
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    
LAŠKO                                     OBMOČNO ZDRUŽENJE                                  RADEČE 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO 

Predsedstvo 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško, Trubarjeva 3, p.p. 103, SI - 3270 Laško , 

e-naslov: ozsclasko@gmail.com 

Matična št. 5870305, Davčna št. 93614365,  Št. trans. računa SI56 0510 0801 5124 523 ABANKA Celje 

Telefonske številke: 041-405-113 (Zvonko Zorec – predsednik),  070-394-150 (Konrad Zemljič – sekretar) 

041-911-083 (Milan Klenovšek – podpredsednik) in 051-243-065 (Karl Vodišek – predsednik NO) 

Uradne ure: ob torkih od 15.00 do 17.00 ure 

 

 

Št.: ZZ-ZK/51-05/2017 

Datum: 06. maja 2017 

 

ČLANICAM IN ČLANOM 

TER DRUGIM VABLJENIM 

 

Spoštovani! 

V A B I M O 

  

vas, da se nam pridružite na strokovno izobraževalni aktivnosti, ki jo bomo izpeljali  

v soboto, 03. junija 2017. 
Organizirali bomo ogled pomnika humanosti v vojnih razmerah – bolnišnice Franja, predstavljeno pa 

nam bo tudi eno pomembnejših gospodarsko – kulturnih in zgodovinskih obeležij pri nas Muzej 

rudnika živega srebra v Idriji; na poti domov pa se bomo ustavili še na okusnem kosilu v vojaškem 

muzeju v Pivki.  

Program: 

- odhodi avtobusa: Radeče – 04.15 (izpred blagovnice), 04.30 – Rimske Toplice (TUŠ market) 

in 04.45 – Laško (avtobusna postaja) 

- 08.45 – voden ogled obnovljenih objektov bolnišnice Franja (približno 15 minut je hoje s 

parkirišča do mesta ogleda), ogled traja približno uro in pol 

- po vračilu v vozilo in približno 40 minutah vožnje do Idrije ogled zbirke tamkajšnjega 

rudarskega muzeja  

- po ogledih ter vmesnih postankih vožnja do muzeja v Pivki, kjer bo pripravljeno okusno 

kosilo ter po le-tem  

- povratek proti domu, vrnitev domov v poznejših večernih urah. 

 

Priporočamo vremenu primerno obleko in obutev ter kak osvežilni napitek za na pot. 

Prijave za izlet, ki se ga lahko udeležijo tudi družinske sopotnice in sopotniki, oddajte na elektronki 

naslov združenja ali v poštni nabiralnik ob stopnišču v pisarno ali pa posredujte po pošti na spodaj 

navedene naslove – najkasneje do 22. maja 2017. Prej prijavljeni imajo do popolnitve avtobusa 

prednost. 

Udeležba za posameznika znaša 20,00 € in se poravna ob prijavi na TRR OZSČ Laško štev.: SI56 

0510 0801 5124 523, odprt pri Abanki PE Celje, ali pa z gotovino v pisarni združenja.  
Na točkah predvidenega izleta smo sicer mnogi že bili, veliko pa jih je takratne obiske zamudilo in jim 

bo tako omogočeno, da si ogledajo zanimive zbirke in primerke iz preteklosti. 

Dodatne informacije: 041-405-113 (Zvone). 

Upamo, da se boste izleta udeležili in se veselimo snidenja. 

 

Častniški pozdrav! 

                                                                                                                             OZSČ LAŠKO 

                                                                                                                       St. ZVONKO ZOREC 

                                                                                                                                Predsednik                                                                                                                           
 


