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Dobrodošli na 53. festivalu 
Pivo in cvetje Laško!
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Več kot pol stoletja vezi, ki dodatno krepijo naše korenine 
v Laškem, prav toliko let tradicije, dogajanja, prepletanja in 
predajanja izkušenj nas zavezuje, da ne le, da ostajamo s 
festivalom v Laškem, temveč nikoli nismo niti razmišljali, 
da bi ga premestili kamorkoli drugam. Prav tu, v Laškem, 
ga želimo ohraniti in ga razvijati tudi v prihodnje. Zato 
smo vanj zadnja leta tudi vse več vlagali. Naš namen je 
nadaljevati s projekti, ki so dobri za lokalno okolje in podpora 
našim blagovnim znamkam. Seveda nas ob tem zavezuje 
odgovornost skrbnega gospodarja in zagotavljanje stroškovne 
vzdržnosti. Tudi to je razlog, da smo letos uvedli vstopnino. 
Ta je cenovno daleč najbolj ugodna v primerjavi z ostalimi 
festivali in bo vsa namenjena nadaljnjemu razvoju festivala. 
Ob tem pa se seveda odgovorno zavedamo tradicije prireditve 
skozi doživljanje Vas, lokalnega prebivalstva, zaradi česar smo 
poskrbeli da imate vsi občani prost vstop na festival.

Festival je v največji možni meri profesionaliziran in vsako 
leto pri njegovi pripravi in izvedbi sodeluje množica ljudi. 
Za zagotovitev vsakoletnega razvoja festivala in približanja 
željam in zahtevam naših obiskovalcev pa so nujno potrebne 
tudi spremembe. Poleg sprememb v sami organizaciji 
projekta je bistvena sprememba letos ta, da smo idejno 
zasnovo, organizacijo in izvedbo festivalskih aktivnosti in 
dogajanja, ki pomembno dopolnjuje glasbeni odrski program, 
zaupali javnemu zavodu STIK - Centru za šport, turizem, 
informiranje in kulturo Laško. Pri pripravi tega ogromnega 
projekta namreč vsa leta izjemno uspešno sodelujemo z 
Občino Laško in njenimi institucijami, med katerimi  je ravno 
STIK,  z lokalno skupnostjo in posameznimi poslovnimi 
subjekti v kraju. Brez močnega sodelovanja in povezovanja bi 
bila  organizacija te prireditve še bistveno težja.  

Množico dogodkov in aktivnosti, ki jih bo moč doživeti v 
dneh festivala, zaokroža etnografski del programa, ki je 
tradicionalni del festivala. Le-ta povezuje različne ravni 
življenja in delovanja prebivalcev občine Laško, ki letos slavi 
790 let trških pravic in 90 let mestnih pravic. Skoraj 200 let te 
zgodovine smo aktivno sooblikovali tudi vsi, ki smo povezani s 
pivovarno v Laškem.

Vsem obiskovalkam in obiskovalcem 53. festivala Pivo in 
cvetje Laško želimo prijetno celovito festivalsko doživetje. 
Poskrbeli smo za vse, od odlične glasbe, do zgodovinskih slik 
etno programa, od Vodno-ognjene multimedijske predstave 
do cvetličnega in Mavrično družinskega doživetja, prenovili 
in obogatili smo kulinarično ponudbo, ki jo zaokroža odlično 
domače Laško!

Verjamemo, da se tudi letos vidimo.

Iskreno dobrodošli!

Organizacijska ekipa festivala Pivo in cvetje Laško

V Pivovarni Laško Union smo ponosni, da smo zgradili festivalsko blagovno znamko, ki 

je postala največji in najbolj prepoznaven turistično – glasbeni dogodek v Sloveniji in 

tudi širše v regiji. Ponosni smo, da ta dogodek predstavlja vrhunec glasbenega poletja v 

Sloveniji, in veseli nas,  da je to še vedno najpomembnejši kulturni, zabavni in poslovni 

dogodek mesta Laško, ki prinaša dobrobit tudi za širše lokalno okolje. Predvsem pa je 

za nas pomembno dejstvo, da se je festival Pivo in cvetje Laško skozi leta  razvil tudi v 

odlično prepoznan marketinški dogodek in izjemno pomembno komunikacijsko orodje 

naše blagovne znamke Laško.



• Muzej Laško 
•  Zelenica pred Kulturnim centrom  

in avla Kulturnega centra Laško
• Zdraviliški park
• Hiša Generacij 

• Valvasorjev trg 

• Kulturni center Laško
• Ulice Laškega
• ODER MALT (Obrežje Savinje)

• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)

• ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče)

 
• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)

• Hiša Generacij 
• Muzej Laško 
•  Zelenica pred Kulturnim centrom  

in avla Kulturnega centra Laško
• Kamp – Jagoče
• Zdraviliški park
• Valvasorjev trg 
• Ulice Laškega
• Kulturni center Laško 
• ODER MALT (Obrežje Savinje)

• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)

• ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče)

 
• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)

• Obrežje Savinje

• Zdraviliški park 
• Hiša Generacij 
• Muzej Laško 
• Zelenica pred Kulturnim centrom  

in avla Kulturnega centra Laško 
•Kamp – Jagoče 
•Valvasorjev trg

• Ulice Laškega  
• ODER MALT (Obrežje Savinje)

• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)

• ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče)

• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)

• Obrežje Savinje

• Hiša Generacij 
• Muzej Laško
•  Zelenica pred Kulturnim centrom  

in avla Kulturnega centra Laško 
• ULICE LAŠKEGA 
• ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče)
• ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče) 

12.00 Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
12.00 O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja 

15.00 Mavrična dežela – program za otroke
18.00  Otvoritev razstave – Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva 

invalidov Laško 
18.00  Iz vasi v mesto Laško 1927  

»Stan rudarski, bodi nam pozdravljen!« – etnografska prireditev 
19.00  Alpska saga – Muzikal z glasbo skupine Agropop 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami  
22.00  Buchan
00.00  Mr Doris 
19.00  Modrijani
21.30  Jan Plestenjak 
19.00  Big band Laško in Nuška Drašček
21.00 Big Band Krško
23.30 Špičikuc Orchestra 
19.00  Nude
20.30 Riblja čorba
21.00 Dan D
00.00 Ugly Kid Joe 

10.00  Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
12.00   Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
12.00  O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja 

12.00  Športne aktivnosti 
15.00  Mavrična dežela – program za otroke 
18.00  Iz vasi v mesto Laško 1927 – »Matejev sejem« - etnografska prireditev 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami  
19.30  Koncert skupine Trium
22.30  Spectrum
01.00 The Allergies
19.00  Ditka & Band
20.30 Avsenikov tercet
22.30 Tony Cetinski
00.30 Ali in njegovi muzikanti 
19.00 Cubaneros
20.30 BRO
22.30 MTF feat. Sub-Lime
00.00 Ramzeilech 
19.00  Prismojeni profesorji bluesa
20.30 Bombaj štampa
22.30 Level 42
00.00 Šank Rock
22.00  Vodno-ognjena multimedijska predstava

10.00 Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
10.00  Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
10.00  O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja  

17.00  PARADA PIVO IN CVETJE 
18.00  Mednarodni festival plehmuzik ter uradni zaključek festivala Pivo in cvetje
20.00  Afterparty s skupino Orion

* Program se lahko do pričetka Pivo in Cvetja še spremeni. Sveže informacije najdete na www.pivoincvetje.si ter na Facebooku Pivo in Cvetje.

Program dogodkov Pivo in cvetje Laško
Četrtek, 13. 7.

Petek, 14. 7.

Sobota, 15. 7.

Nedelja, 16. 7.

