občinska uprava

Moja dežela – lepa in
gostoljubna
Tekmovanje za najlepše urejene vasi
in objekte v Občini Laško
Na občinski ravni smo tudi letos izvedli tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško. Strokovna komisija
je julija izvedla oglede prijavljenih kandidatov ter na podlagi
določenih kriterijev pripravila ožji izbor tekmovalcev. Seveda
so svojo odločitev podali tudi občani in s spletnim glasovanjem
oblikovali 50% celotne ocene.
Občina Laško podeljuje priznanja in nagrade (darilni bon za
nakup cvetja) za dosežena prva tri mesta. Tako je 7. novembra
na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Laško
župan Franc Zdolšek podelil priznanja in nagrade najboljšim.
Letos pa je vas Trojno, zmagovalka v kategoriji najlepše urejenih vasi/zaselkov/naselij/ulic, prejela tudi tablo, ki označuje
dosežek krajanov v okolju. Tablo smo postavili skupaj z JP Komunalo Laško. Dogodek pa so zabeležili tudi mediji. Postavljena
tabla predstavlja okvir, skozi katerega bo vsak mimoidoči videl
živo sliko okolja. Verjamemo, da bo to motivacija za naprej in
da bodo vaščani še naprej tako vestno skrbeli za urejeno okolje.
Letošnji nagrajenci tekmovanja so:
Kategorija najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica:
3. mesto:
NASELJE TRG SVOBODE (KS LAŠKO)
2. mesto:
NASELJE SAVINJSKO NABREŽJE (KS LAŠKO)
1. mesto:
VAS TROJNO (KS MARIJA GRADEC)

Kategorija najbolj urejena kmetija:
3. mesto:
DRUŽINA HRIBERŠEK, RIFENGOZD 6 (KS LAŠKO)
2. mesto:
DRUŽINA ALEŠ PUŠNIK, STRMCA 51 (KS LAŠKO)
1. mesto:
DRUŽINA RAZBORŠEK, STRMCA 79 (KS LAŠKO)

Kategorija najbolj urejen javni objekt/podjetje:
3. mesto:
ELSTIK, d. o. o., TOVORNIKOVA ULICA 22 (KS RIMSKE
TOPLICE)
2. mesto:
PENZION PAGO, d. o. o. – VILA MONET, SAVINJSKO
NABREŽJE 4 (KS LAŠKO)
1. mesto:
STANOVANSKI BLOK UPOKOJENCEV, SAVINJSKO
NABREŽJE 6 (KS LAŠKO)

Edina Memić

Trojno – najlepše urejena vas v občini
Kategorija najbolj urejena hiša:
3. mesto:
TEREZIJA POŽLEP, TEVČE 9A (KS MARIJA GRADEC)
2. mesto:
SIMONA JAZBEC, SPODNJA REČICA 78A (KS REČICA)
1. mesto:
SLAVICA IN ROMAN ZALOKAR, LAŠKA VAS 5A (KS
VRH NAD LAŠKIM)

Na tekmovanju za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško, ki se izvaja v okviru akcije Turistične zveze Slovenije MOJA
DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA, je bila za najlepšo vas v
občini izbrana vas Trojno. 26. novembra je ob postavitvi označevalne table oz. okvirja vaščane obiskal župan Franc Zdolšek in
jim čestital za osvojeni naziv.
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