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Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Laško!

Kako hitro beži čas, dokazuje tudi pretečeno obdobje 
od takrat, ko mi je v septembru leta 2008 pripadla čast 
napisati kratek uvodnik v bilten. In podobno kot takrat 
so tudi tokrat za nami državnozborske volitve. Pravza-
prav minevata od prvih predčasnih volitev poslank in 
poslancev v samostojni Sloveniji dva meseca, a dovolite 
mi, da se kljub temu še enkrat zahvalim vsem volivkam 

in volivcem za glas, ki ste mi ga namenili.
Obdobje od leta 2008 do danes je bilo v svetovnem in domačem pogledu 

zaznamovano z marsičim. Najgloblji pečat je nedvomno pustila najhujša go-
spodarska in finančna kriza po drugi svetovni vojni, v katere obroč smo še na-
prej ujeti domala vsi. Zato je bilo v tem obdobju moč zaznati precej več padcev 
in le malo vzponov, ki so dajali spodbudo za naprej.

Vlada pod vodstvom predsednika Socialnih demokratov Boruta Pahorja, ki je 
vladala v tem težkem in stresnem obdobju, se poslavlja. Prepričan sem in vem, 
da je bilo postorjenega bistveno več, kot je moč zaznati na prvi pogled. Tudi 
zato še naprej ostajam ponosen, da sem član SD, in ne podlegam političnim 
preračunavanjem ter dnevno se spreminjajoči popularnosti političnih strank, 
ki bi me morda vodila v preskakovanje iz ene v drugo stranko, temveč ostajam 
zvest temeljnim vrednotam socialne demokracije: enakosti, solidarnosti, pošte-
nosti in pravičnosti. 

In kot je bilo specifično obdobje, v katerem je vlada, ki se poslavlja, skušala v 
težkih časih orati ledino z nujno potrebnimi strukturnimi spremembami, s kakr-
šnimi smo odlašali oziroma zamujali več kot desetletje, je specifično tudi tokra-
tno povolilno obdobje. Če smo šli na volitve zaradi pozivov in želja po izvolitvi 
nekoga, ki bo v očeh javnosti užival kar se da visoko stopnjo legitimitete za 
sprejemanje težkih in ključnih odločitev v prihodnje, pa nam je politični parket 
postregel z oblikovanjem vladne koalicije, ki ne odraža nujno volje volilnega te-
lesa. V tem pogledu je zanimivo tudi delovanje nekaterih t. i. sredinskih strank, 
ki so izkoristile svoj položaj in pomagale oslabiti politično levico ter sestaviti 
desno(sredinsko) vlado.

Oči javnosti in visoka pričakovanja bodo v prihodnje usmerjena v novo vlado. 
Za to, da bi njeno delovanje potekalo transparentno in hkrati učinkovito, bomo 
poskrbeli tudi v SD, ki bo v parlamentu odigrala vlogo konstruktivne, izkušene 
in dovolj ostre opozicije, ki bo primarno usmerjena k reševanju problemov ljudi, 
a hkrati opozarjala na poteze, ki bi lahko negativno vplivale na naša življenja.

Spoštovane, spoštovani. Zavedam se, od kod izhajam in kdo mi je že v tretje 
omogočil, da zastopam naš volilni okraj v parlamentarnih klopeh. Obljubljam 
vam, da bom tudi v prihodnje vedno pred interesi stranke zastopal interese lju-
di in ne bom pozabil na potrebe občank ter občanov občin Laško in  Radeče. V 
preteklosti sem že večkrat poudaril, da smo za naš skupen napredek odgovorni 
vsi. Sam se bom tudi v prihodnje še naprej po svojih najboljših močeh trudil za 
ustvarjanje boljšega jutri.

Hvala za vaše zaupanje in podporo!
Matjaž Han

Osnovni podatki o glasilu
Odgovorna urednica: 
Tanja Grabrijan
Namestnik odgovorne urednice: 
Branko Hostnik
Pomočnica odgovorne urednice, 
oglasno trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor: 
Jasmina Štorman – glavna urednica, 
Klemen Grešak, Nika Košak, Miha 
Gartner, Tomaž Majcen
Izdajatelj: Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva: 
Laški bilten – Občina Laško, Mestna 
ulica 2, 3270 Laško
 tel. 03 7338 712, 
 faks 03 7338 740 
internet: www.lasko.si 
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Jasmina Štorman
Oblikovanje in grafična priprava:
Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18, 
4220 Škofja Loka
Tisk: Present, d. o. o.,
Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana
Naklada: 5.000 izvodov

Brezplačen izvod glasila prejme 
vsako gospodinjstvo v občini.
Glasilo je vpisano v razvid medijev 
Ministrstva RS za kulturo pod zap.  
št. 1191.

Fotografija na naslovnici:
Boris Vrabec - Lahomniški sopot

Naslednja številka izide 
16. aprila 2012.

Prispevke in oglase je treba oddati do 
1. aprila 2012 na e-naslov 

bilten@lasko.si.

Radijska oddaja Županova 
uRa

Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu 
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu 
ob 14.15. Morebitna vprašanja za žu-
pana lahko pošljete na elektronski na-
slov info@radiocelje.com. 
Ne zamudite naslednje oddaje, ki bo 
5. marca 2012.

Geodetska up- 
rava RS se je za-
radi racionalizacije 
poslovanja odlo-
čila, da s 1. mar-
cem 2012 prene-
ha delovati njena 
enota v Laškem. 
Poslovanje se pre-
nese na Območno 
geodetsko upravo 
Celje, Mariborska 
cesta 88, Celje.

Majda Lončar
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V Kulturnem centru Laško je bila 7. 
februarja osrednja slovesnost ob slo-
venskem kulturnem prazniku, na kate-
ri so bila podeljena priznanja Antona 
Aškerca in zlati možnarji. Slavnostni 
govornik je bil Boris Šinigoj, rojeni 
Laščan, profesor, docent, akademski 
glasbenik in dolgoletni direktor Slo-
venske filharmonije. V svojem govoru 
se je spomnil svojih glasbenih začetkov 
in svoje glasbene poti, kritičen pa je bil 
tudi do trenutnega stanja v naši kulturi.

Kulturni program so pripravili učitelji 
Glasbene šole Laško - Radeče. Program 
je bil zelo raznovrsten, saj je obsegal 
dela klasičnih in modernih avtorjev. Po-
sebej za to priložnost so učitelji sesta-
vili raznovrstne sestave, ki so še doda-
tno popestrili program. Izvajalci so bili 
deležni številnih in bučnih aplavzov, kar 
dokazuje, da je bilo njihovo izvajanje 
resnično zelo uspešno.

V prvem delu prireditve je v imenu 
Etno odbora Jureta Krašovca Možnar 
Vlado Marot podelil dve priznanji zlati 
možnar za izjemne dosežke na etnograf-
skem področju, in sicer: Heleni Videc 
iz Šentruperta za dragocen prispevek 
v ljudsko zakladnico, 40-letno delo na 
področju kulture ter življenjski jubilej in 
Nevenki Fantinato iz Laškega za njeno 
dosedanje bogato in ustvarjalno delo.

Vrhunec prireditve je bila podelitev 
priznanj Antona Aškerca, ki so najviš-
ja občinska priznanja na področju kul-

turne dejavnosti. Priznanja je podelil 
župan Franc Zdolšek. Na lanskoletni 
razpis za priznanja Antona Aškerca je 
prišlo 18 predlogov. Priznanja so dobili: 
družina Aškerc za ohranjanje kulturne 
dediščine in vsestransko kulturno de-
lovanje; Irena Gaberšek za vsestransko 
kulturno delovanje, MePZ Koral za izje-
mne dosežke na področju zborovskega 
petja ter Marica Lesjak za ohranjanje 
kulturne dediščine.

Dimitrij Gril
Foto: Foto Fleš

Praznovanje kulturnega praznika

Na osrednji slovesnosti podeljena 
Aškerčeva priznanja in zlati možnar

Občinska uprava
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Občinska uprava

Ob prvi številki Laškega biltena v 
letošnjem letu je verjetno primerno, 
da, nekoliko bolj na splošno, pogle-
damo v bližnjo prihodnost Oddelka za 
družbene dejavnosti na Občini Laško v 
povezavi z investicijami v objekte. Po-
drobnosti lahko bralci sicer najdete v 
objavljenih proračunih Občine Laško za 
leti 2012 in 2013. Na tem mestu ne gre 
na dolgo in široko razglabljati o tem, 
da so primarno potrebni materialni po-
goji, če se želimo pogovarjati o kvaliteti 
vsebin.

Uvodoma želim povedati, da smo 
se v preteklih letih lotili sistematične-
ga urejanja objektov Občine Laško na 
področju družbenih dejavnosti in to po 
vrstnem redu, ki je določen na pod-
lagi potreb uporabnikov in finančne 
sposobnosti Občine Laško. Nekatere 
zahteve pa se pojavijo kot nujne tudi 
v vmesnem času, na primer prostorska 
problematika vrtcev. Torej, ne gre vse 
takoj in vse hkrati. Včasih nas omejuje 
tudi državna zakonodaja (na primer so-
glasja državnih ustanov, prostorski na-
črti). Investicije so potekale na objek-
tih, v katerih delujejo javni zavodi, ki jih 
je ustanovila občina, in na objektih, v 
katerih delujejo naša društva. V zadnjih 
petih letih smo med drugim dogradi-
li vrtec v Debru, deloma prenovili obe 
matični osnovni šoli, zgradili pomem-
ben objekt v Šentrupertu, knjižnice so 

dobile kar nekaj novih prostorov, pre-
navljali smo kulturne domove itd. 

Ob tej priložnosti bi zgolj izpostavil 
nekaj zastavljenih ciljev na tem podro-
čju v letu 2012. Naš cilj je dokončna 
oživitev prostorov nove glasbene šole 
ali bolje rečeno glasbene hiše v sredi-
šču Laškega, ki bi sovpadala z začet-
kom novega šolskega leta. Problem 
investicije v glasbeno šolo je zlasti po-
manjkanje možnosti, da bi jo pomaga-
la sofinancirati država ali EU. Če smo za 
zunanji del objekta sredstva še našli, bo 
verjetno za notranjost objekta in opre-
mo težje. Začeli smo s prenovo vrtca v 
središču Laškega, pri čemer smo najprej 
z novim parkirnim prostorom nekoliko 
izboljšali varnost in dostopnost vrtca. 
V tem letu pa bomo občinska sredstva 
vložili v zamenjavo oken in delno v ob-
novo dotrajanih prostorov tega vrtca, 
ki v zadnjih tridesetih letih ni doživel 
večjih vzdrževalnih del. Občina Laško 
bo del svojih sredstev vložila v konča-
nje prenove OŠ Primoža Trubarja, kjer 
bo novo podobo dobila njena telova-
dnica. Na večjo investicijo čaka še kuhi-
nja te šole. S prizidkom in telovadnico 
matičnega objekta OŠ Antona Aškerca 
bomo v letu 2012 čakali na nov razpis 
ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, na katerega želimo to 
investicijo prijaviti. Če ne bomo imeli 
ustreznih informacij, se bomo mora-

li dograditve in prenove te šole lotiti 
drugače, čeprav morda z lastnimi sred-
stvi. Nadalje želimo v tem letu dokonč-
no urediti oziroma čim bližje otvoritvi 
pripeljati še objekt »bivšega kina« 
na Trubarjevi ulici v Laškem, ki bi pod 
okriljem Šmocla prostor nudil dnevnim 
dejavnostim otrok in mladine. Objekt 
bo sicer na voljo vsem, ki bi ga glede 
na vsebino želeli uporabljati. Menim, 
da bo možno v tej dvorani organizirati 
cel kup prireditev društev in zavodov, 
za katere so bili obstoječi prostori v La-
škem preveliki, premajhni ali pa kako 
drugače neprimerni. Poudarjam, da ne 
govorimo o objektu, ki bi bil namenjen 
izključno koncertni ali kakršnikoli nočni 
dejavnosti. Glede društev pa je za le-
tošnje leto v načrtu, da nove slačilnice 
in nekaj novih (pre)potrebnih prosto-
rov dobijo mladi nogometaši v Rečici. 
Glede na množično obiskanost, uspehe 
in zanos, ki ga v zadnjem obdobju pre-
morejo v nogometnem klubu, si neko-
liko boljše razmere za najpomembnej-
šo postransko zadevo na svetu gotovo 
zaslužijo. V zvezi s financiranjem nekaj 
manj kot sto društev v občini iz občin-
skega proračuna ni v letošnjem letu ni-
česar posebej novega. 

Podžupan Klemen Grešak

Objekti, namenjeni družbenim dejavnostim  
in društvom v letu 2012

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva  

in podeželja Občine Laško v letu 2012

Občina Laško ponovno vabi zain-
teresirane fizične osebe, ki so lastniki 
oziroma solastniki objektov na na-
slovih: Aškerčev trg, Cesta na Svetino 
1, 3, 5 in 7, Kidričeva ulica 1, 2, 4, 5, 5a 
in 5b, Mestna ulica, Orožnov trg, Pod 
gradom 5 in 5a, Savinjsko nabrežje 2, 
4, 6 in 6a, Stegenškova ulica 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 6a in 8, Trubarjevo nabrežje 1, 1a 
in 1b, 3, 5, 7, 9 in 11, Trubarjeva ulica 
do vključno hišne številke 31, brez hi-

šnih številk 26, 28 in 30, ter Valvasorjev 
trg, da najpozneje do 29. junija 2012 
vložijo vlogo za dodelitev sredstev 
na Javni razpis za finančne spodbude 
za obnovo fasad v starem mestnem 
jedru Laškega JR - F 2012.  

Besedilo javnega razpisa z brez-
plačno razpisno dokumentacijo je 
zainteresiranim občanom od dne-
va objave do izteka prijavnega roka 
dosegljivo na spletni strani Občine 

Laško (www.lasko.si), v Glavni pisarni 
Občine Laško in v Uradu za družbe-
ne dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

Dodatne informacije o razpisu lah-
ko interesenti dobijo po telefonu 03 
7338 700 ali 03 7338 712 v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure 
oziroma na spletnem naslovu obci-
na@lasko.si.    

Stanka Jošt 

Obveščamo vas, da je Občina Laško 
v Uradnem listu RS št. 3/12 , na spletni 
strani Občine Laško, na oglasnih de-

skah krajevnih skupnosti in občine ter 
v medijih javnega obveščanja objavila 
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja Občine Laško v letu 2012. Sred-
stva v višini 77.400,00 EUR se bodo do-

Finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem 
jedru Laškega
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deljevala za naslednje ukrepe:
• UKREP 1 – Naložbe v kmetijska go-

spodarstva za primarno proizvo-
dnjo

• UKREP 2 – Zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijstvu

• UKREP 3 – Naložbe za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

I. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVI-
ČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDO-
BITEV SREDSTEV

Sredstva v proračunu so omejena. 
Če sredstva na posamezni proračunski 
postavki ne bodo porabljena, se lahko 
v skladu s sklepom župana prerazpore-
dijo na postavke, kjer se pokaže najve-
čja potreba. 

1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPO-
DARSTVA ZA PRIMARNO PROIZ- 
VODNJO
• Okvirna višina razpisanih sred-

stev znaša za:
• posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev                  36.000,00 EUR
• urejanje pašnikov, kmetijskih ze-

mljišč in dostopov  15.900,00 EUR

PREDMET POMOČI:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev z živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo:

– naložbe v posodobitev hlevov s pri-
padajočo notranjo opremo za prirejo 
mleka, mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripa-
dajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in 
opreme;

– nakup kmetijskih zemljišč v vredno-
sti do 10 % celotne naložbe, če je na-
kup kmetijskega zemljišča sestavni 
del celotne investicije;

– prva postavitev ekstenzivnih trav-
niških sadovnjakov in prva postavi-
tev oz.  prestrukturiranje intenzivnih 
trajnih nasadov sadovnjakov, vključ-
no z jagodišči;

– nakup in postavitev rastlinjakov, pla-
stenjakov, vključno s pripadajočo 
opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.

1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih ze-
mljišč in dostopov:

– naložbe v postavitev pašnikov za 
nadzorovano pašo domačih živali in 
obor za rejo gojene divjadi;

– naložbe v izvedbo agromelioracijskih 
del in ureditev dostopov (poljske poti, 
dovozne poti, poti v trajnih nasadih) 
na kmetijskih gospodarstvih.

2. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE POD-
PORE V KMETIJSTVU
• Okvirna višina razpisanih sredstev 

znaša         9.500,00 EUR

PREDMET POMOČI:
Stroški izobraževanja in usposablja-

nja, svetovalnih storitev, organizacije 
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, 
sodelovanja na tekmovanjih, publikacij 
in spletišč.

3. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DO-
POLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETI-
JAH
• Okvirna višina razpisanih sredstev 

znaša      16.000,00 EUR

PREDMET POMOČI:
Predmet podpore so naložbe za sle-

deče vrste namenov:
• predelava kmetijskih proizvodov 

(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih 
in škrobnih izdelkov, rastlinskih in 
živalskih olj in maščob, pripravlje-
nih krmil za živali, drugih živil, pijač, 
lesa), medu in čebeljih izdelkov, ze-
lišč, gozdnih sadežev in gozdnih sor-
timentov);

• neposredna prodaja kmetijskih proi-
zvodov na kmetijah;

• neposredna prodaja kmetijskih proi-
zvodov zunaj kmetije;

• turizem na kmetiji (gostinska in ne-
gostinska dejavnost – ogled kmetije 
in njenih značilnosti in ogled okolice 
kmetije, prikaz vseh del iz osnovne 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
prikaz vseh del iz ostalih vrst dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji, turistični 
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 
ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežni-
ce, oddaja športnih rekvizitov, odda-
janje površin za piknike);

• dejavnost (storitve in izdelki), po-
vezana s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji (oglarstvo, tradicionalno kro-
vstvo s slamo, skodlami in skriljem, 
peka v kmečki peči, izdelava drobnih 
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, 
izdelava podkev, podkovno kova-
štvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in 
dišavnic);

• pridobivanje in prodaja energije iz 
obnovljivih virov na kmetiji;

• storitve s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo, opremo, orodji in ži-
valmi ter oddaja teh v najem;

• izobraževanje na kmetijah, povezano 
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo na kmetiji;

• zbiranje in kompostiranje organskih 
snovi;

• aranžiranje in izdelava vencev, šop-
kov ipd. iz lastnega cvetja in drugih 
okrasnih rastlin.

II. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV 
IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUMI 
ODPIRANJA VLOG IN ROKI ZA OD-
DAJO ZAHTEVKOV

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec Vloga za dodelitev 

finančnih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v Ob-
čini Laško v letu 2012,

• obvezne priloge k vlogi, ki so pre-
dložene kot dokazila k posameznim 
ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti 
kuverti, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako »Ne od-
piraj – razpis Kmetijstvo 2012 – Ukrep 
(Ukrep 1, Ukrep 2 ali Ukrep 3)«, od za-
četka razpisa do v razpisu opredelje-
nih rokov za prijavo, in sicer na naslov 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 La-
ško. V primeru, da upravičenec pošilja 
več vlog za več ukrepov, mora biti vsa-
ka vloga v svoji kuverti.

Roki za prijavo, datumi odpiranja 
vlog in roki za oddajo zahtevkov so na-
slednji:

1. 2.

UKREP UKREP 1 
IN  

UKREP 3

VSI  
UKREPI

ROK ZA  
PRIJAVO

20. april 
2012

7. september 
2012

DATUM  
DOPIRANJA 
VLOG

23. april 
2012

10. september  
2012

ROKI ZA  
ODDAJO  
ZAHTEVKOV

24. 
avgust 
2012

26. oktobra 
2012

III. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO 
PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPI-
SNO DOKUMENTACIJO

Brezplačno razpisno dokumentacijo 
je možno dobiti na spletni strani Obči-
ne Laško (www.lasko.si) ali pa jo zainte-
resirani lahko dvignejo v Glavni pisarni 
Občine Laško in v Uradu za družbene 
dejavnosti, gospodarstvo in javne fi-
nance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri 
Edini Memić, na tel. 03 7338 736 ali e-
-pošto: edina.memic@lasko.si v času 
uradnih ur. 

Upravičenci, pogoji za pridobitev 
sredstev in način obravnavanja vlog 
iz naslova tega razpisa so v celoti ob-
javljeni na spletni strani in na oglasni 
deski Občine Laško.
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Občina Laško na podlagi Zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 
51/2010), Pravilnika o sofinanciranju 
prireditev in projektov v Občini Laško 
(Uradni list RS, št. 20/2008, 110/2009, 
104/2011) in Odloka o proračunu 
Občine Laško za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 104/2011) objavlja

JAVNI POZIV

za sofinanciranje 
prireditev in 

projektov v Občini 
Laško za leto 2012

1. Naročnik javnega poziva: Občina 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega poziva: je sofi-
nanciranje prireditev in projektov 
s področja kulture, turizma, športa, 
dejavnosti otrok in mladine, ki niso 
bili predmet sofinanciranja iz pro-
računa Občine Laško, drugih jav-
nih razpisov ali javnih pozivov ter 
pomenijo pomemben prispevek k 
zadovoljevanju javnih potreb ter 
prepoznavnosti Občine Laško. To 
so:
– prireditve, za katere Občino La-

ško zaprosijo izvajalci prireditev 
za sofinanciranje in jih praviloma 
ni bilo mogoče prijaviti na druge 
javne razpise ali pozive za sofi-
nanciranje programov in pro-
jektov ter dopolnjujejo kulturno, 
turistično in športno ponudbo 
občine;

– večji projekti društev na podro-
čju organiziranja prostega časa, 
športa, vzgoje in izobraževanja 
otrok in mladine, kulture, social-
ne, zdravstvene in humanitarne 
dejavnosti, ki niso predmet sofi-
nanciranja iz proračuna Občine 
Laško oziroma iz drugih javnih 
razpisov ali  javnih pozivov,

– prireditve in projekti, za kate-
re se Občina Laško na podlagi 
uresničevanja njenih interesov 
ali zadovoljevanja njenih potreb 
odloči, da bo pokrovitelj.

3. Pogoji sofinanciranja: Pravico do 
sofinanciranja največ dveh prire-
ditev ali projektov v tekočem letu 
imajo:
– društva, ki imajo sedež na ob-

močju Občine Laško in so regi-
strirana v skladu z Zakonom o 
društvih,

– krajevne skupnosti na območju 
Občine Laško,

– javni zavodi s sedežem v Občini 
Laško.
Prireditve in projekti, ki bodo so-

financirani oziroma katerih pokro-
vitelj je Občina Laško, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine 

Laško ali pa morajo biti ustvarjal-
ci občani Občine Laško, če gre za 
projekt ali prireditev, ki promovi-
ra Občino Laško,

– biti odprtega značaja in dosto-
pni širšemu krogu obiskovalcev,

– imeti pregledno in jasno kon-
strukcijo prihodkov in odhod-
kov ter zagotovljene druge vire 
financiranja,

– ne smejo biti sofinancirani iz 
drugih finančnih virov Občine 
Laško,

– imeti svojo prepoznavno vsebi-
no in značaj,

– dopolnjevati kulturno, turistično 
in športno ponudbo Občine La-
ško.

4. Merila in kriteriji: za določitev viši-
ne sofinanciranja posameznih pri-
reditev ali projektov bodo upora-
bljena naslednja merila:
1. Promocija Občine Laško (0–20 

točk)
2. Kakovost, realnost in dosto-

pnost prireditve ali projekta 
(0–40 točk)

3. Preglednost, ekonomičnost in 
realnost finančne konstrukcije 
(0–10 točk)

4. Izvedba projektov in prireditev 
v preteklem koledarskem letu 
(0–10 točk)

5. Tradicionalnost in inovativnost 
(0–10 točk)

6. Celovita promocija prireditve 
ali projekta (0–10 točk)
Višina sredstev se določi na 

podlagi doseženega števila točk 
in ocenjene vrednosti projekta ali 
prireditve oz. ocenjene vrednosti 
prijavitelja, če je ta manjša. Najvišje 
ocenjena vrednost je 5.000,00 EUR.

5. Višina sredstev za leto 2012: 
25.000,00 EUR

6. Dokumentacija poziva: Dokumen-
tacija poziva (obrazec za prijavo) 
je na voljo na Uradu za družbene 
dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance Občine Laško in na spletnih 
straneh Občine Laško (www.lasko.
si).

7. Način prijave in oddaje: Posa-
mezna prijava mora biti izdelana 
izključno na obrazcih za prijavo 
dokumentacije poziva naročnika 
ter oddana najmanj 8 dni pred iz-
vedbo prireditve ali projekta. 

 Vloge, ki ne bodo izdelane na 
predpisanih obrazcih naročnika 
oziroma bodo oddane pozneje, se 
zavržejo.

