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Vsaka zgodba je nepozabna, zato pridite!

Nagovor organizatorja

Dobrodošli na 54. festivalu  
Pivo in cvetje Laško
Festival Pivo in cvetje Laško je stičišče generacij, ljubiteljev raznolike glasbe in žanrov, 
vseh, ki spoštujejo slovensko zgodovinsko dediščino in tistih, ki za nekaj dni v letu dajo 
prednost druženju, prijateljstvu in novim doživetjem. Tudi letos obljubljamo dogodek, 
ki povezuje in prepleta obiskovalce v veliko prijateljsko družbo, ki štiri dni, navkljub 
različnosti, najde skladnost in harmonijo sobivanja na mestnih ulicah Laškega.

Tudi programsko smo štiri festivalske dni zasnovali tako, da 
se dotaknejo najmlajših, njihovih staršev, starih staršev. Pa 
tistih, ki radi kampirajo, ki so jim všeč trdi glasbeni ritmi ali 
tistih, ki raje poplesavajo ob zvokih popularne ali pa narodno 
zabavne glasbe. Otroci bodo prevzeti nad doživljaji Mavrične 
dežele, igrami, kreativnimi delavnici, športnimi izzivi in 
izobraževalnimi dogodki. Ljubitelji slovenske kulturne 
dediščine bodo navdušeni nad razstavami in igranimi 
podobami nekdanjega življenja v Laškem, kjer ne manjka niti 
čisto prava poroka po starih šegah. Vsako leto na svoj račun 
pridejo ljubitelji cvetja in umetnin, ki jih spretni cvetličarji 
oblikujejo v prave skulpture in umetniške oblike.

Veseli smo, da nas povezujeta zgodovina in tradicija, veseli smo, 
da najdemo navdih v glasbi, da je festivalski čas tudi priložnost za 
doživetja, kreativni in športni razvoj otrok. Tudi zato ima festival 
Pivo in cvetje Laško tako široko pahljačo ljubiteljev, ki se vsako 
leto vračajo po nove zgodbe.

Prijazno vabljeni, da skupaj doživimo že 
štiriinpetdeseto, od 12. do 15. julija 2018. 

Organizacijski ekipa  
festivala Pivo in cvetje Laško
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• Hiša Generacij 

• Muzej Laško 

• Park pred Kulturnim centrom Laško

• Zdraviliški park 

• Oder Laščan (Občinsko dvorišče) 

• Ulice Laškega

• ODER MALT (Malo šolsko dvorišče)

• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)

• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 

• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)

• Hiša Generacij 

• Pivovarna Laško  

• Muzej Laško

• Park pred Kulturnim centrom Laško 

• Zdraviliški park

• Oder Laščan (Občinsko dvorišče) 

• Ulice Laškega

• ODER MALT (Malo šolsko dvorišče)

• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)

• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 

• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)

10.00 - 13.00,  
16.00 - 19.00 

12.00 - 20.00

Ves dan

15.00 - 19.00 

18.00 - 22.00 

19.30 - 20.00 

21.00 

19.00 

22.00 

19.00

10.00 - 13.00,  
16.00 - 19.00 

11.00, 14.00, 
17.00

12.00 - 20.00

Ves dan 

15.00 - 19.00

18.00 - 22.00

19.30 – 20.00

21.00 

19.00 

22.00 

19.00

Razstava ročnih del Društva invalidov Laško 

Pivski krigl - razstava glinenih vrčkov za pivo

O(b)stanite v cvetju! – razstava cvetja

Mavrična dežela – program za otroke

»Kaj v mestu se godi?« – etnografska prireditev

Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami

Alen Herič, Dean Deen, Tim Urbanya

Panda, otvoritev, Prifarski muzikanti z gosti, Slavko Ivančič

Euro kvintet

Jackson, Dobermann, finale Laško Izziva, Šank Rock

Razstava ročnih del Društva invalidov Laško 

Voden ogled Pivovarne Laško z degustacijo* 

Pivski krigl - razstava glinenih vrčkov za pivo

O(b)stanite v cvetju! – razstava cvetja

Mavrična dežela – program za otroke

»Ljubezen večna vstvarla vse...« - etnografska prireditev

Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami

Jaxxsson, Alex Ranerro, Mike Vale

Ina Shai, Isaac Palma, Petar Grašo, Balkan Boys

Kvintet Dori

MRFY, King Foo, Phil Campbell & The Bastard Sons, Mi2

Legende na odru Zlatorog

Pivovarna Laško Union pripravlja na festivalski četrtek, 12. julija, na odru Zlatorog glasbeno tekmovalni spektakel legendarnih glasbenih 
zvezd iz regije nekdanje skupne države, ki v tem času zabavajo TV gledalce. Njihov pomladno – poletni boj postaja vse bolj napet. Se tudi vi 
že sprašujete kdo bo zmagal? Veliki finale bo odločen prav na odru Zlatorog! Snemanje odrskega dogajanja bo do sedaj največje snemanje 
oglasnega spota pri nas, soustvarjali pa ga boste tudi vi - obiskovalci.

4  Program

Program dogodkov  Pivo in cvetje Laško
Četrtek, 12. 7.

Petek, 13. 7.



• Zdraviliški park 

• Hiša Generacij 

• Pivovarna Laško  

•Muzej Laško 

•Park pred Kulturnim centrom Laško 

•Oder Laščan (Občinsko dvorišče)

• Ulice Laškega  

• ODER MALT (Malo šolsko dvorišče)

• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)

• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 

• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje) 

• Obrežje Savinje

• Hiša Generacij  

• Muzej Laško

• Park pred Kulturnim centrom Laško

• Zdraviliški park

• ULICE LAŠKEGA 

• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče)

 
• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče)

09.00 - 19.00

10.00 - 13.00,  
16.00 - 19.00 

11.00, 14.00, 
17.00

12.00 – 20.00

Ves dan

18.00 – 22.00

19.30 – 20.00

21.00 

19.00 

22.00 

19.00

 
22.00

10.00 - 13.00, 
16.00 - 19.00

10.00 – 17.00

Ves dan

13.00 – 17.00

17.00

18.00

 
20.00

Mavrična dežela – program za otroke

Razstava ročnih del Društva invalidov Laško

 
Voden ogled Pivovarne Laško z degustacijo*

 
Pivski krigl - razstava glinenih vrčkov za pivo

O(b)stanite v cvetju! – razstava cvetja

»Ohcet po starih šegah« – etnografska prireditev

Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami

Dennis N’bakhaa, Ticko, Adoo, Tomy DeClerque

Klara Jazbec, Victory, Marko Vozelj in Mojstri

Ansambel Miro Klinc

Stray Train, Hamo & Tribute To Love, The Dead Daisies,  
Sokoli in Pankrti

Vodno-ognjena multimedijska predstava

Razstava ročnih del Društva invalidov Laško

 
Pivski krigl - razstava glinenih vrčkov za pivo

O(b)stanite v cvetju! – razstava cvetja

Mavrična dežela – program za otroke

Parada Pivo in cvetje Laško

Mednarodni festival plehmuzik ter uradni zaključek  
festivala Pivo in cvetje Laško

Afterparty s skupino Orion

* Prijave v TIC Laško, ogled je plačljiv (8 eur).

