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Vse zeleno...vse ekološko...Laško 
 
 
Laško, 27. junij – Festival Laško Pivo in cvetje ni le največja turistično – glasbena 
prireditev v Sloveniji, je tudi najbolj zelena tovrstna prireditev. Letos še dodatne 
aktivnosti za lepše Laško, tako v času festivala, kot tudi sicer. Dobro počutje gostov je 
na prvem mestu. 
 
Festival Laško Pivo in cvetje svojim obiskovalcem vse bolj ponuja celovito doživetje. Ne gre 
le za glasbo in zgodovinsko kulturno dogajanje ali hortikulturne umetnine. Vse bolj 
pridobivajo na pomenu tudi zgodbe, ki se ljudi dotaknejo s številnih drugih zornih kotov. 
 
Ena takšnih je tudi ekološka zgodba. Če je bil pred leti oder Club na občinskem dvorišču prvi 
»zeleni« oder v Sloveniji, ki je bil v celoti opremljen z LED tehnologijo, lahko letos 
organizatorji letos ponosno zatrdijo, da je festival Laško Pivo in cvetje prvi v Sloveniji, ki ima 
vse odre opremljene z varčnimi, zelenimi in okolju prijaznimi LED rešitvami.  
 
In ne le to. Festival postaja vse bolj zelen in okolju prijazen tudi, ko gre za embalažo. V 
sodelovanju z družbo SLOPAK bodo na številnih mestih na festivalskem območju postavljeni 
opazni zbiralniki za plastične kozarce. Na koncu bodo tako zbrano plastiko v družbi SLOPAK 
stehtali in toliko kg plastike, kolikor se je bo nabralo v času festivala, se bo, preračunano v 
evre, namenilo projektu »Laško, naše mesto!« Namen tega projekta je skrbeti za lepšo 
okolico, izboljšanje turistične atraktivnosti mesta, ozaveščanje meščanov o varovanju okolja 
in tudi medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanja med generacijami. Zatorej, več 
zbrane embalaže, lepše bo Laško! 
 
K projektu so poleg Festivala Laško Pivo in cvetje pristopila številna lokalna društva: Društvo 
Lak, Društvo Šmocl, Likovno Društvo Laško, Etno odbor Možnar,Kulturno društvo Anton 
Tanc, Kolesarski klub Laško, Košarkarski Klub Zlatorog Laško, NK LASKO Pivovar, Društvo 
laških pivovarjev, Klub ljubiteljev laškega piva, Gasilska enota Laško, Planinsko društvo 
Laško, Hortikulturno društvo Laško, KD Ofirovci in koledniki iz Laškega, Društvo za 
razvedrilo Jagoče, Čebelarsko društvo Laško, Turistično društvo Laško, Laška pihalna 
godba, Thermana Laško, Knjižnica Laško, Upravna enota Laško, Komunala Laško in številni  
posamezniki. 
   
Da Laščani vse bolj skrbijo za svoje mesto dokazujejo tudi številne druge akcije, kot so: 
čiščenje nabrežja Savinje, čiščenje parkovnih površin, črnih odlagališč, samega mestnega 
jedra; akcija zasaditeve nekaterih dreves in enoletnic, postavitev klopi na Aškerčevem trgu, 
ureditev okolice pri Kraševčevi hiši, postavitev čebelnjaka in druge; v prihodnje načrtujejo 
ureditev okolice Žegnanega studenca in ureditev znamenja na poti na Šmihel ter še in še. 
 

https://www.facebook.com/drustvo.lak/
https://www.facebook.com/drustvo.lak/
https://www.facebook.com/smoclasko/
https://www.facebook.com/LikovnoDrustvoLasko/
https://www.facebook.com/Kulturno-dru%C5%A1tvo-Anton-Tanc-120061708354167/
https://www.facebook.com/Kulturno-dru%C5%A1tvo-Anton-Tanc-120061708354167/
https://www.facebook.com/kolesarskiklublasko/
https://www.facebook.com/Ko%C5%A1arkarski-Klub-Zlatorog-La%C5%A1ko-281683508571112/
https://www.facebook.com/NK-LASKO-Pivovar-105455629852027/
https://www.facebook.com/Gasilska-enota-La%C5%A1ko-144945382270218/
https://www.facebook.com/hortikulturno.drustvo.lasko/
https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dno-dru%C5%A1tvo-La%C5%A1ko-845225058881511/
https://www.facebook.com/La%C5%A1ka-pihalna-godba-63523336516/
https://www.facebook.com/La%C5%A1ka-pihalna-godba-63523336516/
https://www.facebook.com/thermana.lasko.slovenia/
https://www.facebook.com/knjiznica.lasko/


Čim več plastičnih kozarcev v za to pripravljene zbiralnike, več festivalskih užitkov!  

 
Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/za-
medije/galerije/   

Novinarsko akreditacijo lahko enostavno uredite tule: http://www.pivo-cvetje.si/za-medije/akreditacija/ 
 
Več informacij: 
 
 

 

Darinka Pavlič Kamien 
odnosi z javnostmi festivala Laško Pivo in cvetje 
+ 386 41 769 360 
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