Izvajalci morajo dokumentacijo 
poziva oddati po pošti kot pripo-
ročeno pošiljko, lahko pa jo pri-
nesejo osebno v vložišče Občine 
Laško. Razpisna dokumentacija se 
pošlje v zaprti kuverti z oznako »Za 
sofinanciranje prireditev in projek-
tov – ne odpiraj« na naslov Občina 
Laško, Urad za družbene dejavno-
sti, gospodarstvo in javne finance, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško.

8. Rok poziva: poziv se začne 25. 1. 
2012 in konča s porabo razpoložlji-
vih proračunskih sredstev.

9. Posamezni izidi poziva: Vloge se 
obravnavajo praviloma enkrat me-
sečno do porabe sredstev. Popolna 
vloga se ovrednoti najpozneje v 
tridesetih dneh. O višini sofinanci-
ranja prireditve ali projekta se izda 
sklep. Z izbranimi izvajalci bo žu-
pan Občine Laško sklenil pogodbo 
o sofinanciranju prireditve oziroma 
projekta.

Izplačilo se izvede po prejetem 
končnem poročilu o izvedeni prire-
ditvi ali projektu, ki mora obvezno 
vsebovati fotokopije računov. Če 
vrednost računov ne dosega dode-
ljene vrednosti, se znesek ustrezno 
zniža.

10. Dodatne informacije: na telefon-
ski številki: 03 733 87 20 (Metoda 
Benedek).

Številka: 610 - 02/2012
Datum: 25. 1. 2012

Franc Zdolšek
Župan Občine Laško
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Občina Laško vabi zainteresirane 
ponudnike, da na spletnih straneh 
(http://www.lasko.si) in na oglasni 
deski spremljajo zbiranja ponudb za 
oddajo nepremičnin v najem,  javne 
dražbe ter  

 ZBIRANJA PONUDB ZA 
SKLENITEV NEPOSREDNIH 

POGODB ZA PRODAJO  
NEPREMIČNIN:

• poslovno-stanovanjskega objek-
ta Šmarjeta 8, Rimske Toplice, s 
pripadajočim zemljiščem, za izho-
diščno ceno 190.539 EUR;

• stanovanjskega objekta Lokavec 

5, Rimske Toplice, s pripadajočim 
zemljiščem, za izhodiščno ceno  
27.600 EUR;  

• delno komunalno opremljenega 
in nezazidanega stavbnega ze-
mljišča parc. št. 212/5, k. o. 1039 
Rimske Toplice, ki se nahaja na 
območju LN Belovo, z izhodiščno 
ceno 34.844 EUR. Cena ne vklju-
čuje 20 % DDV, ki ga plača kupec 
na podlagi izstavljenega računa;

• nezazidanega delno opremljene-
ga stavbnega zemljišča parc. št. 
1230/5, k. o. 1022 – Rečica, za iz-
hodiščno cena 90.811 EUR. Cena 
ne vključuje 20 % DDV, ki ga pla-
ča kupec na podlagi izstavljene-
ga računa. Komunalni prispevek, 
strošek izdelave projektne doku-

mentacije in izdaje gradbenega 
dovoljenja so zajeti v izhodiščni 
ceni nepremičnine;  

• sedmih stanovanj v poslovno-
-stanovanjskem objektu na 
Aškerčevi cesti 4 v Rimskih To-
plicah. Izhodiščne cene za nepre-
mičnine, ki so predmet prodaje, 
znašajo brez vključenega DDV: 
1.614 EUR/m2 stanovanja. 

Vse zainteresirane ponudnike za 
nakup nepremičnin obveščamo, da 
navedene izhodiščne cene nepre-
mičnin veljajo do odprodaje nepre-
mičnin, vendar najdlje do 29. febru-
arja 2012.  

        Stanka Jošt

Gradnja mostu v 
Jurkloštru

V središču Jurkloštra stoji dotrajan 
lesen most čez reko Gračnico. Marca 
2012 bo podjetje CMCelje obstoječ 
most odstranilo in začelo graditi nove-
ga. V sklopu pogodbenih del se bosta 
pri mostu uredila tudi dno in brežina 
vodotokov Gračnice in Lahovnice. Med 
izvajanjem del bo postavljen začasen 
most, tako da bo promet še naprej po-
tekal nemoteno. Dela se bodo izvajala 
leto dni. Investitor del je Direkcija RS za 
ceste.

Zaračunavanje storitve 
odvajanja in čiščenja

V letih 2008, 2009 in 2010 so bile po 
tem, ko se je zgradilo kanalizacijsko 
omrežje za posamezno območje, izda-
ne odločbe o komunalnem prispevku 
za novo infrastrukturo. Objekti so se 
morali po tem priključiti na novo ka-
nalizacijsko omrežje. S priključitvijo so 
se odpadne vode pričele preko kolek-
torjev stekati na čistilno napravo v Mo-
driču, kjer se očistijo do te mere, da se 
lahko vodijo v vodotok in ne onesna-
žujejo okolja.

Storitev odvajanja in čiščenja odpa-
dnih komunalnih vod se bo začela za-
računavati v februarju 2012 tistim upo-
rabnikom, ki so jim bile izdane odločbe. 
Višina odvajanja in čiščenja znaša 1,38 

EUR (odvajanje: 0,60 EUR, čiščenje: 
0,78 EUR), ki se uporabniku zaračuna-
va glede na porabljeno količino vode. 
Z zaračunavanjem čiščenja odpadnih 
voda se zniža višina okoljske dajatve za 
obremenjevanje vode. Od prejšnjih 100 
% se tako plačuje le 7 % višine okolj-
ske dajatve. Občani Občine Celje tako 
za odvajanje plačujejo 0,18349 EUR/
m3, za omrežnino odpadnih vod za 
DN 20 kot mesečni strošek 2,97 EUR, 
za storitev čiščenja pa 0,59539 EUR/m3. 
V Trbovljah storitev odvajanja stane 
0,2341 EUR/m3, omrežnina za DN 13 
pa 1,7339 EUR kot mesečni strošek. Či-
ščenje vode je vredno 0,8042 EUR/m3, 
omrežnina pa 5,036 EUR. Občani Ble-
da za odvajanje plačujejo 0,57EUR/m3, 
pripadajoča omrežnina za DN 20 je 2,5 
EUR. Čiščenje odpadnih voda je 0,7161 
EUR/m3 porabljene pitne vode.

Vse omenjene vrednosti so brez za-
konskega davka na dodano vrednost.

Prostorska umestitev 
državne in lokalne 
Infrastrukture na 

območju Laško - jug 
(Marija Gradec)

Občina z državnimi institucijami na-
daljuje pripravo projektne dokumen-
tacije in pravnih podlag za umestitev 
novega cestnega podvoza pri Marija 
Gradcu, krožišča, dveh mostov čez La-

homnico in tretjega mostu v Laškem 
čez Savinjo. V sklop omenjenih uredi-
tev sodi tudi realizacija odločbe Mini-
stra za promet iz leta 2006 o ukinitvi 
štirih nivojskih križanj v Občini Laško. 
To so obstoječi prehodi na Trubarjevi 
ulici v Laškem (pri Pivovarni Laško) in 
na Marija Gradcu (pri športnih igriščih 
in pri Peklarju). Predvideno je, da se 
ukine tudi nivojski prehod v Rimskih 
Toplicah v neposredni bližini železni-
ške postaje. Pred zaprtjem omenjenih 
prehodov je zato za občane treba za-
gotoviti nove dovozne oz. nadomestne 
ceste. Trenutno potekajo aktivnosti za 
umestitev nadomestne lokalne ceste 
na odseku od športnih igrišč do pod-
voza v Radobljah. Nadomestna cesta 
bi potekala vzdolž leve strani železni-
ške proge gledano proti Rimskim To-
plicam. 

Luka Picej

OKOLJE IN PROSTOR Občinska 
blagajna odpira 

vrata
Plačevanje položnic (komunale, 

javnih zavodov in občine) bo odslej 
možno v prostorih Občine Laško ob 
sredah, od 11.00 do 16.00, in ob pet-
kih, od 9.00 do 12.30. S pričetkom 
delovanja občinske blagajne prene-
ha delovati blagajna na Komunali 
Laško.
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Pivovarna Laško, d. d., je leta 1998 
z Občino Laško podpisala koncesijsko 
pogodbo o prevzemu vodovodov, ki 
jih je do tedaj upravljala Komunala La-
ško. V letu 2010 je občina objavila nov 
javni razpis za upravljavca vodovodov. 
Tudi takrat smo bili najugodnejši po-
nudnik, zato smo podpisali koncesijsko 
in najemno pogodbo za upravljanje 
vodovodov za naslednjih 15 let. Tako 
smo od leta 1998 dejanski upravljavec 
vseh javnih vodovodov v Občini Laško. 
V vseh teh letih smo si prizadevali za-
gotoviti občanom in gospodarstvu za-
dostne količine kvalitetne pitne vode. 
Kot družbeno in okoljsko ozaveščeno 
podjetje se zavedamo, da je kakovo-
stna pitna voda ena od temeljnih pra-
vic vsakega posameznika.

Ob prevzemu vodovodov smo pre-
vzeli 1.530 priključnih mest. Do danes 
se je to število povečalo že na 2.685. Z 
javno vodooskrbo tako pokrivamo pri-
bližno 63 % prebivalstva v laški občini. 
Skupaj z lastnikom vodovodov Obči-
no Laško omogočamo vsakemu upo-
rabniku priklop na javno vodovodno 
omrežje in s tem uživanje kvalitetne 
vode, seveda pa za doseganje teh ci-
ljev vsi skupaj vlagamo mnogo truda in 
finančnih sredstev.

Lani smo v vodovodnih omrežjih, 
s katerimi upravljamo, distribuirali 
1.194.331 m3 vode, od tega v vodo-
vodnem sistemu Laško 979.903 m3. Iz 

teh podatkov se lepo vidi, da je laški 
sistem največji med vsemi. Vso to ko-
ličino vode pridobimo v 66 zajetjih, 
katerih skupna izdatnost je približno 
110 l/s, zajetja pa so razpršena po ce-
lotni občini.  Distribucija te vode po-
teka po 303 km cevovodov in iz preko 
55 vodohranov, 23 črpališč, 214 jaškov, 
vgrajenih pa je tudi 150 hidrantov, ki 
služijo zagotavljanju požarne varnosti. 
V letu 2011 smo v sklopu kontrole ka-
kovosti pitnih vodovodnih sistemov, ki 
so v upravljanju Pivovarne Laško, d. d., 
opravili kar 845 mikrobioloških analiz 
in 501 kemijskih analiz. Analize se iz-
vajajo v laboratoriju Kontrole kakovosti 
Pivovarne Laško, d. d. Vzorčenje poteka 
v skladu z dokumenti HACCP NH 05. 
Analitske metode in kriteriji so določeni 
glede na Pravilnik o pitni vodi (Uradni 
list RS št. 19/04,35/04,26/09,92/06 in 
25/09). Vzorčenje zajema naslednje 
sklope vzorcev: vzorci iz zajetij, vzor-
ci vodohranov in pitna voda pri upo-
rabnikih. Pod nadzorom Zavoda za 
zdravstveno varstvo Celje smo v teku 
internega nadzora pregledali 62 vzor-
cev pitnih vod. Noben rezultat ni po-
kazal povišanih parametrov, ki bi lah-
ko slabo vplivali na varnost in zdravje 
uporabnikov. Z vidika varnosti zagota-
vljanja pitnih vod smo kot upravljavec 
tudi leta 2011 pridobili certifikat za 
področje upravljanja z vodnimi viri in 
sistemom Vodovoda Laško (datum ve-

ljavnosti certifikata je 23. 10. 2012).
Tudi v prihodnje nameravamo rav-

nati kot odgovoren koncesionar in z 
rednim nadzorom zagotavljati ustre-
zno pitno vodo uporabnikom vseh tri-
najstih vodovodov, katerih upravljavec 
smo, hkrati pa skrbeti za najvišjo kako-
vost vode, ki jo uporabljamo za proi-
zvodnjo pijač in polnjenje izvirske vode 
Oda.

Za koncesionarja  
Pivovarna Laško, d. d.

Franc Nemec

Ekologi brez meja v sodelovanju s 
slovenskimi občinami in številnimi par-
tnerji že drugič v zgodovini Slovenije 
organizirajo vseslovensko prostovolj-
sko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo 
2012. V okviru akcije, ki bo v soboto, 
24. marca 2012, bomo očistili registri-
rana divja odlagališča, okolice šol, vrt-
cev, naselij in sprehajalnih poti.

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 je 
tokrat del globalne akcije Očistimo svet 
2012 (World Cleanup 2012), katerega 
cilji so odstranjevanje nezakonito odlo-

ženih odpadkov ter združevanje in oza-
veščanje ljudi. Enodnevne prostovoljske 
čistilne akcije bodo tako od marca do 
septembra 2012 potekale v skupno 81 
državah sveta. To bo prostovoljska ak-
cija, ki bo pisala zgodovino. V borbi za 
skupen cilj, to je očistiti naš planet, bo 
združila ogromno ljudi po vsem svetu. 

Vse informacije o akciji Očistimo Slo-
venijo so na voljo pri vašem občinskem 
koordinatorju projekta, na plakatih, raz-
pršenih po občini, in na spletni strani 
www.ocistimo.si, kjer se lahko prijavite 
tudi na spletne Čist-e novice.

Na dan akcije
Prostovoljci se boste na dan akcije, 

24. marca, ob 9.00, zbrali na vnaprej 
določenih zbirnih mestih. Vodje zbirnih 
mest vam bodo dali vsa potrebna na-
vodila, osnovne potrebščine (rokavice, 
vrečke) in po potrebi zemljevide. 

Prosimo vas, da s seboj prinesete 
svoje rokavice, saj se lahko zgodi, da 

se bo akcije udeležilo več prostovolj-
cev, kot bo na voljo rokavic. Zaželeno je 
tudi, da s seboj prinesete tudi dodatne 
vrečke za smeti. Razporejeni po skupi-
nah boste nato odšli do lokacij čiščenja 
(divja odlagališča, nabrežja, jame) oziro-
ma do razpršenih odpadkov v okolici in 
ob poteh, kjer bo sledilo odstranjevanje 
odpadkov v vreče, na prikolice in v za-
bojnike. Pomembno je, da že na samem 
divjem odlagališču ločujete odpadke, 
da bo ostanek, ki se odloži na deponi-
ji, čim manjši. Vrečke z odpadki bomo 
po koncu čiščenja naložili na prevozna 
sredstva in jih odpeljali do zbirnih točk 
za odpadke. Akcija se bo predvidoma 
zaključila ob 14.00.

Sodelujte tudi vi in se že danes prija-
vite na akcijo Očistimo Slovenijo 2012!

Skupaj nam bo uspelo!
Koordinator oz. kontaktna oseba na 

Občini Laško bo g. Aljaž Krpič (GSM: 
051/661-462, email: aljaz.krpic@lasko.
si).

Certifikat Pivovarne Laško, d. d., za sistem HA-
CCP za upravljanje z vodnimi viri. 

Vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012

Javni vodovodi v Občini Laško in kvaliteta vode za leto 2011
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Drago Zupan si je za oživitev zdra-
vilišča v Rimskih Toplicah brez preda-
ha prizadeval vse od odhoda zadnje-
ga jugoslovanskega vojaka leta 1991. 
Ker se je zavedal, da bodo Rimske 
Toplice zares živele le, če bo živelo 
tudi tamkajšnje zdravilišče. Ko so po 
le malo manj kot 20 letih zdraviliške 
stavbe spet odprle svoja vrata, se je 
za trenutek zdelo, da je bitka konča-
na. »A kot kaže, še ni konec,« z žalo-
stjo v očeh pove Zupan. Rimske ter-
me so v prisilni poravnavi, na dno jih 
vleče 20-milijonski kredit, denar, brez 
katerega ga sploh ne bi bilo, sedanji 
lastniki pa se želijo umakniti. Naredi-
li bomo vse, da preprečimo vnovično 
zaprtje, je odločen Drago Zupan, ki je 
prav za dolgoletno prizadevanje za 
obnovo zdravilišča prejel srebrni grb 
Občine Laško. »Delim ga z vsemi, ki 
so to trnovo pot prehodili z menoj,« 
pravi, »saj kot posameznik ne bi mo-
gel storiti ničesar.«

Sva v kavarni Rimskega dvorca. 
Kako se počutite ob tem, ko lahko 
končno sedite v obnovljenih Rimskih 
termah?

Zagotovo so ti občutki, moji osebni 
pa tudi od mojih kolegov in kolegic, 
zelo pozitivni, dobri, spodbudni, mo-
ram pa iskreno povedati, da so zači-
njeni z grenkobo zaradi situacije, 
ki je, kakršna je: nepredvidljiva in 
tudi zavezujoča za nadaljnje de-
lovanje, da se ohrani in zavaruje 
ta biser, ki je nastal v slovenskem 
turističnem prostoru. Ne samo, 
da se ga zavaruje tako, da bo 
njegovo delovanje zagotovljeno, 
ampak da se mu omogoči naj-
boljši možni razvoj v smislu lokal-
ne, državne turistične ponudbe.

In v kakšnem finančnem sta-
nju danes so Rimske terme?

Finančno stanje je v tem tre-
nutku precej resno, da ne rečem 
kritično. Če ne bi bilo tako, podje-
tje ne bi bilo v prisilni poravnavi. 
Vemo, kaj prisilna poravnava po-
meni za podjetje, da se je treba 
z upniki dogovarjati glede vseh 
dolgov, ob tem pa ima podjetje 
še visok dolgoročni investicijski 
kredit, govorimo o 20 milijonih 
pri konzorciju bank. To so dana-
šnje finančne obremenitve tega 

podjetja, ki jih z odhodki in prihod-
ki, kakršne ima, ne more obvladovati. 
Stvar sedanjih lastnikov bi bila, da pod-
jetje dokapitalizirajo, banke pa repro-
gramirajo kredit in znižajo obrestno 
mero, kar pomeni, da bi zagotovili nje-
govo normalno likvidnostno delovanje, 
vendar tega v preteklih mesecih niso 
naredili, zato je tudi prišlo do prisilne 
poravnave. Epilog prisilne poravnave je 
zelo nepredvidljiv, težko bi napovedal, 
kakšen bo zaključek. Možen je tudi naj-
bolj črn scenarij. V civilni družbi bomo 
naredili vse, da bi se država kot glav-
ni, ključni, odgovorni akter, torej vlada 
Republike Slovenije, prek ustreznih re-
sorjev dogovorila z bankami in lastniki 
za optimalno rešitev. Verjamem, da bo 
nova vlada pod vodstvom Janeza Janše 
sprejela odgovornost do Rimskih Toplic 
in zavarovala to 50-milijonsko naložbo 
v slovensko turistično gospodarstvo, 
da se omogoči nadaljevanje dejavnosti 
z dobrim strateškim lastnikom in pa z 
obvladljivim finančnimi stanjem, kar bo 
omogočalo nadaljnji razvoj. S prizade-
vanji sedanje uprave, ki jo vodi Alenka 
Iskra, za finančno sanacijo družbe in 
pravo usmeritev Rimskih term v priho-
dnji razvoj sem sicer zelo zadovoljen.

Ko govorite o dobrem strateškem 
lastniku – kakšen bi moral biti ta la-
stnik?

Dober strateški lastnik mora biti tak, 
da ima dolgoročno vizijo in strategijo 
razvoja svoje lastnine v smislu vse po-
nudbe, ki jo omogoča destinacija, in da 
je pripravljen v obogatitev ponudbe 
investirati določen kapital, ki bo omo-
gočal, da se Rimske terme razvijejo na 
takšno raven, da bodo zadovoljevale 
potrebe gostov višje plačilne sposob-
nosti. Lastniki so ključni, smola je samo 
v tem, da sedanji niso strateško zainte-
resirani, da ostanejo, ampak želijo odi-
ti, in to ni dober pokazatelj, ki bi zago-
tavljal prihodnost.  

Kakšen je pomen Rimskih term tako 
za lokalno skupnost kot za državo?

Neizmeren. Morda se ga vsi niti ne 
zavedamo. Vemo, da je svet v recesiji, 
država je v finančnih težavah, vsi, tako 
lokalni kot državni elementi, pa morajo 
vlagati napor v zavarovanje podjetij, ki 
imajo perspektivo v razvoju, zaposlo-
vanju in ekonomskem pristopu. Rim-
ske terme, tako kot druga zdravilišča v 
Sloveniji, perspektivo imajo. Terme da-
nes zelo dobro delujejo, imajo visoko 
zasedenost, skratka, podjetje ni v teža-
vah zaradi slabega delovanja ali zaradi 
nezanimanja, ampak zaradi finančnih 
bremen. Vemo, da turizem nosi 1 : 3, 1 : 
4 zaposlitveno formulo tistih, ki so ne-
posredno vpeti, in drugih, ki se lahko v 

turistični ponudbi tržijo kot doda-
tna, lokalna ponudba. Laška ob-
čina ima neverjeten potencial na 
svojem območju. Dve perspektiv-
ni zdravilišči v takšni občini, kot 
je Laško, lahko v prihodnjih letih 
dasta neizmerno korist sami obči-
ni in prebivalcem, če bosta dobro 
poslovali. 

Ko govoriva o novih delovnih 
mestih: kako komentirate očitke, 
da so pri zaposlovanju v Rimskih 
termah spregledali kompetence 
domačinov?

S tem se absolutno strinjam. V 
času prejšnje uprave – pa ne bi rad 
polemiziral z odločitvami uprav v 
preteklosti – je bila storjena veli-
ka napaka, ker se domačinom ni 
dalo ustrezne priložnosti. Nikoli 
nisem zagovarjal, da morajo vsi 
v Rimskih Toplicah, ki si to želi-
jo, tukaj dobiti službo, vendar bi 
moral ustrezen kader z ustrezni-
mi referencami, ki ga to lokalno 

Pogovor z dobitnikom srebrnega grba Občine Laško Dragom Zupanom

Do zdaj smo se borili za oživitev Rimskih term,  
odslej se borimo za njihovo ohranitev 

Drago Zupan
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območje nudi, dobiti priložnost, da se 
tukaj zaposli. Nisem rekel, da morajo 
imeti drugačna merila, če so domačini, 
vendar jim je treba dati priložnost. To 
ni pravna zaveza nobene uprave, je pa 
moralna zaveza, ker so Rimske Toplice 
posebnost v slovenskem prostoru. Če 
ne bi bilo stalnih 20-letnih prizadevanj 
ljudi v tem kraju, tega zdravilišča ne bi 
bilo. Zdravilišče, ki zdaj stoji, je v veliki 
meri rezultat vseh prizadevanj krajanov 
in ljudi, ki so si kot civilna družba priza-
devali za oživitev Rimskih Toplic. In kot 
nekakšno priznanje za to je treba mladi 
generaciji dati možnost, da v njem išče 
priložnost. Prepričan sem, da se bo s 
sedanjo upravo to popravilo, kajti dru-

gače bo nezadovoljstvo vedno večje. 
Bil sem strahovito razočaran, straho-
vito me je bolelo, da se je iskal kader 
povsod drugod, manjši del pa iz tega 
kraja. To je sprožilo precej nejevolje v 
kraju in znižalo pripadnost ljudi temu 
zdravilišču. To je samoumevno, saj so 
se za to zdravilišče skupaj z nami borili 
dedki in babice, ki jih danes ni več, bo-
rili so se za svoje vnuke, ti pa so danes 
iskalci delovnih mest. 

Španski turisti, ki so leta 2008 prvi 
bivali v Sofijinem dvorcu, so bili prvi 
tuji turisti v Rimskih Toplicah po 68 
letih. So Rimske Toplice pripravljene 
na turizem?

Na žalost ne, to je posledica večle-
tnega neaktivnega razvoja po 2. sve-
tovni vojni, ko je bila v zdravilišču ju-
goslovanska armada in turizma ni bilo. 
Razvoj je na vseh segmentih zaostal. 
Od leta 1991 do 2011 v Rimskih To-

plicah ni bilo ničesar razen odprtega 
kopališča. Ni bilo interesa, tudi kapitala 
ne, da vlaga v razvojne projekte v smi-
slu dodatne turistične ponudbe. Smo 
dediči preteklosti, a prepričan sem, 
da bo čez pet let situacija popolnoma 
drugačna. 

Kolikokrat vi obiščete Rimske ter-
me?