09.00  Mavrična dežela – program za otroke 
10.00  Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
12.00  Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
12.00  O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja 

12.00  Športne aktivnosti 
18.00  Iz vasi v mesto Laško 1927 

»Ohcet po stari šegi, prikaz« – etnografska prireditev 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami 
22.30  Secret Disco
00.45 DJ  Luxia 
19.00  Poskočni muzikanti
21.00 Samantha Fox
22.30 Kingston 
00.30 Poskočni muzikanti
19.00  Marko Hatlak in Funtango feat. Iztok Mlakar
20.30 Hamo & Tribute 2 Love 
22.30 Izzy and The Catastrophics
00.00 Chiki Lora
19.00  San Di Ego
20.30 SuperHammers
22.30 Airbourne
00.00 Big Foot Mama  
22.00  Vodno-ognjena multimedijska predstava z ognjemetom 
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Letošnje leto je v pripravah na festival čuti-

ti nekaj novosti.  Kako vi osebno spremljate 

in vidite priprave na vaš najpomembnejši in 

najodmevnejši občinski dogodek? 

Novostim navkljub ostaja prireditev največji 

dogodek v naši občini. S sodelavci smo vsako 

leto tako ali drugače vpeti v njene priprave in 

nastajanje in jo že težko pričakujemo. Kot La-

ščan pa sem tudi ponosen nanjo. 

Pred nekaj meseci so se pojavila namigova-

nja, naj bi festival preprosto ukinili, a se je iz-

kazalo, da so bile to le nepreverjene  govorice. 

Ste bili v občini Laško vključeni v pogovor o 

tem, kako s festivalom naprej?

Festival doživlja v letošnjem letu celovito pre-

novo. S sodelavci smo bili vključeni v pogovor 

o prihodnosti festivala. Kot domačini, ki s pri-

reditvijo živimo že več desetletij, imamo vča-

sih malce drugačen pogled na celotno doje-

manje festivala Pivo in Cvetje. Ne dojemamo 

je še toliko kot glasbeni festival, ampak bolj 

kot več desetletni poklon mesta obiskovalcem 

prireditve. Iz skromnih začetkov je v sodelo-

vanju lokalnega prebivalstva, društev in pivo-

varne nastal večdnevni dogodek, ki si ga želi 

marsikatero večje mesto.  Z našo prireditvijo 

diha celotno mesto in okolica. V organizacijo 

spremljevalnega programa je vpetih veliko 

občanov in društev, zato je prireditev že dese-

tletja tako uspešna.  

Kako pa vi vidite odločitev o vstopnini?

Vstopnina je glede na to, da je do sedaj ni 

bilo, za tiste, ki so redni obiskovalci, prihaja-

jo z družinami in imajo nižje dohodke, novo 

dejstvo. Na srečo pa smo v sodelovanju s Pi-

vovarno Laško Union uspeli dogovoriti pose-

ben režim vstopa za vse občane naše občine. 

Glasbeni sladokusci, ki v naše mesto prihaja-

jo zaradi dobrega glasbenega programa, pa so 

plačevanja vstopnin za koncerte bolj vajeni, 

zato za njih ta vstopnina verjetno res ne po-

meni nič posebnega. 

Kaj vam pomeni letošnji festival, ko mesto 

Laško praznuje skorajda okrogla jubileja 790 

let trških in 90 let mestnih pravic? Bo k tema 

jubilejema tudi mesto Laško dodalo kaj zna-

čilnega, organiziralo kakšno posebno obfesti-

valsko slavje.

V Laškem bomo celotno letošnje leto name-

nili obeležitvi teh dveh pomembnih jubilejev. 

Trg in tržni privilegiji se mogoče zdijo malce 

oddaljeni, ampak so rezultat stoletnih priza-

devanj tržanov za večjo samoupravo, oziroma 

za politično osamosvajanje laškega trga. La-

škemu je trške pravice podelil cesar Leopold 

VI. Babenberški-Slavni, o čemer priča listina 

iz leta 1227. Laško je bilo v tistem času vasica, 

ki ni imela več kot 300 prebivalcev, takrat pa 

je dobila sodišče, sodnike in tudi pravico do 

sejma. 

Prednosti mestnih pravic, ki jih je Laško 

dobilo leta 1927, pa lahko živimo in jih prav-

zaprav uživamo še danes. V poklon trgu in 

mestu bodo lokalna društva in posamezniki 

v sodelovanju z lokalno skupnostjo pripravili 

lepo število prireditev in projektov. Zveza kul-

turnih društev Možnar občine Laško se bo  z 

letošnjim letnim prikazom posvetila meščan-

stvu in mestnim šegam. Duh časa, ko je La-

ško postalo mesto, bodo prvič prikazali prav 

na festivalu Pivo in cvetje.  TV Krpan Laško 

pripravlja dokumentarni ilm ob obletnicah 

Laškega, Laško praznuje – Mesto smo ljudje, 

katerega izsek si bomo za pokušino ogleda-

li na Dnevu Laščanov.  Izšla pa bo tudi nova 

monograija Laškega.   

Kako bo po vaši oceni festival Pivo in cvetje 

Laško izgledal čez 5 ali 10 let? Kje bomo na 

primer  parkirali, če nas bo prišlo 50 tisoč v 

enem dnevu?  Ali bomo lahko kje prespali?

Laščani vidimo svojo prihodnost v turizmu. 

Smo evropska destinacija odličnosti in več-

krat nagrajeni najlepši zdraviliški kraj, zato 

sem prepričan, da bo prireditev Pivo in cvetje  

v takšni ali drugačni obliki tudi v prihodnjih 

desetletjih določala utrip mesta. Prireditev je 

skupek trdega dela, potrpljenja in pozitivne 

energije množice ljudi. Ljudi, ki skozi celo 

leto pleskajo hiše, sadijo cvetje, pripravljajo 

program in se po potrebi za štiri dni prele-

vijo še v lokalnega turističnega vodiča. Trdno 

verjamem, da bo tudi v prihodnje posluh na 

strani Pivovarne Laško Union, zato bo tudi is-

kanje parkirišč in namestitvenih zmožnosti v 

mestu in okolici prijetno breme.  

Vas lahko prosimo za vaše povabilo vašim ob-

čanom na obisk festivala Pivo in cvetje Laško? 

Spoštovane občanke in občani, lepo povablje-

ni v sotočje dobrega, na festival vrhunske 

glasbe, cvetja, dobre kulinarike in znanega 

hmeljnega napitka. Začelo se bo v sredo z 

dnevom odprtih vrat pivovarne, razstave plo-

čevink naše pivovarne v muzeju in večernim 

srečanjem na Dnevu Laščanov na občinskem 

dvorišču. Sledijo štirje dnevi zabave, ki se 

bodo zaključili s tradicionalno parado in 

mednarodnim festivalom pihalnih orkestrov. 
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Pogovor z županom občine Laško Francem Zdolškom o 53. izvedbi 

festivala  Pivo in cvetje Laško, največji turistično – glasbeni prireditvi 

občine in tudi najstarejši tovrstni prireditvi v Sloveniji.

DEL ZGODOVINE MESTA LAŠKO

Festival Pivo in cvetje Laško, sicer največji 

glasbeni in turistični dogodek v Sloveniji, na 

tradicionalnih in že dodobra uveljavljenih 

odrih Zlatorog, Jubilejnik, Special in Malt 

tudi letos prinaša pestro glasbeno dogajanje 

za vse generacije in vse glasbene okuse.

Glasbeni program zadnjih let odlikuje pre-

poznavna strategija, ki meri v razumevanje 

raznolikosti festivalske publike. Ta prihaja iz 

različnih krajev Slovenije in tujine, Hrvaške, 

Srbije, Italije, Avstrije, Nemčije, Velike Bri-

tanije; njen starostni razpon zajema vse, od 

najmlajših pa do zrelih ljubiteljev glasbe ter 

dobre zabave.

Več kot 100 različnih glasbenih dogodkov 

predstavlja najbolj pester program med vse-

mi slovenskimi festivali, saj ponuja veliko 

glasbenih zvrsti, od popa do rocka, latina, 

muzikala in elektronske plesne glasbe, do 

narodnozabavne glasbe in letos prvič tudi 

klezmerja. V letošnjem letu festival tudi so-

deluje z Valom 202, ki bo posnel in pozne-

je v rednem progamu predvajal nastope na 

odru Special.