Program se lahko do pričetka festivala Pivo in cvetje Laško še spremeni. 
Sveže informacije najdete na www.pivoincvetje.si ter na Facebooku festivala Pivo in cvetje Laško.

Program dogodkov  Pivo in cvetje Laško
Program  5

Sobota, 14. 7.

Nedelja, 15. 7.



 NA KRATKO O FESTIVALU

Priprave na že 54. Izvedbo festivala Pivo 
in cvetje Laško gredo h koncu. Kako ste s 
sodelavci vključeni v priprave?
Prireditev je največji dogodek v naši občini, 
zato mu posvečamo tudi največ pozornosti 
med tovrstnimi dogodki. S sodelavci smo vsa-
ko leto tako ali drugače vpeti v festivalske pri-
prave in nastajanje, že vrsto let smo povezani, 
smo partnerji in ga tudi letos že težko pričaku-
jemo. Kot Laščan pa sem tudi zelo ponosen na 
dolgoletno festivalsko tradicijo, na njen ugled 
in na število ljubiteljev, ki si jih je v več kot 
polstoletni zgodovini pridobil.

Festival je v zadnjih nekaj letih oblikoval nekaj 
novosti, iskal tudi nove koncepte. Kako ste to 
preobrazbo spremjali na občini Laško, ki je po-
memben partner festivala?
Vse se spreminja, zato je povsem razumljivo, 
da se v tako hitro spreminjajočem svetu išče 
nove rešitve. Pomembno pa je, da ne glede na 
spremembe, ohranjamo čvrsto bazo obisko-
valcev. Glasbeni sladokusci prihajajo v Laško 
zaradi glasbe, ljubitelji druženja pa zaradi res 
izjemnega vzdušja, zaradi vrste dogodkov in 
aktivnosti, ki jih v času festivala znamo obliko-
vati in ponuditi vsem generacijam. Tega drugi 
festivali nimajo.

Lani ste praznovali dva pomembna mestna 
jubileja 79o let trških pravic in 90 let 
mestnih pravic. Praznujete tudi letos kakšno 
pomembno obletnico?

Letošnje leto je za nas povsem običajno leto, 
brez velikih prelomnic, a z velikimi narčti za 
naprej, ki jih črpamo iz zgodovine. Tudi lan-
skoletno slavje nam je dalo nov polet, saj so 
bile pridobljene pravice rezultat stoletnih pri-
zadevanj tržanov za večjo samoupravo, oziro-
ma za politično osamosvajanje laškega trga. 
Zaradi vseh teh pravic je Laško danes to, kar 
je. Tudi zato, da izkažemo iskreno spoštovanje 
do naše preteklosti, na festivalu člani Zveze 
kulturnih društev občine Laško Možnar obu-
jajo in ohranjajo tradicionalne razglednice iz 
preteklosti našega mesta. Letos bomo imeli na 
festivalu ponovno tudi pravo poroko in poroči-
li že 49. festvalski par zaročencev.

Razcvet turizma v Sloveniji je izjemen. Število 
turistov nenehno narašča, zato se ponekod 
že bojijo, da bo zaradi tega trpela kakvost 
ponudbe. Kako je pri vas v Laškem?
Laščani vidimo svojo prihodnost v turizmu. 
Smo evropska destinacija odličnosti in večkrat 
nagrajeni najlepši zdraviliški kraj. Mi se turi-
stov veselimo in smo nanje pripravljeni. Od 
Ljubljane in drugih bolj obleganih točk smo 
oddaljeni ravno toliko, da predstavljamo prije-
tno spremembo. Pri nas je v ospredju aktivna 
sprostitev, povezava z naravo, drugačno kuli-
nariko, tudi naš kulturni utrip je drugačen. 
Poletnemu dogajanju tudi prireditev Pivo in 
cvetje Laško v takšni ali drugačni obliki daje 
svojstven utrip, kar potrjujejo številni gostje iz 
tujine, ki se vsako leto vračajo. 

V čem je po vašem mnenju največja razlika 
festivala Pivo in cvetje Laško v primerjavi s 
sorodnimi glasbenimi prireditvami drugod po 
Sloveniji? 
Festival ima dušo. Domačini s prireditvijo ži-
vimo že več desetletij, kar obiskovalci čutijo. 
Dogodek je skupek trdega dela, potrpljenja 
in pozitivne energije množice ljudi. Ljudi, ki 
skozi celo leto pleskajo hiše, sadijo cvetje, pri-
pravljajo program in se po potrebi za štiri dni 
prelevijo še v lokalnega turističnega vodiča. Iz 
veselega dogajanja in poklona obiskovalcem, 
se je prelevil v glasbeni festival, ki bi si ga žele-
lo marsikatero mesto ne le v Sloveniji. Z našo 
prireditvijo diha celotno mesto in okolica. V 
organizacijo spremljevalnega programa je 
vpetih veliko občanov in društev, zato je pri-
reditev že desetletja tako uspešna. Razlika je 
v ljudeh.

Vas lahko, kot vsako leto, prosimo za vaše 
povabilo vašim občanom na obisk festivala 
Pivo in cvetje Laško?
Spoštovane občanke in občani, lepo povabljeni 
v sotočje dobrega, na festival vrhunske glasbe, 
cvetja, dobre kulinarike in znanega hmeljnega 
napitka. Začelo se bo v sredo z dnevom odpr-
tih vrat Pivovarne Laško Union in večernim 
srečanjem na občinskem dvorišču. Sledijo 
štirje dnevi zabave, ki se bodo zaključili s tradi-
cionalno parado in mednarodnim festivalom 
pihalnih orkestrov. Toplo vabljeni!

Festival, ki bi si ga želela tudi druga mesta

6  Pogovor z županom

Pogovor z županom občine Laško Francem Zdolškom o 54. izvedbi festivala Pivo in cvetje 
Laško, največji turistično – glasbeni prireditvi občine in Slovenije, pa tudi najstarejši 
tovrstni prireditvi pri nas. 