Na kavo grem velikokrat, a ne vsak 
dan. Sicer pa – biti moram iskren. V oži-
vljanje tega zdravilišča sem vložil veliko 
svojega življenja. Začutil sem neverje-
ten patriotizem do tega zdraviliškega 
mesta in na nek način gledam na vse, 
kot bi bila to moja lastnina. Želim si, 

da bi nekoč iz teh neizmernih prizade-
vanj nastal najboljši možen rezultat, ko 
bodo zadovoljni tako gostje, ki bodo 
prihajali v Rimske terme, kot krajani, ki 
bodo imeli lepo prihodnost v turistič-
nem smislu. In ko bodo tudi v lokalni 
in občinski skupnosti zadovoljni, da 
so Rimske Toplice zopet na neki poti 
razvoja, ki bo omogočal, da se temu 
kraju povrneta nekdanji blišč in ugled, 
ki ga je v 19. stoletju že imel. Rimske 
Toplice so bile takrat majhen kraj z ne-
kaj hišami, slovele pa so po vsej Evro-
pi. Tudi danes v tej močni konkurenci 
v turistični in zdraviliški ponudbi lahko 
Rimske Toplice z dobrim lastnikom in 
vodenjem dosežejo raven, ko bodo 
zelo pozitivno prepoznavne tako na 
slovenskem kot evropskem trgu. Pa ne 
le prepoznavne, tudi cenjene. Kot sem 
že povedal sedanji upravi: najbolj za-
dovoljen bom takrat, ko bo podjetje 
razbremenjeno trenutnih krčev in ko si 

bodo gostje v Rimskih termah zaželeli 
čim prejšnje vrnitve že pri slovesu, ko 
bodo odhajali. Skratka, doseči ta ugled 
je moja želja in prepričan sem, da to 
bo, ne samo zato, da pretekla prizade-
vanja ne bodo brez smisla, ampak tudi, 
da bo tukajšnjim ljudem zagotovlje-
na lepša prihodnost. Preteklost je bila 
strahovito težka. Rimske Toplice niso 
nudile nobene eksistence nikomur. Ves 
čas sem zatrjeval, da brez obnove zdra-
vilišča ne bo nikoli možne lepe priho-
dnosti tega kraja. 

Kako bi vi privabili ljudi v Rimske 
terme, s kakšnimi besedami, kaj bi jim 
ponudili?

Rimske terme imajo sre-
čo, da imajo v svoji prete-
klosti neizmerno bogastvo. 
Govorim o zgodovini, tra-
diciji in naravnih danostih: 
naravnem okolju in izjemno 
zdravilni termalni vodi. Iz teh 
elementov je treba ustvariti 
prestižno zgodbo, ki se bo 
uspešno prodajala doma in 
po svetu in v kateri bosta 
zgodovina in sedanji čas 
prepletena in povezana z 
lokalnim okoljem. To še ni 
narejeno. Rimske Toplice so 
drugačne od drugih, imajo 
2000-letno tradicijo: rimski 
kamni dokazujejo, da so že 
Rimljani tukaj začeli upora-
bljati termalno vodo. V 19. 
stoletju je tukaj bivalo in se 
zdravilo veliko pomembnih 
ljudi. Katero zdravilišče še 
ima tako bogato zgodovino 
kot Rimske Toplice? V Slove-
niji nobeno. Rimske terme 

imajo eno najlepših lokacij v sloven-
skem prostoru, če ne najlepšo, ker so 
na hribu, v naravnem okolju, miru. To je 
danes motiv za promocijo, marketing. 
V tem zdravilišču imamo veliko zgo-
dovinskih elementov, ki se navezujejo 
na posamezne države: leta 1879 ga 
je obiskala angleška princesa Viktori-
ja, imamo rusko stezo, ki so jo zgradili 
ruski ujetniki, imamo banjo, v kateri se 
je kopala Napoleonova sestra. Dunaj-
ski cesarski dvor je imel Rimske Toplice 
nekaj časa za zasebno zdravilišče. Če v 
teh državah, v vsaki posebej, promovi-
ramo to njihovo preteklost v Rimskih 
Toplicah, lahko ogromno naredimo. To 
so stvari, ki tam nekaj pomenijo. S ta-
kšno zgodbo Rimske Toplice ne bodo 
le prepoznavne, ampak bodo postale 
slovenski turistični biser. 

Jasmina Štorman
Foto: Foto Fleš, osebni arhiv Draga 

Zupana
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Uporabnikom je prek spleta omo-
gočen izračun letne dajatve za upora-
bo vozil v cestnem prometu za izbrano 
vozilo. Prek eUprave (e-uprava.gov.si/
storitve/edajatev.esju) je omogočen 
izpis informativnega izračuna letne 
dajatve za plačevanje letne dajatve za 
uporabo cest (eDajatev).

Za postopek sta potrebna vsaj dva 
od spodaj navedenih podatkov, razen 
če vozilo še ni bilo registrirano v Repu-
bliki Sloveniji.  V tem primeru zadostuje 
samo številka potrdila o skladnosti vo-
zila.
• številka prometnega dovoljenja 
• registrska označba vozila 
• številka potrdila o skladnosti 
• identifikacijska številka VIN

Enak predračun je mogoče pridobiti 
na katerikoli upravni enoti ali organiza-
ciji, ki opravlja tehnične preglede.

Uporabnik prek informativnega iz-
računa pridobi sklic plačila in ustrezen 
transakcijski račun. Plačilo (način plačila 
je lahko prek plačilnega naloga, spletne 
banke ...) se izvede na ta sklic, ki po-
meni povezavo z vozilom, zato je po-
trebna pozornost pri vpisovanju sklicne 
številke. Če bo številka napačna, plačilo 
za uporabnikovo vozilo ne bo vidno in 
bo potrebno plačilo izvesti ponovno, za 
prejšnje nakazilo pa vložiti zahtevek za 
vračilo na Direkcijo RS za ceste, Tržaška 
19, Ljubljana.

Po uspešno izvršenem predračunu in 
opravljenem plačilu se podatki o pla-
čani letni dajatvi prenesejo direktno v 
register vozil in uporabijo pri registraciji 

oziroma podaljšanju veljavnosti prome-
tnega dovoljenja, kar uporabniki lahko 
opravijo na upravnih enotah, pri orga-
nizacijah, ki opravljajo tehnične pregle-
de, ali prek spleta.

Navedeni način plačevanja letne da-
jatve lahko uporabljajo fizične in pravne 
osebe. Še posebej je nova možnost do-
brodošla pravnim osebam in samostoj-
nim podjetnikom, ki skladno z novelo 
pravilnika o izvajanju davčnega postop-
ka ne smejo izvesti gotovinskega plači-
la, če ta presega 50 EUR. Takšno plačilo 
namreč pomeni za izplačevalca prekr-
šek, za katerega je predpisana globa.

Brezplačen odvoz  
izrabljenih vozil

Podjetje Karbon, d. o. o., je podaljša-
lo akcijo brezplačnega zbiranja in pre-
vzemanja odsluženih vozil do 1. aprila 
2012. Izrabljeno vozilo lahko preda-
te na svojem domu. Ob predaji vozila 
prejmete potrdilo o razgradnji, ki ga 
dostavite na upravno enoto. Vsi, ki raz-
polagate z odsluženimi vozili in jih že-
lite oddati v brezplačno ekološko raz-
gradnjo, se dogovorite za odvoz na 041 
690 957 ali po elektronski pošti peter.
sever@karbon.si. 

Upravna enota kot  
prekrškovni organ

Upravna enota Laško je s 1. januar- 

jem 2012 pričela opravljati naloge 
prekrškovnega organa v skladu z 78. 
členom Zakona o motornih vozilih (Ur. 
l. RS, št. 106/2010). Upravna enota bo 
izrekala globe za prekrške iz 4. odstav-
ka 33. člena ter 2. in 5. odstavka 40. 
člena navedenega zakona.

Globa se izreče v naslednjih primerih: 
če lastnik vozila registracijski organiza-
ciji v 15 dneh ne javi spremembe po-
datkov v prometnem dovoljenju (npr. 
tehnično spremembo, spremembo 
lastništva, prebivališča ali sedeža); če 
lastnik vozila ne odjavi in izroči regi-
strskih tablic registracijski organizaciji, 
čeprav je veljavnost prometnega do-
voljenja pretekla pred več kot 30 dne-
vi; če lastnik vozila ne odjavi in izroči 
registrskih tablic registracijski organi-
zaciji, čeprav je med veljavnostjo pro-
metnega dovoljenja prenehala veljati 
zavarovalna pogodba, in če pri prenosu 
lastništva novi lastnik v 15 dneh vozila 
ne registrira na svoje ime oziroma ne 
poda izjave o lokaciji vozila.

Za lastnike vozil oziroma posamezni-
ke, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi 
zakonskimi določili, je predpisana višina 
globe 200 oziroma 250 EUR. Za posa-
meznika, ki samostojno opravlja de-
javnost, samostojnega podjetnika po-
sameznika ali pravno osebo, ki ravna v 
nasprotju z navedenimi zakonskimi do-
ločili, je predpisana višina globe 1.000 
oziroma 2.000 EUR, za njihovo odgo-
vorno osebo pa 200 oziroma 250 EUR. 

Oddelek za upravne notranje
in splošne zadeve

Plačevanje letne dajatve za uporabo vozil  
v cestnem prometu prek spleta

Po Zakonu o volitvah v državni zbor se poslanci volijo po 
volilnih enotah, ki jih je po tem zakonu osem, v vsaki volilni 
enoti pa je enajst volilnih okrajev. Volilni okraj se oblikuje 
tako, da obsega območje ene občine, lahko tudi dveh ali 
več občin ali območje dela občine. Z zakonom o določitvi 
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor je kot vo-
lilna enota določena tudi 6. volilna enota za območja občin 
Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevni-
ca, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj, v okviru te 
enote pa je določen 8. volilni okraj za območje občin Laško 
in Radeče s sedežem v Laškem. V vsaki volilni enoti se izvoli 
enajst poslancev.

Volitve poslancev vodijo volilne komisije in volilni odbori, 
s tem da se volilne komisije imenujejo za štiri leta, volilni 
odbori pa za vsake volitve. Državna volilna komisija je 28. 
decembra 2010 imenovala volilne komisije volilnih enot in 
okrajne volilne komisije, tako tudi okrajno volilno komisijo za 
8. volilni okraj. Pristojnosti (ali naloge) okrajne volilne komi-
sije so: 1) določiti volišča in območje volišč; 2) imenovati vo-

lilne odbore; 3) ugotavljati izide glasovanja v volilnem okra-
ju; 4) voditi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 5) 
opravljati druge naloge, ki jih določa zakon. Okrajna volil-
na komisija seveda ne more vnaprej vedeti, kdaj bo morala 
opravljati svoje naloge, ker je njena pristojnost tudi izvedba 
referendumov, nekoliko bolj predvidljivo je le delo v zvezi z 
volitvami poslancev. 

Pa očitno še to ne več. Doslej v Republiki Sloveniji namreč 
še ni bilo predčasnih volitev v državni zbor, tako da smo zo-
pet pričakovali redne volitve, ki so po zakonu na štiri leta in 
bi morale biti v letu 2012. Nismo pa pričakovali predčasnih 
volitev, za katere zakon pravi, da se opravijo, če se državni 
zbor razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe. Rav-
no slednje pa se je zgodilo in tako smo tudi v 8. volilnem 
okraju Laško v okviru 6. volilne enote Novo mesto imeli 4. 
decembra 2011 predčasne volitve v državni zbor. 

Za okrajno volilno komisijo sta bila ob razpisu predčasnih 
volitev že dva referenduma (10. 4. in 5. 6. 2011 – z združenimi 
tremi referendumi) in enako za volilnimi odbori na voliščih v 

Predčasne volitve v državni zbor v 8. volilnem okraju Laško  
6. volilne enote Novo mesto 4. decembra 2011
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okviru volilnega okraja, pa vendar je izvedba volitev vselej 
nekoliko bolj izzivalna in še pod nekoliko večjim pritiskom, 
da se delo opravi korektno in zakonito.

Volilna komisija za izvedbo predčasnih volitev ni določila 
novih volišč in so ostala enaka kot za referendume, skupaj 
pa jih je v volilnem okraju 45, poleg tega pa so še volišče za 
predčasno glasovanje, volišče za volivce, ki na dan glasova-
nja želijo glasovati zunaj svojega volilnega okraja ali ki želijo 
glasovati v Republiki Sloveniji, če prebivajo v tujini (tako ime-
novana OMNIA), in ne gre prezreti še volišča, namenjenega 
volivcem s posebnimi potrebami (z glasovalo napravo), ki pa 
je za naš volilni okraj le eno in ga določi Državna volilna 
komisija (DVK). Ravno slednje je volivec iz Radeč izpostavil 
kot problem, a števila takih volišč ne določa okrajna volilna 
komisija, zato je lahko sicer upravičene pripombe zgolj po-
sredovala na DVK v razmislek za naslednje glasovanje.

Za vsa volišča je bilo treba imenovati volilne odbore (ki, kot 
je pojasnjeno, se imenujejo za vsake volitve posebej) in pri 
tem upoštevati zakonsko določbo, da se pri imenovanju čla-
nov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih 
strank, s katerih list so bili na zadnjih volitvah v državni zbor 
izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na števi-
lo izvoljenih kandidatov. Okrajna volilna komisija je prejela 
pravočasne predloge (prepoznih ni bilo) za sestavo volilnih 
odborov od SD, SDS, NSi in Zares in te predloge je morala 
in jih je tudi v celoti upoštevala, tako da so bili volilni odbori 
zakonito sestavljeni, za kar jo je SDS tudi pohvalila. Imenova-
nje volilnih odborov skladno z zakonom je povzročilo malce 
nelagodja in tudi odkritega nezadovoljstva med nekaterimi 
dolgoletnimi člani volilnih odborov, ki niso bili več imenova-
ni. Žal volilna komisija na to nima vpliva, saj je imenovanje 
volilnih odborov, kot je navedeno, v rokah političnih strank, 

katerih predlogi so pravočasno posredovani. Predstavniki 
volilnih odborov so se udeležili obvezne inštruktaže glede 
njihovih nalog, ki jo je izvedla okrajna volilna komisija, in s 
tem pokazali odgovoren odnos do svojega dela, pri čemer 
je bilo ugotovljeno, da ne glede na staž v volilnih odborih 
izobraževanje ni nikoli odveč in je koristno tako za volilne 
odbore kot komisijo, ki se seznani z neposrednimi zapleti, 
ki se lahko dogajajo na samih volitvah. Že na  izobraževanju 
se tako lahko vnaprej poišče zakonska rešitev, kar omogoča 
kvalitetno izvedbo volitev. 

Ugotavljamo lahko, da je bilo ne glede na kadrovske spre-
membe v volilnih odborih delo opravljeno suvereno in za-
konito, kar je ključno pri izvedbi glasovanja na volitvah (ali 
referendumih). Med volišči, kolikor jih je v našem volilnem 
okraju, je najmanjše volišče bife Matjaž v Oleščah z vpisanimi 
89 volivci v volilni imenik, največje pa  volišče v avli dvorane 
Tri lilije v Laškem z vpisanimi 919 volivci v volilni imenik (to 
volišče je hkrati volišče za volivce, ki želijo glasovati z glaso-
valno napravo). Delo volilnih odborov so nadzirali le zaupni-
ki stranke SD, obiska opazovalcev OVSE pa ni bilo. Pri delu 
volilne komisije in odborov ne gre spregledati tajnice OVK in 
njenih namestnic ter tehničnega osebja, saj poskrbijo za vse, 
kar je nujno za nemoteno izvedbo glasovanja in za posredo-
vanje volilnih izidov na volilno komisijo enote in DVK.

Rezultati glasovanja na predčasnih volitvah so znani, pa 
vendarle ne bo odveč nekaj statističnih podatkov. V našem 
volilnem okraju je kandidatne liste zakonito priglasilo 16 
strank oziroma gibanj, zanje pa je od 15.594 volilnih upravi-
čencev glasovalo 9.884 volivcev, udeležba je bila 63,38-od-
stotna. Na volišču za predčasno glasovanje je glasovalo 218 
volivcev, po pošti doma 15 volivcev, po pošti iz tujine 50 vo-
livcev, na OMNIA pa ravno tako 15 volivcev.

Preverite veljavnost vaših 
potovalnih dokumentov

V letošnjem letu bo potekla veljavnost velikemu šte-
vilu osebnih izkaznic in potnih listin. Ker pričakujemo 
povečano število vlog in s tem podaljšanje roka za iz-
delavo osebnih dokumentov, predlagamo, da preverite 
veljavnost osebnih izkaznic in potnih listin ter pravo-
časno vložite vlogo za nov dokument. Vlogo za izdajo 
osebne izkaznice ali potne listine lahko vložite na ka-
terikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki 
Sloveniji.

Oddelek za upravne notranje 
in splošne zadeve

Izidi volitev po posameznih kandidatih pa so naslednji:
Kandidat Lista Število glasov Odstotek glasov
Laško 9.649  100,00 % 
1. MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 2.585  26,79 % 
2. MATJAŽ HAN SD - SOCIALNI DEMOKRATI 2.138  22,16 % 
3. JELKA ŽEKAR LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA 1.427  14,79 % 
4. JANJA PODKORITNIK KAMENŠEK DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA 883  9,15 % 
5. MILENA DOBRŠEK DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 797  8,26 % 
6. ALJAŽ KRPIČ SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 611  6,33 % 
7. JOŽE SENICA NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 590  6,11 % 
8. MAG. NATALI BORINC LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 145  1,50 % 
9. DAMJAN GROBELNIK SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 134  1,39 % 
10. JOLANDA GOBEC STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS 121  1,25 % 
11. ANJA ULAGA SMS ZELENI 66  0,68 % 
12. MARIJA ŠAUBERGER DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD 51  0,53 % 
13. HERMINA LIPAR ZARES - SOCIALNO LIBERALNI 35  0,36 % 
14. MAJDA VOLGEMUT ZELENI SLOVENIJE 32  0,33 % 
15. FRANC FRAS GIBANJE ZA SLOVENIJO 23  0,24 % 
16. BRANKO DAMJANOVIČ STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) 11  0,11 % 

Preglednica pokaže, da je zmagovalka volitev v našem vo-
lilnem okraju SDS s kandidatko mag. Damjano Petavar Dobo-
všek, ki pa ni uspela priti v Državni zbor, pač pa je to iz našega 
volilnega okraja uspelo stranki SD s kandidatom Matjažem 
Hanom.  Mogoče takšen izkupiček glede števila poslancev v 
državnem zboru ni dokončen, ker lahko nanj vpliva tudi ko-
alicija, ki bo oblikovala vlado in imenovanje ministrov iz vrst 
poslancev, ki bodo s tem odstopili mesto naslednjemu naju-
spešnejšemu kandidatu iz svojih vrst. 

Ne glede na vse, predčasne volitve so za nami, volilni odbori 
so delo dobro opravili, dobili smo enega poslanca v državnem 
zboru in nanj krepko računamo pri reševanju državotvornih in 
tudi (ali zlasti) ožje lokalnih zadev. To pač je njegova naloga in 
naloga vseh poslancev ter njihovo poslanstvo.

Namestnica predsednika Okrajne volilne komisije 
Zdenka Pešec

Po tem, ko so bili trije SDS-ovi poslanci imenovani za mini-
stre, je enega od njih zamenjala prav Damjana Petavar Dobo-
všek.

Uredništvo
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Iz krajevnih skupnosti
KS JURKLOŠTER

Božiček v Jurkloštru

V Jurkloštru imamo posebno čast 
in privilegij, da nas že 20 let zapored 
vsako leto obišče Božiček. Menjali so 
se predsedniki in člani sveta krajevne 
skupnosti, menjali so se člani odbo-
ra in predsedniki kulturnega društva, 
a gonilna sila prireditve, gospa Darja 
Horjak, je bila in je še ves čas zraven 
in se je in se še trudi, da je prireditev 
vedno znova uspešna, da dobijo vsi 
zainteresirani otroci naše krajevne sku-
pnosti, pa tudi nekateri zunaj nje, dari-
la, da je program raznolik in zanimiv. V 
teh dvajsetih letih so naši otroci imeli 
možnost v živo videti in poslušati mno-
go pevcev, igralcev pa tudi filmi so bili 
vmes. Tako je tudi našim otrokom po-
leg bogatih daril omogočeno, da vidijo 
mnoge izvajalce, pri čemer je moteča le 
slabša slišnost, saj prireditev poteka v 
telovadnici, ker pač nimamo primerne-
ga prostora. Menjala se je tudi lokacija 
prihoda Božička, saj so bile prve prire-
ditve v središču Jurkloštra pred trgovi-
no in so se pozneje prestavile v obmo-
čje kartuzije. 

23. decembra je bilo snega le za 
vzorec, vendar dovolj, da je polepšal že 
tako čarobno pričakovanje in vzdušje. 
Ko se je že delal mrak, se je okrog 70 
otrok in približno dvakrat toliko odra-
slih zbralo v telovadnici osnovne šole 
v Jurkloštru, kjer jih je klovnesa Eva 

popeljala v čarobno doživetje praznič-
nega večera. Otroci so uživali v njenih 
spretnostih, a komaj čakali, da bodo 
videli Božička. Po predstavi so pohite-
li na prosto pred Pristavo, kjer jih je v 
pričakovanje Božička s pesmijo in igra-
njem na harmoniko popeljal g. Srečko 
Razboršek. Otroci so skupaj z njim peli, 
ko se je na vozu, ki ga je vlekel čisto 
pravi konj, pripeljal Božiček. Pozdravil 
je vse otroke in starše ter razdelil težko 
pričakovana darila. Otroci so se z njim 
rokovali, pogovarjali,  mu peli in se ve-
selili, da so skupaj. Za besede skoraj 
ni bilo več časa, zahvalo smo videli v 
otroških očeh in tako dobili potrditev, 
da delamo prav in da s takšnim delom 
moramo nadaljevati. Darji Horjak, ki je 

že vse od začetka najbolj zaslužna, da 
dobi Božiček pisma vseh otrok, se je v 
imenu vseh obdarovancev in organiza-
torjev ob koncu predstave v telovadnici 
zahvalil predsednik Krajevne skupnosti 
Jurklošter Franc Lesičar. 

Vidimo, da lahko in zmoremo storiti 
nekaj lepega tudi v času recesije, kar je 
organizatorjema, krajevni skupnosti in 
kulturnemu društvu, uspelo ob finanč-
ni pomoči donatorjev, ki so se odzvali 
in finančno pomagali pri zbiranju sred-
stev za nakup daril. Iskrena hvala vsem, 
ki ste v teh dvajsetih letih kakorkoli po-
magali pri izvedbi prireditve. Upamo, 
da bo tako še naprej.

KS in KD Jurklošter

KS SEDRAŽ

Prvo srečanje krvodajalcev 
Sedraža

V Sedražu je KO RK Sedraž v soboto, 
4. februarja, organizirala prvo srečanje 
krvodajalcev, krajanov s stalnim bivali-
ščem v našem kraju. Ponosni smo, da 
je v KS Sedraž več kot 90 krvo-
dajalcev, kar je skoraj 44 % vseh 
krajanov. Povabilu na srečanje 
se je odzvalo 35 krvodajalcev, s 
prisotnostjo pa so nas počastili 
tudi Marija Major Šunjevarevič, 
dr. med., spec. transf. medicine, 
in strokovni sodelavec Damjan 
Škorc, predstavnika Transfuzij-
skega centra SB Celje, ter sekre-
tar RK Laško Vlado Marot, ki so 
krvodajalcem za okroglo število 
odvzemov podelili priznanja. 
Za popestritev srečanja je po-

skrbel podmladek Rdečega križa PŠ 
Sedraž s predstavo Križem kapica pod 
vodstvom Vesne Stopinšek in Vaška 
gasilska godba Sedraž pod vodstvom 
Sebastjana Snoja.

Kot je v nagovoru krvodajalcem po-
vedala Marija Major Šunjavarevič, dr. 
med., spec. transf. medicine, je s svo-
jimi plemenitimi dejanji »abrahama« 

dosegel Anton Lapornik, za žensko 
zavidljivo število odvzemov, kar 30, pa 
Marjana Pader. Ob projekciji filma Ko 
pomagaš, osrečiš sebe in druge smo 
videli, kakšne plemenite krajane ima-
mo med sabo, saj je krvodajalstvo de-
janje, ki rešuje človeška življenja – mor-
da tudi moje! Želja KO RK Sedraž je, da 
srečanje postane tradicionalno in da se 

srečamo vsako leto v večjem 
številu, kar pomeni, da bi se 
tudi krajani, ki še ne darujejo 
krvi in so zdravi, pridružili tej 
skupini prostovoljcev pri člo-
vekoljubni dejavnosti. Zatorej 
draga krajanka in dragi krajan, 
daruj kri in reši življenje!

Za pomoč pri organizaciji 
srečanja se zahvaljujemo tudi 
Turistični kmetiji Nemec, ZTM 
Ljubljana in AGM Nemec.

KO RK Sedraž
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KS ZIDANI MOST

V spomin, opozorilo  
in zahvalo

Usoda ne sprašuje in ne opozarja, 
ampak grobo preseka poti in namene 
in skoraj  nikoli ni pravična. Pravična 
ni bila tudi v tem primeru, ko je vzela 
tri mlada življenja in pustila veliko pra-
znino med sorodniki in prijatelji. Odšli 
so na Roglo uživat zimske radosti in si 
oddahnit od vsakdanjega vrveža. Kaj 
se je dogajalo, verjetno ne bomo nikoli 
izvedeli, dejstvo pa je, da se je končalo 
tragično.

