križa v Križevcih pri Ljutomeru. 

Razstavljeni bodo  izvirni predmeti iz Slavičeve domačije ter predmeti, ki 

se nahajajo v muzejih, knjižnici ter institucijah v tujini.

4. september 2019; Križevci 

pri Ljutomeru
15.750

20.

OSAMLJENOSTI. Izrazi 

tesnobe v "prekmurski" 

likovni umetnosti - izdaja 

kataloga

Galerija Murska Sobota 

Program se nanaša na izdajo reprezentativnega kataloga z znanstveno 

študijo, ki bo izdan ob izvedbi razstave Osamljenosti. Načrtuje se, da bi 

bila reproducirana vsa dela vidnejših prekmurskih umetnikov, ki so v 

stalni zbirki Galerije Murska Sobota.  Ti umetniki so postali kvalitetni 

sopotniki širšega likovnega snovanja in so postali cenjeni tako v Sloveniji, 

kakor v tujini ter so na ta način likovno in duhovno artikulirali Prekmurje, 

saj njihov umetniški jezik ni več lokalno narečje, ampak univerzalni jezik. 

Razstava in katalog ne bosta enkraten dogodek, ampak bosta v letu 2020 

gostovala drugod po Sloveniji. Obseg knjige je cca 50 strani, naklada 500 

izvodov.

3. oktober  2019 - 23. januar 

2020;  Murska Sobota in druga 

mesta po Sloveniji

4.000

21.
Otvoritev muzeja graničarstva 

v Čepincih 
Občina Šalovci

Prireditev je tradicionalna, v organizaciji Občine Šalovci ter veteranov 

ZVVS M. Sobota. Ob 100-letnici bo program obogaten z otvoritvijo 

muzeja graničarstva v obnovljenih prostorih nekdanje karavle v 

Čepincih. Muzej bo vzpostavljen v sodelovanju z Vojaškim muzejem 

Slovenske vojske. Postavljena bo razstava "Varovanje državne meje 1918-

2018". 

23. junij 2019; Čepinci 2.000



22. 100 let prekmurske kulinarike
Raziskovalno izobraževalno središče 

Dvorec Rakičan 

Na dvorišču dvorca Rakičan bo organiziran dogodek, s katerim bomo 

spoznali prekmursko kulinariko zadnjih 100 let in obeležili pomembnost 

prekmurskega izročila in kulture.  Na stojnicah se bodo predstavili 

ponudniki prekmurske tradicionalne in moderne kulinarike, ki bodo 

predstavili tradicionalne jedi in njihov način priprave in ga primerjali s 

prekmursko kulinariko današnjega časa.  Dogodek bo obiskovalcem 

omogočal tudi seznanitev s takratno kulturo oblačenja (tradicionalna 

prekmurska noša), dogajanje bo spremljal pester kulturni program s 

prekmursko pesmijo in plesnimi koraki.  Zbrani bodo prekmurski recepti, 

zapisani v narečju. 

24. avgust 2019; Rakičan 2.000

23.
Prekmurje v gibljivih slikah, 

cikel filmov

Zavod za kulturo, turizem in šport 

Murska Sobota 

Enkrat mesečno od februarja do decembra bodo predvajali filme 

povezane s Prekmurjem. Gre za cikel filmov prekmurskih avtorjev in 

filmov, snemanih v Prekmurju in/ali o Prekmurju. Filmi bodo izvedeni v 

Gledališču Park, poleti pa na grajskem dvorišču, Soboškem jezeru in 

drugje.

februar - december 2019; 

Murska Sobota
4.910

24.
Promocija dokumentarnega 

filma Za Prekmurje gre!
Zavod Sončnica, Štefan Celec 

Predpremierna predvajanja po Pomurju v letu 2019. Predvidene lokacije 

izvedbe so marca in aprila Murska Sobota, maja Monošter, junija 

Ljutomer 2-krat in  Sv. Jurij ob Ščavnici, avgusta Beltinci in septembra 

Križevci pri Ljutomeru. 

1. marec 2019, maj/junij 

2019, 13. junij 2019, junij 

2019, 8. avgust 2019, 4. 

september 2019

1.000

25.

3. Festival stripovske 

umetnosti na temo 

"Prekmurje v srcu"

Mladinski informativni in kulturni 

klub Murska Sobota (MIKK)

MIKKov festival stripovske umetnosti MIKK(s)TRIP je edini tovrstni 

projekt v MS in regiji.  Tema letošnjega festivala je povezana s sloganom 

jubilejnega leta in tako bo s projektom mladim dana možnost, da skozi 

umetnost stripa pokažejo, kako čutijo "Prekmurje v srcu". Izveden bo 

natečaj, delavnice, preformansi, kjer bodo mladi predstavili svoje 

stripovske kreacije in svoje sporočilo delili s širšo javnostjo.

maj - november 2019,  MIKK; 

Murska Sobota
1.000

26.
Večeri dokumentarih filmov 

(Program, tč. 2.3.13.)

Zavod za turizem in kulturo Beltinci, 

Občina Beltinci

Program zajema izvedbo štirih filmskih večerov s projekcijo petih filmov: 

Majoš, Ivan Jerič - prekmurski Čedermac, Poj mi pesem, Za prekmurje 

gre! in Povest o dobrih ljudeh. Predvideni termini so junija, julija, 

avgusta in septembra v atriju Kulturnega doma v Beltincih. 