Tudi letošnji festival Pivo in cvetje Laško po-

nuja mednarodno dimenzijo s prepoznavni-

mi tujimi imeni, hkrati pa gradi prepoznav-

nost slovenske glasbene identitete skozi vse 

glasbene zvrsti. Organizatorji so se potrudi-

li, da dogajanja na odrih pričnejo in zaključi-

jo domači izvajalci.

GLASBENI PROGRAM

Pivo in cvetje Laško je domači festival, ki raste in se vsebinsko bogati
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Glasba za vse generacije in  

ljubitelje vseh glasbenih zvrsti



FESTIVALSKE ZVEZDE

San di Ego 

Samantha Fox

San Di Ego, slovenska superskupina prekaljenih rokerjev, ki so 

glasbeno kilometrino nabirali v dolgi vrsti zasedb, kot so Requi-

em, Billysi, Samson, Lunapark, Babilon, Mary Rose…, je letos 

praznovala četrti rojstni dan, hkrati s promocijo drugega albu-

ma Doktor za Rock 'n' Roll.

Po priredbi uspešnice Stayin' Alive in Julije Aleksandra Mežka 

so takšno prakso nadaljevali tudi s priredbo velikega hita osem-

desetih let Touch Me Samanthe Fox. Kako zveni klasičen hard 

rock s prepoznavnim Sergejevim vokalom se bomo lahko v živo 

prepričali tudi na odru Zlatorog, njihov nastop pa bo popestrila 

tudi ekskluzivna gostja Samantha Fox, ki bo prvič nastopila v 

rockovski zasedbi!

Samantha Fox, pevka, igralka in v zgodnji mladosti tudi popu-

laren fotomodel, je ostala v spominu srednje generacije po svoji 

veliki uspešnici Touch Me (I Want Your Body). Velja za pravo 

ikono, je najbolj fotograirana ženska osemdesetih let in izvrstna 

pevka, saj je dobila kar dve najvišji britanski strokovni glasbeni 

nagradi Brit. V naslednjih treh desetletjih je posnela še pet albu-

mov, leta 2012 so prve štiri ponovno izdali v posebnem boxsetu. 

Še vedno snema in veliko nastopa s svojo skupino, kmalu pa 

bo izšla tudi njena avtobiografska knjiga. Touch Me bomo tako 

gotovo slišali tudi v njeni originalni izvedbi na odru Jubilejnik.

FESTIVALSKE ZVEZDE

Airbourne

Ugly Kid Joe

Hardrockerji iz Warrnamboola veljajo za naslednike AC/DC. 

Pevec in kitarist Joel O'Keefe, njegov brat Ryan O'Keefe na 

bobnih, ritemkitarist David Roads in baskitarist Justin Street so 

debitantski album Runnin' Wild posneli šele leta 2007, štiri leta 

po začetku delovanja skupine. Primerjanju s sonarodnjaki AC/

DC se ne upirajo – »…če nas uvrščajo v takšne primerjave, nam 

je to lahko samo v čast,« pravi Joel. In ne nazadnje, za ljubitelje 

računalniških iger: glasbo Airbourne boste našli v osemindvaj-

setih priljubljenih igrah, med katerimi so Guitar Hero World 

Tour, Rock Band, Need For Speed, Madden NFL, NHL, NA-

SCAR Guitar Hero Live, Skate.

Airbourne na oder Zlatorog prihajajo za konec evropske turneje 

ob četrtem albumu, lani jeseni izdanem Breakin' Outta Hell! 

Zvok skupine Ugly Kid Joe, rokerjev iz kalifornijske Isla Viste, je 

oblikovalo tudi tamkajšnje glasbeno pestro okolje, z dovolj hard 

rocka in metala, pa tudi funka, rapa in trasha. Pri nas jih morda 

še najbolje poznamo po uspešnicah Everything About You (tudi 

del glasbe za ilm Wayne’s World) in po priredbi uspešnice Cat’s 

in the Cradle folk pevca Harryja Chapina. Veliko so sodelovali 

tudi s člani drugih skupin, npr. Mötorheadovima Lemmyjem in 

Philom Campbellom, najnovejši album pa je predlanski Uglier 

Than They Used Ta Be. 

Glavni glas in zaščitni znak skupine je pevec Whitield Crane, 

spremljajo ga kitaristi Klaus Eichstadt, Dave Fortman, Son-

ny Mayo, Chris Catalyst, baskitarist Cordell Crockett , tolkalca 

Shannon Larkin in Zac Morris. Noben pravi rocker ne bo zamu-

dil njihovega nastopa!
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FESTIVALSKE ZVEZDE

Level 42

Tony Cetinski

Osemdeseta, devetdeseta – desetletji, ki jih imajo mnogi v glas-

benem spominu kot »tista« - in prav Level 42 z virtuozom Mar-

kom Kingom spominja na zadnja leta prejšnjega tisočletja z vr-

sto uspešnic, kot so The Sun Goes Down Hot Water, Something 

About You, Leaving Me Now, Lessons in Love, Running in the 

Family, Heaven in My Hands; v diskograiji ima dvanajst albu-

mov, najnovejši je leta 2013 objavljeni Sirens.

Baskitarist, avtor glasbe in glavni glas skupine Mark King je v 

pop glasbo prinesel »slap« način igranja bas kitare. Level 42, ki 

je ime pobral po odgovoru na vprašanje, kaj je »smisel življenja, 

vesolje in vsega« iz Štoparskega vodnika po galaksiji, se je v dru-

gi polovici desetdesetih za nekaj let umaknil, a se je leta 2001 

spet vrnil. V četrtem desetletju kariere skupina deluje na polno, 

z bogato koncertno prakso, ki jo vodi po najprestižnejših festiva-

lih. V Sloveniji se bo ekskluzivno in prvič ustavila na Zlatorogu. 

Pričakujte odličen popfunk in dobro zabavo!

Eden izmed najbolj priljubljenih hrvaških pevcev Tony Cetin-

ski ima številne privržence tudi pri slovenskem občinstvu. Že 

dve desetletji so njegovi posnetki med najbolj izvajanimi na 

hrvaških radijskih postajah, doma ima vrsto Porinov, najvišjih 

hrvaških glasbenih priznanj, ter še druge nagrade. Za njim so 

razprodani koncerti na vseh večjih hrvaških koncertnih prizo-

riščih, od puljske do zagrebške Arene, odmevna sodelovanja s 

slavnimi imeni, kot so Plácido Domingo, Michael Bolton in José 

Carreras. 

In tu je seveda tudi vrsta uspešnic, če jih naštejemo samo nekaj: 

23. prosinac, Tvoje tijelo, Ja sam zaljubljen, Zauvijek tvoj, Blago 

onom tko te ima, Ako to se zove ljubav, Onaj ko te ljubi sretan je, 

Budi uz mene, Opet si pobijedila. Tony ima vedno na odru prvo-

vrstno koncertno zasedbo, ki zna poskrbeti za odlično glasbeno 

predstavo tudi v živo!

FESTIVALSKE ZVEZDE

Big Foot Mama

Jan Plestenjak

Skupina je predlani praznovala 25 let delovanja, začela ga je s 

koncertom v berlinskem klubu Bassy, nadaljevala z uspešnico 

Nove zmage, novo himno slovenske košarke, ki je izšla na dvoj-

ni zbirki največjih uspešnic Let 25, višek praznovanja pa je bil 

predlanski razprodan koncert v naši največji koncertni dvorani 

Stožice. Ste vedeli, da jim je ime dal glasbeni direktor našega 

festivala Urban Centa?

Na Laško ima Big Foot Mama še poseben spomin – med nasto-

pom na festivalu Pivo in cvetje 2013 se jim je na odru pridružila 

legenda ameriškega bluesrocka Warren Haynes, s katerim so 

skupaj odigrali priredbo Rockin’ In A Free World. 

Uspešnice Slab spomin, Nor sigurno ne, Užitek na replay in 

Kratek stik z zdaj že pet let starega albuma Izhod ob vseh sta-

rejših obeležujejo bogato koncertno pot. Prihodnost? Na poti je 

nov (osmi) album – in nemara bomo kakšno novo pesem slišali 

prav na odru Zlatorog!