Dragan Žunić, klicali so ga tudi Gagi, 
je bil eden od nesrečne trojice, ki je bila 
na pragu svojega življenja. Da zaklju-
či tehnično šolo in postane natakar - 
kuhar, mu je manjkal samo še en izpit. 
Prek študentskega servisa je bil zapo-

slen kot natakar. Pomagal je v varstve-
no delovnem centru, bil gasilec, pravi 
prijatelj in sodelavec. Vsem nam je pu-
stil veliko praznino, ki je ne bo mogoče 
nadomestiti. In to zakaj? Zaradi tihega 
ubijalca, ki mu pravimo ogljikov mono-
ksid. Človeška čutila ga ne zaznajo, saj 

je brez vonja in barve. Hude zastrupi-
tve z njim povzročajo trajne posledice 
na možganih, v najhujših primerih pa 
smrt. Dragana, Davorja in Bernarde ne 
bo več nazaj, zaspali so v sobi, ker plina 
niso začutili. Da bi tovrstne tragedije 
preprečili, naj bodo kurilne naprave re-
dno vzdrževane in pravilno servisirane. 
Zelo modro je namestiti alarmno na-
pravo, ki s piskanjem opozori na priso-
tnost ogljikovega monoksida. 

Družina Žunić se zahvaljuje za vse iz-
rečene besede in ponujene roke v tre-
nutku njihove največje žalosti. Zahva-
la velja tudi vsem tistim, ki ste v tako 
velikem številu pospremili Dragana na 
njegovi zadnji poti. Res je – v nesreči 
spoznaš prijatelje. Vaša gesta nas je 
globoko ganila in hvaležni smo, da lah-
ko živimo v takšnem okolju. Še enkrat 
hvala za vse. Božo Žunič z družino.

Beno Kolander

KS VRH

Novoletni pohod na Lisco

Tisti, ki smo resno vzeli novoletne 
zaobljube, da bomo leto začeli z do-
bro voljo ter krepili svoje telo in dušo, 
smo se v ponedeljek, 2. januarja, ude-

ležili 9. tradicionalnega novoletnega 
pohoda na Lisco.

Dobili smo se ob 8. uri pred gasil-
skim domom na Vrhu nad Laškim. Po 
izrečenih željah in voščilih za novo 
leto in »podpisom« z borovničkami 
smo se podali na štiri ure dolgo pot. 
Z Vrha smo se spustili proti Žigonu, 
kjer se nam je pridružila manjša sku-

pina, ter od tam do Brodnic, kjer nas 
je pričakalo še nekaj pohodnikov. Tam 
smo bili v popolni postavi, naš vodja 
Robi Knez nas je naštel kar 47, največ 
do sedaj. Od Brodnic smo se vzpeli do 
vasi Poreber, kjer nas je na Kajtnatovi 
domačiji pričakal gospodar s pijačo in 
pecivom. Po krajšem postanku smo se 
skozi gozd podali proti Panečam, še 

KS RIMSKE TOPLICE

Peticija za varnejšo cesto v 
naselju Pod Kojzico

Glavna cesta Rimske Toplice–Hra-
stnik je z dnevnim povečevanjem šte-
vila osebnih in tovornih vozil postala 
izredno nevarna za krajane naselja Pod 
Kojzico v Rimskih Toplicah. S tem se 
strinjajo tudi župan Občine Laško Franc 
Zdolšek in pristojni na Direkciji za ceste 
(DRSC), ki so pred dobrim letom zgra-
dili pločnik v spodnjem delu naselja, v 
katerem je bila hitrost vozil že omeje-
na na 50 km/h. Pri tem pa so pozabili 
zaščititi zgornji del naselja in krajane, 
ki so še vedno izpostavljeni nevarnosti 
brez pločnika, omejitve in razsvetljave.

Na eni od najbolj prometnih in ne-
varnih cest v Občini Laško se tako vsak 
dan z veliko smrtno nevarnostjo sreču-
jejo najbolj ogrožene skupine občanov, 
otroci in starejši, saj cesto za svojo peš-
pot vsak dan uporabljajo osnovnošolci, 
srednješolci, verniki, mamice z otroki in 
starejši, ki nimajo lastnega prevoza. Po-
sebno nevarnost predstavlja popolnoma 
nepregleden ovinek, kjer se je praktično 
nemogoče varno umakniti avtomobi-
lom, kaj šele tovornjakom. 

Po večletnih prizadevanjih krajanov, 
da bi Občina Laško in DRSC pristopili k 
celostnemu urejanju varnosti pešcev, je 
slednja postavila signalizacijo za nevar-
nost, s čimer je bilo po njihovem mnenju 
poskrbljeno za varnost vseh udeleženih 
v prometu. Po več kot letu dni neučinko-

vitosti postavljene signalizacije želimo 
ogroženi krajani naselja Pod Kojzico na 
ta problem soglasno opozoriti vse od-
govorne tudi s peticijo. V njej obsojamo 
ignoranco pristojnih in se zavzemamo 
za:
• omejitev hitrosti, ki bi voznikom, ki 

se vključujemo na regionalno cesto, 
in voznikom, ki vozijo po regionalni 
cesti, ter pešcem, ki nimamo urejene 
pešpoti, omogočila varnejšo udeležbo 
v prometu;

• postavitev svetlobne signalizacije; 
• izgradnjo pločnika.

V imenu vseh ogroženih prebivalcev 
naselja Pod Kojzico 

prvopodpisana  
Brigita Klepej Hrovatič

V zvezi s peticijo za omejitev hitro-
sti na regionalni cesti R1-221, odsek 
1222 Hrastnik–Šmarjeta, ki so jo pri-
pravili krajani naselja Pod Kojzico, je 
bil v drugi polovici novembra 2011 
sklican sestanek na DRSC v Ljubljani, 
ki so se ga udeležili župan in predstav-
niki GJSOP ter predstavniki Sektorja za 
vzdrževanje in varstvo cest pri DRSC.

DRSC bo v skladu z dogovorom 
proučila možnost, da se v okviru 
predvidene obnove ceste (čas obno-
ve je seveda odvisen od zagotovitve 
proračunskih sredstev ministrstva) na 
obravnavanem območju preveri mo-
žnost dopolnitve projekta tako, da 
bi se ob vozišču predvidel hodnik za 
pešce. Na sestanku je bilo prav tako 

dorečeno, da se na podlagi prome-
tnovarnostne analize in situacije na 
terenu dodatna prometna signaliza-
cija za omejitev hitrosti ne predvidi.

Andrej Kaluža, vodja Urada za  
gospodarske javne službe,  

okolje in prostor
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pred vasjo zavili desno, prečkali glavno 
cesto in začeli vzpon preko Prevej do 
Sel. Na Bezgovškovi domačiji sta nas 
Sandi in Andreja pogostila s kuhanim 
vinom, čajem in pecivom, tako da nam 
energije za zadnji vzpon ni manjkalo. 
Pot smo nadaljevali po bližnjici, mimo 
cerkvice sv. Jošta, in ko smo premagali 
še zadnji, najbolj strm hrib, se nam je 
odprl pogled na Tončkov dom na Lisci. 
Sledilo je obvezno skupinsko slikanje 
pred domom, nato pa okusno in hitro 
pripravljeno kosilo in kot se za prave 
pohodnike spodobi, niso manjkali niti 
harmonika, petje in ples. Večina nas je 
pohod na Lisci zaključila, manjša sku-
pina pa se je peš tudi vrnila in na Vrh 
prišla proti večeru. Pravijo, da je ta del 
pohoda najboljši, in pripovedujejo ne-
verjetne dogodivščine. Ali jim verjeti? 
Verjetno bomo morali prihodnje leto 
to doživeti sami! Pridružite se nam!

Sergeja Seitl

Proslava ob  
Prešernovem dnevu

Krajevna skupnost Vrh nad 
Laškim je skupaj z domačim 
kulturnim društvom v nedeljo, 
5. februarja, pripravila prosla-
vo ob kulturnem prazniku, ki je 
posvečen največjemu sloven-
skemu pesniku Francetu Pre-
šernu. Slavnostni govornik je 
bil kustos Muzeja Laško Tomaž 
Majcen.

Prireditev so s svojimi nastopi 
obogatili predvsem mladi: na-
dobudni učenci PŠ Vrh nad La-
škim so recitirali Prešernovo Od 
železne ceste in Župančičeve 
Mehurčke, sestre Kovač iz Laške-
ga so zaigrale narodno-zabav-
ni skladbi, citrarka Manca Knez 
se je pred odhodom na regijsko 
tekmovanje in mednarodno tek-
movanje v Nemčiji predstavila s 

tekmovalno skladbo, potem pa je sku-
paj z Vaško godbo Vrh zaigrala še zi-
mzeleni motiv iz Cvetja v jeseni. Bučne-
ga aplavza sta bila deležna tudi mlada 
člana domače godbe, solist na saksofo-
nu Mitja Pfeifer in Eva Frece, za katero 
je bil to premierni nastop s to zasedbo. 
Godba je sicer navdušila z izvedbo od-
lomka iz Verdijeve opere Nabucco, ki jo 
je izvedla skupaj z domačim mešanim 
pevskim zborom, s čimer je dokazala, 
da je v minulih treh letih izjemno na-
predovala. Prešernu so se na prireditvi 
poklonili tudi pevski zbor, ki je zapel 
njegovo Zdravljico in pesem Luna sije, 
Nevenka Fantinatto, dobitnica zlatega 
možnarja za ustvarjalno delo na etno 
področju, in Cvetka Berginc pa sta re-
citirali še eno pesem našega največjega 
poeta z naslovom Nezakonska mati.  

Jasmina Štorman

Zavod za gozdove Slovenije je 
pripravil že tradicionalno podelitev 
priznanj najbolj skrbnim lastnikom 
gozdov v državi.  Na Celjskem je pri-
znanje za skrbno in učinkovito go-
spodarjenje z gozdom ter za dobro 
sodelovanje z javno gozdarsko služ-
bo prejel Franci Pertinač iz Olešč. Pri-
znanja, katerih namen je širjenje do-
brega zgleda in poudarjanje pomena 
ustreznega gospodarjenja z zasebni-
mi gozdovi v Sloveniji, sta podelila 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Dejan Židan in direktor 

Zavoda za gozdove Slovenije Jošt Ja-
kša.

Vsako leto je po določenih kriterijih, 
ki ne dajejo prednosti le lastnikom, ki 
vidijo v gozdu le ekonomski interes, 
temveč gozd obravnavajo celovito in 
upoštevajo tudi njegove ekološke in 
socialne funkcije, izbranih štirinajst 
lastnikov gozda v Sloveniji. Za najbolj 
skrbnega lastnika gozda na Celjskem 
je bil za leto 2011 izbran Franci Perti-
nač iz Olešč. Družina Pertinač živi na 
36 hektarov veliki kmetiji, od katere 24 
hektarov predstavlja gozd. Kmetija je 

Najskrbnejši lastnik gozda na Celjskem  
je Franci Pertinač iz Olešč
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daleč naokoli znana po prijaznosti, iz-
vrstnih suhomesnih izdelkih, dobrem 
vinu, soku, predvsem pa gostoljubno-
sti in urejenosti kmetije kot celote. Pri 
delu na kmetiji je aktivno vključena in 
ubrana vsa družina: žena Milena, si-
nova Jernej in Denis, hčerka Špela in 
mama Terezija. Franci vzorno sodeluje 
z javno gozdarsko službo, saj je bil v 
preteklosti udeleženec vseh tečajev, ki 
so bili izvedeni v okviru izobraževanj 
Zavoda za gozdove Slovenije. S spo-
znavanjem delovanja gozda kot ekosi-
stema, predvsem pa njegove obnove, 

je delo v gozdu družine Pertinač pri-
dobilo nov zagon. Od nekdaj enostav-
nega »kmečkega prebiranja dreves« 
so prešli k izvajanju ukrepov v skladu s 
strokovnimi usmeritvami nege in rabe 
gozdov. Franci Pertinač je eden red-
kih lastnikov, ki z revirnim gozdarjem 
aktivno sodeluje pri načrtovanju pri-
hodnjega razvoja njegovih gozdov. V 
času hitrega pretoka informacij ne beži 
od dela z računalnikom in od pomoči 
sovaščanom. Kmetija Pertinačevih je z 
gozdom tesno povezana. To izkazuje-
jo tudi v vaškem okolju, kjer pomoč in 

znanje prenašajo na sovaščane in ga 
od njih tudi prejemajo. Franci skro-
mno pove, da je prejeto priznanje za 
najskrbnejšega lastnika gozda v veliki 
meri zasluga sovaščanov, revirnih goz-
darjev Simona Kovača, Roberta Hedla 
in prijatelja Adama Jecla, ki so mu po-
magali k bolj poglobljenemu razume-
vanju in dojemanju gozda. Vsakoletna 
razglasitev najbolj skrbnih lastnikov 
gozdov ima simbolni in izobraževalni 
značaj z željo, da bi bilo odgovornih 
lastnikov do gozda vsako leto več.

Praznjenje pretočnih in 
nepretočnih greznic in 
prevzem blata iz malih 

komunalnih čistilnih naprav  
v Občini Laško

Javno podjetje Komunala Laško, d. 
o. o., je izvajalec obvezne lokalne go-
spodarske javne službe odvajanja ko-
munalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Laško (v nadaljeva-
nju: izvajalec javne službe). Na osnovi 
Zakona o varstvu okolja in Pravilnika o 
nalogah, ki se izvajajo v okviru obve-

zne občinske gospodarske javne služ-
be odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode (UL RS št. 109/2007), 
smo dolžni najmanj enkrat na štiri leta 
odpeljati blato in komunalno odpadno 
vodo iz greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) 
na čistilno napravo. Izčrpane greznič-
ne gošče se bodo predelale na čistilni 
napravi. V ta namen smo nabavili spe-
cialno vozilo kanaljet, s katerim bomo 
izvajali črpanje in odvoze grezničnih 
gošč iz greznic in MKČN na čistilno na-
pravo.

Občina Laško je že v letu 2010 vsem 
gospodinjstvom poslala dopis o ak-
tivnostih pri odvajanju in čiščenju od-
padnih voda ter vzpostavitvi registrov 
greznic in posod za smeti. Dopisu sta 
bila priložena obrazca s podatki za oba 
registra, ki so ju občani izpolnjena po-
slali nazaj. Na dopis se je takrat odzva-
lo več kot 55 odstotkov vseh gospo-
dinjstev, ki so prejela omenjen dopis. 
Ker nam zakonodaja narekuje, da mo-
ramo imeti vzpostavljene evidence za 

vsa gospodinjstva, sta Občina Laško in 
Komunala Laško v letu 2011 pristopili 
k celovitemu popisu infrastrukture za 
odpadne vode in posode za smeti za 
vsa gospodinjstva na območju Občine 
Laško, predvsem na tistih območjih, 
kjer ni predvidena gradnja kanalizacij-
skega sistema in čistilnih naprav.

V juliju in avgustu se je izvajal popis 
na območju krajevnih skupnosti Marija 
Gradec in Šentrupert. Za odpadne vode 
so se pridobili podrobnejši podatki o 
materialu cevi,  velikosti greznice, letu 
izgradnje, številu prekatov, dimenzijah 
vtoka in iztoka. Za obrazec za odpadke 
pa velikost smetiščne posode, lokacija 
odvzema in drugi podatki. Vsi zbrani 
podatki so bili vključeni v ustrezne po-
datkovne baze in bodo služili za vzpo-
stavitev omenjenih evidenc, pripravo 
analiz in izvajanje gospodarskih javnih 
služb odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode ter ravnanja s ko-
munalnimi odpadki. Letos načrtujemo 
izvedbo popisov v krajevnih skupno-
stih Jurklošter, Zidani Most in Sedraž, 
pozneje pa še v preostalih krajevnih 
skupnostih. Z objavo tega prispevka že 
sedaj obveščamo občane teh krajevnih 
skupnosti o poteku in namenu naših 
aktivnosti, da bodo imeli naši popiso-
valci lažje delo in bodo s tem tudi re-
zultati boljši, samo delo na terenu pa 
bo potekalo lažje in predvsem hitreje.

Za območji krajevnih skupnosti Šen-
trupert in Marija Gradec, kjer je evi-
denca greznic že vzpostavljena, bomo 
v letošnjem letu pripravili razpored in 
pričeli prazniti greznice, prevzemati 
blato iz MKČN in odvažati na čistilno 
napravo.

Praznjenje greznic in prevzem bla-
ta iz MKČN na območju Občine Laško 
lahko izvaja izključno JP Komunala 
Laško ali od nje pooblaščeni izvajal-
ci. Nepooblaščenim izvajalcem pra-
znjenje greznic in prevzemanje blata 
iz MKČN ni dovoljeno. Občane opo-
zarjamo tudi, da odvoz in razsip gre-
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zničnih gošč v okolje (njive, travniki, 
potoki) ni dovoljen in je kazniv.

Plačniki storitve praznjenja greznic, 
prevzemanja blata iz MKČN in ravnanja 
z odplakami so uporabniki v stanovanj-
skih in drugih stavbah z več posame-
znimi deli. Storitev se bo zaračunala ob 
opravljeni storitvi. Npr. za gospodinj-
stvo z greznico prostornine 4 m3 bo 
znašal strošek praznjenja greznice oz. 
blata iz MKČN z odvozom na čistilno 
napravo in čiščenjem na čistilni napra-
vi približno 180 EUR, kar predstavlja 
strošek za obdobje štirih let, mesečno 
pa to pomeni strošek približno 4 EUR. 
Poleg strojnega črpanja grezničnih 
gošč in usedlin z odvozom na čistilno 
napravo pa bo Komunala Laško po na-
ročilu izvajala tudi druga dela črpanja 
in strojnega prebijanja kanalizacije. Vse 
uporabnike naprošamo, da se v prime-
ru potreb po urgentnem praznjenju ali 
prebijanju kanalizacije za termin obr-
nejo na Komunalo Laško, sicer pa se bo 
praznjenje vršilo po vnaprej pripravlje-
nem urniku, o katerem bodo vsi upo-
rabniki pravočasno obveščeni.

Optimizacija odvoza 
odpadkov

Ugotavljamo, da trenutni sistem od-
voza odpadkov ne omogoča racional-
nih rešitev. Na podlagi navedenega in 
želje krajevnih skupnosti po širitvi sis-
tema smo se odločili, da pristopimo 
k celoviti optimizaciji sistema odvoza 
odpadkov. Optimizacija pomeni, da 
bodo na novo kreirane poti odvoza, ki 
bodo združene z bazo naših obstoje-
čih naročnikov. Na osnovi preseka baz 
podatkov o gospodinjstvih pa bomo 
ugotovili vsa tista gospodinjstva, ki so 
ali na trasi odvoza ali pa v območju 
trase in niso vključena v sistem odvoza. 
Novosti pri odvozu bodo predvsem te, 
da se bo odvoz izvajal skladno z od-
lokom, kar pomeni, da bo treba po-
sode dostaviti na dan odvoza do poti 
smetarskega vozila. Vse nove posode 
bodo opremljene z RFID čipi, ki bodo 
preko informacijskega sistema posod 
za odpadke omogočali točen pregled, 
ali so bile posode na dan odvoza iz-
praznjene ali ne, hkrati pa bo vzposta-
vljena ustrezna evidenca o posodah. 
Posledično bomo rešili problematiko 
reklamacij, na osnovi česa bo razvi-
dno, ali so upravičene. Na novo se bo 
oblikoval popust pri ceni, ki bo v ena-
kovreden položaj postavil vse občane. 
Popust bo uveljavljen na štirih ravneh. 
Prva raven pomeni, da gospodinjstvo 
dostavi posodo do poti smetarskega 
vozila do 200 m in plačuje polno ceno, 

druga raven pomeni, da ima gospo-
dinjstvo 14-dnevni odvoz in plačuje 20 
% manj od polne cene, v tretji ravni so 
tista gospodinjstva, ki posodo dostavi-
jo do 500 m in plačujejo 30 % manj, 
v četrti ravni pa bodo zajeta vsa tista 
gospodinjstva, ki so oddaljena več kot 
500 m in bodo plačevala 50 % manj od 
polne cene. Uveljavitev novih poti od-
voza je predvideno sočasno z uvedbo 
ločenega zbiranja embalaže. O vseh 
aktivnostih bomo občane obveščali na 
krajevno običajen način. Po uvedbi lo-
čenega zbiranja embalaže se bodo in-
tervali pobiranja mešanih komunalnih 
odpadkov (MKO) in embalaže izmenje-
vali tedensko, kjer je v veljavi tedenski 
odvoz, oz. 14-dnevno, kjer je uvedeno 
14-dnevno odvažanje odpadkov.

Ločeno zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov

Na podlagi Uredbe o ravnanju z bi-
ološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odrezom in 
Odloka o izvajanju obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Laško bomo v prihodnjih me-
secih nadgradili sistem odvoza biolo-
ško razgradljivih odpadkov. Z rjavimi 
posodami bomo opremili vsa tista 
gospodinjstva, ki ležijo na območjih, 
ki so v skladu z odlokom predvidena 
za prevzemanje biološko razgradljivih 
odpadkov, razen tistih, ki izpolnjujejo s 

tehničnim pravilnikom določene pogo-
je za kompostiranje.

Vse občane, ki so že vključeni v sis-
tem zbiranja biološko razgradljivih 
odpadkov, ponovno pozivamo, da 
spoštujejo navodila in v rjave posode 

odlagajo le biološko razgradljive od-
padke in zeleni vrtni odrez. Odlaga-
nje biološko razgradljivih odpadkov v 
plastični embalaži je prepovedano in 
se lahko sankcionira!

Z ločevanjem bioloških 
odpadkov do komposta

Če biološke odpadke odlagate na 
kompostnik, vam je na voljo praktičen 
izdelek, ki omogoča ločevanje biolo-
ških odpadkov in pripravo na kompo-
stiranje že v bivalnem prostoru, kjer 
odpadki v gospodinjstvu nastanejo. Pri 
ločevanju bioloških odpadkov s setom 
dveh košev Organko namreč vzposta-
vite proces fermentacije, ki v odpadkih 
ohranja dragocena hranila in ne pov-
zroči gnitja. Postopek uporabe je eno-
staven: ko prvi koš napolnite, ga zapr-
tega pustite počivati 14 dni, da vsebina 
v celoti fermentira. Medtem odpadke 
zbirate v drugem košu. Ko vsebino pr-
vega koša po končanem procesu izpra-
znite na kompostnik, se tam že v 30 
dneh spremeni v kompost 1. razreda.

Do 29. februarja 2012 ste kot kori-
stniki storitev Komunale Laško upra-
vičeni do nakupa seta dveh košev Or-
ganko z 10-odstotnim popustom. Za 
več informacij o nakupu in uporabi 
izdelka pokličite 03 896 36 18 ali obi-
ščite spletno stran proizvajalca www.
organko.si. Pogoj za nakup po znižani 
ceni so poravnane obveznosti za odvoz 
komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje embalaže od 
vrat do vrat

Javni razpis za dobavo posod za lo-
čeno zbiranje embalaže od vrat do vrat 
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se zaključuje. Dobava bo predvidoma 
izvedena v začetku marca, razdeljeva-
nje posod pa bo trajalo do konca mar-
ca. Posode bomo delili predvidoma na 
dan odvoza mešanih komunalnih od-
padkov. V rumenih zabojnikih se bo 
zbirala vsa embalaža (plastenke, plo-
čevinke, tetrapak, stiroporna embala-
ža), razen papirne in kartonske emba-
laže, steklene embalaže ter embalaža 
nevarnih snovi. Za odlaganje papirne 
in steklene embalaže se bodo postavili 
eko otoki na območju celotne občine, 
tako da bodo imeli občani enakovre-
dne možnosti za pravilno ravnanje z 
odpadki. Obstoječi eko otoki ostane-
jo v uporabi, s to razliko, da se bodo 
posode za embalažo prestavile na lo-
kacije skupinskih zabojnikov. Lokacije 
bomo uskladili s predstavniki krajevnih 
skupnosti.

Ločeno zbiranje tekstila

Pri sortiranju odpadkov na liniji ugo-
tavljamo, da se v mešanih komunalnih 
odpadkih pojavljajo tudi tekstilni od-
padki, ki pa mnogokrat povzročajo te-
žave. Glede na to, da so onesnaženi z 
MKO, jih je smiselno termično izrabiti. 
Načrtujemo, da bomo v bližnji priho-
dnosti organizirali tudi akcije zbiranja 
odpadnega tekstila, oblačil in obutve. 
Ena od možnosti je, da se tako zbrani 
tekstil predela v krpe za čiščenje, druga 
pa, da zbrane količine tekstila in obu-
tve v sklopu humanitarne akcije plasi-
ramo na območja, kjer to potrebujejo. 
V našem podjetju se nagibamo k drugi 
rešitvi, saj bomo tako v največji možni 
meri pripomogli k povečevanju deleža 
ponovne uporabe, hkrati pa bomo de-
lovali humanitarno.

