
 
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA Okusiti/Taste Laško  

kot vizija lokalnega razvoja v kmetijstvu in turizmu 
 
  

Laško, 25. 11. 2019                                                      Edina Memić, Občina Laško  



EDINSTVENOST OBMOČJA,  
ki jo ustvarjajo 

 
 



NARAVNE DANOSTI 



ČISTA IZVIRSKA 
VODA IN ZDRAVILNA 

TERMALNA VODA 



dva sodobna termalna 

centra s častitljivo 

preteklostjo mednarodne 

prepoznavnosti 

 





SLIKOVITO PODEŽELJE 



 
kjer prevladujejo travniki in 

pašniki, ki omogočajo 

predvsem govedorejo 



DEDIŠČINA NAŠIH 
PREDNIKOV 



SVETOVNO PREPOZNANA 
PIVOVARSKA DEDIŠČINA 





ČEBELARSKA DEDIŠČINA 



 

z enim od najstarejših 

organiziranih čebelarskih 

združenj v Sloveniji 





ZELIŠČNA DEDIŠČINA 



 

povezana s kartuzijansko 

dediščino –  

leta 2020 bomo obeležili 

850 let od 1. ustanovitve  

Kartuzije Jurklošter  
 





USTVARJALNA MOČ 

tukajšnjega 

prebivalstva 



ki se kaže tudi v 

GASTRONOMSKIH 

ZGODBAH  



LAŠKEGA 



GASTRONOMSKE ZGODBE LAŠKEGA 
 

KOT SESTAVNI DEL EVROPSKE 
GASTRONOMSKE REGIJE 2021 



V destinacij, ki se ponaša s prestižnimi nazivi, omenimo le 

     SLOVENIA GREEN DESTINATION GOLD 

 

 

in  

 

                           EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI 

 

Se srečujemo z gosti iz vsega sveta.  

 

Želimo jim ponuditi doživetja, povezana z našo edinstvenostjo, katere del je 
tudi kulinarika. 
 



Tako v turizmu kot v  

lokalni oskrbi prebivalstva s hrano  

zagovarjamo  

 

 

 

 

 

TRAJNOST 



Zato se trudimo oblikovati MOČNE 

KRATKE DOBAVNE VERIGE 



ki omogočajo, da je pot od 

PRIDELOVALCA 



do KROŽNIKA kar se da kratka 



kar gradi konkurenčnejšo  

TURISTIČNO PONUDBO in 

 prispeva h kakovostnejšemu ŽIVLJENJU 

LOKALNEGA PREBIVALSTVA 
 



RAZVOJ NOVE KOLEKTIVNE 
BLAGOVNE ZNAMKE  

OKUSITI/TASTE LAŠKO 
 

Okusiti/Taste Laško je nova kolektivna blagovna znamka, ki  

 

 

                                                in 
 

 

ZDRUŽUJE 

POVEZUJE 



Oblikovali smo jo z namenom, da uporabnikom zagotovimo  

 

 

ponudnikom pa omogočimo nove možnosti razvoja in povezovanja.  

Komuniciramo jo z zgodbami, ki temeljijo na tradiciji in viziji.   

 

VISOKO KAKOVOST 

UNIKATNOST 

IZVIRNOST 

LOKALNO POSEBNOST 



KBZ OKUSITI/TASTE LAŠKO 
Pri njenem razvoju sodelujemo Občina Laško,  

◦ KGZS-Zavod Celje,   

◦ STIK Laško,  

◦ Thermana Laško,  

◦ ponudniki in  

◦ javni zavodi.  

KBZ je nastala v okviru projekta Okusiti raznolikost podeželja ( LAS Raznolikost 

podeželja – LAS obsega štiri občine Celje, Laško, Štore in Vojnik).  

Projekt Okusiti raznolikost podeželja sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR). 