 NA KRATKO O FESTIVALU

Ponovno smo pripravili program, ki bo pri-
tegnil najširše množice in izpolnil najbolj 
raznolike želje.

Glasba, ki spoštuje domače ustvarjalce in 
prinaša mednarodne legende. Festival Pivo 
in cvetje Laško na tradicionalnih in že do-
dobra uveljavljenih odrih Zlatorog, Jubilej-
nik, Laščan in Malt tudi letos prinaša pestro 
glasbeno dogajanje za vse generacije in vse 
glasbene okuse. Na odru Malt, ki je bil do 
lani stisnjen ob breg Savinje, letos pa dobiva 
novo in večjo lokacijo na zunanjem šolskem 
igrišču, se bo v treh večerih zvrstilo deset 
didžejev. Občinsko dvorišče postaja središče 
lokalnega dogajanja, na njem bo etno vas ter 

prikaz lokalnega življenja in običajev, zvečer 
pa se bo tam razpoloženje razvnelo v pra-
vo veselico z glasbo z novega odra Laščan. 
V nedeljo pa bo tam že tradicionalna revija 
pihalnih godb. Oder Zlatorog pa ostaja tem-
pelj rocka.

Glasbeni program zadnja leta odlikuje pre-
poznavna strategija, ki meri v razumevanje 
raznolikosti festivalske publike s širokim ge-
neracijskim razponom. Vrsta različnih glas-
benih dogodkov predstavlja najbolj pester 
program med vsemi slovenskimi festivali, 
saj ponuja glasbene zvrsti od popa do rocka, 
elektronske plesne glasbe, do narodnozabav-
ne in glasbe za otroke. Tudi letošnji festival 

Pivo in cvetje Laško ponuja mednarodno 
dimenzijo z dvema znanima skupinama, 
hkrati pa gradi prepoznavnost slovenske 
glasbene identitete skozi vse glasbene zvrsti. 
Organizatorji so se potrudili, da dogajanja 
na odrih pričnejo in zaključijo domači izva-
jalci. Festival Pivo in cvetje Laško 2018 bomo 
uradno zaključili z Mednarodnim festiva-
lom plehmuzik – več kot 250 godbenikov 
iz Slovenije in tujine, ki jih bodo spremljale 
mažoretne skupine. Godbeniki in godbe-
nice bodo prijateljstvo počastili s skupnimi 
družabnimi igrami, ob katerih se boste obi-
skovalci nasmejali in uživali ob navijanju za 
svoje favorite.

GLASBENI PROGRAM
Vrhunec poletja

Glasbeni program  7  

Glasba za vse generacije in  
ljubitelje vseh glasbenih zvrsti



FESTIVALSKE ZVEZDE

8  Glavne zvezde festivala

The Dead Daisies 

Phil Campbell & The Bastard Sons 

Avstralsko ameriška superskupina The Dead Daisies, ki jo je leta 2013 ustanovil 
ritem kitarist David Lowy v Sydneyu, se je po nekaj menjavah članov ustalila 
v zasedbi, ki se bere kot enciklopedija rocka. Med člani so bili Richard Fortus 
in Frank Ferrer (Guns N' Roses), Jon Stevens (INXS, Noiseworks), Darryl 
Jones (The Rolling Stones), Dizzy Reed (Guns N' Roses), Marco Mendoza 
(Thin Lizzy), Charley Drayton in John Tempesta (The Cult), Brian Tichy (ex 
Whitesnake, Sass Jordan), Alex Carapetis (Nine Inch Nails), Doug Aldrich (Bad 
Moon Rising, Whitesnake). V diskografiji skupine so albumi The Dead Daisies 
(2013), Revolución (2015), Make Some Noise (2016), aprila letos pa je izšel 
njihov album Burn It Down, ki ga predstavljajo na evropski turneji. Na vokalu 
je nekdanji pevec Mötley Crue John Corabi, za kitarske solaže skrbi Doug 
Aldrich ex Dio in Whitesnake, basist slednjih je bil tudi bivši član Thin Lizzy 
Marco Mendoza, na bobnih pa je Deen Castronovo, ki se ga spomnimo po 
igranju z Bad English, Journey ter z Ozzyjem Osbourneom in Stevom Vaijem. 

Po koncertu v Laškem bodo 16. julija nastopili z Gun's'Roses v Talinu v Estoniji.

Britanski kitarist Phil Campbell je pri trinajstih že igral v kabaretni skupini 
Contrast, kariero je nadaljeval v skupini Roktopus, leta 1979 pa je osnoval 
težkometalno skupino Persian Risk. A pravi preboj se je začel, ko ga je leta 
1984 Lemmy Kilmister na avdicij izbral za kitarista skupine Motörhead – v tej 
skupini je ostal do leta 2015, ko je nehala delovati zaradi Lemmyjeve smrti.  
S to skupino si je prislužil tudi dve nominaciji za nagrado grammy, leta 2004 
pa jo je tudi dobil za najboljšo metalsko izvedbo njegove skladbe Whiplash.

V zasedbi skupine, s katero prihaja na oder Zlatorog, so njegovi trije sinovi, 
Todd Campbell (kitara), Dane Campbell (bobni) in Tyla Campbell (baskitara), 
pevec pa je Neil Starrs.

Phil Campbell and the Bastard Sons so sredi evropske turneje ob albumu  
The Age Of Absurdity, iz Laškega pa odhajajo na festival Rockfest v 
Kristianstadu na Švedskem. Album, ki je izšel januarja letos, je bil med 
nominiranimi za najboljši album, skupina pa med nominiranci za najboljšo 
britansko skupine pri nagradah Planet Rock. 



FESTIVALSKE ZVEZDE

Glavne zvezde festivala  9  

Hamo & Tribute 2 Love

Mi2

Navdih iščejo v svetovni dediščini bluesa in rokenrola, vmes zaideta tudi soul 
in funk.

Skupino sestavljajo odlični glasbeniki Matevž Hamo Šalehar, Denis Horvat-
Duki, Uroš Škerl - Hipi, Martin Janežič - Buco, Peter Dekleva - Pero, Uroš 
Primožič – Spretan. Poznamo jih po uspešnicah Rožice, Dejva Bit Čist Bliz, 
Vija Vaja Ven, Gremo se igrat Boga, Gospa Magister, za seboj imajo pet 
albumov, četrtega Pol S, kompaktno nadaljevanje razprodane vinilne različice 
Pol, so predstavili na razprodanem koncertu v SiTi Teatru, lanski 3P pa v 
prav tako razprodani dvorani Kina Šiška – lani so ga na svoji spletni strani v 
digitalni obliki oboževalcem ponudili zastonj, izšel pa je tudi na vinilu.