20. junij, 11. julij, 8. avgust, 5. 

september 2019; Beltinci
800



27.
O Prekmurju in njegovi 

književnosti

Argo, društvo za humanistična 

vprašanja

Literarni nastopi in literarnozgodovinska (poljudna) predavanja ter 

glasbena spremljava. Poudarek bo na avtorjih rojenih v Prekmurju in 

delih, v katerih je Prekmurje književni prostor.  Izvedeno bo predavanje 

Oris prekmurske književnosti. Predstavljene bodo tri homogene celote 

preučevanja prekmurskega mladinskega leposlovja: prekmursko ljudsko 

slovstvo, v Prekmurju rojeni mladinski avtorji in književna dela, katerih 

dogajalni prostor je Prekmurje. Izvedba bo v Beltincih in Dokležovju v 

okviru Jeričevih dnevov 2019 (4. 6. 2019) ter Križevcih pri Ljutomerju v 

okviru Slavičevih dnevov (11. 9. 2019). 

junij in september 2019; 

Beltinci in Dokležovje
5.000

28.
Protokolarni in promocijski 

izdelki stoletnice
Mestna občina Murska Sobota

Skladno z izdelano celostno grafično podobo bodo za protokolarne in 

promocijske potrebe izdelane značke, mapice, majice, …
leto 2019; Murska Sobota 3.000

29.
Vzdrževanje spletne strani 

www.prekmurjevsrcu.si
RIS Dvorec Rakičan 

Skladno s predhodno sprejetim sloganom obeleževanja jubileja je bila 

izdelana spletna stran z naslovom www.prekmurjevsrcu.si. Vsebine 

spletne strani se nanašajo na zgodovinske dogodke ter  program 

obeležitev jubileja.

leto 2018 in 2019 3.600

30.

Koordinacija aktivnosti v 

okviru obeleževanja 100-

letnice

RIS Dvorec Rakičan 
Zagotovitev dela koordinatorke programa in izvedbe aktivnosti 100 - 

obletnice. 
leto 2018 in 2019 7.750

31.

Predstavitev zbornika v okviru 

nabora aktivnosti Občine 

Črenšovci  

Občina Črenšovci

V sklopu obeležitve 100-letnice bo potekala domoljubna akcija Küpin pa 

izobejsin slovensko zastavo s ciljem spodbujanja izobešanja zastave ob 

državnih praznikih.  Ob avgustovskih prireditvah bo predstavljen zbornik 

Spominčice. V okviru okrogle mize bo predstavljena vloga duhovnika, 

urednika in narodnega buditelja Jožefa Klekla starejšega za ohranitev in 

krepitev narodne pripadnosti v pokrajini ob Muri.  Dodatne vsebine 

letošnje prireditve se nanašajo  na izdajo zbornika, izvedbo okrogle mize, 

širšo promocijo dogodka in predstavitvijo priložnostnih kovancev. 

Navedene prireditve bodo snemane ter fotografirane z namenom 

ohranitve dogodkov ob 100-obletnici.

junij - avgust 2019; Občina 

Črenšovci
1.500



32.
Pisatelji in reke - na valovih 

besed in glasbe, Mura 2019

Zavod za turizem in kulturo Beltinci v 

sodelovanju z Društvom slovenskih 

pisateljev

Literarni dogodek bo potekal ob brodu na reki Muri v Ižakovcih. Poleg 

predstavitve sodobnih slovenskih literarnih ustvarjalcev izhajajočih iz 

Prekmurja in gosta iz Hrvaške,  bodo z recitalom obeležili obletnico. 

Izdana bo publikacija s predstavitvijo sodelujočih avtorjev. Mura, ki 

povezuje bo osrednja tema dogodka. Dopolnjeval ga bo kulturni 

program.

31. avgust 2019; Ižakovci, 

brod na Muri 
3.000

33.

Gančki majoš, 100-letnica 

postavljanja mlaja v Gančanih 

in 100-letnica združitve 

prekmurskih Slovencev z 

matičnim narodom

Zavod za kulturo in turizem Beltinci v 

sodelovanju s KS Gančani

Postavljanje majoša (mlaja) v Gančanih je tesno povezano s priključitvijo 

Prekmurja.  Postavljanje mlaja je v Gančanih prvič bilo izvedeno leta 

1919. Pripravljajo bogat program in sicer v dveh dneh. Gančki majoš je 

vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine pri MK. Program: 

postavitev spominskih tabel, razstava s kronološkim pregledom, maša, 

predstavitev knjige. Drug dan kinčneje vrha, nošnja skozi vas,  postavitev 

majoša, kulturni in zabavni program. Ob tem izdaja poštne znamke z 

motivom majoša, razglednice, promocijskega letaka v nakladi 5.000 

izvodov.

27. in 30. april 2019; Gančani  5.000

34. Pesem v srcu
Društvo mešani pevski zbor Štefana 

Kovača Murska Sobota

Z letnim koncertom MePZ Štefana Kovača se z besedo in glasbo želijo 

dotakniti prekmurske besede. Na dogodku bodo predstavili priredbe 

slovenskih skladateljev, ki so za svojo stvaritev izbrali prekmurski jezik in 

prekmursko ljudsko glasbo. 

5. april 2019; Murska Sobota 300

35.
Promocijsko gradivo 

stoletnice

Mestna občina Murska Sobota, zavod 

za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota in RIS dvorec Rakičan

Izdelano bo promocijsko gradivo, ki se nanaša na izvedbo programskih 

točk. Predvidena je izdelava letakov, mesečne ali dvomesečne 

programske zloženke ter drugih promocijskih gradiv, ki bodo 

distribuirana v turistično informacijskih centrih ter drugih turističnih 

točkah v širšem prostoru.

leto 2019 5.395

191.828


