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Ob praznovanju 16. krajevnega praznika 

 Krajevne skupnosti Jurklošter  

in koncertu Fantov z vseh hribov 
 

 



Spoštovane krajanke in krajani KS Jurklošter! 

Ob prazniku KS Jurklošter vsem iskreno čestitamo in vas 

vljudno vabimo na prireditve, ki jih pripravljamo za vas. 

 

PETEK, 18. 8. 2017 

Filmski večer 

Društvo mladih Jurklošter organizira 5. filmski večer pod zvezdami 

ob  21.00 na dvorišču Kartuzijske pristave  v Jurkloštru. 

S seboj prinesite dobro voljo, za vse ostalo bo poskrbljeno. 

 

SOBOTA, 19. 8. 2017 

Tradicionalni pohod po ORIONOVI POTI 

Pohod po zgodovinsko-naravoslovni tematski Orionovi poti. Za vse 

pohodnike bo na poti organiziran prigrizek s pijačo. 

Zbirno mesto: Kartuzija Jurklošter ob 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator KS Jurklošter in Zavod Odon v sodelovanju s Stikom 

Laško. Pohod je na lastno odgovornost. 

 

Tradicionalni turnir v malem nogometu 

Športno društvo Jurklošter organizira 25. turnir v malem 

nogometu na igrišču pri OŠ ob 14.00. 

Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. 



Spominska svečanost na NJIVCAH 

Spominska svečanost ob 11. uri na Njivcah. 

Pohod udeležencev spominske svečanosti iz Jurkloštra izpred 

trgovine KZ  ob 9.30. 

Organizator ZB za vrednote NOB Laško, Sevnica in Brežice. Po 

končani spominski slovesnosti sledi druženje v Jurkloštru. 

 

PETEK, 25. 8. 2017 

Koncert jurkloštrskih godcev 

KD Jurklošter organizira že 10. tradicionalni koncert jurkloštrskih 

godcev, ki bo ob 19.00 pod šotorom na dvorišču Kartuzijske 

pristave. Prijave  nastopajočih sprejema KD do 23. 8. 2017 na tel. 031 

211 220. 

 

SOBOTA, 26. 8. 2017 

Osrednja prireditev ob krajevnem prazniku na 

dvorišču Kartuzijske pristave ob 17.30 . 

 

- Otvoritev na novo asfaltirane krajevne ceste Zg. Voluš - 

Zelenjak ob 14.00,  

- otvoritev na novo asfaltirane krajevne ceste Špitaler - Hladin ob 

15.30, 

- Otvoritev preplastitve  asfalta Paneče – Polana ob 16.30, 

- Kulturni program ob 17.30, v katerem sodelujejo člani KD 
Jurklošter, učenci iz OŠ in otroci vrtca Jurklošter, z nagovorom 

župana Občine Laško 

- Ob 19.00 pričetek koncerta "Fantje z vseh hribov" z 

glasbenimi gosti pod naslovom "S prijatelji v 4. leto", ki bodo 

dodatno popestrili glasbeni večer. 

 

  

 

 

 



Po osrednji prireditvi GD Jurklošter prireja 

bogat zabavni in družabni program  

 

 

Za zabavo bo poskrbel  
 

ANSAMBEL ŠANTEJ 

 

 
 

 

  VLJUDNO VABLJENI! 