Hamo & Tribute 2 Love pa se seveda najbolje počutijo na odru, nastop na odru 
Zlatorog je najboljša priložnost, da jih slišite in vidite v živo!

Skupina je star gost festivala in če morda tudi niste videli dokumentarnega 
filma KDO=MI2 o skupini Mi2, ki se je leta 1995 udejanjila kot dvojec – od 
tod tudi ime – bo morda najboljša priložnost njihov letošnji nastop na odru 
Zlatorog, ki bo po dobrih dveh desetletjih dela prav gotovo posredoval vse, kar 
je skupina ustvarila v osmih studijskih albumih.

Mi2 bolje poznamo po uspešnicah – in teh je bilo kar veliko: od Črtice, Estere 
do Samo tebe te imam, pa do Zbudi me za prvi maj, Vstati in obstati, ter 
nazadnje še Čiste jebe, naslovne pesmi z zlato ploščo nagrajenega albuma – in 
komunikativnih koncertih, kot pa po samih albumih, pa da o dveh pesniških 
zbirkah (Mi2 pišema poezije, Mi2 Pesmarica) ter biografiji niti ne govorimo. 
Ob teh jo je v slovensko rokersko sceno še najbolje umestil leta 2012 izdani 
kar trojni koncertni album Decibeli, na katerem je zapis njihovih koncertov 
iz Cvetličarne, Studia 14 Radia Slovenija in akustičnega nastopa v oddaji 
Izštekani.

Čista jeba, z glasbeno nagrado Zlata piščal 2014 za najboljšo skladbo, skupina 
je zraven dobila še nagrado za najboljšega izvajalca, pa je bil sploh najbolje 
prodajani album tistega leta, kar je najbrž še najboljša popotnica prihodnosti 
skupine Mi2. Na letošnjem nastopu pa bomo gotovo slišali tudi novi skladbi,  
s katerima napovedujejo novi album Črno na Belem.



O organizaciji tako zahtevne prireditve, kot je štiridnevni festival Pivo 
in cvetje Laško smo se pogovarjali z direktorico STIK-a, Centra za šport, 
turizem, informiranje in kulturo Laško Janjo Urankar Berčon.

Festival Pivo in cvetje Laško sodi med 
najstarejše in tudi največje slovenske 
turistično-glasbene dogodke. Vam 
ta tradicija, vztrajnost in prehajanje 
obiskovalcev iz generacije v generacijo daje 
navdih za nove ideje?
 
Vsekakor, saj ta festival ustvarjamo za ljudi. 
Hkrati je za nas tudi pomemben turistični pro-
dukt, saj gre za eno najbolj prepoznavnih pri-
reditev v državi in izven njenih meja. Pomem-
ben ni le zaradi velikega števila obiskovalcev, 
ampak tudi z vidika graditve prepoznavnosti 
destinacije. Kot turistična delavka gledam na 
festival predvsem kot izjemno priložnost. Gre 
za čas, ko so namestitvene kapacitete v na-
šem kraju polno zasedene, ko imajo domači 
gostinski ponudniki polne roke dela od jutra 
do jutra, ko prodaja lokalnih pridelovalcev in 
izdelovalcev v primerjavi s preostalim delom 
leta dosega nadpovprečno rast. Hkrati nas fe-
stival spodbuja, da nadgrajujemo obstoječa in 
pripravljamo nova doživetja. Tako bodo lahko 

obiskovalci letošnjega festivala prvič pobegni-
li iz zaklenjene pivovske sobe, ki se nahaja v 
stavbi, v kateri se je zvaril prvi vrček Laškega 
piva. Gre za Escape room Enigmarium La-
ško, prvo sobo pobega na temo pivovarstva na 
svetu.  Torej, štirje dnevi, v katerih se lahko 
ponosno predstavimo svetu. V teh dneh lahko 
več desettisočglavi množici domačih in tujih 
obiskovalcev pokažemo svoje korenine, naše 
posebnosti, celo izjemnosti. Vrednost tradici-
onalnih znanj in veščin. In to je tisto, kar naš 
festival dela drugačen od drugih. Na to smo in 
moramo biti ponosni.

 

Kako bi opredelili rdečo nit festivalskega 
dogajanja, ki je v vaši domeni, torej izven 
glasbenih odrov.
 
Že dolgo uspešno držimo vzporednico z glas-
benim dogajanjem, ki je prav tako raznolik 
in namenjen obiskovalcem različnih okusov. 
V Laškem ponujamo izjemno doživetje in 
to je skrivnost, da se gostje vračajo. Dodana 
vrednost festivala pa je, da je namenjen vsem 
generacijam. Še posebej smo nadgradili 
program za mlade z MINI talent showom 
#ZASOLIRAJ, vabljeni vsi mladi, nadarjeni.

SKRIVNOST, DA SE GOSTJE VRAČAJO, JE
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Etnografski in hortikulturni program, razstave in doživljajsko dogajanje v Mavrični deželi, ki vključuje šport, 
ustvarjalne delavnice, igre in zabavo za otroke, pa tudi za starše, so unikatnost festivala Pivo in cvetje 
Laško. Koordinacijo tega dela festivalskega dogajanja so že lani v celoti prevzeli v STIK-u Laško, kjer so se 
naloge lotili odgovorno in kreativno. Letos jim je organizator v upravljanje zaupal tudi kamp. 



SKRIVNOST, DA SE GOSTJE VRAČAJO, JE V IZJEMNOSTI DOŽIVETJA.
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Dogajanje nekdanje etno vasi oz. programa 
»Lepo je res na deželi«, ste letos prenesli 
na oder občinskega dvorišča. Predstavlja 
to prednost in enostavnejše priprave za 
izvajalce, pa tudi znano ciljno lokacijo za 
gledalce?

Zagotovo. Odrske postavitve, kot jo imamo na 
občinskem dvorišču v Laškem, ponujajo infra-
strukturo, kot jo ima vsako gledališče, zato bo 
za naš program to dodana vrednost. Več časa 
lahko člani kulturnih društev sedaj posvetijo 
vsebini in igri. Oder na občinskem dvorišču 
tako dobiva tudi novo vsebino, zato je njegovo 
preimenovanje v oder Laščan kar primerno. 

Pripravili ste še nekaj razstav, od standar-
dnih, kot je hortikulturna, do povsem novih, 
kot so pivski krigli. 