Skladatelj, pevec in kitarist, eden od najbolj priljubljenih in plo-

dovitih slovenskih glasbenikov, znan perfekcionist z jasno vizi-

jo, z več kot dvema desetletjema plodnega ustvarjanja.. Piše tudi 

za druge izvajalce, na doslej trinajstih albumih je nanizal vrsto 

uspešnic, ki jih bomo gotovo nekaj slišali tudi na odru Jubilejni-

ka - Moja ljubica, Tvoj song, Roža sredi Sahare, Iz pekla do raja, 

Sam da ti maš mene rada, Soba 102, Lepa, Ona sanja o Ljubljani, 

Stara dobra; Prelepa za poraz in Iz zadnje vrste, ki je najnovejša 

uspešnica z aktualnega albuma Dvigni krila.

Jan se odlično preizkuša tudi v narodnozabavni glasbi – njegov 

najnovejši uspeh je skladba Kok nam je luštn, skupaj z Zden-

kom Cotičem in skupinama Modrijani ter Poskočnimi muzi-

kanti in glede na to, da nastopa na odru Jubilejnik na isti večer 

kot Modrijani, jo bomo gotovo slišali tudi v živo!
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FESTIVALSKE ZVEZDE

Modrijani

Avsenikov tercet

Štiričlanska fantovska glasbena zasedba je od leta 2000 zasedla 

vrh narodnozabavne glasbe v takšni meri, da jim doslej nihče 

ni prišel blizu, niti po prodaji osmih plošč, kaj šele po fantastič-

ni prodaji vstopnic na njihovih koncertih, predvsem na celjski 

Noči Modrijanov. Razen na področju narodnozabavne glasbe pa 

bratranca Rok in Blaž Švab ter brata Peter in Franjo Oset z a ca-

ppella prepevanjem ohranjajo tudi slovensko ljudsko glasbeno 

izročilo.

Skupini je uspelo vnesti svežino tudi v svoj glasbeni izraz, pri-

tegniti nekaj avtorjev ne samo v narodnozabavni glasbi, ampak 

tudi od drugod, kot na primer Jana Plestenjaka, skupino Čuki, 

Adija Smolarja. Modrijani so ob vsem naštetem predvsem pri 

mladi generaciji tudi rahlo podrli mejo med narodnozabavno 

glasbo in popom, ob njihovih zvokih pa se vedno zabavajo vse 

generacije.

Kdo ne pozna imena Avsenik in uspešnic, kot so Prelepa Go-

renjska, Tam, kjer murke cveto, Moj rodni kraj, Prelepa Gorenj-

ska, Na mostu, Spomin, Slovenija, od kod lepote tvoje…

Letos boste na Jubilejniku lahko doživeli nekaj najboljših tre-

nutkov iz te zgodovine - v Avsenikovem tercetu bodo namreč 

na odru skupaj Jožica Svete, ki je polnih sedemnajst let pela pri 

Avsenikih, Joži Kališnik, ki je z njimi nastopala od leta 1982, in 

seveda Ali Nipič, njihov glavni glas od leta 1974 do leta 1990, 

ko je skupina prenehala nastopati. Posnetki ansambla bratov 

Avsenik so izšli na več kot 120 nosilcih zvoka, prodali so več 

kot 31 milijonov izvodov plošč in kaset, napisala sta več kot 700 

avtorskih skladb. 

Jožica, Joži in Ali nam bodo ob spremljavi Alijeve skupine 

pričarali spomin na zlata leta najuspešnejše slovenske skupine 

vseh časov.

Vizualni vrhunec festivalskega dogajanja ostaja veličastna Vodno-

-ognjena multimedijska predstava. Gre za edinstven spektakel, ki 

se je razvil iz Vodne simfonije in tako letos slavi 10 obletnico.  V 

desetletju je rasla vsebinsko in tehnično ter z vključevanjem novih 

izraznih možnosti postala največja multimedijska predstava daleč 

naokoli. Tokratna izvedba temelji na zgodovinski keltski tematiki. 

Predstava, ki je ni moč videti nikjer drugje kot v Laškem, bo zaradi 

izjemnega vtisa, ki ga pusti na obiskovalcih, na programu tako v 

petek, kot tudi v soboto ob 22h. V soboto bo le še bolj ognjena, saj se 

bo zaključila z ognjemetom z Gradu Tabor.

Ob sicer vsako leto pestri in tradicionalni festivalski kulinarični 

ponudbi, se letos ljubiteljem dobre hrane obeta obogatena ponudba, 

ki dviguje kulinarično doživetje festivala na še višjo raven. Festival 

tako res v vseh pogledih raste in se razvija.

Ljubiteljem mesnih specialitet bo tako letos na voljo tudi ponudba 

izvrstnih burgerjev, na svoj račun bodo prišli ljubitelji raznovrstnih 

in nedvomno izjemno priljubljenih pic, v festivalski ponudbi ne bodo 

manjkali niti eksotični okusi tajske kuhinje in nam prav tako ljubih 

specialitet, ki jih s strastjo pripravljajo mojstri španske kuhinje.

Dobra hrana in pijača sta najboljši sopotnik odlične glasbe. Ulica 

okusov pa nova izkušnja za festivalska srečanja.
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FESTIVALSKA ULICA OKUSOV

VODNO-OGNJENA PREDSTAVA

kulinarika za gurmane

letos v petek in soboto

ULICA OKUSOV
STREET FOOD
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Edinstvenost festivala Pivo in cvetje Laško je tudi v izjemno skrbno, vendar bogato pripravljenem 
spremljevalnem programu. Ta zajema tako etnografski del festivalskega dogajanja, hortikulturno 
doživetje in pestra družinska dogajanja, ki so jih organizatorji strnili v zgodbo Mavrična dežela. 
Prav doživetja Mavrične dežele predstavljajo novost letošnjega programa. Celotno koordinacijo 
priprave tega festivalskega dogajanja so organizatorji zaupali STIK-u Laško, kjer so se naloge lotili 
odgovorno in kreativno. 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.

Skupaj s Pivovarno Laško Union 

soorganizirate največjo in tudi eno 

najstarejših turistično - glasbenih prireditev 

v Sloveniji ter tudi daleč v regiji. Ste sploh 

pomislili kdaj na to dejstvo in kaj vam to 

pomeni?

Festival Pivo in Cvetje Laško je za nas pomem-

ben turistični produkt, saj gre za eno najbolj 

prepoznavnih prireditev v državi in izven nje-

nih meja. Pomemben ni le zaradi velikega šte-

vila obiskovalcev, ampak tudi z vidika graditve 

prepoznavnosti destinacije.

Vsaka prireditev ima svetlo in temno plat. Kot 

turistična delavka gledam na festival pred-

vsem pozitivno. Gre za čas, ko so namestitve-

ne kapacitete v našem kraju polno zasedene, 

ko imajo domači gostinski ponudniki polne 

roke dela, ne le od jutra do mraka, pač pa od 

jutra do jutra, ko prodaja lokalnih prideloval-

cev in izdelovalcev v primerjavi s preostalim 

delom leta dosega nadpovprečno rast. Ne 

nazadnje, gre za štiri dni, 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.

Koliko vpletenih društev in izvajalcev pove-

zujete v letošnji izvedbi festivala?

Pri pripravi in izvedbi spremljevalnega pro-

grama festivala sodeluje preko 20 različnih 

društev/ organizacij ter okoli 600 izvajalcev.

Kako bi opredelili rdečo nit festivalskega 

dogajanja, ki je v vaši domeni, torej izven 

klasičnih glasbenih odrov.

Preprosto. Dogajanje za vse generacije.

Pogosta tema letošnjega festivala je vsto-

pnina, ki glede na cene drugih festivalov, še 

vedno ostaja simbolična. S kakšnimi izzivi 

se srečujete glede tega?