Čistilne akcije v letu 2012

24. marca bo zopet potekala akci-
ja Očistimo Slovenijo v enem dnevu, 
ki se ji bomo pridružili in jo podprli. 
Zunaj njenega okvira pa bomo izvedli 
tudi akcijo, kjer bomo zbirali nevarne 
odpadke, in akcijo, kjer bomo zbirali 
belo tehniko od vrat do vrat. O pote-
ku obeh boste obveščeni na običajen 
način. Ne glede na okvire akcij pa lah-
ko občani pripeljejo odpadke na Zbirni 
center Stensko vsak delovnik med 7. 
in 15. uro ter vsako soboto med 8. in 
12. uro. Oddaja odpadkov je za občane 
brezplačna v okviru vsakoletnih kvot.

Tomaž Novak,  
Marjan Salobir,  

Helena Picej,  
Andrej Ilijevec

Veseli december v Laškem

December je minil v znamenju šte-
vilnih prireditev v občini Laško, ki so jih 
na različnih lokacijah pripravili različni 
organizatorji. 

V Stiku smo se skupaj z Občino Laško 
in drugimi soorganizatorji prireditev 
odločili, da pripravimo tri večje priredi-
tve na prostem, ki so vezane na dobre 
može. Praznovanje se je pričelo z Mi-
klavževim sejmom na tržnici v Laškem. 
Ponudba prazničnih daril in dobrot z 
laškega podeželja je popestrila sobotni 
dopoldan, sv. Miklavž s spremstvom 
pa je razveselil otroke. Praznično vese-
lje se je nadaljevalo na občinskem dvo-

rišču s prireditvama Predbožični večer 
23. decembra in Slovo od starega leta 
30. decembra, ki sta bili zelo dobro 
obiskani. Program na Predbožičnem 
večeru so pripravili otroci iz Vrtca La-
ško, Osnovne šole Antona Aškerca in 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško. 
Večer je popestril obisk  Božička, ki je 
preko 250 otrok obdaril s simboličnim 
darilom. Slovo od starega leta je pote-
kalo ob nori zabavi s skupino Victory. 
Župan Občine Laško Franc Zdolšek 
je občanom zaželel vse dobro v letu 
2012, razdelil penino in nazdravil sku-
paj z občani.  

Vsem sodelujočim v programu in 
ponudnikom na stojnicah se še enkrat 
iskreno zahvaljujemo. Ugotavljamo, da 
se je tovrstna tematska razdelitev in 
organiziranost prireditev dobro prijela. 
To potrjuje tudi dober obisk prireditev, 
za kar gre seveda zahvala vam, dragi 
obiskovalci.   

Andreja Križnik, Stik
Foto: Foto Fleš 

Utrinki iz Kulturnega  
centra Laško

V Kulturnem centru Laško smo že 
izpeljali več kot polovico vseh načrto-
vanih prireditev v sezoni 2011/12. Ve-
lik odziv obiskovalcev je predvsem na 
Gledališki abonma, prav tako dober 
odziv pa je tudi na koncerte v sklopu 
Abonmaja Mavrice polk in valčkov. 
V januarju smo izpeljali tradicionalni 
koncert z laškimi ansambli, ki je tudi 
tokrat napolnil dvorano do zadnjega 
sedeža. Laški ansambli so skupaj z vo-
ditelji pripravili odličen večer. V mar-

cu bo na programu še zadnji koncert, 
kjer bodo mavrico obarvali ansambli, 
v katerih igrajo voditelji Mavrice polk 
in valčkov, Kvintet Dori, Karavanke in 
skupina The moonlighting orchestra. 
Izpeljali smo že tudi dva koncerta v 
sklopu Abonmajev Laško. V petek, 27. 
januarja, je v dvorani Kulturnega cen-
tra Laško gostoval Gal Gjurin s svojo 
zasedbo in predstavil zgoščenko Duša 
in telo. V skoraj triurnem koncertu so 
obiskovalci zares uživali in se predajali 
zvokom akustično in glasbeno kvalite-
tnega koncerta, Gal Gjurin pa je dvora-
no popolnoma razvnel. Zadnji, koncert 
Quarteta Luki v zasedbi Boštjan Gom-
bač, Nino Mureškič, Goran Krmac in 
Janez Dovč bo gostoval v Laškem 2. 
marca 2012. 

Alenka Škorjanc, Stik

Zanimivo v dvorani Tri lilije

Zadnji mesec lanskega leta je bil v 
dvorani Tri lilije vsekakor nogometen. 
Slovenska futsal reprezentanca se je 
ob vikendih v Laškem pripravljala na 
kvalifikacije za svetovno prvenstvo v 

Slovo od starega leta je potekalo ob nori zabavi 
s skupino Victory.
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futsalu, ki so v Laškem potekale od 14. 
do 18. decembra. Na kvalifikacijah so 
sodelovale reprezentance Srbije, Izra-
ela, Moldavije in Slovenije. Kot je že 
zadnja leta običaj, je Laško srečen kraj 
za našo reprezentanco, ki se je s tega 
turnirja uvrstila v dodatne kvalifikaci-
je za SP. Zadnji dan tekmovanja pa so  
»Lilije« v velikem številu ponovno obi-
skali ljubitelji futsala iz vse Slovenije.

Po manjšem premoru in že tradici-
onalnem koncertu ob koncu leta se je 
z januarjem dvorana ponovno prelevila 
v košarkarsko, saj je domači Zlatorog 
nasprotnike gostil v kar treh tekmah 
ABA lige (Union Olimpija, Cedevita in 
Crvena zvezda) in treh tekmah lige Te-
lemach (Parklji, Rogaška, Maribor).

Aleš Antauer, Stik
Foto: Drago Perko

Predstavitev na sejmu Alpe 
Adria: Turizem in prosti čas

Zanimivosti Laškega in okolice smo 
konec januarja že tradicionalno pred-
stavljali na sejmu Alpe Adria: Turizem 
in prosti čas, ki velja za največjo turi-
stično sejemsko promocijo v sloven-
skem prostoru. 

Dogodek je obsegal turistično po-
nudbo celotne regije Alpe - Jadran in 
tudi bolj oddaljenih destinacij, vsebina 
pa je bila zasnovana skozi predstavi-
tev ponudbe po meri obiskovalca in 
turističnih produktov. Na razstavnem 
prostoru smo v štirih sejemskih dneh 
poskušali prikazati čim več posebnosti 
naše občine ter ponudbo na področju 
turizma in preživljanja prostega časa. 
Predstavitev so s pokušino izdelkov in 
prikazom svoje dejavnosti sooblikova-
li še Pivovarna Laško, Čebelarstvo in 
lectarstvo Šolar ter kranceljpintarica 
Marica Lesjak in Jožica Slimšek. Vsem 

sodelujočim se za trud in pripravljenost 
za sodelovanje najlepše zahvaljujemo.  

Metka Mavri, Stik  
Foto: Arhiv, Stik

Razširjena ponudba, vezana 
na tradicijo pivovarstva

V sodelovanju z Zavodom za kultu-
ro, šport in turizem Žalec smo pripravili 
nov izlet Od hmelja do piva – tradicija 
Simona Kukca, ki predstavlja tradicijo 
hmeljarstva in pivovarstva v Laškem in 
Žalcu ter Simona Kukca (1838–1910), 
zavednega Slovenca, pomembnega 
podjetnika, pivovarja in hmeljarja, ki je 
varil pivo v Združeni pivovarni Žalec in 
Laški trg. 

V žalskem Ekomuzeju hmeljarstva 
in pivovarstva Slovenije, nekoč sušil-
nici hmelja, so predstavljeni pomen te 
kulturne rastline za Spodnjo Savinjsko 
dolino, njena pridelava in življenje lju-
di. Ponudbo ekomuzeja dopolnjujeta 
še degustacija hišnega piva Kukec in 
»obirovska malica«. V Pivovarni Laško 
nato sledi spoznavanje modernih po-
stopkov varjenja piva in proizvodnih 
procesov. Poleg degustacije piva pa 
izlet zaokrožuje še posebna pivovska 
kulinarična ponudba Thermane Laško.

Tina Belej, Stik
Foto: Arhiv ZKŠT Žalec

Laški sejem

Občina Laško in Stik sta februarja le-
tos izvedla že 22. Laški sejem zapovr-
stjo. Sejem, ki poteka vsak prvi petek v 
mesecu med 8. in 16. uro, zapolni par-
kirišče pod Občino Laško ob reki Savi-
nji. Mesečno se zvrsti preko 40 različ-
nih ponudnikov, pri katerih je na voljo 
pestra ponudba domačih dobrot (sad-
je, zelenjava, kruh, pecivo, med, bučno 
olje, mesni izdelki …), izdelkov doma-
če obrti (spominki, suha roba, ure …) 
ter izdelkov široke potrošnje (oblačila 
za otroke in odrasle, delovna oblačila, 

nogavice, obutev, igrače …). Dogajanje 
popestri gostinec, ki na vsakem sejmu 
nudi razne tople in hladne napitke. Po-
nudniki neutrudljivo vztrajajo na sejmu 
ob vsakem vremenu. 

Sejem je z novim letom tudi pri-
merno označen z novim logotipom 
in posebnimi tablami, ki mimoidoče 
opozarjajo na dogajanje. Vabljeni na 
prihodnji 23. Laški sejem, ki bo 2. mar-
ca 2012.  

Polona Zorko, Stik
Foto: Arhiv, Stik

Prijava projekta Ureditev 
naravoslovne pohodne poti 
Orionova pot na javni razpis 
za ukrep 323 – Ohranjanje 
in izboljševanje dediščine 

podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano je 6. januarja 2012 
objavilo javni razpis za ukrep 323 – 
Ohranjanje in izboljševanje dediščine 
podeželja. Predmet javnega razpisa je 
dodelitev nepovratnih sredstev iz na-
slova ukrepa 323 Ohranjanje in izbolj-
ševanje dediščine podeželja v okviru 
PRP 2007–2013. 

Podpore v tem javnem razpisu se 
bodo dodeljevale za obnovo nepre-
mične kulturne dediščine na podeželju, 
ki je spomenik, spomeniško območje 
ali registrirana nepremična dediščina, 
muzeje na prostem, prostore za posta-
vitev stalnih zbirk etnološke dedišči-
ne ter ureditev in izgradnjo tematskih 
poti. Na slednjo, predmet podpore 3: 
Ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki 
povezujejo naravne vrednote in nepre-
mično kulturno dediščino določenega 
območja, je Stik prijavil projekt Uredi-
tev naravoslovne pohodne poti Orio-
nova pot.

Cilj projekta je prispevati k ohranitvi 
dediščine na podeželju in izboljšanju 
kakovosti življenja ter posredno vplivati 
na večjo gospodarsko vitalnost pode-



20

STIK

želja, namen pa ureditev in označitev 
10,7 km dolge pohodne poti z nara-
voslovno in zgodovinsko tematiko po 
sistemu enotne ureditve in označitve 
tematskih pohodnih poti na območju 
Občine Laško ter hkrati povezati ob-
stoječe naravne vrednote in kulturno 
dediščino območja. Te pohodnik na 
poti odkriva in podoživlja, samo pot pa 
dopolnjujejo in jo delajo še bolj atrak-
tivno in zanimivo – so del zgodbe in so 
s potjo povezane v vsebinsko celoto.

Zemljevid z vrisano traso Orionove poti

V projektu posebej izpostavljamo 
tri kulturne spomenike/znamenitosti, 
vpisane v Register nepremičnine kul-
turne dediščine: Jurklošter – samostan 
(EŠD: 206), Mrzlo Polje – hiša z mlinom, 
Mrzlo Polje 2 (EŠD: 25373) in Blatni Vrh 
– Arheološko območje Tri špičke (EŠD: 
12256) ter dve lokaciji naravnih vre-
dnot, vpisani v Register  naravnih zna-
menitosti: Gračniški slap (EŠD: 5598) in 
Gračnica – vodotok (EŠD: 5510).

Orionova pot bo speljana po sledeh 
starodavnih kultur skozi naselja in za-
selke Jurklošter, Mrzlo Polje, Pojerje, 
Blatni Vrh, Puršnica in čez Marof nazaj 
v Jurklošter, skozi predele, za katere 
pater dr. Karel Gržan v knjigi V zname-
nju Oriona sklepa, da je bilo tu mega-
litsko svetišče, »središče sveta« v triko-
tu med Savinjo, Savo in Sotlo. Gradi na 
tezi, da so stara prazgodovinska gradi-
šča v območju Oriona v dolini Gračnice 
s sozvezdji ostanki kulture neolitskih 
(ali bakrenodobnih) ljudstev. Izhodišče 
poti bo pri obrambnem stolpu nekda-
nje kartuzije v Jurkloštru, zdaj preure-
jenem v turistično informativno točko 
– TiT Jurklošter.

Dean Muhovec, Stik

Zaključek projekta  
Pravljični svet območja LAS

Ko smo v Stiku izoblikovali idejo o 
pravljičnem svetu na območju LAS, 
smo najprej analizirali teren: pregle-
dali smo pisne vire in prisluhnili ustnim 
izročilom, proučili dobre prakse po-
dobnih programov doma in v tujini ter 
oblikovali možnosti za sodelovanje z 
obstoječimi turističnimi ponudniki lo-
kalnega območja in širšega prostora. 
Na podlagi zbranih virov smo obliko-
vali SWOT analizo, s katero smo oce-
nili projekt tako z vidika prednosti in 
slabosti kot priložnosti in nevarnosti. 
Oblikovali smo tudi model upravljanja.

Ker podoba pove več kot tisoč be-
sed, so izbrani pravljični liki območja 
LAS po zaslugi priznanega karikatu-
rista, ilustratorja in filmskega anima-
torja Marjana Mančka dobili tudi svo-
jo vizualizacijo, v Stiku pa smo dodali 
še logotip in celostno grafično podo-
bo novega integralnega turističnega 
produkta. Z lično oblikovane zloženke 
z dodanim zemljevidom celotnega ob-
močja LAS vas bodo v goste kmalu po-
vabila pravljična bitja in glavni liki iz tu-
kajšnjih legend. Ob tej priložnosti vam 
v sliki predstavljamo le Perkmandeljca, 
ki je v juniju s pomočjo zanimivega in 
slikovitega pričevanja Stanka Nemca, 
nekdanjega rudarja, v svoji deželi go-
stil otroke enote Debro Vrtca Laško in 
njihove starše. Pri tem so mu bili v ve-
liko pomoč tudi vzgojiteljice vrtca, Tu-
ristična kmetija Nemec in Franc Napret 
iz Lovske družine Laško.

Skupaj s partnerji projekta (TD Ce-
lje, TD Štore in TD Globoče - Dedni 
vrh) smo v Stiku oblikovali šest pod-
programov za različne ciljne skupine 
(vrtci, šole, družine). Ker sta telo in 
duševnost obojestransko in nenehno 
povezana, vzajemno vplivata drug na 
drugega in skupaj sestavljata neokrnje-
no celoto, ta prepletenost in silovitost 
pa sta najmočnejši ravno v zgodnjem 

otroštvu, smo enega od podprogra-
mov oblikovali v smeri, ki jo priporoča-
ta nacionalna programa Zlati sonček in 
Ciciban planinec. Upamo, da bo postal 
njun sestavni del. Skupaj z enoto De-
bro Vrtca Laško in OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice smo izvedli tri odprte 
dneve projekta za tri ciljne skupine – 
vrtce, šole in družine ter prek anketnih 
listov pridobili povratne informacije, ki 
nam bodo v veliko pomoč pri nadalj-
njem delu. Projekt, ki je delno sofinan-
ciran s sredstvi programa Leader, smo v 
Stiku ves čas trajanja vodili in koordini-
rali ter o njem informirali javnost.

Marina Bezgovšek, Stik

Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja
Evropa investira v podeželje

Perkmandeljc

Projekt Perkmandeljc je nadaljeva-
nje in nadgradnja projekta Pravljični 
svet območja LAS, ki ga v Stiku Laško 
pravkar zaključujemo. Z njim želimo 
urediti vzorčno prizorišče in repre-
zentativen program pravljičnega sveta 
območja LAS, ki bo zasnovan na pri-
povedovanjih o mitološkem bitju, ki ga 
nihče ni videl, vendar s svojo prikrito 
prisotnostjo usmerja človekove misli k 
naravi. Nosilec novega projekta, ki bo 
trajal eno leto in je financiran iz ne-
povratnih sredstev ukrepov 4. osi PRP 
RS 2007–2013 po pristopu Leader ter 
sredstev Društva Raznolikost podeže-
lja, je Občina Laško, partnerja pa sta 
Stik Laško in Občina Štore.

Perkmandeljc je mitološko bitje, ki 
se pojavlja na območjih z rudarsko 
dejavnostjo. Praviloma prebiva v ru-
dniških rovih, se pa občasno poda tudi 
na plano. Ljudi opozarja na pomen 
varovanja narave in naravnih dobrin 
in poudarja prepletenost elementov 
narave in njihovo medsebojno odvi-
snost. Program je postavljen v idealen 
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prostor Perkmandeljca – na ogledno 
kmetijo Slapšak v Padežu pri Laškem, 
kjer bodo obiskovalci sledili namigom 
Perkmandeljca in iskali skrite zaklade 
narave.

Z interaktivnim pristopom bomo 
pritegnili vse obiskovalce, jim omo-
gočili nepozabno doživetje in jih učili 
o vrednotah narave. Skrivnostni vo-
dnik bo zmeraj korak pred obiskoval-
ci in jim zadajal vedno nove naloge, ki 
jih bo treba rešiti, da bodo pot lahko 
nadaljevali in prišli do končne rešitve 
skrivnosti. Z reševanjem zastavljenih 
nalog bodo obiskovalci spoznavali ge-
ološko zgradbo, rudna bogastva, način 
dela v rudnikih, kraške oblike, podze-

mno živalstvo, nastanek prsti in njeno 
povezanost s kamninsko zgradbo, od-
visnost rastja od kamninske podlage, 
pomen gozda za življenje živali in ljudi, 
tipe podrastja, gozdne ptice in njiho-
va gnezdišča, gozdne živali in njihova 
bivališča … Dejavnosti na poti bodo 
prilagojene različnim ciljnim skupinam, 
od predšolskih otrok do odraslih. Spo-
znavanje lepot in zanimivosti narave in 
dediščine v okolici kmetije Slapšak pa 
je primerno tudi za ljudi s posebnimi 
potrebami, saj naravo proučujemo in 
spoznavamo z vsemi čutili. »Lovljenje« 
Perkmandeljca in reševanje nalog, ki 
jim jih bo zastavil, bo obiskovalce pri-
peljalo do končne ugotovitve, rezulta-

ta, do zaklada, to je znanje o naravi in 
preteklosti, ki je v njih samih in so ga 
pridobili tudi z obiskom rudnika v Pa-
dežu in sprehodom po gozdni poti.

Tomaž Majcen, Stik
Foto: Arhiv Stika Laško 

Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja
Evropa investira v podeželje

 

                     

14. PUSTNI KARNEVAL V LAŠKEM

OTROŠKO PUSTNO RAJANJE

nedelja, 19. februar 2012, ob 15.00

nedelja, 19. februar, od 13.30 do 14.45, Občinsko dvorišče
Po rajanju se otroške maškare priključijo pustni povorki. 

Organizator: ŠMOCL

Organizatorji prireditve STIK, Turistično društvo Laško in Občina Laško 

vabimo k sodelovanju lepe in grde, male in velike,  
skupinske in posamezne, norčave in manj norčave… maske.

Maškare, izkažite se s čim bolj izvirnim idejami,  
udeležite se povorke, rajajte z nami in se najejte pustnih krofov.

Dobimo se v nedeljo, 19. februarja, ob 14.30 na zbirnem mestu  
(pri tehtnici Pivovarne Laško), od koder bo krenila pustna povorka  

skozi mesto na Aškerčev trg. 

Informacije in prijave:  
TIC Laško, 03 733 89 50, info@stik-lasko.si

NE ZAMUDITE NAJBOLJ »ODŠTEKANE« NEDELJE V LETU IN SE NAM PRIDRUŽITE.

Naložbe v knjižnice se obrestujejo

Januar je mesec, ko v zavodih še bolj poglobljeno kot 
sicer razmišljamo o svojem delu, ko »potegnemo« skupaj 
statistične podatke preteklega leta in za javnost napišemo 
poročila, ogledalo naših prizadevanj. Zelo pozorno smo 
proučili podatke za knjižnico v Rimskih Toplicah, ki je ko-
nec leta 2010 dobila nove prostore, do neke mere pa tudi 
za izposojevališči v novi šoli v Šentrupertu ter prenovlje-
nem prostoru v Zidanem Mostu. 

Knjižnica v Rimskih Toplicah, ki deluje v večnamenskem 
domu, je prva na novo zgrajena knjižnica  v naši občini, 
in sicer v precejšnjem delu z evropskimi sredstvi za razvoj 
podeželja. Če pustimo ob strani dejstvo, da je bilo nekaj 
smole v času nastajanja projektov, moramo vseeno pove-
dati, da je knjižnica za Rimske Toplice velika pridobitev in 
da se v krajih zunaj naše občine kar zanimajo, kako je naš 
ustanovitelj uspel pridobiti sredstva za to investicijo. Za-
dovoljstvo utemeljujemo s podatki, da smo imeli v Rimskih 
Toplicah lani 620 aktivnih članov, ki so obiskali knjižnico 
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13.730-krat in si izposodili 32.647 enot knjižničnega gra-
diva. Porast glede na leto 2009, ko je knjižnica še vse leto 
delovala v starih prostorih, je bil pri članstvu 23 %, obiskih 
70 % in pri izposoji 50 %. Res je, da smo v tem času za štiri 
ure povečali tudi odprtost, ki znaša sedaj 14 ur tedensko, 
in da smo knjižnico nekoliko kadrovsko okrepili, tako da ob 
ponedeljkih dela v njej knjižničarka, ob sredah višja knji-
žničarka – slavistka in ob petkih bibliotekarka – literarna 
komparativistka skupaj s knjižničarko.

Bolj kot številke pa nas razveseljujejo ljudje, ki so zado-
voljni z redno knjižnično dejavnostjo, kakor tudi s priredi-
tvami. Tako so se npr. obiskovalci z dobro potopisko An-
drejo Rustja po zanimivem predavanju o Eskimih kar sami 
dogovorili, da bi se poučili še o Amiših. Predavateljica pa je 
obakrat pred prireditvama za odrasle izvedla še delavnici 
za otroke. Tako je razveselila več kot 300 odraslih in mladih 
Rimljanov, ki so ob prepričljivih nastopih popotnice dodo-
bra spoznali življenjske izkušnje iz bistveno drugačnih oko-
lij. Sicer smo v Rimskih Toplicah lani pripravili sedem pri-
reditev za odrasle in kar 60 manjših dogodkov za otroke. 

Podobno kot v tej knjižnici so nas razveselili boljši rezul-
tati tudi v Šentrupertu in Zidanem Mostu. Seveda smo čez 
vse leto skrbno spremljali tudi odzivnost občanov v naših 
večjih knjižnicah v Laškem in Radečah. V celotni mreži smo 
imeli 4.956 članov, ki so nas obiskali preko 90.000-krat, 42 
prireditev za odrasle in 336 dogodkov za mlade pa se je 
udeležilo 11.280 obiskovalcev.  

Zaposleni v svoje delo vlagamo veliko truda in prepri-
čani smo, da z njim opravljamo pomembno informacijsko, 
izobraževalno, kulturniško in ne nazadnje tudi socialno 
vlogo med ljudmi. 

Metka Kovačič

Knjižnica kot ponudnik elektronskih gradiv  
in storitev

V vseh enotah naše knjižnice je uporabnikom na voljo 
20 računalniških mest z dostopom do interneta in do vza-
jemnega kataloga – podatkov o vseh gradivih, izdanih v 
Sloveniji in dostopnih v slovenskih knjižnicah, tudi naši. 
Razpolagamo z zbirko e-gradiv v fizični obliki in nudimo 
dostop do spletnih elektronskih virov. Uporabnike indivi-
dualno pri vsakdanjem delu in tudi skupinsko informacij-
sko izobražujemo.

Pozornost namenjamo tudi digitalizaciji – pretvarjanju 
tiskanih gradiv ter starih zvočnih in fotografskih posnetkov 

v digitalno, računalniško obliko, kar je pomembno za ohra-
njanje kulturne dediščine in njeno večjo dostopnost. Naša 
knjižnica sodeluje pri dveh takšnih projektih. V Digitalno 
knjižnico Slovenije (dLib, www.dlib.si), ki združuje digita-
lizirano gradivo nacionalnega pomena, smo prispevali La-
ške zbornike 1976, 2002 in 2007.

Domoznanske vsebine pa so zbrane tudi na portalu Ka-
mra (www.kamra.si), kjer so povezane v zaključene pripo-
vedi, zgodbe. Novembra lani smo tam objavili vsebine o 
našem Humu, ki so nastale na večerih v knjižnici letih 2006 
in 2007. Zvočni posnetki predavanj, stare razglednice in 
časopisni članki ter fotografije bogatijo to zanimivo zgod-
bo, katere delček je v nadaljevanjih v decembru izhajal tudi 
v Novem tedniku.