Vsako leto želimo obiskovalcem ponuditi nekaj 
novosti, hkrati pa je cvetje del trajne identitete 
festivala in bo vedno nosilo pomembno vizu-
elno vlogo. Veseli smo sodelovanja s Hortikul-
turnim društvom Laško in cvetličarji iz okolice, 

ki vsako leto skrbno in na zelo kreativen način 
poskrbijo, da Laško zacveti. Glineni krigli s ko-
vinskimi pokrovi pa so del zgodovine in tradi-
cije pivovarstva. Danes jih v sodobni ponudbi 
piva ne vidimo več. Zato smo veseli, da smo 
uspeli dobiti lepo število eksponatov Pivovar-
ne Laško Union, Muzeja Laško in zasebnega 
zbiratelja Dušana Purgerja, da je nastala zelo 
zanimiva razstava, ki bo odprta ne le v času fe-
stivala, temveč kar do konca avgusta. Posebej 
bi rada omenila tradicionalno razstavo ročnih 
del, ki bo na ogled v Hiši generacij.

Koliko prostovoljcev imate letos v vaši ekipi, 
ki ustvarja program?

Zahvaljujem se več kot 500 posameznikom, ki 
aktivno sodelujejo pri pripravi programa že več 
mesecev. Še posebej se gre zahvaliti posame-
znim vodjem, predsednicam in predsednikom 
društev, ki spodbujajo svoje člane pri njihovih 
aktivnostih, koordinirajo in ne nazadnje mo-
tivirajo vse sodelujoče. Vsekakor pa gre velika 
zahvala tudi vsem mojim bližnjim sodelavcem, 
ki več kot odlično opravljajo svoje delo in me 

izredno dobro prenašajo, ko se dan za dnem 
srečujem s kakšnimi novimi izzivi. 

In še standardna prošnja za konec – 
prosim, povabite vse ljubitelje festivala Pivo 
in cvetje Laško na festival?

Turizem smo ljudje. Turizem je nekaj, kar 
pride iz srca. Da bi množici turistov pokazali, 
da znamo biti prebivalci občine Laško srčni, 
prijazni, dobrovoljni, moramo to najprej po-
kazati sami sebi in svoji bližnji okolici. Naj 
vas ob tej priložnosti povabim na Dan La-
ščanov, kjer se bomo ponosni na preteklost 
skupaj zazrli v prihodnost in s tem naznanili 
vstop v letošnji festival Pivo in cvetje Laško.



KAJ V MESTU SE GODI?

LJUBEZEN VEČNA VSTVARLA VSE ... 

Zopet se bomo vrnili v dvajseta in trideseta leta prejšnjega stoletja 
in vam prikazali utrip mladega mesta Laško ... Kako so živeli, delali, 
ustvarjali, se zabavali meščani Laškega.
Zgodbe malega mesta vam bodo prikazali članice in člani KD 
Anton Tanc iz Marija Gradca,  KD Prežihov Voranc Jurklošter, KD 
Trobni Dol, KD Ofirovci in koledniki iz Laškega, KD Lipa Rečica in 
Rudarskega društva sv. Barbara Sedraž. Spoznali bomo 49. par, ki 
se bo v soboto poročil po starih šegah, zaigrali pa nam bodo tudi 
godbeniki Veteranske godbe in Godbe Laško. Za sceno bodo poskrbeli 
člani Likovnega društva Laško.

Občinsko dvorišče, četrtrek, 12. 7., ob 18h

Ko so bile kmečke hčere godne za možitev, snubcev ni manjkalo. 
Če je bilo dekle zalo, pa še bogato, so imeli domači veliko dela s 
snubci. In ko je le enkrat padla odločitev, da se bosta mlada vzela, 
je završalo po celi vasi...
Članice in člani KD Trobni Dol, Strelskega društva Mala Breza, KD 
Šmiklavž ter Konjerejskega društva Vrh nad Laškim s posamezniki 
iz drugih društev pripravljajo prikaz dogajanja na nevestinem 
domu. V prikazu bosta sodelovala tudi ženin in nevesta, ki se bosta 
kot 49. par v soboto poročila po starih šegah, v vrtinec vaške drame 
pa nas bodo potegnili godbeniki Vaške godbe Vrh in Godbe Laško.  
Za sceno bodo poskrbeli člani Likovnega društva Laško. 

Občinsko dvorišče, petek, 13. 7., ob 18h
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OHCET PO STARIH ŠEGAH
V soboto 14. julija se bosta vzela MATEJA KRALJ in MATEJ ČOPAR 
iz Laškega. Čisto pravi, 49. par zaročencev, ki se bo poročil po starih 
šegah. Poroko bodo na oder postavile članice in člani KD Anton 
Tanc iz Marija Gradca. V vlogi šrangarjev bodo tudi letos člani KD 
Šentrupert. Par bo poročil župan občine Laško, gospod Franc Zdolšek. 
Po končanem obredu in prikazu pa vam bodo večer popestrili še člani 
Rudarskega društva sv. Barbara Sedraž in Godbe Laško.

Občinsko dvorišče, sobota, 14. 7., ob 18h
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Leta 1963 je mlado Hortikulturno društvo pod vodstvom Ivana 
Vodovnika pripravilo imenitno razstavo cvetja. Iz tega se je porodila 
ideja o prireditvi – prazniku sprva Cvetja in piva. Prva prireditve je 
bila leta 1964 in se je imenovala »Praznik cvetja in piva«. Sprememba 
imena je bila sčasoma upravičena, saj je pivovarna nosila glavno breme 
organizacije in stroškov. Hortikulturno društvo Laško tako že od leta 
1964 skrbi za cvetoči del prireditve Pivo & Cvetje. Prizadevni člani 
vsako leto prostovoljno poskrbijo za okrasitev, aranžiranje, prevoz in 
namestitev cvetja. 

HORTIKULTURNI PROGRAM

MEDNARODNI FESTIVAL PLEHMUZIK 
Festival Pivo in cvetje Laško 2018 bomo uradno zaključili z 
Mednarodnim festivalom plehmuzik – z nastopom godb, orkestrov 
in mažoretnih skupin. Občinsko dvorišče bo donelo in plesalo ob 
poskočni glasbi več kot 250 godbenikov iz Slovenije in tujine, ob taktu 
pa se bodo spretne vrtele tudi mažorete s frfotajočimi krili. Glasbi, 
plesu in kulturi je skupno tudi druženje. Godbeniki in godbenice 
bodo prijateljstvo počastili s skupnimi družabnimi igrami, ob katerih 
se boste obiskovalci nasmejali in uživali ob navijanju za svoje favorite.
Uradnega zaključka ni brez ode cvetju in brez piva. Iztočili bomo 
zadnje kapljice žlahtnega in zlatega piva iz poslednjega soda ter pipo 
zaprli in jo shranili do prihodnjega leta.