Modrijani, Jan Plestenjak, Nuška Drašček, Špi-

čikuc Orchestra, Nude, Riblja čorba, Dan D, 

Ugly Kid Joe in še nekaj imen na isti večer – 

vse to za največ 15 evrov oziroma minimalno 

6,70 evrov. Kje lahko za tak denar obiščemo 

koncert s toliko različnimi izvajalci? Verjetno 

bi koncert večine izmed navedenih posame-

znih glasbenih gostov stal več, kot stane vsto-

pnica za en dan festivala Pivo in cvetje.

Ne bi rekla, da je izziv vstopnina. Izziv je per-

cepcija dejavnikov preteklosti. Navajeni smo 

uživanja vsega tistega, kar nam je organizator 

ponujal brezplačno. Navade pa se zakodirajo v 

naše možgane in težko jih je spremeniti. 

Veliko znancev, ki niso prebivalci občine La-

ško, me najprej »napade«, češ kaj se gremo 

letos v Laškem, po nekajminutnem pogovo-

ru pa se njihova mnenja spremenijo. Ko jih 

vprašam, koliko so pripravljeni odšteti za nek 

koncert kjerkoli drugje, kaj vse dobijo za isti 

denar drugje, začnejo razmišljati drugače. Ko 

jim omenim še novosti, ki jih prinaša letošnji 

festival, ne dvomijo več. Vseskozi poudarjam, 

da sta pomembna dejavnika predvsem pravil-

na komunikacija in naš odnos pri sporočanju.

Kdaj bodo torej prebivalci občine Laško 

lahko dvignili svoje brezplačne, tridnevne 

vstopnice – zapestnice za obisk festivala?

Prevzem brezplačnih tridnevnih vstopnic oz. 

zapestnic za vse prebivalce Občine Laško, s 

stalnim ali začasnim prebivališčem, je možen 

od ponedeljka, 3. julija do četrtka, 13. julija do 

DOGAJANJE ZA VSE GENERACIJE
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ETNO PROGRAM

Predsednica programskega sveta Etno odbora pri Zvezi Možnar Urška 

Knez nam je zaupala, kaj so zasnovali za letošnje leto.

Kaj si lahko letošnji obiskovalci festivala Pivo in cvetje Laško 

obetajo od pogleda v zgodovino kraja in okolice? Na čem teme-

ljijo letošnje zgodbe in kje vse vas bomo letos lahko poiskali v 

Laškem?

 

Zveza Možnar že 16. leto zapored pripravlja etno prireditev Lepo je 

res na deželi, ki bo letos malce drugačna. Laško namreč praznuje 

90 let pridobitve mestnih pravic, zato bo prireditev potekala pod 

naslovom »Iz vasi v mesto Laško – 1927«. Tematski sklopi bodo 

tokrat posvečeni (tudi) meščanom in njihovim šegam ter poveza-

vi mladega mesta Laško z okoliškim podeželjem. Kakšno je bilo 

življenje, ko je trg Laško postalo mesto. Na kratko se bomo presta-

vili v leto 1927, ko je bilo Laško Dravske Banovine del Kraljevine 

Jugoslavije. 

Zvezi Možnar se je letos pridružilo Rudarsko društvo Sveta Barba-

ra Sedraž. Člani tega društva nas bodo, kot predstavniki revnega 

meščanskega sloja, s prikazi, igro, kulinariko in pesmijo popeljali 

v rudarski stan. Prvi pisni viri govorijo, da so pod Humom in na 

Šmihelu, v Hudi Jami, na Govcah in Breznem kopali premog že 

leta 1766, zato menim, da je tudi rudarska dediščina del naše pre-

teklosti, ki jo je vredno poznati.

Največ časa pa smo posvetili raziskovanju Laškega v obdobju od 

1920-1930. Življenje v tem obdobju je slabo raziskano, enako je 

z meščanskim, trškim življenjem in šegami, ki niso vezane le na 

Festival Pivo in cvetje Laško je mogoče celo edini festival na svetu, ki zavzeto in odgovorno ob glasbenem 

razvoju skrbi tudi za ohranjanje zgodovinske dediščine nekega kraja, v našem primeru Laškega in 

bližnje regije. Zgodovinske slike, ki so jim obiskovalci priča od festivalskega četrtka do nedelje, so 

sprehod skozi časovna obdobja, ki bi bila brez skrbnih zapisovalcev zgodovine za vedno pozabljena. 

15:00, v TIC-u Laško. Vstopnice - zapestnice  

lahko prevzamejo od ponedeljka do petka med 

14:00 in 17:00 ter v soboto med 10:00 in 13:00. 

Otroci do dopolnjenih 5 let vstopnice za festival 

ne potrebujejo.  

Kaj naj prinesejo s seboj, da bo postopek 

čim krajši?

S seboj naj imajo osebni dokument oziroma 

potrdilo o začasnem prebivališču.

Kako se boste izognili vrstam? 

Opredelili smo termine, v katerih bomo 

zagotovili dodatne kadrovske okrepitve, da 

bo prevzem vstopnic - zapestnic potekal 

hitreje. Vse prebivalce naprošamo, da se res 

držijo urnika, saj se bo le tako moč izogniti 

morebitnim zapletom. Torej, vljudno 

vabljeni od ponedeljka do petka med 14:00 

in 17:00 ter v soboto med 10:00 in 13:00.

Kako ste organizirali ekipe in sodelavce? 

Ste se za to tudi kaj kadrovsko okrepili?

Letos nam je organizator zaupal resnično 

veliko vlogo, kajti spremljevalnega 

programa ni malo in upam si trditi, da je 

zelo kvaliteten. Zahvala za to gre predvsem 

tistim 600 in več posameznikom, ki 

aktivno sodelujejo pri pripravi programa 

že več mesecev. Še posebej se gre zahvaliti 

posameznim vodjem, predsednicam in 

predsednikom društev, ki spodbujajo svoje 

člane pri njihovih aktivnostih, koordinirajo 

in ne nazadnje motivirajo 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.

Vaše povabilo vsem Laščanom in Laščan-

kam 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 pokazati sami sebi in svoji bližnji 

okolici. 

Naj vas ob tej priložnosti povabim na 

Dan Laščanov, kjer se bomo ponosni na 

preteklost skupaj zazrli v prihodnost in s 

tem naznanili vstop v letošnji festival Pivo in 

cvetje Laško.
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Za namen festivala Pivo in cvetje Laško je trenutno zasajenih 1223 sadik. 

OKRASITEV MESTA V ČASU FESTIVALA

17  

Pri izbiri cvetja so se člani Hortikulturnega društva skušali držati 

letošnjih zasaditvenih modnih smernic, vendar je pri takšnih tempe-

raturah in razmerah, ki po navadi vladajo v času festivala, potrebno 

predvideti, katero cvetje je takrat sploh v polnem razcvetu in katero 

vzdrži takšne temperature. Temu se tudi letos niso mogli izogniti.

Kot vsako leto bo obiskovalce, ki bodo na prireditev prihajali z vla-

kom, cvetlična zasaditev pričakala na železniški postaji Laško, kjer 

bodo poseben pogled lahko namenili tudi okrašeni starodobni loko-

motivi. Tradicionalno bo v cvetju rondo pri avtobusni postaji, ocvetli-

čena bo tudi trata pri trgovini Spar in vremenski hišici.

Člani s primerno zasaditvijo že več let krasijo prizorišče, na katerem 

se odvija etnografski program, prostor Muzeja Laško, vhod Kultur-

nega centra ter vhod Pivovarne Laško. Da bo več cvetja v središču 

dogajanja, bodo prijazno poskrbeli za okrasitev odrov Jubilejnik in 

Special.

Na letošnjem festivalu so se poleg tradicionalnih mest, ki jih lokalno 

društvo ozaljša s cvetjem, potrudili pripraviti tudi nekaj posebnih 

konstrukcij iz cvetja v barvah žlahtne pijače, ki se vsako leto toči na 

prireditvi. Prizadevni člani društva so izdelali pivske vrčke, narejene 

iz večjih in manjših sodov, ki so jih zasadili s cvetjem v barvah piva 

in pivske pene. Stali bodo na razglediščih mostu, ki prečka reko Sa-

vinjo.