Poleg zbirk e-gradiv v naših knjižnicah (CD-romi in dru-
go e-gradivo) vam s povezavami z naše spletne strani 
(www.knjiznica-lasko.si) priporočamo uporabo kvalitetnih 
spletnih virov in nudimo brezplačen dostop do sicer pla-
čljivih elektronskih baz: pravne, davčne in finančne (Tax-
-Fin-Lex), mednarodne digitalne knjižnice za humanistiko, 
ekonomijo in medicino (Ebsco Host), baze s posnetki kla-
sične glasbe (Naxos Music), angleških enciklopedij (Ox-
ford Reference) in slovarja angleškega jezika (Oxford). Te 
baze in kvalitetne spletne strani priporočamo, saj so infor-
macije na internetu sicer pogosto nepreverjene, nepravilne 
in ne poznamo njihovega vira.

Na uporabo vseh naštetih informacijskih virov vas nava-
jamo prek vsakdanje pomoči ob vašem obiskovanju knji-
žnic, z njimi seznanjamo učence višjih razredov osnovne 
šole na urah informacijskega opismenjevanja in jih pred-
stavimo zainteresiranim skupinam, ko se oblikujejo. Po 
uspešnem projektu Simbioza nadaljujemo z osnovnimi 
računalniškimi tečaji, ki bodo predvidoma potekali vsak 
mesec, v treh zaporednih dneh po dve uri. Na februarsko 
izobraževanje, ki bo v zadnjem tednu, se še lahko prijavi-
te na tel. 73 44 304. Zbiramo tudi prijave za nadaljevalni 
računalniški tečaj – izvedli ga bomo, ko bo dovolj prija-
vljenih. 

V četrtek, 15. marca, pa v knjižnici pripravljamo preda-
vanje in okroglo mizo na temo Informacijska pismenost in 
psiho-fiziološki vpliv pri intenzivni rabi interneta. 

Matej Jazbinšek

Pravljice v tujih jezikih z Alenko Erjavec

V oktobru smo v Knjižnici Laško v sodelovanju z gospo 
Alenko Erjavec pričeli s pravljicami v tujih jezikih. Tako lah-
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ko otroci spoznajo tuji jezik prek zgodb, pravljic, z igro, 
s pomočjo zvokov, slik, predmetov, delavnice in si tudi 
hitreje in lažje zapomnijo nove besede. Pravljične ure so 
namenjene otrokom od 6. leta naprej. Do sedaj smo pri-
sluhnili slovenski ljudski Janček Ježek v angleščini, Trinajst 
Božičkov – Yule Lads v islandščini in angleščini, v februarju 
pa Ostržku v italijanskem jeziku.

Na zanimivo in kvalitetno novost v knjižnici ste se od-
zvali v lepem številu, vabimo pa tudi tiste, ki se nam še 
niste pridružili, da to storite in da v svet pravljic vstopimo 
skupaj tudi ob bogastvu tujih jezikov.

Ustvarjalne delavnice v prazničnem decembru 
in med zimskimi počitnicami

Da je sodelovanje koristno, poučno in zabavno, smo se 
prepričali v prazničnem decembru, ko smo knjižnica, Hiša 
generacij in Šmocl skupaj organizirali pravljice in delavni-
ce. Pekli smo, poslušali pravljice, izdelovali okraske, obliko-
vali svečke. Tako smo tudi letos poskrbeli, da je december 
minil v prijetnem prazničnem vzdušju tudi v naši knjižnici. 
Delavnice smo zaključili z lutkovno predstavo Sovica Oka, s 
katero so nas razveselile vzgojiteljice Vrtca Laško.

Otroke pa na ustvarjalne delavnice in druženje spet 
vabimo v knjižnico med zimskimi počitnicami. V pone-
deljek, sredo in četrtek bomo med 10. in 12. uro izdelo-

vali pustne maske, se igrali z novimi družabnimi igrami in 
ustvarjali. Lepo vabljeni!

Martina Ajdnik

Pestro prireditveno obdobje in bukvarna

V času do novega biltena se bo v naših knjižnicah zvr-
stilo kar deset prireditev za odrasle. Med drugim bomo 
gostili fotografa Hermana Čatra, domačinko, kulturni-
ško entuziastko Majdo Hrastnik, rojakinjo geografinjo 
Valentino Brečko Grubar, v Rimskih Toplicah pa pesnika 
Toneta Kuntnerja. Več v napovedniku prireditev. Od sre-
de februarja pa vas vabimo tudi v bukvarno.

Območna izpostava Javnega skla-
da Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti Laško je leto 2011 uspe-
šno zaključila tako v programskem 
kot finančnem smislu. Izpostava po-
kriva dve občini, Laško in Radeče, ki 
imata skupaj okrog 20.000 prebival-
cev, v njiju pa aktivno deluje 35 kul-
turnih društev in 26 sekcij. 

Pohvalimo se lahko z izvedbo dveh 
državnih srečanj, in sicer 31. srečanja 
tamburašev in mandolinistov Slovenije 
in državnega srečanja otroških folklor-
nih skupin Ringaraja 2011. V sklopu 
slednjega je bil organiziran tudi semi-
nar za mentorice otroških folklornih 
skupin. Še eden od uspehov folklorne 
dejavnosti je izbor odrasle folklorne 
skupine KUD Lipa Rečica za nastop na 
državnem srečanju odraslih folklornih 
skupin Le plesat me pelji 2011, ki je 
bilo v Mariboru. V naši območni iz-
postavi je sicer še naprej najbolj raz-
vito delovanje pihalnih orkestrov, za 
katere skrbi Zveza slovenskih godb, 
pevskih zborov, plesnih in dramskih 
skupin. Ponosni smo na mlade gledali-
ške ustvarjalce iz Prosvetnega društva 
Vrhovo, ki so bili z gledališkim delom 
Volilna kampanja ali nekdo te mora 
imeti rad izbrani za državno srečanje 
Vizije, ki je bilo v Novi Gorici. Gleda-
liško društvo Radeče je tudi lani pri-

pravilo otroški gledališki abonma, 
v katerem nastopajo samo domače 
otroške gledališke skupine. V Radečah 
smo sicer izpeljali tudi regijsko sreča-
nje otroških gledaliških skupin, ki so se 
ga udeležile štiri gledališke skupine iz 
celjskega območja, medtem ko smo v 
Laškem organizirali regijsko srečanje 
odraslih gledaliških skupin s podelitvi-
jo priznanj posameznikom za najbolj-
še vloge. Aktivni so tudi člani društev, 
povezanih v zvezo kulturnih društev, ki 
obujajo stare običaje in ki jih vodi Etno 
odbor Jureta Krašovca Možnar. Pripra-
vili so kar nekaj prireditev: Prihod zele-
nega Jurija, Lepo je res na deželi, letni 
prikaz z naslovom Praznična nedelja 
na Šmohorju, Martinovo v Laškem in 
Štefanovo. Državnega srečanja pevcev 

ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž z 
naslovom Pevci nam pojejo, godci pa 
godejo so se udeležili Ljudski godci 
Trio prijatelji iz KD Miklavž. Plesna de-
javnost je v zadnjih letih postala ena 
od vodilnih nosilcev promocije Laške-
ga na področju ljubiteljske kulture, saj 
sta se dve skupini mladih plesalk iz 
plesnega oddelka glasbene šole ude-
ležili državne plesne revije Pika miga, 
ena plesalka pa državnega srečanja 
Živa 2011. Mažoretni skupini Laške pi-
halne godbe in mažorete RAP Radeče 
pa so se udeležile evropskega tekmo-
vanja v organizaciji EMA, ki je tokrat 
potekalo na Hrvaškem. Omeniti je 
treba tudi likovnike, ki so v obeh obči-
nah izredno aktivni in ustvarjalni. Zelo 
načrtno se lotevajo delavnic in razstav, 

Leto 2011 – 10 let delovanja Območne izpostave JSKD Laško
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njihova dela pa potem krasijo veliko 
posameznih dogodkov in prireditev v 
občinah, kjer pripravijo priložnostne 
razstave svojih del in se redno udele-
žujejo regijskih tematskih razstav. Na 
naši območni izpostavi smo lani izve-
dli oziroma organizirali 16 samostojnih 
prireditev (revij, srečanj, razstav), od 
tega 13 območnih, dve regijski sreča-
nji in že omenjeni dve državni srečanji 
ter sodelovali pri organizaciji in izved-
bi šestih proslav ob državnih in drugih 
praznikih v občini Laško. 

Še vedno poteka zborovodska šola 
– osnove dirigiranja, ki jo vodi dr. Borut 
Smrekar. Udeležba 18 kandidatov daje 
upanje, da se bo predvidoma jeseni 

nadaljevala druga stopnja tega izobra-
ževanja. Tudi na drugih področjih smo 
poskrbeli za izobraževanje (folklorna 
dejavnost – oblačilna kultura, predvo-
dništvo v slovenskih godbah). Pri teh 
izobraževanjih je velikokrat potrebno 
sodelovanje različnih skupin in posa-
meznikov in  pripravljenost naših lju-
biteljskih kulturnikov za to je zelo po-
hvalna. 

Društva se sicer še vedno soočajo 
tudi s problemi, kot so vzdrževanje 
prostorov in opreme,  težave z men-
torji in pomanjkanje strokovnih vodij. 
Lahko pa pohvalimo lokalne skupno-
sti, ki pomagajo pri delovanju društev 
z rednim financiranjem, kar je pokaza-

telj za dobro sodelovanje tudi v nasle-
dnjem obdobju. Zelo pohvalno je, da 
imajo v obeh občinah ljubiteljska kul-
turna društva veliko možnosti za svo-
je nastope na različnih prireditvah in 
proslavah. Omeniti je treba tudi dobro 
sodelovanje izpostave s šolskimi sku-
pinami, kot so zborčki, plesne in fol-
klorne skupine, in skupinami iz vrtcev 
v obeh občinah. Pri izvedbi skupnih 
projektov največ sodelujemo s Stikom, 
kamor spada Kulturni center Laško, 
kjer so tudi prostori naše izpostave, pa 
Knjižnico Laško, Hišo generacij in po-
sameznimi društvi (Turistično društvo, 
Odbor Možnar, KTRC Radeče). 

Ivan Medved, koordinator OI Laško

Hortikulturno društvo Laško je 19. decembra v Kultur-
nem centru v Laškem praznovalo 50 let delovanja. V uvodu 
prireditve v počastitev tako visokega jubileja je spregovoril 
predsednik društva Anton Vodišek, ki je strnjeno opisal zgo-
dovino delovanja društva in med drugim tudi opozoril, da 
moramo kljub vsem oblikam pritiskov tistih, ki mislijo samo 
na danes, varovati našo naravo, okolje in prostor, pri čemer 
je treba biti dandanes še posebej pozoren na izredno veliko 
vlogo kapitala.

Upravni odbor se je odločil, da se ob tem jubileju ne po-
deli priznanj in pohval kot pri proslavljanju prejšnjih jubile-
jev, ko jih je dobilo veliko članov in drugih 
ljubiteljev hortikulture, temveč da se podeli 
zgolj nekaj priznanj, in sicer le zunanjim so-
delavcem, ki že vrsto let pomagajo pri ure-
sničevanju društvenih aktivnosti. Izjema so 
bili trije posamezniki, ki so jim bila podelje-
na priznanja za delo na širšem področju v 
kraju in ki so nekako povezana z urejanjem 
in varstvom okolja. Predsednik se je ustno 
zahvalil vsem aktivnim članom, ki delajo v 
odborih med prireditvijo Pivo in cvetje, brez 
katerih ne bi zdržali toliko let, in vsem tistim, 
ki jih podpirajo, če ne drugače, s članarino. 
Mnogo članov je takih, ki so v preteklih letih 
že prejeli tudi najvišja priznanja Zveze horti-

kulturnih društev Slovenije. In tem bi res lahko podelili le še 
zlata priznanja.

Priznanja so bila podeljena za zasluge, prizadevanje, po-
moč in uspeh pri delu društva. Prejeli so jih: Pivovarna Laško, 
d. d., Laško; JP Komunala Laško, Laško; Turistično društvo 
Laško, Laško; Vrtnarija Valner, Šentjur; Cvetličarna Cokan, 
Laško; Vrtnarstvo Napret Damjana, Dol pri Hrastniku; Cve-
tličarna Ocvirk, Celje; Društvo narodnih noš Domžale, Dom-
žale; Avto moto klub Classic, Slov. Bistrica; Komptur, d. o. o., 
Celje; Andreja Križnik, Laško; Matjaž Pikl, Laško, in Franci 
Podkoritnik, Laško. Vsem prejemnikom iskrene čestitke!

Društvu sta za jubilej čestitala župan Franc 
Zdolšek in predsednica Turističnega društva 
Laško Andreja Križnik. V kulturnem progra-
mu so nastopile učenke Glasbene šole Laško 
- Radeče in vokalna zasedba Oktet 9 iz Ce-
lja, katere člani so nekdanji dijaki Gimnazi-
je Celje – Center. Vsem, ki se koncerta niso 
udeležili, je lahko žal, saj so slednji s svojim 
programom ter svežimi in mladimi glasovi 
vse navzoče zelo navdušili. Po prireditvi se je 
v avli ob kozarčku, prigrizku in nekaj napitni-
cah z vokalisti praznovanje zaključilo. Morda 
za koga skromno, toda na kulturni ravni.

Predsednik Anton Vodišek

Štefanovo v Šentrupertu
Kulturno-umetniško društvo Šentrupert pod pokrovi-

teljstvom Krajevne skupnosti Šentrupert vsako leto pripra-
vlja prireditev ob štefanovem. Tako je bilo tudi lani. Uspelo 
nam je, da smo pripravili prijeten večer, ob katerem smo se 
spomnili tudi dneva samostojnosti.

Po pozdravnem govoru predsednika Krajevne skupnosti 
Draga Pušnika so nastopili: MePZ Šentrupert, ljudski pevci iz 
Šentruperta, mažoretna skupina, moška skupina osmih pev-
cev, ki so nastopili prvič, štirje mladi fantje pod imenom Cvir-
nova nit, dramska skupina ter kot posameznika Anja Pertinač 
(vokal in kitara) in Matjaž Centrih na harmoniki. V goste smo 
povabili kulturno sekcijo Strelske družine Mala Breza in Kul-
turno društvo Trobni Dol, ki so se vabilu z veseljem odzvali. 
Program je povezovala gospa Lojzka Kapel. Obiskovalci so 

dvorano gasilnega doma dodobra napolnili. Ob koncu prire-
ditve smo bili vsi veseli in zadovoljni in sklenili smo, da se ob 
koncu leta zopet srečamo.

Anica Čadej
Foto: Janez Pertinač

Praznovanje 50-letnice Hortikulturnega društva Laško
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Člani KD Rimljan smo bili v zadnjih 
mesecih leta 2011 zelo aktivni. Skupina 
Rimski ljudski pevci in godci je sodelo-
vala na prireditvi Martinovo v Laškem, 
kjer so gospodarju ob njegovem pra-
zniku zapeli in zaigrali po domače. Na 
martinovanje smo se sicer odpravili v 
Slovenske Konjice, kjer smo si ogle-
dali obzidje gradu in pot nadaljevali 
na Škalce, kjer smo si ogledali nasa-
de trt in postopek pridelave dobrega 
vina, Konjičana, v novi vinski leti Zlati 
grič. Nato smo se zapeljali na Smogavc 
pod Roglo, kjer je skupina Rimski ljud-
ski pevci in godci pripravila program. 
Bilo je polno smeha, družabnih iger in 
plesa.

Decembra smo že triindvajsetič or-
ganizirali miklavževanje v cerkvi sv. 
Marjete. Sv. Miklavž je brezplačno ob-
daril okoli 200 pridnih otrok, da pa smo 
lahko to prireditev izvedli, se zahva-
ljujemo donatorjem. Nasmejana lica 
otrok so dokaz, da z majhnim dodat-
kom lahko naredimo veliko delo.    

Tudi žive jaslice so v našem kraju že 
tradicija. Na božični večer smo jih že 
šestič priredili pri cerkvi sv. Marjete v 
Šmarjeti. Okoli štalce so se pasle ovce in 
koze, na katere so pazili pastirji. Jožef in 
Marija sta z osličkom prišla v Betlehem, 
kjer sta iskala prenočišče, in tu se je ro-
dilo božje dete. Prireditev sta povezova-
li Ines Pavčnik in Kristina Skerbiš.

29. decembra smo poskrbeli tudi za 
zaključek leta in priredili koncert Slo-
vo od starega leta z Rimskimi ljudskimi 
pevci in godci. Kot gostje so se nam 
pridružili Katja Cajzek na citrah, Andrej 
Pavčnik s harmoniko in Zlatko Teršek 
s saksofonom. Jože Tanjšek je prikazal 
skeč Mejaša, Ines Pavčnik in Kristina 
Skerbiš pa sta poskrbeli za živahno po-
vezavo prireditve. Vsem nastopajočim 
se zahvaljujemo za veliko vloženega 
časa in truda, zahvaljujemo pa se tudi 
KS Rimske Toplice, ki je poskrbela, da 
smo krajani s kozarčkom penine drug 
drugemu zaželeli srečno, uspešno in 
zdravja polno novo leto 2012. Enako 
želimo tudi vam, dragi bralci!  

Štefanija Pavčnik 

KUD Lipa Rečica

Že več kot 25 let so 
zvesti ljudskemu 

izročilu
JSKD Republike Slovenije vsako leto 

prireja različna srečanja, med katera 
sodijo tudi revije oziroma srečanja od-
raslih folklornih skupin. Teh srečanj se 
tudi mi z veseljem udeležujemo, saj na 
njih naše zamisli pridejo na oder. V letu 
2011 smo se predstavili z odrsko posta-
vitvijo Metlo klepat, ki govori o likofu na 
mlačvi, kako so sosedovi mlatiči prinesli 
metlo klepat. Če so prinesli lepo okraše-
no metlo, so mlatiča povabili na pijačo, 
če so bile v metli kakšne koprive, pa je 
moral biti sosedov mlatič zelo hiter, da 
je zbežal pred tepežem. Skozi cel splet 
se zvrstijo razne igre, ples in petje. Odr-
ska postavitev Metlo klepat je bila tako 
prepričljiva, da nas je strokovna žirija 
uvrstila na državno srečanje odraslih 
folklornih skupin, ki je potekalo 1. okto-
bra lani v Mariboru. To je vsekakor nova 
velika potrditev o kvaliteti našega dela 

in spodbuda za nadaljevanje, saj tekmo-
vanja potekajo na treh ravneh. Prva sto-
pnja so območna srečanja, kjer državni 
ocenjevalci izberejo eno ali dve najboljši 
skupini za regijska srečanja. Na teh je 
izbranih osem do deset najkvalitetnej-
ših skupin, ki so povabljene na državno 
srečanje. Zlasti v zadnjih letih se skupi-
ne, vključene v KUD Lipa Rečica, redno 
uvrščajo na regijska srečanja. 

Naše društvo je sicer lani spomladi 
praznovalo 25-letnico delovanja, ob tej 
priložnosti pa smo v Hudi Jami pripravi-

li slovesnost z naslovom Naši letni časi. 
Vseh 25 let smo ostali zvesti ljudskemu 
izročilu domačega kraja. Raziskali, se 
naučili in prenesli na oder smo pesmi, 
plese, ljudske igre in običaje svoje doli-
ne in okolice Laškega. Iz tega odkritega 
materiala so nastali spleti (venčki): reči-
ški plesi, svetinski plesi, peti štajeriš in 
dva spleta štajerskih plesov. Sledile so 
odrske postavitve, ki so zahtevale do-
sti več ustvarjalnosti ter plesne, pevske 
in dramske uigranosti. To ni več le golo 
nizanje pesmi in plesov, ampak morajo 

Kulturno društvo Rimljan Rimske Toplice
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ti zasledovati neko osnovno dogajanje, 
zato je od ideje do prikaza na odru dol-
ga in zahtevna pot.

Naši začetki segajo v november 1985, 
ko se je oblikovala odrasla plesna sku-
pina. Kmalu se jim je pridružila še mo-
ška pevska skupina, ki jo danes pozna-
mo pod imenom Martini. Sledili sta jim 
otroška plesna skupina Pisanke in žen-
ska pevska skupina Barbare. Največje 
število članov se je nabralo med 15. in 
20. obletnico, ko sta bili aktivni še mla-
dinska skupina Pozrete pa pebi in pred-
šolska skupina Pipike. Na praznovanju 
25. obletnice smo se pohvalili, da smo 
bili kar štirikrat povabljeni na državna 
srečanja: enkrat Martini, enkrat odrasli 
plesalci Lipa in dvakrat otroška skupina 
Pisanke. Velike zasluge za vse te dosež-
ke in nesebično garanje z vsemi skupi-
nami pa ima Erika Krašek, ki je mentori-
ca vseh skupin že vseh 25 let in avtorica 
vseh spletov in odrskih postavitev. Člani 

smo ji ob tej priložnosti izrekli posebno 
zahvalo. V različnih sestavih smo pre-
potovali našo domovino po dolgem in 
počez, nekajkrat pokukali tudi v tujino, 
zapeli prek radijskih valov in se pokazali 
na televiziji. Velikokrat smo sodelovali 
na prireditvah Pivo in cvetje, za marti-
novo in na občinskih proslavah. Kar trije 
pari plesalcev so se tudi zares poročili.

Izjemoma na tokratno praznovanje 
obletnice k sodelovanju nismo povabili 
plesalcev, ki so bili aktivni sooblikovalci 
društva prvih 20 let. Tokrat smo namreč 
program oblikovali drugače in medse 
prvič povabili tudi druga kulturna dru-
štva, s katerimi smo v preteklih petih le-
tih sodelovali. Za udeležbo se toplo za-
hvaljujemo KD Antona Tanca iz Marija 
Gradca, ljudskim pevcem iz Šentruper-
ta in pevcem KD Brusači iz Radeč. Po-
sebej smo bili veseli nastopa mladinske 
skupine Pozrete pa pebi, ki je medtem 
že usahnila, pa se je tokrat ponovno 

zbrala in prikazala vsem gledalcem še 
posebej priljubljeno opereto iz ljudskih 
pesmi Vasovanje. 

KUD Lipa Rečica je bila avgusta lani 
poleg KS Rečica, PGD Rečica in LD Re-
čica tudi gostitelj in soorganizator od-
mevne prireditve Praznična nedelja na 
Šmohorju, ki je potekala pod okriljem 
Etno odbora Jureta Krašovca Možnar. 
Zasluge za uspešno izpeljan projekt 
gre pripisati vodstvu odbora, vsem šte-
vilnim nastopajočim, zlasti pa pripra-
vljalnemu odboru, ki ga je prizadevno 
usmerjal Ivan Jelenc.

Takšni smo torej rečiški folklorniki. 
Prizadevni in s srcem pri osvajanju in 
urjenju programov, sicer pa veseli in 
razigrani in vedno nagnjeni na smeh. Z 
odprtimi rokami vabimo in sprejema-
mo medse nove člane in jih potrpežljivo 
uvajamo v osvajanje naših veščin.

Erika Krašek in Branko Čepin

Likovno društvo Laško
Novo leto – novi projekti

Zbledel je delček neba,
z njega pa zima stresa svoje sanje ...

Minilo je staro leto, mi pa snujemo 
in planiramo nove sanje. Realizirali 
smo vse načrte, ki smo si jih zadali, to 
je vsakomesečno sodelovanje z Vrt-
cem Laško, kjer je potekala dejavnost 
Mali likovnik, v Thermani smo imeli 
likovne delavnice, dobro sodelujemo 
tudi na prireditvah Etno odbora Jure-
ta Krašovca Možnar, s Hišo generacij 
Laško, pa tudi na Pisanem balonu, Ka-
pljici veselja, pustnem karnevalu  in še 
bi lahko naštevali. Seveda pa v znanju 
ne smemo nazadovati, zato še vedno 

redno obiskujemo tečaj, saj znanja ni 
nikoli preveč. 

Oktobra lani smo prejeli priznanje 
Veronikino vrtnico, podelila sta nam 
jo Zavod Odon iz Jurkloštra in župan. 
Na gradu Tabor smo imeli razstavo za 
dva projekta V deželi čebel in V do-
mišljijsko neresnico gozda zavita zrna 
resnice, v Thermani pa smo zaključili 
projekt z razstavo Od zrna do kruha – 
nekoč in danes. Za dva projekta nam 
je sredstva odobrila Občina Laško, 
za kar se ji najlepše zahvaljujemo, saj 
smo le tako lahko kvalitetno izpeljali 
programe. Vsem, ki nam kakorkoli po-
magajo pri našem delovanju, se naj-
lepše zahvaljujemo.