Ulice Laškega, nedelja, 15. 7., ob 18h

Zadnje dejanje in hkrati vrhunec vsakoletnega festivala je zaključna 
parada pivovarskih starodobnikov in številnih drugih skupin,
ki pripravljajo zanimive zgodovinske razglednice. Nikakor ne zamudite 
v nedeljo, 15. julija, ob 17h, na ulicah Laškega!

Ulice Laškega, nedelja, 15. 7., ob 17h

PARADA PIVO IN CVETJE LAŠKO



CVETJE NA FESTIVALU 2018
Hortikulturno društvo Laško vsako leto tradicionalno poskrbi za cvetoči del prireditve.  
Po mestu razporedijo cvetje v loncih, ocvetličijo dva odra in pripravijo razstavo cvetja. 

Letos so se potrudili uskladiti in v duhu festivala rože zasadili 
tudi v pivovarske sode. Obiskovalce bo že na vstopu v mesto 
pričakala razgibana zasaditev na zelenici ob trgovini Spar 
in vremenski hišici. Preostalo cvetje bo deloma razporejeno 
po mestu, na odrih in najbolj skoncentrirano na označenih 
razstavnih prostorih. Letošnja razstava cvetja bo postavljena v 
parku pred Kulturnim centrom Laško in ponovno prava paša 
za oči in ljubitelje cvetja. Ob zaključku prireditve hortikulturno 
društvo sodeluje tudi na tradicionalni nedeljski paradi, kjer 
poskrbijo za aranžmajski del mnogih skupin, ki se ta dan 
predstavijo. Pri razporejanju, namestitvi in zalivanju cvetja 
vsako leto velikodušno pomagajo delavci Komunale Laško, za kar 
so jim postavljalci hortikulturnih umetnin neizmerno hvaležni.
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NARAVA - VIR ČUDOVITIH ZGODB
Čudovita zgodba o dvoboju v naravi. Ogenj in voda. Tekmeca za 
prevlado, sovražnika v moči. Neusmiljena bojevnika, prinašalca 
sprememb. Skozi njun boj se izriše celovita zgodba o vzponih in 
padcih, večnih naravnih ciklih, orisana z multimedijskimi učinki 
in s pirotehničnimi efekti. Spoštljiva pripoved o uničenju in 
ponovni rasti. O ohranjanju vsega, kar je lepega. Zgodba o naravi, 
ekologiji, dragocenosti vode, pšenice, ječmena in hmelja. Zgodba o 
zmagi narave, o večni rasti rastlin, naravnih surovin, ki jih človek 
nadgradi v najbolj priljubljeno pijačo na svetu.

Obrežje Savinje: sobota, 14. julij, ob 22h



CVETJE NA FESTIVALU 2018

HORTIKULTURNA RAZSTAVA – O(B)STANITE V CVETJU!

PIVSKI KRIGL - RAZSTAVA GLINENIH VRČKOV ZA PIVO

RAZSTAVA ROČNIH DEL

PARK PRED KULTURNIM CENTROM LAŠKO 
VSAK DAN, VES ČAS PRIREDITVE 
 

RAZSTAVE NA FESTIVALU

Razstava cvetja z naslovom O(B)STANITE V 
CVETJU! bo letos postavljena v parku pred 
Kulturnim centrom Laško.
Razstava bo še bolj dinamična in razgibana, 
saj so ji kreativni cvetlični umetniki dodali 
tudi vodomet.

MUZEJ LAŠKO
V ČASU FESTIVALA BO URNIK RAZSTAVE:
ČETRTEK, 12. 7., PETEK, 13. 7. IN  
SOBOTA, 14. 7. – OD 12H DO 20H
NEDELJA, 15. 7. 2018 – OD 10H DO 17H
RAZSTAVA BO ODPRTA DO 31. AVGUSTA.

Skrbno in z ljubeznijo narejene ročno 
izdelane mojstrovine s tehnikami, ki že 
izginjajo, vas bodo navdušile. Razstavo 
ročnih del, ki bo na ogled v Hiši generacij, 
pripravljajo člani Društva invalidov Laško. 

Pivo najlepše v grlo steče iz vrčka – krigla. 
Le redkokje, če sploh kje v Sloveniji, vam 
pivo še postrežejo v tistih starinskih, iz 
gline narejenih, s kovinskim pokrovčkom. 
Izpodrinili so jih bolj praktični stekleni 
kozarci. Glineni pa so pristali v vitrinah 
zbirateljev in muzejev. Ali pa jih v omejenih 
količinah, ob posebnih priložnostih, 
priznane pivovarne svojim poslovnim 
partnerjem namenijo kot zanimivo in vredno 
darilo.Na razstavi bodo prikazani glineni 
pivski vrčki iz zbirk Dušana Purgerja, 
Muzeja Laško in Pivovarne Laško Union.

HIŠA GENERACIJ 
ODPRTO VSE DNI FESTIVALA  
OD 10H-13H TER OD 16H-19H

Spremljevalni program 15  



DAN LAŠČANOV

Tradicionalna uvertura v festival 

Zgodba, ki povezuje 

90 let vodovoda v Laškem

Z velikim veseljem vas pričakujemo na tradicionalni festivalski 
uverturi v Pivovarni Laško, že dan pred uradnim začetkom 
letošnjega festivala, na vodenem ogledu pivovarne in lani 
urejenega muzeja nad pivnico. Ogledu bo sledilo prijetno druženje 
ob degustaciji laškega ponosa Zlatorog. Ne bodo manjkale niti 
evropsko znane laške mažoretke in Laška pihalna godba. 

Pivovarna Laško: sreda, 11. julij, med 14. in 18. uro.

SITK Laško, skupaj s Turističnim društvom in Občino Laško, 
že tradicionalno vabi na Dan Laščanov. Veseli bomo velike 
udeležbe Laščanov in Laščank, tudi tistih, ki imajo v Laškem zgolj 
korenine, dom pa so si ustvarili kje drugje. Občinsko dvorišče bo 
v sredo, 11. julija 2018, od 19. ure dalje prijazno gostilo vse, ki želijo 
pozdraviti stare znance in prijatelje ali spoznati nove. Srečanje 
je priložnost za ogled skrbno pripravljenega kulturno zabavnega 
programa, za obujanje spominov, za klepet, pa tudi za dvig vrčka 
Laščana na zdravje vsem. Podpis v knjigo vpisov pa pusti trajno 
sled in osebni pečat vsakega obiskovalca.