V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale in bo voda primerne 

višine, bo moč videti prav posebne plavajoče aranžmaje, čolne polne 

cvetja, ki bodo popestrili čas festivala.

Pri razporejanju, namestitvi in zalivanju cvetja Hortikulturnemu 

društvu vsako leto velikodušno pomagajo delavci Komunale Laško, 

za kar so jim neizmerno hvaležni.

podeželje. V roke smo vzeli stare časopise, povezali smo se z Muze-

jem Laško in Muzejem novejše zgodovine Celje in nagovarjali stare 

Laščane, naj nam zaupajo svoje spomine, fotograije in morda celo 

kakšen predmet. Odziv je bil zelo dober – Laščani so začutili, da bo 

tokrat glavni junak etno prireditev mlado mesto Laško. Folklorniki 

se učijo fokstrot, pevci in glasbeniki iščejo popularne pesmi tistega 

časa, rokodelci raziskujejo oblačilno kulturo in prehranske navade… 

Letos smo se posvetili tudi promociji in v sodelovanju z Fotostudi-

jem in galerijo Pelikan (MNZ Celje) in fotografom Rokom Dežela-

kom naredili nekaj fotograij v duhu leta 1927. 

Etnografska prireditev Zveze Možnar bo tudi letos potekala na Val-

vasorjevem trgu, od četrtka, 13. Malega srpana, do sobote 15. Malega 

srpana 2017. V četrtek si boste lahko ogledali prireditev Stan rudar-

ski, bodi nam pozdravljen, v petek Matejev sejem 1927 in v soboto 

Ohcet po stari šegi.

Vsako leto občudujemo število ljudi, ki je angažirano na festivalu. 

Koliko ustvarjalcev imate letos?

 Tudi letos bodo  na vseh prireditvah Iz vasi v mesto Laško 1927 in 

na nedeljski povorki sodelovalo od 70-100 ljudi dnevno. V letošnjem 

letu se je povečalo število ljudi, ki sicer ne bodo nastopali, ampak 

aktivno sodelujejo pri pripravah. Veseli smo, da so člani naših dru-

štev – domačini vsako leto pripravljeni nameniti toliko svoje prostega 

časa za pripravo in izvedbo prireditev na Pivo in cvetju. 

Ali obžalujete, da letos ni bilo prijavljenega para za ohcet po starih 

šegah? Ne nazadnje bi tudi tu že skorajda praznovali okroglo števil-

ko poročenih parov. 

Da, žal mi je, da letos ni bilo nobenega prijavljenega para. Letos bi bil 

49. Poročni par in okroglo število poročenih na Pivo in cvetju bi bilo 

leto bliže. Morda pa vesolje še skriva svoj pravi načrt… 

Vendar bomo obiskovalci festivala poroko vseeno videli, kajne?

Poroke res ne bo, bo pa igrana Ohcet po starih šegah, letos v boga-

tejši izvedbi (več prizorov, ki so sicer zaradi pomanjkanja časa izpu-

ščeni) in to v soboto, v okviru prireditev Iz vasi v mesto laško 1927. 

In za konec tudi vaše povabilo vsem ljubiteljem domače zgodovin-

ske dediščine na festival?

Zagotovo mnogi povezujete delo in prireditve Zveze Možnar z ohra-

njanjem kulturne dediščine, prikazi kmečkih opravil in šeg. Tudi 

letos jih bo na ogled obilo – a smo jim dodali še nekaj meščanskega 

duha in rudarske zgodovine. Prepričana sem, da ste radovedni, kaj 

vse bo drugače, zato vas vabim, da skupaj z nami skočite v leto 1927!

VRČKI PIVA, ZASAJENI IZ ROŽ

Očem nadvse ljubo lepoto festivala Pivo in cvetje Laško daje prav izjemna cvetlična okrasitev. 

Brez nje bi festival nedvomno izgubil svojo identiteto. Mesto Laško letos kar dvojno 

praznuje, zato smo se s toliko več zanimanja za okrasitev pogovorili 

tudi s predsednico Hortikulturnega društva Laško Metodo Benedek. 

Mesto Laško letos slavi 790 let odkar so mu bile podeljene 

trške pravice in 90 let, odkar se sme imenovati mesto in ima 

mestne pravice. Kako boste s cvetjem obeležili ti dve lepi in 

spoštovanja vredni obletnici?

V pripravi je posebno obeležje iz cvetlic, ki bo del etnološkega 

programa na Valvasorjevem trgu. Tam bo namreč program po-

svečen obletnici mestnih pravic, ki jih je Laško dobilo ravno v 

času festivala, 17. julija, pred natanko 90-imi leti.

Lani ste prav na področju hortikulturne predstavitve naredili 

izjemen korak, ki je odmeval med obiskovalci in širše v medi-

jih. Močno ste prestopili bregove Savinje in kreacije vaših cve-

tličarjev smo lahko občudovali tudi v zdraviliškem parku. Vse 

po vrsti pa so bile domiselne, inovativne, res zelo lepe. Koliko 

cvetličarjev vam je letos uspelo pritegniti v izvedbo cvetličnih 

razstav festivala? Od kod prihajajo?

Letos drugič vabimo v goste razstavljavce cvetja, tako tiste, ki se 

profesionalno ukvarjajo z aranžiranjem ali vzgajanjem cvetja, kot 

tudi tiste, ki to počnejo ljubiteljsko. Trenutno so prijave še odprte 

in svojo udeležbo razstavljavci lahko potrdijo še vse do 3. julija 

na elektronski naslov hortikultura.lasko@gmail.com, kjer dobijo 

vse nadaljnje napotke. Svoje stvaritve bodo lahko predstavili v no-

tranjih prostorih Kulturnega centra Laško ali na zunanjem delu 

razstave, ki bo na zelenici pred Kulturnim centrom. Letos smo še 

predvsem veseli, da se je pri pripravi razstave odzvala mlajša ge-

neracija šole za hortikulturo in pričakujemo zanimive stvaritve.

Kaj bo cvetlična rdeča nit letošnjega 53. festivala in kaj obli-

kovalska pika na i?

Rdeča nit festivala se vleče že skozi vsa leta sodelovanja. Vse sku-

paj se je namreč leta 1963 začelo z imenitno razstavo cvetja, ki 

jo je pripravilo mlado Hortikulturno društvo pod vodstvo Ivana 

Vodovnika, takratnega direktorja pivovarne.  Iz tega se je poro-

dila ideja o prireditvi – prazniku, ki se je sprva celo imenovalo 

»Praznik cvetja in piva«. Prireditev je sčasoma sicer upravičeno 

obrnila vrstni red imena, vendar cvetje vseskozi ostaja rdeča nit 

festivala. Letošnja oblikovalska pika pa bodo zagotovo veliki vrčki 

piva, zasajeni iz rož na razglediščih mostu. 
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Festivalski aranžmaji so postavljeni že v torek ali sredo, torej dan ali 

dva pred uradnim začetkom festivala. Kdo skrbi te štiri, pet dni, da je 

cvetje sveže, redno zalito, oveneli cvetovi potrgani?

V tem času pred festivalom in med njim za cvetje skrbijo člani Hor-

tikulturnega društva. Po končani prireditvi za tiste cvetlice, ki osta-

nejo v mestu, oskrbo prevzamejo vešče roke uslužbencev Komunale 

Laško, za kar smo jim izjemno hvaležni. Kot večina ljubiteljev cvetja 

ve, je čas festivala izjemno nehvaležen za bujno rast, saj nam vre-

menske razmere velikokrat postrežejo z izjemnimi temperaturami 

in vročinskimi nevihtami. 

Kakšno pa je vaše povabilo vsem ljubiteljem cvetja na festival?

Cvetje je ob tako velikem številu obiskovalcev težje opazno, zato pri-

jazno vabim vse obiskovalce festivala, da si kakšen cvet zataknejo v 

lase ali gumbnico. Tako bomo s skupnimi močmi ulice preplavili s 

cvetjem. Prav poseben cvet v stilu in barvah festivala pa si bo moč 

narediti v sklopu ustvarjalnih delavnic v Mavrični deželi.    