Program za leto 2012 smo si sme-
lo zastavili in verjamem, da bomo 
s tem pripomogli k promociji kra-

ja in predvsem popestrili dogajanje 
v našem malem kraju. Skupaj z OI 
JSKD Laško bomo na področju lju-
biteljske kulture dodali še kakšno 
zanimivost, ki bo v ponos kraju.  Za 
dosežene uspehe so zaslužni vsi člani 
LD, ki prostovoljno, ljubiteljsko in srč-
no pripomorejo, da društvo uspešno 
deluje.

Naslikali bi novo sliko življenja,
brez njegovih senc.
S čopičem nove ljubezni
Na platno srečnega nasmeha.

V letošnjem letu vam Likovno dru-
štvo Laško želi čim več srečnih nasme-
hov, ki bodo posledica ljubezni, zdrav-
ja in osebnega zadovoljstva.

Župnijska Karitas 
Laško se predstavi

Karitas z 20-letno tradicijo v Slove-
niji je dosegel tudi našo župnijo. To se 
je zgodilo 22. oktobra 2009. Na pobu-
do nadžupnika, gospoda Roka Metli-
čarja, smo se zbrali na prvem srečanju 
posamezniki, ki smo začutili klic k do-
brodelnosti. Po prvem srečanju smo 
za potrebe delovanja izvolili potrebne 
organe in se pod okriljem laške nadž-

upnije registrirali kot Župnijska Karitas 
Laško. Za svoje delo smo potrebovali 
prostore, ki smo jih usposobili v letu 
2010 in so na Aškerčevem trgu 2 (pod 
kaplanijo). Tu smo na voljo potrebnim 
vsak petek med 9. in 11. uro.

Popolni novinci na tem področju 
smo morali pridobiti osnovne infor-
macije o nalogah in poslanstvu dela 
Karitas. Potrebno znanje smo dobili 
z izobraževanjem vodstvenega ka-
dra. Delujemo kot dobro organizirana 
mreža, ki se v vseh aktivnostih preple-
ta med seboj in se kot taka združu-
je v humanitarno ustanovo Škofijske 
Karitas Celje, ta pa po mreži škofij v 
Slovensko Karitas. Naše osnovno po-
slanstvo je pomoč ljudem v stiski. 
Ta je lahko v obliki hrane, higienskih 

potrebščin, šolskih potrebščin, obla-
čil, plačila položnic, nudenja invalid-
skih pripomočkov, v obliki svetovanj, 
pogovorov in drugo. Eno ali več vrst 
pomoči smo v preteklem letu nudili 
235 osebam širše laške okolice. Naši 
prostovoljci so opravili skoraj 800 ur 
prostovoljnega dela.

Ob vsem tem pa je naša naloga 
usmerjena tudi v pridobivanje denar-
nih sredstev, hrane, šolskih potrebščin 
in oblačil za potrebe Župnijske Karitas 
Laško. Pri tem smo povsem odvisni 
od dobrotnikov in naše organizira-
nosti. Zato smo v oktobru organizirali 
prvi dobrodelni koncert v Kulturnem 
centru Laško. K sodelovanju smo po-
vabili različne glasbene izvajalce iz la-
ške okolice. Koncert naj bi postal naša 
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stalnica. Naše delo je tudi vzgajanje 
čuta za pomoč in dobrodelnost, ki 
ga prakticiramo že pri veroučencih. V 
tednu Karitas smo organizirali prosto-
voljno zbiranje hrane naših faranov, 
prav tako za potrebe naše Karitas.

Smo iskalci ustreznih oblik pomoči 
ljudem v lastnem okolju. Poslužujemo 
pa se tudi nam lastnih oblik, kot so 
oblikovanje in spremljanje mesečnih 
svetih maš v Domu Šmohor, kjer se 

družimo z bolnimi in nemočnimi, so-
delujemo pri mesečnih srečanjih star-
šev in otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, v sklopu mednaro-
dnega gibanja Vera in luč ter pri vseh 
drugih pomembnih srečanjih laške 
nadžupnije.

Vrat sodelovanja ne zapiramo. Čuti-
mo in iz izkušenj spoznavamo, da smo 
pomemben člen humanitarne pomoči 
v naši občini. Računamo in apeliramo 

na podporo v našem prizadevanju 
za boljše življenje ljudi, ki so se zna-
šli na robu preživetja. Naša naloga in 
poslanstvo sta, da tem ljudem omo-
gočimo, da začutijo našo ljubezen, 
razumevanje in da jih ne obsojamo. 
Sodelavci Laške Karitas to želimo in 
zmoremo.

Predsednik ŽK Laško:  
dekan Rok Metličar

Voditeljica ŽK Laško: Dragica Cverle

Krvodajalcev še več

Število krvodajalcev v občinah Laško 
in Radeče, ki ju pokriva naše združenje 
RK, se je od lani še povečalo. Zaradi 
novega načina vodenja, po kraju stal-
nega prebivališča, smo končno prišli 
do tistega podatka, po katerem smo 
dolga leta hrepeneli in bili prepričani, 
da bi moralo biti spodbudno. In res je 
tako. Lani je kri po zbranih podatkih 
daroval 1.401 krvodajalec, kar pomeni 
293 več, med krvodajalci pa je kar 7,6 
% prebivalcev. To z drugimi besedami 
pomeni, da smo Laščani in Radečani, 
kar zadeva darovanja krvi, zelo huma-
ni, saj je odstotek krvodajalcev bistve-
no višji od republiškega povprečja, ki 
je 5,5 odstotka. Vsem krvodajalcem in 
ostalim, ki so nam pri tem pomagali, se 
res iskreno zahvaljujemo. Vse zdrave 
občane vabimo in vas prosimo, da ste 
z nami še naprej. Hvaležni vam bomo, 
če se boste odzvali na osebno ali jav-
no povabilo in prišli na eno od desetih 
akcij, ki jih pripravljamo. Prve tri akcije 
bodo že konec tega in v sredini priho-
dnjega meseca. Najprej pripravljamo 
akcijo v Radečah, nato pa bosta akciji 
še 15. marca v osnovni šoli v Rimskih 
Toplicah in 22. marca v Pivovarni La-
ško. Obe bosta namenjeni potrebam 
celjske bolnišnice.

Laško je znova združilo  
dobre želje

Tudi letos nam je kljub obilici drugih 
aktivnosti uspelo pripraviti 14. dobro-
delno prireditev Laško združuje svoje 

želje, ki jo skupaj pripravljamo Območ-
no združenje Rdečega križa Laško, Ob-
čina Laško, Stik Laško in Društvo Sožitje 
občine Laško. In to samo zato, ker se 
nas je ponovno zbralo nekaj zanese-
njakov in naprosili smo lepo število do-
natorjev, da so nam pomagali pri akciji, 
pa čeprav časi niso naklonjeni zbiranju 
sredstev in je treba razumeti tudi njiho-
ve okrnjene možnosti. Prepričali so nas, 
da prireditev opravičuje svoj naslov. 
Na njej smo z lepimi darili obdarili 59 
otrok oz. oseb z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju, povezanih v dru-
štvu Sožitje, ki jim jih je v imenu vseh 
izročil dobri možiček. Poleg njih smo 
tudi letos obdarili vse učence OŠ Pri-
moža Trubarja Laško iz oddelka s pri-
lagojenim programom, ki so prav tako 
vredni naše pozornosti.

Znova je polno dvorano Kulturnega 
centra Laško navdušil bogat program, 
ki so ga pripravili učenci oddelka s pri-
lagojenim programom Osnovne šole 
Primoža Trubarja Laško z njihovima 
mentoricama, Aleš, član društva Soži-
tje je nastopil z mažoretno palico, na 
oder so stopili tudi ansambel Pepelnjak 
in njihov član Aljaž, finalist oddaje Slo-
venija ima talent, ter otroška folklorna 
skupina KUD Lipa Rečica pod vod-
stvom Erike Krašek. Zbrane sta pozdra-
vila župan Občine Laško Franc Zdolšek 
in dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze 
društev Sožitje Slovenije. Prireditev pa 
nam je v šopek prvič povezala Maja 
Šturm. Vsi nastopajoči se vedno radi 
odzovejo našemu povabilu, njihov na-
stop pa je brezplačen prispevek k pri-
reditvi. 

To je hkrati prireditev za vse starše in 
skrbnike oseb s težavami, da jim nare-
dimo malo veselja in da jih malo odvr-
nemo od velikih, vsakdanjih skrbi. Zato 
si želimo, da bi bilo v društvo vključe-
nih čim več tistih, ki se tako ali druga-
če soočajo s tovrstnimi težavami, da bi 
lažje premagovali vsakodnevne stiske 
in da bi nenazadnje nekaj veselja in 
sproščenega druženja lahko delili tudi 
z njimi. Hvala vsem 31 donatorjem, ki 
ste vsak po svojih močeh prispevali k 
omenjeni akciji: Občini Laško, Društvu 
Sožitje občine Laško, Stiku Laško, Ob-
močnemu združenju RK Laško, Ther-
mani Laško, Pivovarni Laško, Laškemu 
akademskemu klubu, AGM Nemec, 
Janezu Benedeku, dr. dent. med., Fra-
gmatu TIM, Gratexu, EEA Danijel Med-
ved, s. p., Montingu SK, Mercatorju, 
Janezu Hrastniku, Elektru Frigo, Fran-
cu Camlohu, s. p., Gostilni Bezgovšek, 
krajevnim organizacijam Rdečega križa 
Laško, Marija Gradec, Rečica, Rimske 
Toplice, Sedraž, Šentrupert in Vrh nad 
Laškim, Pletilstvu Petra Ocvirk, s. p., Pe-
karni in trgovini Zrno, Kmetijski zadrugi 
Laško, OI JSKD Laško in Fotu fleš, Maja 
Štih, s. p. 

Obiskov v predprazničnih 
dneh so bili nekateri še 

posebej veseli

Sredi decembra, ko se leto že poča-
si poslavlja in se praznično vzdušje iz 
dneva v dan stopnjuje, v naših organi-
zacijah RK ne zmanjka dela. V tem času 
se želimo spomniti vseh tistih, ki so 
bolni, osamljeni in starejši, še posebej, 
če so tudi naši člani. Veliko jih obiščejo 
naši prostovoljci, ki delujejo po krajev-
nih organizacijah RK. V ta namen zanje 
pripravimo skromna darilca pozorno-
sti, člani krožkov RK na osnovnih šolah 
pa z mentoricami pripravijo voščilnice. 
Bolj kot samo darilce ima zagotovo 
prednost obisk, kratek pogovor. Preko 
600 obiskov so minuli konec leta opra-

Območno združenje Rdečega križa Laško
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vili naši prostovoljci tako po domovih 
kot v domovih za starejše občane, kjer 
zdaj živijo njihovi nekdanji sokrajani. Iz 
občin Laško in Radeče je namreč v 23 
domovih po Sloveniji 179 varovancev, 
kar je osem več kot leto prej. Izjemi 
smo naredili le v Trubarjevem domu 
v Loki in Domu starejših Laško, kjer je 
naših varovancev največ, da smo zanje 
pripravili skupen, sočasen obisk in jim 
s pomočjo učencev podružničnih šol 
Debro in Jurklošter, pevcev Folklor-
nega društva Brusači, glasbene skupi-
ne Stari časi in moške pevske skupine 
Martini iz KUD Lipa Rečica pripravili 
bogat program. Pozdravil jih je tudi žu-
pan, pridružili pa so se nam še nekateri 
predsedniki krajevnih skupnosti, kra-
jevnih organizacij Rdečega križa, dru-
štev upokojencev in društev invalidov. 
Na zaključku smo vsem našim nekda-
njim krajanom prisotni gostje in župan 
izročili darilce pozornosti ter vsakemu 
posebej stisnili roko. Polovico stroškov 
darilc za Loko sta vsaka zase prispevali 
tudi obe občini, vse ostalo so krajev-
ne organizacije RK s sredstvi članarine 
zagotovile same. Vodstvi obeh domov 
sta se nam za tako lep dogodek iskre-
no zahvalili in nas povabili na druženje 
z njihovimi varovanci, našimi občani 
znova prihodnje leto. Mi pa smo jim 
obljubili, da se bomo na naše nekdanje 
krajane, ki sedaj živijo pri njih, spomnili 
tudi kdaj med letom, da bodo lažje do-
čakali novo skupno druženje.   

Živahno po krajevnih 
organizacijah Rdečega križa

Zadnje tri mesece preteklega leta je 
bilo živahno tudi v vseh osmih krajev-
nih organizacijah RK laške občine. V 
kar šestih so namreč pripravili srečanje 
starejših krajanov. Bila so v Rimskih To-
plicah, Šentrupertu, na Vrhu, v Rečici, 
Laškem in Sedražu. V Marija Gradcu 
so se z dvema avtobusoma članov po-
dali na prijetno druženje z ekskurzijo 
na Goričko, v Jurkloštru pa so izpeljali 
volilni zbor članov in zdravstveno pre-
davanje Nuše Konec Juričič, dr. med., z 
naslovom Različni obrazi depresije. Ob 
tej priložnosti so med drugim za novo 
mandatno obdobje izvolili tudi odbor 
in novo predsednico Barbaro Žagar. 
Prijetna druženja so povsod z lepim in 

bogatim kulturnim programom ter mi-
slimi obogatili organizatorji in prisotni 
gostje. Srečanja na Vrhu, v Rečici in Se-
dražu se je udeležil tudi župan Franc 
Zdolšek, pri večini pa tudi predsedniki 
krajevnih skupnosti in drugih organi-
zacij, ki delujejo v kraju. Skoraj povsod 
so posebej počastili tudi najstarejšo in 
najstarejšega udeleženca, med kateri-
mi je bila v Šentrupertu prisotna sedaj 
najstarejša občanka Občine Laško Ana 
Centrih, ki stopa v 99. leto starosti. Še 
posebej je bilo bogato druženje v Šen-
trupertu, na Vrhu in v Rečici, saj so ga 
oplemenitili s podelitvijo priznanj za 
tiste krvodajalce, ki so že večkrat da-
rovali kri. V Šentrupertu so podelili 31 
priznanj, med njimi Srečku Arliču za 
50-krat darovano kri, Marjanu Pečniku 
in Cvetu Privšku za 60-krat darovano 
kri, Antonu Feldinu za 70-krat darova-
no kri in Jožetu Hrastniku za 80-krat 
darovano kri. Na Vrhu so podelili pri-
znanja 33 krvodajalcem, med njimi tudi 
Karlu Kajtni in Dominiku Pungeršku za 
50-krat darovano kri in Zvonku Planku 
za 70-krat darovano kri. Omenjenim in 
Ivanu Puhnerju, ki je sicer kri daroval 
66-krat, pa so podelili še spominske 
ure. V Rečici so priznanja podelili 32 
krvodajalcem, med njimi tudi Romani 
Jakopič, ki je prejela priznanje za 45-
krat darovano kri, kar je za ženske red-
ko in vredno posebne pohvale. Vsem 
dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

Akcija za Lapornikove iz 
Požnice zaključena

Konec oktobra se je zaključila velika 
solidarnostna akcija za pomoč družini 
Lapornik iz Požnice, ki jim je strela uni-
čila gospodarsko poslopje, silos, veliko 
sena in strojne opreme. Na delu Marija 
Gradca (Olešče, Padež, Reka), Laškega 
(Ojstro, Požnica, Doblatina) in Svetine 
so prostovoljci Rdečega križa, na Sve-
tini pa predstavniki KS, zbirali prosto-
voljne prispevke od hiše do hiše, ob-
čani pa so prispevek lahko prinesli tudi 
na naš sedež RK v Laškem ali pa denar 
nakazali na transakcijski račun. Osmim 
prostovoljcem, ki so zbirali pomoč, je 
darovalo 209 darovalcev. S sredstvi 
Rdečega križa Slovenije, Območnega 

združenja RK Laško, RK Marija Gradec, 
RK Laško, KS Laško in Janeza Benedeka, 
dr. dent. med., smo skupaj zbrali 8.273 
EUR, šest družin pa je ponudilo tudi les 
in seno. Pomoč bo v okviru možnosti 
namenila tudi Občina Laško. 

Nekaj dni po zaključku akcije so 
Franci Vrečar iz Reke, ki mu je uspelo 
zbrati največ pomoči, Leopold Vrbo-
všek, predsednik KS Svetina, in Vlado 
Marot, sekretar Območnega združenja  
RK Laško, obiskali družino Lapornik in 
jih seznanili z rezultati akcije. S pozor-
nostjo so prisluhnili našemu poročilu, 
bili hvaležni za dragocene prispevke 
vsakega darovalca, kakor vsem nam, ki 
smo se potrudili, da je akcija tako lepo 
uspela. Spomladi bodo tako lahko za-
čeli graditi nadomestni objekt. 

Pomagajmo družini Hrastnik 
iz Voluša

Ko smo zadnje dni lanskega leta po-
spravljali mape prejšnjih solidarnostnih 
akcij v arhiv, smo si ob tem želeli, da 
bi bilo takšnih in podobnih nesreč, ka-
kršne so nas pestile v lani, čim manj. 
A nesreča očitno ne počiva. Zgodila se 
je tik pred iztekom starega leta, ko je 
šestčlanska družina Hrastnik iz Voluša 
pri Jurkloštru nenadoma ostala brez 
moža, očeta, zeta in njegovih pridnih 
rok, ki jih tako velika kmetija še kako 
potrebuje. Žena in mama Sonja, ki je 
vseskozi delala na kmetiji, njena mama 
in trije mladoletni otroci, od katerih je 
najmlajši star šele tri leta, so v žalosti 
stremeli v jutrišnji dan, sami, brez re-
dnega dohodka, ki ga je pokojni Dar-
ko prinašal mesečno domov. Pri delu 
v gozdu se je namreč za 37-letnega 
Darka Hrastnika, ki je otroštvo preži-
vljal v Lahomnem, končala življenjska 
pot. Nekaj dni po nesreči smo se na 
pobudo Krajevne skupnosti Jurklo-
šter, nekaterih tamkajšnjih krajanov in 
Rdečega križa sestali in se odločili, da 
bomo znova poskušali strniti pozitiv-
no energijo in jo usmeriti k družini, ki 
jo še kako potrebuje, saj mora njiho-
va volja po nadaljnjem snovanju dobiti 
poleg moralne tudi gmotno podporo. 
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Mama Sonja ima voljo, hkrati pa jo skr-
bi, kako bo zmogla odplačati kredit v 
višini 17.000 EUR. »Če bi se teh, odpr-
tih obveznosti rešila oz. jih omilila, sem 
prepričana, da bom zmogla«, nam je 
dejala. 

Prisotni smo v en glas dejali, da jim 
moramo pomagati. Odločili smo se, da 
se bomo obrnili na vse dobre ljudi, v 
velikem upanju in prošnji, da bi nam 
s svojim prispevkom in v okviru mo-
žnosti pomagali zbrati nekaj sredstev 
za poplačilo obveznosti. Zato bodo v 
KS Jurklošter prostovoljci Rdečega kri-
ža pomoč zbirali na nabiralne pole od 
hiše do hiše, vsi ostali pa lahko za dru-
žino Hrastnik prinesete vaš prispevek 
na sedež RK v Laškem ali pa ga na-
kažete na transakcijski račun Območ-
nega združenja Rdečega križa Laško, 
številka: 0600 0000 3706 087 in skli-
cem 0030 ter pripisom Pomoč za dru-
žino Hrastnik. Za pomoč bomo prosili 
tudi organizacije RK laške in radeške 
občine, pa tudi Rdeči križ Slovenije in 
nekatera podjetja. 

Zato vas, drage občanke in občani, 
prosimo, če lahko tudi vsi ostali, ki so-
čustvujete z njimi in čutite njihovo sti-
sko, pomagate in na enega od zgoraj 
navedenih načinov prispevate za dru-
žino v okviru vaših možnosti. Za infor-
macije smo vam na voljo na telefonskih 
številkah: 734 34 60 ali 041 736 166. Že 
vnaprej iskrena hvala.  

Vlado Marot 

Čas hitro mineva

Čas tako hitro mineva. Zdi se nam le 
trenutek, pa je že novo leto. Ker se je 
nekaj lepih dogodkov zvrstilo pri Kra-
jevni organizaciji Rdečega križa Rečica, 
vas želimo z njimi seznaniti. Oktobra 
smo organizirali srečanje starejših in 
krvodajalcev, ki ga je  finančno podpr-
la KS Rečica, za kar se ji zahvaljujemo. 
Bili smo veseli, da se je srečanja tokrat 
udeležilo večje število tako krvodajal-
cev kot starejših. Novembra smo ime-
li delavnice, na katerih smo izdelovali 
voščilnice in aranžmaje za božične in 
novoletne praznike. Zahvaljujemo se 
podjetjema Gratex in Monting SK, ki 
sta odkupili več voščilnic, in Engrotušu, 
ki nam je omogočil prodajo izdelkov 
iz naših delavnic. Sredstva od prodaje 
bomo namenili nakupu šolskih potreb-
ščin in pomoči socialno ogroženim. 
Tudi december je bil za naše prosto-
voljce delaven, saj smo poleg vsega 
ostalega delili prehrambene pakete 
krajanom, da bi lažje preživeli zimske 
mesece. Prve dni decembra smo se pri-
družili tudi skupnemu obisku naše kra-

janke in članice RK Kristine Smolič ob 
njenem 90. rojstnem dnevu. 

Ob koncu leta smo obiskali naše sta-
rejše krajane, ki so bolni in se našega 
srečanja niso mogli udeležiti, in tiste, 
ki živijo v bližnjih domovih za ostare-
le. Prinesli smo jim darila pozornosti, 
predvsem pa smo jim zaželeli zdravja 
in dobrega počutja v novem letu. Ve-
liko sreče, zdravja in lepih trenutkov v 
novem letu želimo tudi vsem krajanom 
Rečice in občanom Laškega.  

Marija Šmauc

Pri naših slavljencih

V zadnjem tromesečju preteklega 
leta smo opravili obiske in voščili še 
petim slavljenkam in dvema slavljence-
ma, ki so praznovali 90 let. 

Prve dni oktobra smo se najprej po-
dali k Tereziji Zavšek, rojeni Kajtna v 
Selo nad Laškim, kamor se je pred 43 
leti primožila iz Paneč pri Razborju, kjer 
je bila rojena. Terezijo poznajo kot do-
brovoljno, vesele narave in pridno, pa 
tudi po tem, da rada prepeva. Na njivici 
si pridela dovolj krme za prašiča in po-
vrtnin, ki jih večinoma kar s košem zno-
si domov, in skrbi za svojega Jožeta, ki 
mu večkrat ponagaja zdravje. 

Terezija Zavšek je vedno dobre volje

Martin Zavšek iz Valentiničeve uli-
ce v Laškem, ki menda ni v sorodu s 
prvo slavljenko, je, kakor je pri njih že 
v navadi, želel praznovati skupaj s svo-
jo soprogo Terezijo ob martinovem, a 
se je iz več razlogov vse skupaj odma-
knilo na prve dni decembra, ko so mu 
domači pripravili praznovanje v eni od 
laških gostiln. Martin je rojen Šentru-
perčan. Na njegovi rojstni domačiji še 
sedaj domuje njegova sestra Alojzija, 

njega pa je poklicna pot kot krojača 
zanesla v Laško, kjer sta si s sošolko 
Terezijo iz Trobnega Dola, s katero sta 
poročena že polnih 63 let, zgradila hišo 
in si ustvarila družino. 

Slavljenec Martin Zavšek v družbi z leto dni sta-
rejšo ženo Terezijo na levi in sestro Alojzijo 

Marija Zagorišek iz Obrežja pri Zida-
nem Mostu je 23. novembra dopolnila 
90 let. Marija izhaja iz Lokavca, pred 
dobrimi 40 leti pa sta se s sestro prese-
lili v Obrežje. Vseskozi je rada in dobro 
kuhala ter skrbela za domače. Veselila 
se je življenja in kdaj tudi iz srca zavri-
skala. Ni se poročila, zato pa je poleg 
domačih posebej skrbela za nečakinjo 
Jožico. Ta zdaj teti, ki jo je bolezen pred 
tremi leti priklenila na posteljo in vozi-
ček, skupaj s svojimi domačimi z ljube-
znijo vrača vso njeno dobroto.

Marija Zagorišek z nečakinjo Jožico, ki lepo skrbi 
zanjo 

H Kristini Smolič smo se podali v 
Zgornjo Rečico. Kristina se je rodila v 
Tremerjih. Sama pravi, da je bila v mla-
dih letih gospodinjska pomočnica, po 
poroki 1942. leta pa se je posvetila 
družini in otrokoma, Veri in Franciju. 
Z možem sta do njegove smrti živela 
na Dolenjskem, vendar se tam nikoli ni 
mogla privaditi. Po njej je ostala sama 
v  »tujem« kraju, zato se je kmalu po-
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dala v Rečico, k hčerki Veri, ki ji sedaj 
z družino nudi varno zavetje. Ker rada 
prepeva, kdaj družno z zetom Jakom, 
ki je dober ljudski godec na harmoni-
ki, kakšno rečeta. Slavljenka Kristina, ki 
nas je na prvi pogled spomnila na eno 
znanih slovenskih igralk, je prijetna so-
govornica, zato je bilo lepo pokramljati 
v njeni družbi.