Občinsko dvorišče: sreda, 11. jullij, ob 19h

Letošnjemu Dnevu Laščanov pa daje še en pečat - voda. Ta plemenita dobrina narave, ki jo Laščani tudi zaradi svoje pivovarne še 
posebej cenijo. V starem Laškem so bili izviri bistre studenčnice le pri treh hišah. Tako so se Laščani še na začetku 20. stoletja s pitno 
vodo oskrbovali iz vodnjakov. Zaradi nihanja podtalnice, kar je posledica različnih vodostajev Savinje, je bila voda v njih pogosto kalna. 
O gradnji vodovoda so razpravljali že v Avstro-ogrski občinski upravi, a je do izvedbe prišlo šele konec dvajstetih let . Ustanovljen je 
bil gradbeni odbor, ki so ga sestavljali občinski veljaki Homan, dr. Lovšin, Šipek, Elsbacher, Pleskovič in dr. Pernat, pod vodstvom 
takratnega župana dr. Roša. 1. decembra 1928 je bilo že slavnostno odprtje nove mestne pridobitve.
Iz Ogeč pri Rimskih Toplicah so zgradili cevovod do glavnega zbirnega rezervoarja, ki je bil postavljen na osojni strani pod starim 
gradom. Pod pritiskom, ki je nastal zaradi višinske razlike, je voda pritekala v mesto. Kar nekaj hiš je bilo oskrbovanih s kakovostno 
pitno vodo. Vse žal ne. Zato je bila na občinskem dvorišču postavljena javna črpalka za vodo, tako imenovana štirna. Z nje so si Laščani 
lahko po mili volji natakali bistro, hladno, izvrstno pitno vodo.

DAN ODPRTIH VRAT PIVOVARNE LAŠKO

16  Prireditve
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zeMlJeVID
RIMSKE TOPLICE CELJE

SAVINJA

ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 9.00 - 19.00 13.00 - 17.00

Plezalna stena
Plezanje po drevesih

Hoja po vrvi
Vodne in ostale igre

Zemeljsko supanje - longboarding
Fitnes na prostem

Bralni kotiček

Mini wellness razvajanje

ART tržnica

Domči balonči
Poslikava majic - ustvari svojo majico

Poslikava obraza
Frizerski salon

Izdelava nakita, obročev za lase …
Barvanje mavričnih pobarvank

Kreativne ustvarjalnice za fante in dekleta

16.30
Lutkovna predstava

Peripetije Čarovnice 
Hudibabe

16.30
Lutkovna predstava
Volk in kozlički - 

Lutkovno gledališče 
Velenje

14.00
Lutkovna predstava
Čarobno Bo-ja-bi 

drevo - Pravljičarna

9.30, 16.30
Lutkovna predstava

Žabica Ema - 
Pravljičarna

Muzikal
Skrivnost gozdne vile 

Flore
18.00

Nastop Mažoret in 
Bobnarske skupine 

Laško

ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI

FITNES NA 
PROSTEM

ART TRŽNICA

POSTAJA 
MINIEXPRESS VLAKCA

VODNE IGRE

PREVIJALNICA IN 
CARTALNICA

KREATIVNE 
DELAVNICE

WELLNESS 
KOTIČEK

BRALNI 
KOTIČEK

Pravljična ura
Obisk Vodomčka

Vodomčkov poligon

17.00 - 19.30
Mini Talent show

10.00 - 13.00
Mini Talent show ODER ZASOLIRAJ

PROGRAM

TURISTIČNO INFORMACIJSKI 
CENTER LAŠKO

V času prireditve vas vabimo v TIC Laško ter na stojnici v središču mesta in Mavrični deželi. 
V ponudbi najdete raznolik festivalski spominski program.

Delovni čas TIC-a:

- od četrtka, 12. 7. do sobote 14. 7.: od 8.00 do 21.00
- nedelja, 15. 7.: od 8.00 do 17.00

Delovni čas stojnice v središču mesta:

- od četrtka, 12. 7. do sobote 14. 7.: od 17.00 do 1.00
- nedelja, 15. 7.: od 15.00 do 19.00 

Delovni čas stojnice v Mavrični deželi:

- v četrtek, 12. 7. in petek, 13. 7.: od 15.00 do 19.00
- sobota, 14. 7.: od 9.00 do 19.00 
- nedelja, 15. 7.: od 13.00 do 17.00

Informacije: TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Telefon: 03 733 89 50
E-poštni naslov: tic@stik-lasko.si
Spletišče: www.stik-lasko.si

VOŽNJA Z MINIEXPRESS VLAKCEM

JEZDENJE
PONIJEV

LOKOSTRELSTVO

18  Mavrična dežela



zeMlJeVID
RIMSKE TOPLICE CELJE

SAVINJA

ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 9.00 - 19.00 13.00 - 17.00

Plezalna stena
Plezanje po drevesih

Hoja po vrvi
Vodne in ostale igre

Zemeljsko supanje - longboarding
Fitnes na prostem

Bralni kotiček

Mini wellness razvajanje

ART tržnica

Domči balonči
Poslikava majic - ustvari svojo majico

Poslikava obraza
Frizerski salon

Izdelava nakita, obročev za lase …
Barvanje mavričnih pobarvank

Kreativne ustvarjalnice za fante in dekleta

16.30
Lutkovna predstava

Peripetije Čarovnice 
Hudibabe

16.30
Lutkovna predstava
Volk in kozlički - 

Lutkovno gledališče 
Velenje

14.00
Lutkovna predstava
Čarobno Bo-ja-bi 

drevo - Pravljičarna

9.30, 16.30
Lutkovna predstava

Žabica Ema - 
Pravljičarna

Muzikal
Skrivnost gozdne vile 

Flore
18.00

Nastop Mažoret in 
Bobnarske skupine 

Laško

ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI

FITNES NA 
PROSTEM

ART TRŽNICA

POSTAJA 
MINIEXPRESS VLAKCA

VODNE IGRE

PREVIJALNICA IN 
CARTALNICA

KREATIVNE 
DELAVNICE

WELLNESS 
KOTIČEK

BRALNI 
KOTIČEK

Pravljična ura
Obisk Vodomčka

Vodomčkov poligon

17.00 - 19.30
Mini Talent show

10.00 - 13.00
Mini Talent show ODER ZASOLIRAJ

PROGRAM

TURISTIČNO INFORMACIJSKI 
CENTER LAŠKO

V času prireditve vas vabimo v TIC Laško ter na stojnici v središču mesta in Mavrični deželi. 
V ponudbi najdete raznolik festivalski spominski program.