HORTIKULTURNA RAZSTAVA – O(B)STANITE V CVETJU!

RAZSTAVA PIVO ZA S SABO – BEER TO GO

RAZSTAVA ROČNIH DEL

ZELENICA PRED KULTURNIM CENTROM  

VES ČAS FESTIVALA 

 

AVLA KULTURNEGA CENTRA LAŠKO

ČETRTEK, PETEK, SOBOTA,  

OD 12H DO 20H, NEDELJA, OD 10H DO 18H

RAZSTAVE NA FESTIVALU

Letošnjo hortikulturno razstavo z naslovom 

O(B)STANITE V CVETJU! si bo moč ogle-

dati na dveh lokacijah. Prva, ki bo vsebovala 

postavitve večjih in manjših vrtnarij, bo na 

zelenici pred Kulturnim centrom Laško. 

Druga, v svetli vhodni avli Kulturnega cen-

tra Laško, bo gostila aranžmaje rezanega 

svežega in suhega cvetja. Razstavišča bodo 

primerno označena in dostopna za vse 

obiskovalce. 

MUZEJ LAŠKO, AŠKERČEV TRG: 

OTVORITEV SREDA, OB 18H;  

ODPRTO V ČETRTEK, PETEK, SOBOTA,  

OD 12H DO 20H, NEDELJA, OD 10H DO 17H

Razstavo ročnih del, ki bo na ogled v Hiši 

generacij, pripravljajo člani klekljarske sku-

pine Kitice in Društva invalidov Laško.

Na razstavi bo prikazana najbolj priročna 

embalaža za pivo, kadar ga nesemo s sabo 

na izlet, piknik, potovanje … pločevinka. Na 

jugoslovanskem tržišču se je prvič pojavilo 

pivo v pločevinkah prav iz Laškega. Od tiste 

prve do danes se je podoba laških pločevink 

spreminjala. Oranžne, srebrne, zlate, črne, 

rjave in seveda zelene. Namen pa je ves čas 

ostal isti, pivo za s sabo.

HIŠA GENERACIJ, 

OTVORITEV: ČETRTEK, OB 18H; 

ODPRTO V PETEK, SOBOTA, NEDELJA 

OD 10H DO 13H IN OD 16H DO 19H
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V času prireditve vas vabimo v TIC Laško ter na stojnici v središču mesta in Mavrični deželi. V ponudbi najdete majice, 
čokolado s pivom, nakupovalne torbe, kape, nahrbtnike, obeske, magnetke, kozarce, vrčke in še mnogo več!

Delovni čas TIC-a:

   - od četrtka, 13.7. do sobote, 15.7.: od 8.00 do 21.00,

   - nedelja, 16. 7.: od 8.00 do 17.00.

Delovni čas stojnice v središču mesta:

   - od četrtka, 13. 7. do sobote, 15. 7.: od 17.00 do 1.00,

   - nedelja, 16. 7.: od 15.00 do 19.00.

Delovni čas stojnice v Mavrični deželi:

   - četrtek, 13. 7. in petek, 14. 7.: od 15.00 do 19.00,

   - sobota, 15. 7.: od 9.00 do 19.00.

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

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Laško
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Laško je za obiskovalce najbolj prijazno festivalsko mesto 

daleč nakoli, saj so odri oddaljeni drug od drugega vsega nekaj 

100 metrov. Vse, kar se v času festivala v Laškem dogaja, je 

obiskovalcem na dosegu rok in nog, res blizu in dostopno. Vsa 

prizorišča so osredotočena predvsem 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.

Cestne zapore

Mesto Laško je stisnjeno med griče, ki utesnjujejo reko Savinjo, 

kaj šele mesto, ki je zraslo na njenih bregovih. Prostora za izvedbo 

festivala v vsem njegovem obsegu je malo, zato so cestne zapore 

edina rešitev, da organizatorji lahko izvedejo obljubljeni festivalski 

program. Obiskovalce prosimo za razumevanje in potrpežljivost ter 

hkrati dosledno spoštovanje cestnih oznak za zapore in upoštevanje 

usmeritev redarjev. Celoten sistem usmerjanja je pripravljen tako, 

da bo morebitnih zastojev čim manj, s tem pa čim več dobre volje.

Prometna ureditev in parkirišča

Tudi letos bo prometna ureditev kar se da 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 parirno mesto. Ta so sicer zelo dobro označena in 

na običajnih mestih, kot pretekla leta.

Cena parkiranja za osebno vozilo je 3 evre /dan

Cena parkiranja za avtobus je 12 evrov /dan

DAN LAŠČANOV

Tradicija, ki povezuje

Laščani Laščanom

53. festival Pivo in cvetje Laško tudi letos pričenjamo s tradicional-

nim srečanjem prijateljev, sosedov in privržencev Pivovarne Laško 

na dnevu odprtih vrat. Tudi tokrat dan pred uradno otvoritvijo.

Skrbno pripravljenemu in vodenemu ogledu najbolj zanimivih 

postaj nastajanja naših odličnih piv, z našim največjim ponosom  

Zlatorogom, dodajamo novost, ogled novo urejenega muzeja nad 

pivnico.

Tudi letos vas bodo ob koncu ogledov razveseljevale evropsko znane 

laške mažorete, ki jim odličen takt daje Godba Laško.

Z velikim veseljem vas pričakujemo v sredo,  
12. julija med 14. in 18. uro.

STIK skupaj s Turističnim društvom in Občino Laško že tradicio-

nalno vabi na DAN LAŠČANOV, večerno dogajanje, ki nosi povabi-

lo vsem Laščanom. Tako tistim, ki jih je življenjska pot odpeljala iz 

Laškega kot današnjim Laščanom.

Občinsko dvorišče bo v sredo, 12. julija 2017, od 19. ure dalje prija-

zno gostilo vse, ki bodo želeli odkrivati stare in nove obraze, obujati 

pozitivne spomine, klepetati, nazdraviti z vrčkom Laščana, se pod-

pisati v knjigo vpisov ali se preizkusiti v kateri od spretnostnih iger.

Spoštljivo se bodo ozrli na preteklost kraja, ves čas pestrega progra-

ma pa imeli v mislih:

Ponosni na preteklost - zazrti v prihodnost!

Prireditev Dan Laščanov bo v sredo, 12. julija, od 19h dalje, 
na občinskem dvorišču. Toplo vabljeni!

DAN ODPRTIH VRAT PIVOVARNE LAŠKO

Zapore v času festivala Pivo in cvetje 2017

Prireditveni dan Določen termin zapore Obseg in čas zapore prometa

Četrtek
13.07.2017

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
14.07.2017

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

Sobota,
15.07.2017

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,
16.07.2017

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

INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE

Laško - obiskovalcem prijazno festivalsko mesto



Vstopnina z ugodnimi popusti 
Vstopnina namenjena nadaljnjemu vlaganju v dvig kakovosti in pestrosti festivala. 
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Za organizacijo festivala Pivovarna Laško Union vsako leto

nameni velik del resursov, predvsem inančnih, pa tudi kadrovskih, 

kar potrjuje, da so namere po ohranjanju in nadaljnji rasti festivala 

trdne. Festival, ki ima nedvomno svoje stalno bivališče v Laškem, vsako 

leto nadgrajuje kakovost programa in postaja prepoznaven tudi izven 

Slovenije.Vstopnina 15 evrov na dan, ki je novost letošnjega festivala, 

je dodatno zagotovilo, da festival ostaja v Laškem. Vstopnina bo 

namreč namenjena nadaljnjemu vlaganju v dvig njegove kakovostne 

ravni ter pestrosti ponudbe.

Ob tem pa se seveda odgovorno zavedamo tradicije prireditve

skozi doživljanje Vas, lokalnega prebivalstva, zaradi česar smo

poskrbeli da imate vsi občani prost vstop na festival.

Brezplačne vstopnice za občane Laškega
Prevzem brezplačnih tridnevnih vstopnic -zapestnic za

prebivalce Občine Laško je možen z osebnim dokumentom

od ponedeljka, 3. julija, v TIC-u Laško. Vstopnice lahko

prevzamete od ponedeljka do petka med 14:00 in 17:00 ter

v soboto med 10:00 in 13:00. Otroci do dopolnjenih 5 let

vstopnice za festival ne potrebujejo.