 



KBZ Okusiti/Taste Laško 
temelji na  

 

 

 

v kateri je opredeljena tudi  

 

  

ki v vrh postavlja 

 

 

Strategiji gastronomije 
občine Laško 

gastonomska piramida 



Svatovsko pogačo (Kmetija Kozmus)  



Jed s pivom Laško in pregreto smetano  



Laško medenko (Thermana)  



 

Eliksir dolgega življenja  

Zeliščni liker iz 52 zelišč  

 

 

Zeliščni čaji iz  

Jurkloštrskih 

izvirov zdravja 



Laško pivo 



Strategija je bila izdelana s pomočjo 

zbranega gradiva o prehranski 

kulturni dediščini občine Laško.  

 

Na podlagi zbranega gradiva se je 

ustvarila gastronomska banka, ki je 

predstavljala osnovo za delo dr. Bogataja.  

 

Gastronomska banka je postregla tudi s 

ključnimi surovinami, ki jo ponazarjajo 

naslednji panoji in predstavljajo vrh 

kulinarične piramide. 

 







KBZ Okusiti / Taste Laško se je  

v prvem letu pridružilo  

39 ponudnikov certificiranih  

prehranskih pridelkov in izdelkov,  

rokodelskih izdelkov, 

jedi in pijač, postreženih na gostinski način. 

 

 



















Dobili smo tudi prvo  

HIŠO GASTRONOMIJE 

Okusiti Laško 



Gostinstvo Pavus  

Marko Pavčnik s.p.,  

Grad Tabor 





od TRADICIONALNIH JEDI 
 do njihove POSODOBLJENE KREACIJE  

 na primeru  
PREGRETE SMETANE 

ZAOKROŽENA ZGODBA 
 



KAJ JE PREGRETA SMETANA? 

Je kulinarična posebnost širšega območja  



Pripravlja se po tradicionalnem postopku  



v ponudbi kmetij,  

ki se ukvarjajo s  

predelavo mleka v 

okviru dopolnilnih 

dejavnosti 







Uporabna je v tradicionalnih jedeh,  

kot nadev za  

pogačo 
 

TRADICIONALNA UPORABA 
PREGRETE SMETANE 



potico 



štruklje 



Lahko je zabela  

na mleku kuhani proseni kaši, 

mlademu stročjemu fižolu (namesto 

ocvirkov) in podobno. 
 

TRADICIONALNA UPORABA 
PREGRETE SMETANE 



Sodobnega kulinaričnega gosta ne navdušujejo le tradicionalne jedi, 

ampak išče posodobljene kulinarične kreacije  

lokalnih prehranskih posebnosti.  

V ta namen vrhunski kuharji z vključevanjem le teh oblikujejo 

edinstvene in inovativne reprezentativne destinacijske jedi.  

V naši destinaciji tak tip jedi z uporabo pregrete smetane nudijo 

UPORABA PREGRETE SMETANE  
V POSODOBLJENIH  

KULINARIČNIH KREACIJAH 



Gostinstvo Pavus Marko Pavčnik s.p. (Grad Tabor) 

Ravioli s pregreto smetano in 

 z jurčkovim sladoledom 



Terme Resort d.o.o. 

Jabolka s pregreto smetano v kozarcu 



Laška medenka 

Thermana Laško d.d. 



MENI „OKUSI 

LAŠKO“ 

vsebuje kolač iz 

pregrete smetane 

Thermana Laško d.d..) 

 



je HIŠNA SPECIALITETA Thermane Laško.  

Narejena izpod rok delu predanih hišnih slaščičarjev, 

 iz vrhunskih sestavin lokalnega porekla.  

Ob okušanju hišne Laške medenke se prepletajo okusi  
MEDU, 

SKUTE, 

PREGRETE SMETANE in  

OREHOV. 

S svojo okusnostjo in kreativnostjo je hitro postala prepoznavna destinacijska slaščica. 

V njej uživamo s spoštljivostjo do živil, ki jo sestavljajo,  

in katerih visoka kvaliteta terja mnogo časa in potrpežljivosti.  
 

 

LAŠKA MEDENKA 



Hvala za pozornost!  

edina.memic@lasko.si  
 

mailto:edina.memic@lasko.si