Delovni čas TIC-a:

- od četrtka, 12. 7. do sobote 14. 7.: od 8.00 do 21.00
- nedelja, 15. 7.: od 8.00 do 17.00

Delovni čas stojnice v središču mesta:

- od četrtka, 12. 7. do sobote 14. 7.: od 17.00 do 1.00
- nedelja, 15. 7.: od 15.00 do 19.00 

Delovni čas stojnice v Mavrični deželi:

- v četrtek, 12. 7. in petek, 13. 7.: od 15.00 do 19.00
- sobota, 14. 7.: od 9.00 do 19.00 
- nedelja, 15. 7.: od 13.00 do 17.00

Informacije: TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Telefon: 03 733 89 50
E-poštni naslov: tic@stik-lasko.si
Spletišče: www.stik-lasko.si

VOŽNJA Z MINIEXPRESS VLAKCEM

JEZDENJE
PONIJEV

LOKOSTRELSTVO

Mavrična dežela 19  



20  Kampiranje, vstopnice

Cestne zapore
Mesto Laško je stisnjeno med griče, zato so cestne zapore edina 
rešitev, da organizatorji lahko varno izvedejo festivalski program. 
Obiskovalce prosimo za razumevanje in potrpežljivost ter hkrati 
spoštovanje cestnih oznak za zapore in upoštevanje usmeritev 
redarjev. Celoten sistem usmerjanja je pripravljen tako, da bo 
morebitnih zastojev čim manj, pa čim več dobre volje.

Laško - obiskovalcem prijazno 
festivalsko mesto

Prometna ureditev 
Prometna ureditev je prijazna, prihod v Laško z vašim vozilom pa 
enostaven in varen. Kljub temu svetujemo voznikom ter sopotnikom,  
da se odpravijo na pot pravočasno, da ne zamudijo svojega najljubšega 
koncerta. Upoštevati je potrebno navodila redarjev oz. pooblaščenih 
oseb, ki vas bodo usmerjali na najbližje prosto parkirno mesto. Ta so 
sicer zelo dobro označena in nedaleč od festivalskega vrveža.
Cena parkiranja za osebno vozilo je 5 evrov na dan, za avtobus pa 
25 evrov.

Laško je za obiskovalcem prijazno festivalsko mesto daleč nakoli, saj je vse, kar se v času festivala v Laškem dogaja, obiskovalcem na dosegu 
rok in nog in dostopno. Prizorišča so v mestnem jedru ali povsem v bližini, kar velja za celoten glasbeni program, kot tudi program dogodkov in 
aktivnosti festivala. Za čim bolj prijetno doživetje pa je potrebno upoštevati nekaj priporočil. Festivalsko Laško ponuja tudi vrsto rekreativnih 
priložnosti, od pohodništva, do kolesarjenja, teka in drugih aktivnosti v naravi. Za tiste, ki si želijo termalnih, sproščujočih užitkov, pa je mesto ob 
sotočju dobrega naravnost idealno.

Prireditveni dan Določen termin zapore Obseg in čas zapore prometa

Četrtek
12.07.2018

od 18.00 ure do 04.00 ure 
od 18.00 ure do 04.00 ure
od 20.00 ure do 04.00 ure

•  staro mestno jedro Laškega         
•  zapora regionalne ceste R 681
•  zapora državne ceste G1-5

Petek
13.07.2018

od 18.00 ure do 05.00 ure 
od 18.00 ure do 05.00 ure
od 20.00 ure do 05.00 ure

•  staro mestno jedro Laškega         
•  zapora regionalne ceste R 681
•  zapora državne ceste G1-5

Prireditveni dan Določen termin zapore Obseg in čas zapore prometa

Sobota,
14.07.2018

od 18.00 ure do 06.00 ure 
od 18.00 ure do 06.00 ure
od 20.00 ure do 06.00 ure

•  staro mestno jedro Laškega         
•  zapora regionalne ceste R 681
•  zapora državne ceste G1-5

Nedelja,
15.07.2018

od 16.30 ure do 19.00 ure
od 16.30 ure do 19.00 ure
od 16.30 ure do 18.30 ure

•  staro mestno jedro Laškega         
•  zapora regionalne ceste R 681
•  zapora državne ceste G1-5

20  Informacije
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Parkiranje  21

Kampiranje
V festivalskem kampu v Jagočah se življenje in številne aktivnosti 
skorajda nikoli ne ustavijo. Letos bo njegova cena zaradi upoštevanja 
nove zakonodaje, ki narekuje plačilo turistične takse in ustreznega 
postopka prijave gostov tudi začasnim nastanitvenim objektom, 
znašala 21 EUR za ves čas festivala. Kamp odlikuje idilična lokacija 
ob Savinji, le nekaj minut od odrskega dogajanja ter pester športno 
zabavni program. 

Kampiranje 21  

Javni prevozV Laško z vlakom
Uporaba javnega prevoza je najbolj enostaven način potovanja.
Organizatorji priporočajo vsem obiskovalcem, ki imajo to možnost,  
da v največji meri izkoristijo ugodnosti javnega prevoza. 

Vožnja z vlakom do Laškega je v varna, udobna in tudi časovno 
sprejemljiva. Železniška postaja v Laškem je le dve minuti od mestnega 
središča, zato je prevoz z vlakom res enostaven. Slovenske železnice, 
kot dolgoletni partner, tudi letos krepijo število vlakov v Laško z več 
izhodiščnih točk, cene prevozov pa so, kot vedno, zelo ugodne.



www.volkswagen.si

Novi T-Roc.
Prirojena 
samozavest.

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in razburljivim videzom kot 
tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še 
varnejšo vožnjo. Želite tudi sami odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. 
Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

VWoglas_Troc_186x130_PivoInCvetje.indd   1 27/06/2018   11:45

Združite turistično
zavarovanje z 
zavarovanji 
cele družine in 
prihranite 
do 50 %.

Kamorkoli po svetu
vas ponese pot, 
mi smo z vami. 
Za vsak primer.

Triglav komplet

Lahko
noč,
skrbi.

tiskan_oglas_Triglav_komplet_186x130_turizem.indd   1 26.06.2018   10:04:30
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B E L A N

H A L I D 

B E Š L I Ć

Ž E L J K O 

J O K S I M O V I Ć

L A Š K O  P R E D S T A V L J A

L A S K O - C H A L L E N G E . C O M

I Z Z I V
“ M i n i s t e r  z a  z d r a v j e  o p o z a r j a :  U ž i v a n j e  
a l k o h o l a  l a h k o  š k o d u j e  z d r a v j u ! ”