Kljub temu ostaja festival Pivo in cvetje Laško glasbeni dogodek

z najnižjo vstopnino daleč naokoli, saj si obiskovalci za to ceno

lahko ogledajo tudi do 15 koncertov na dan. V predprodaji do konca 

maja, je bila cena vstopnic za več kot 30% nižja in je znašala 10 evrov 

na dan. Junijski popusti so znašali 20% in še zadnja ugodnost v juliju 

10%. Organizatorji vabijo vse ljubitelje festivala, da si pravočasno 

zagotovijo vstopnice in se tako izognejo gneči na festivalskih blagajnah.

Popusti veljajo tudi za večje skupine, tk. im. »6pack«, plačaš 5, dobiš 

6, ter družinska ugodnost za obisk otrok oz. mladostnikov do 16. leta v 

spremstvu odraslega, pri kateri vstopnico plača le odrasla oseba. 

Vstopnice si zainteresirani obiskovalci zagotovijo na spletni strani 

festivala www.pivoincvetje.si ali v prodajni mreži Moje karte, tako npr. 

tudi na črpalkah Petrola in OMV. Ob vstopu na festivalski prostor bodo 

obiskovalci vstopnice zamenjali za posebne, nepovratne zapestnice.
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Uporaba javnega prevoza je najbolj enostaven 
način potovanja
Organizatorji priporočajo vsem obiskovalcem, ki imajo to možnost, 

da v največji meri izkoristijo ugodnosti javnega prevoza. Ta je 

enostaven, varen in udoben.

V Laško je nabolje priti z vlakom
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 prihod z vlakom res enostaven. 

Slovenske železnice bodo tudi letos poskrbele za zadostno število 

vlakov v Laško iz več izhodiščnih točk, cene prevozov pa so, kot 

vedno, zelo ugodne. Vozne rede vlakov, ki bodo aktualni v času Pivo 

in cvetja si lahko ogledate na festivalski spletni strani.

Do odrskih prizorišč je dobrih pet minut hoje, hkrati pa je kamp ravno prav oddaljen, da lahko živi svoje življenje in svojo dinamiko. 

Cena kampiranja znaša 10 evrov na osebo, ne glede na to ali boste kampirali en dan ali vse tri dni. 

V kampu bo tudi blagajna, kjer boste lahko kupili festivalske vstopnice, in sicer od četrtka, 13. julija, od 9. ure dalje.

najbolj zabaven podaljšan vikend

Kampiranje v času festivala je zabavno doživetje za prijateljska druženja, v paru ali 
drugače. Organizatorji bodo z različnimi športno – zabavnimi igrami poskrbeli, da nikoli
ne bo dolgčas. 

KAMPIRANJE



NAGRADNA KRIŽANKA

Rešite nagradno križanko in bodite med tremi nagrajenci, ki bodo 

prejeli privlačne nagrade.

NAGRADE:
1. nagrada: Paket pijače
2. nagrada: Brisača
3. nagrada: Majica Pivo in cvetje

PREJEM NAGRAD: Na eni izmed poslovnih enot Pivovarne Laško 
Union (paket pijače), ostalo po pošti. 

Kupon nagradne križanke izrežite in ga skupaj s pripisanimi po-
datki (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov) pošljite 
na naslov: Pivovarna Laško Union, Trubarjeva ulica 28,
3270 Laško, s pripisom ˝Marketing – Križanka Pivo in cvetje̋

ROK ZA ODDAJO:
Najkasneje do 7. avgusta 2017

Težje besede: IDENTIKIT, PIVINA, NORTON, ANEGADA, ANNARITA, ASOS, ILION,  ALEMANI, RONO, OFER,  AITO, ILL

GESLO NAGRADNE KRIŽANKE
ime in priimek

Prepišite črke iz obarvanih polj križanke in 

dobili boste nagradno geslo križanke.

naslov

telefon

elektronski naslov

AVTOMATIČNA 
NAPRAVA, KI 
NADOMEŠČA 

PILOTA

DENIS
OŠTIR

AMERIŠKI 
IGRALEC
 WILLEM

SLIKA 
ZLOČINCA, 

NAREJENA PO 
OPISU 

OČIVIDCEV

EGIPČANSKI 
BOG SONCA IN 

NEBA, SIN 
OZIRISA IN 

IZIDE, HORUS

PRIJETEN
VONJ

VESELI LJUDSKI 
PRAZNIK S 
SPREVODI V 

MASKAH

AVTOR:
SILVO

KRAGELJ

ELEKTRIČNO 
PREKINJALO

MLAKA, IZVIR, 
MANJŠA JAMA Z VODO

SPREJEM ZRAKA V PLJUČA 
IN NJEGOVO IZTISNJENJE

SLO.SLIKAR, 
GRAFIK IN 

ILUSTRATOR - 
FRANCE

VELIKA 
POSODA ZA 
KOPANJE, 

BANJA

MEHIŠKI IN 
GVATEMALSKI 
HRUŠKASTI 

SADEŽ 

KONEC 
POLOTOKA 

TOVORNA
ŽIVAL 

AVTO. OZNAKA
ZA IRAN

SLABOKRVEN 
ČLOVEK

PRIČAKOVANJE, 
NADA

AMERIŠKI 
BOKSAR - KEN

RUSKO 
ŽENSKO IME 

REKA V FRANCIJI, 
PRITOK RENA

 AVTO. OZNAKA 
ZA NEMČIJO

KRISTUS 
(PESNIŠKO) 

OZKA REČNA 
DOLINA 

ZMES SLADA, 
HMELJA, VODE 

ZA PIVO 

SMUČARSKA 
DISCIPLINA 

LIDIJA OSTERC 

OLGA GRAD 

IZRAELSKI KRALJ 
(OK. 965-926

PR. N.Š.)

REKA V RUSIJI, 
PRITOK KAME

NARAMNI OKRAS 
NA ČASTNIŠKIH 

UNIFORMAH 

KRALJ
ŽIVALI

JAP. IGRALEC 
HOKEJA -IGUCHI

MUSLIMANSKO 
MOŠKO IME

LAVRENCIJ 

STENSKA 
OBLOGA

HRV. IGRALEC 
SVEN 

KRAMP, 
ROVNICA

SLO. ALPSKA 
SMUČARKA 

ŠTUHEC

KAR JE ZNESENO

NEKDANJI KENIJSKI 
ATLET PETER

DELAVEC, KI Z DELOM 
NA LASTNIKOVEM 

POSESTVU PLAČUJE 
STANOVANJE

PEŠEC, 
MIMOIDOČI

POGLOBLJENO 
ZNANJE S 
PODROČJA 
ZNANOSTI

KATJA
TRATNIK

ANTIČNO 
MESTO V 
MALI AZIJI

AVSTRALSKI 
FILMSKI 

IGRALEC - 
SAM

IT. PEVKA 
ZABAVNE 
GLASBE - 
SPINACI

ŽENSKA, KI JE 
DANA ALI VZETA 
KOT JAMSTVO 

ZA KAJ

TROJA 

KLOR

GERMANSKO 
PLEME,ŠVABI

PARK V 
LJUBLJANI

PLOSKANJE 

ORGAN VIDA 

OTA ROŠ 

GLAVNI
ŠTEVNIK

DENARNA
ENOTA 
V LITVI

PRERIJSKI
VOLK IZ 

SEVERNE 
AMERIKE

OTOK V 
DEVIŠKIH 
OTOKIH

S E B A S T J A N  C I M I R O T I Ć
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M A R C O S  T A V A R E S 

S T A V A . S I

S T A V A
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“ 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 ! ”



NEPASTERIZI     RANO

POSKUSI

SVEŽE 
NA SCENI

“Minister za zdravje opozarja : Uživanje  
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 ! ”

Edinstveno bogato svežino 
največje inovacije leta 
najdete na posebnem 

promocijskem mestu.