Kristina Smolič s hčerko Vero in gosti 

Za Lurdom nad Rimskimi Toplicami 
je Jesenova Ravan, kjer s snaho Ireno 
in njeno mlado družinico živi slavljen-
ka Štefka Rupnik. Obiskali smo jo po-
poldne pred Miklavževim večerom. Vsa 
nasmejana in dobre volje nas je priča-
kala in nam hitela pripovedovati, da nas 
je čakala ves ljubi dan. Snaha Irena za 
taščo pravi, da je imela težko življenje. 
Tako tam, kjer se je rodila, pa tudi tukaj 
je bilo treba trdo delati in marsikaj pre-
stati. Rodila se je na kmetiji v Bukovju 
pri Slivnici v številčni družini. Brez moža 
je ostala 14 dni po poroki, saj je padel v 
nemški vojski, tako da lastnega sina ni-
koli ni videl. Po dvajsetih letih jo je pot 
skupaj s sinom zanesla v Rimske Toplice, 
kjer se je za oba pričelo novo življenje. 
Danes, ko je vsega dovolj in ji je lepo 
med domačimi, pa ji nagaja zdravje, 
zato se mora marsičemu odpovedati.

Štefka Rupnik in vsi, ki so ji prišli voščiti   

Našo predzadnjo slavljenko Anto-
nijo Janjatovič iz Rimskih Toplic smo 
počastili kar ob skupnem obisku vseh 
varovancev doma v Loki, kjer je zadnjih 
nekaj let preživljala jesen svojega ži-
vljenja. Vedno nasmejana in odločna 
Tončka bo ostala v naših srcih zapisana 

kot marljiva prostovoljka Rdečega kri-
ža, ki je opravljala različna dela tako v 
domačem kraju kakor na občinski rav-
ni. Aktivna je bila tudi pri turističnem 
društvu in drugih društvih v kraju. Z 
žalostjo smo sprejeli novico, da se je 
dobrih 14 dni po praznovanju njena ži-
vljenjska pot končala. Zato hčerki Ljubi 
in ostalim domačim izrekamo iskreno 
sožalje.

 
Za konec pa smo obiskali še zadnje-

ga moškega slavljenca v lanskem letu, 
Ivana Urankarja, ki živi na Šmihelu 4, 
nad zdraviliščem. Čeprav sam zase 
pravi, da ga Laščani ne poznajo, smo 
prepričani, da se ga marsikdo spomni 
kot dolgoletnega avtobusnega šoferja 
na lokalni progi Celje–Laško. Ivan se je 
rodil v Marija Reki pri Preboldu. V La-
ško je prišel 1953. leta. Rad in veliko je 
vozil, v vojski, poklicno in zasebno, zato 
je sedaj žalosten, ker mu tega ne do-
volijo več. Kot voznik je bil nagrajen na 
ravni Jugoslavije, saj je opravil največ 
kilometrov brez prometnega prekrška. 
Vse življenje so ga zanimali tehnika in 
stroji. Bil je natančen in zanesljiv, zato 
so mu na Izletniku ponavadi za začetek 
dali najzahtevnejše proge. Ivan je poln 
zgodb iz svojega življenja, zato ga je 
prijetno poslušati.

Ivan Urankar v družbi z domačimi in gosti

Vlado Marot Antonija Janjatovič še zadnjič za spomin

Koronarci v Laškem
V okviru Koronarnega kluba Celje deluje v Laškem skupi-

na 31-ih članov. Za lažje izvajanje telovadbe smo razdeljeni 
v tri skupine. Vsak torek, sredo ali četrtek se posamezna 
skupina zbere v fitnesu Zdravilišča Laško, kjer nam fiziote-
rapevt ali fizioterapevtka (skupaj jih je šest, ki se vsak teden 
menjujejo) izmeri krvni tlak, nato sledi delo na fitnes napra-
vah (trikrat po pet minut), po katerem nam izmerijo utrip 
srca. Sledi dobrih 35 minut razgibane telovadbe, ki nas na-
polni z novo energijo, tako da smo z vsemi našimi fizio-
terapevti nadvse zadovoljni. Seveda pa si med izvajanjem 
posameznih telovadnih elementov vedno pripovedujemo 
razne šale, ki popestrijo naša druženja.

Jožica Rajh Ena od treh skupin laških koronarcev

Center starejših - Hiša generacij Laško
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Dan novih okusov 
v oddelku vrtca 

Šentrupert

November je bil posve-
čen zdravi prehrani v okvi-
ru programa Zdravje v vrt-
cu. Cilj aktivnosti je bil, da 
otroci spoznajo različno 
prehrano in pridobijo nava-

de zdravega in raznolikega prehranjevanja. Priredili smo Dan 
novih okusov. Otroci so pripravili pogostitev s sadjem in zele-
njavo, ki ju še niso poskusili, in sveže stisnjenim pomarančnim 
sokom. Spoznali smo sadeže, kot so mango, granatno jabol-

ko, nashi in kaki, ter zelenjavo, kot sta paprika in korenček. Vsi 
otroci so sklenili, da bodo nove okuse poskusili, da bodo ugo-
tovili, ali so jim všeč. Večini so bili zelo všeč, najbolj osvežujoč 
pa se jim je zdel sveže stisnjen pomarančni sok. 

Vzgojiteljici Melita Kruhar in Irena Mlakar

Gibanje na svežem zraku in naši sprehodi

Ali je gibanje pomembno za nas? Ali se je treba gibati vsak 
dan? Ali je gibanje na svežem zraku koristno? Mislimo, da 
ste na večino vprašanj odgovorili pritrdilno. Tudi mi smo. In 
tako smo in še bomo posvečali pozornost čez vso šolsko leto 
gibanju, predvsem gibanju na svežem zraku. To pa je v tem 
hitrem času še kako potrebno, saj nas osveži, sprošča, krepi, 
preprečuje prehlad.

Letošnja zima nam je še posebej naklonjena, čeprav zelo 
pogrešamo sneg in z njim povezano sankanje in kepanje. 
Ampak pravijo, da sneg še pride, morda že v naslednjih 
dneh. Mi pa smo s pridom izkoristili tople dni, ki so nas poz-

dravljali s sončnimi žarki in svojo toplino. Seveda se bomo 
na sprehode odpravili tudi v hladnejših dneh. Le primerna 
oblačila potrebujemo in hitro na pot. Okolica nam ponuja 
kar nekaj poti, kamor lahko zavijemo. Seveda pa moramo 
biti v prometu še posebej previdni. Lansko leto nam je še 
bila v pomoč naša gosenica, ki pa smo jo letos pospravili. Na 
začetku leta smo dali poudarek rajalnim igram, pri katerih se 
je treba držati za roke, otroci morajo paziti na svojo hojo in 
korake. 

Na začetku šolskega leta so bili naši sprehodi kratki. Le do 
igrišča nas je peljala pot, kjer se je bilo treba držati za roke, 
hoditi v koloni, ob robu. Nato pa so se naši sprehodi začeli 
stopnjevati. Najprej po poti, kjer se avtomobili ne vozijo. Bili 
smo lahko brez večje skrbi, da bi morali pazili še na promet. 
Tako smo se lahko osredotočili na hojo samo. Potem pa smo 
se seznanili tudi s prometom in našim obnašanjem v njem. 
Tudi naše roke smo začeli uporabljati, a le na prehodu za 
pešce. Naše noge so nas kaj hitro začele nositi tudi na malo 
daljše sprehode. S pridom pa izkoristimo tudi kakšen travnik 
ali pot, po kateri se avtomobili ne vozijo, kjer lahko brezskrb-
no tekamo. Morda se vidimo že v naslednjih dneh, v naravi.

Otroci iz skupine Ježki s Tadejo in Sonjo

Spoznavanje čutil

Januarja sem zasnovala tematski sklop na temo čutila. 
Otroci so si ogledovali različne slikanice na zastavljeno temo. 
Dejavnosti, ki so bile pripravljene in realizirane, so v otrocih 
vzbudile različne občutke. Samo predstavljajte si otroke, ka-
kšne kisle obraze so naredili ob okušanju limone. Limono so 
sicer lahko namočili v sladkor. Ampak, glej ga, zlomka! Pred 
seboj so imeli dva enaka krožnika. V enem je bil sladkor in 
v drugem sol. In marsikdo je limono namesto v sladkor na-
močil v sol. Pri okušanju seveda nismo mogli mimo mamlji-
vo sladke čokolade. Sladek okus čokolade še vedno najbolj 
premami naše malčke. Če ne bi vzgojiteljici dejavnosti zvito 
izpeljali, kot to znamo, bi se lahko degustacija čokolade na-
daljevala ves dopoldan. Mi pa nismo želeli spoznati samo 
enega čutila – okusa, temveč tudi vsa ostala. Tako sem ene-
mu od otrok s prevezo zavezala oči in poprosila drugega 
otroka, da ga popelje po igralnici. Navodilo je bilo: »Naj bo 
pot varna. Pazi nanj.« Socialna igra, v kateri so otroci s pre-
vezo popolnoma zaupali svojemu voditelju, je krepila prija-
teljske odnose v naši skupini. Pa da ne bi mislili, da triletniki 
ne znajo goljufati. Kadar sem posamezniku zavezala prevezo 
malce nerodno in je lahko nekoliko videl skozi, tega absolu-
tno ni priznal. Z zavezanimi očmi pa so otroci skušali prepo-
znati tudi katerega od otrok ali pa so sledili mojemu glasu 
in poskušali priti do mene. S tipom so poskušali prepoznati 
različne predmete iz vreče, pri čemer so bili zelo dobri, sploh 
glede na to, da sem sama izbrala predmete, ki sem jih skrila 
v vrečo, in jih niso videli. Bosi so hodili po taktilnih ploščah. 
No, kar se tiče vonja, so otroci prepoznavali prijeten in manj 
prijeten vonj. Večini je bila prijetnega vonja dišeča sveča, ka-
kšno sadje, različne začimbe in zelišča. Manj prijetnega vonja 
je bil zanje jabolčni kis. Nekateri otroci so o čutilih razmišljali 
tako: ko je vzgojiteljica vprašala, zakaj imamo ušesa, so od-
govorili: »Zato, da lahko repa ven pogleda!« In ko je vzgo-
jiteljica vprašala: »Zakaj imamo usta?«, so otroci odgovorili: 
»Zato, da se lahko našminkamo!«

No, zdaj vidite in razumete. V vrtcu se vsak dan naučimo 
nekaj novega. In ne samo otroci, velikokrat tudi vzgojiteljice 
in vzgojitelji. Pri nas se vse, kar se naučimo, naučimo prek 
igre. To pomeni, da se naš dan začne in konča z igro.

Otroci iz oddelka Račke ter vzgojiteljici Ana in Petra
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Laško združuje dobre želje

V nedeljo, 18. decembra, so učen-
ke in učenci prilagojenega programa 
z nižjim izobrazbenim standardom 
Osnovne šole Primoža Trubarja na-
stopili na 14. prireditvi Laško združuje 
dobre želje, katere pobudnik je Dru-
štvo Sožitje iz Laškega. Čeprav nas je 
malo, so se učenke in učenci potrudili 
ter zaigrali, zapeli in zaplesali po svojih 
najboljših močeh. Vse pridne otroke je 

obdaril dobri mož in jim obljubil, da jih 
obišče tudi prihodnje leto.

Stanka Damjanovič  
in Valentina Gartner

Božičkove skrbi

Ob zaključku minulega leta je bil Bo-
žiček zelo zaskrbljen. Vsi si želijo daril, 
takšnih velikih in dragih, ki jih imajo v 
vsaki bolje založeni trgovini, pa tudi ta-
kšnih drobcenih in dragocenih, ki ti jih 
lahko podari le ljubljena oseba. Le kako 
bo Božiček zmogel uresničiti toliko raz-
ličnih želja?

V Zgornji Rečici smo ob spremlja-
nju gledališke igre izvedeli, kako palčki 
s pridnostjo in iznajdljivostjo rešuje-
jo Božičkove skrbi. Otroci podružnič-
ne šole in vrtca v Rečici so s petjem, 
plesom in igro razrešili skrbi dobremu 
možu in vsem obiskovalcem. V sku-
pnem druženju so bili nastopajoči in 
obiskovalci z dobro voljo in smehom 
drug drugemu največje božično darilo.

Vodja PŠ Rečica  
Ksenija Vozlič

PŠ REČICA

Božično-novoletna prireditev 

Prazniki so še zelo daleč, ko se pri-
prava nanje pri učiteljicah in učencih že 
prične. Pogovori, predlogi, ideje o vsebi-
ni za nastop in okrasitvi šole so med pr-
vimi. Kot vedno si želimo nekaj novega, 
drugačnega, izvirnega, zanimivega, a ne 
preveč zahtevnega. Ko so vsebine zna-
ne, vloge in naloge razdeljene, se vsi in-
tenzivno lotimo dela. Učenje, ponavlja-
nje, vaje se prepletajo z oblikovanjem, 
barvanjem, lepljenjem, sestavljanjem. 
Vsi v delu zelo uživamo in nestrpno pri-
čakujemo vrhunec – božično-novoletno 
prireditev. Nanjo s pisnim vabilom po-
vabimo vse starše učencev, kakor tudi 

vse predšolske otroke v kraju in njiho-
ve starše. Tik pred zdajci se posvetimo 
še peki piškotov, da so prazniki dišeči 
in sladki. Še postavitev miz, namiznih 
aranžmajev, priprava odra, spremljajo-
če glasbe … in že je vse pripravljeno. 
Prihajajo otroci skupaj s svojimi starši, 
povabljeni gostje, babice, dedki, tete, 
ki skoraj do zadnjega kotička napolnijo 

šolsko telovadnico. Glasba, petje, recita-
cije ljudskih pesmi, dramska igra, ples se 
odvijajo po predvidenem vrstnem redu. 
Proti koncu kulturnega programa je v 
dvorani čutiti nek nemir, pričakovanje, ki 
pri otrocih vzbuja upanje, da nas nek-
do še mora obiskati. Otroški pogledi so 
usmerjeni skozi okno, v mračno okoli-
co šole. V tem trenutku se na oknu res 
prikaže Božiček. S prijaznim pozdravom 
in vrečo daril vstopi. Z dobro voljo in 
nasmehom nam deli darila. Mi se mu 
zahvalimo zanje, mu zaželimo mno-
go zdravja v upanju, da se prihodnje 
leto zopet vidimo. Gospa ravnateljica 
Ljudmila Pušnik pa tudi nas pohvali za 
uspešen nastop. Na koncu še malo po-
klepetamo in se posladkamo z doma-
čim pecivom, ki ga spečejo naše mame.

Marija Kotar

PŠ VRH

Veseli december

Za otroke je december gotovo naj-
lepši mesec. Dnevi so oviti v meglo, ve-
čeri dolgi, povsod zadiši po prazničnih 
piškotih, dobri možje so na pohodu in 

družina prav v teh dneh najde več časa 
za preživljanje skupnih trenutkov. Tudi 
v šoli nam je v tem mesecu lepo, saj 
vsak dan prinese kakšno presenečenje. 
Tako so nas prijetno presenetili člani 
Šmocla, saj so nam v petek, 9. decem-
bra, organizirali predstavo Lutkovnega 
gledališča Velenje z naslovom Rdeča 
kapica. To ni bila čisto navadna pravlji-

PŠ JURKLOŠTER
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ca, saj se je »skuhala v velikem loncu«. 
Igralska skupina je presenetila z izje-
mno dobro odigrano igro in nas pope-
ljala v brezskrben pravljični svet. Vsi, od 
najmanjšega do največjega, smo neiz-
merno uživali, zato iskrena hvala čla-
nom Šmocla in kolektivu Lutkovnega 
gledališča Velenje.

Poleg tega smo si kljub pomanjkanju 
snega pričarali zimsko idilo z dekora-
cijo šolskih prostorov, krašenjem jelke, 
veliko veselja pa je učencem prinesla 
peka piškotov, a kaj, ko so se tako hitro 
»pokvarili«. Ker smo bili vse leto neiz-
merno pridni, nas je obiskal tudi dedek 
Mraz, ki je imel brez snega kar težav-
no pot. Zadnji šolski dan iztekajočega 
se leta je Kulturno društvo Jurklošter 
v goste povabilo klovneso Evo Škofič 
Maurer, ki je otroke in starše zelo za-

bavala. Krajevna skupnost Jurklošter 
in starši pa so poskrbeli, da je otroke 
bogato obdaril Božiček. Hvala vsem, ki 
ste nam polepšali decembrske dneve, z 
željo in upanjem, da bomo sodelovali 
tudi v prihodnje.

Učenci in učiteljice šole Jurklošter

Kako se je Snežko zaljubil

Nekega zimskega dne na neki ulici 
je stal snežak. Ime mu je bilo Snežko. 
Ves čas se je nekaj kujal. Enkrat zara-
di prijateljev in drugič, ker se ni nihče 
igral z njim. Vsak dan so šli otroci v 
vrtec in šolo, starši pa v službe. Ko 
so šli mimo, so se mu posmehovali. 
Otrokom je bilo dolgčas z njim. Tako 
so si naredili novega snežaka, Sneži-
co. Prvič, ko jo je pogledal, mu je ona 
pomežiknila. Drugič pa on njej. Tako 
sta vsak dan bila bliže in bliže, dokler 
sta se natanko tistega dne dotakni-
la z rokami in tako sta se zaljubila in 
dobila otroke.

Brina Maček, 3. B MŠ Laško

Glasbena šola že letos v novih 
prostorih

Letošnje leto bo za glasbeno šolo še 
posebej slovesno, saj nas ob zaključku 
šolskega leta čaka selitev v nove pro-
store na Valvasorjevem trgu. Naslednji 
meseci našega dela bodo torej, poleg 
redne dejavnosti, usmerjeni tudi v pri-
prave na selitev. Sicer pa bi vas radi 
seznanili z dejavnostmi, ki so decem-
bra in januarja spremljali naše delo. V 
začetku decembra se je učenka violine 
Mateja Ulaga udeležila mednarodnega 
tekmovanja Ars nova v Trstu in prejela 
tretjo nagrado. Učenci, njihovi učitelji 
in korepetitorji se pripravljajo na 15. 
regijsko tekmovanje, ki bo 15. februarja 
v Celju in 16. februarja v Velenju (tek-
movali bodo v disciplinah violina, vio-
la, violončelo in citre), na mednarodno 
tekmovanje citrarjev v Münchnu in na 
mednarodno tekmovanje Davorin Jen-
ko v Beogradu (za učence klavirja, pihal 
in trobil). Vsem skupaj želimo uspešne 
priprave, veliko novih izkušenj in prije-

tnih vtisov. Učenci plesa so v decem-
bru kljub pomanjkanju snega v naravi 
s predstavo Novoletna plesna prese-
nečenja ustvarili pravo zimsko idilo in 
predpraznično vzdušje. Idejno zasnovo 
produkcije je pripravila učiteljica Špe-
la Medved, plesale pa so tudi učenke 
pod vodstvom učiteljice Barbare Kanc. 
Plesna domišljija mladih ustvarjalcev, 
prepletena z dobro glasbo in barvitimi 
kostumi, je navdušila prisotne v polni 
dvorani Kulturnega centra.

V januarju so se na Cici koncertu 
predstavili učenci 1. in 2. razredov in-
štrumenta, glasbene pripravnice in 
mlajšega godalnega orkestra, ki zdru-
žuje učence iz Laškega, Rimskih Toplic 
in Radeč, za katere je bil to prvi nastop.

Mlajši godalni orkester vodi učiteljica Maja Gla-
vač

Učenci in učitelji klavirskega oddelka 
so v petek, 27. januarja, gostovali v glas-

beni šoli v Sežani. Nastop zunaj šole je 
pomembna in dragocena izkušnja tako 
za učence kot s strokovnega stališča za 
učitelje. V soboto, 28. januarja, je vodja 
godalnega oddelka Maja Glavač orga-
nizirala delavnico za učence violine in 
viole, ki jo je vodila mlada umetnica, 
violinistka Tanja Sonc. Z navdušenjem 
smo ob zaključku delavnice prisluhnili 
krajšemu koncertu, ki sta ga pripravili 
Tanja Sonc in njena mama, korepetitor-
ka Božena Hrup. V sodelovanju z Obči-
no Laško in Stikom pripravljamo osre-
dnjo proslavo ob kulturnem prazniku. 
V programu se bodo predstavili učitelji 
in zaigrali v različnih zasedbah, pa tudi 
solistično. Koncert učiteljev v počasti-
tev kulturnega praznika pripravljamo 
tudi v Radečah. Marca pripravljamo 
spomladanske koncerte: v ponedeljek, 
26. marca, vas vabimo v Laško, 30. mar-
ca v Rimske Toplice v avlo tamkajšnje 
osnovne šole in 4. aprila v Thermano 
Laško. V torek, 27. marca, pa bo v Kul-
turnem centru gostoval pihalni orke-
ster iz ZDA. Skupaj s šolskim pihalnim 
orkestrom pod dirigentskih vodstvom 
Marka Razborška in v soorganizaciji z 
JSKD OI Laško bomo pripravili skupen 
koncert. Vabljeni na naše nastope, ve-
selimo se vašega obiska!

Ravnateljica Rosana Jakšič

Ob koncu leta je 
le obveljala želja 
članov, da izvede-
mo koncert skupine 
Kramp in Trio Adio, 
ki smo ga organizi-
rali v sodelovanju z 

Lakom in skupaj pričarali večer razno-
vrstne glasbe za sladokusce ali glas-

beni odklop z užitkom. Tako je, leto 
je naokoli in res ni lahko strniti vseh 
dejavnosti, prireditev in večjih projek-
tov, ki smo jih čez vse leto v društvu 
izvajali za otroke, mladino, študente in 
odraslo populacijo občine Laško. Mi-
slim, da je bolje, če prostor v rubriki 
izkoristim za reklamo in kratko pred-
stavitev idej in projektov, za katere po 

dobrih kritikah in številu obiskovalcev 
lanskoletnih prireditev nestrpno čaka-
mo, da jih letos ponovno organizira-
mo in vsebinsko obogatimo, kolikor 
nam bodo sredstva dopuščala. 

Izvajanje vsakodnevnih dejavnosti v 
prostorih društva postaja iz meseca v 
mesec pestrejše zaradi sodelovanja in 
aktivnega vključevanja članov Šmocla 
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pri različnih področjih kulturno ume-
tniškega programa in sodelovanja z 
novinarskm krožkom na Osnovni šoli 
Primoža Trubarja Laško. Učence krož-
ka smo povabili v prostore  Šmocla, 
kjer so lahko v živo spremljali snema-
nje, montažo in intervju televizijske 
oddaje Rock Arena. Po ogledu sne-
manja oddaje jim je novinar Boštjan 
Dermol predstavil priprave in izvedbo 
novinarskega dela oddaje ter za za-
ključek komaj dohajal odgovarjati na 
široko paleto vprašanj, s katerimi so 
učenci nasitili radovednost in navdu-
šenje nad dogodkom v Šmoclu.

Vse večji porast vsakodnevnega 
obiska študentov in mladine v društvu 
pripisujemo drugačnemu konceptu 
dejavnosti in aktivnosti v čitalnici dru-
štva, ki omogoča internetni dostop na 
štirih računalnikih, profesionalnemu 
delu z inštrukcijami grafike in video 
produkcije, temu, da je v dvorani dru-
štva mogoče igrati tudi namizni tenis 
in ročni nogomet, in novim pogojem 
najema prostorov, saj so študentje in 
mladina hitro pokazali interes za ta-
kšen način druženja večjih skupin.

Prav gotovo pa bomo v letošnjem 
šolskem letu ponovno izvajali brez-
plačne lutkovne predstave za nižje 

razrede osnovnih šol in podružnic ob-
čine Laško. Otroci so na domači šoli 
odsotni od pouka največ 40 minut, ki 
zaradi kvalitetnih vsebin vedno mine-
jo prehitro. Poleg lutkovnih predstav 
bomo letos skušali uvesti tudi otroške 
kino predstave, ki jih bomo izvajali v 
prostorih društva in podhodu Občine 
Laško. 

Vzporedno je z novim letom ali 
proračunskim obdobjem občine vse-
kakor navdušujoča informacija, da je 
odobren del sredstev za nadaljevanje 
obnove in odprtja bivšega Kina Šmo-
cl za mlade družine, otroke razredne 
stopnje, mladino in nenazadnje ob 
večernih urah za vse občane, ki jih 
bo ponudba kulturno umetniškega 
programa društva prepričala v obisk 

predvajanja filma, predavanja, kon-
certa, predstave, prostoročne aktivno-
sti ... Želimo si tudi, da bi zadnjo fazo 
obnove kulturnega centra Kino Šmocl 
opravili sami in tako notranjosti več-
namenskih prostorov vnesli svojstven 
videz, ki bi zato odražala domačnost 
in prijeten občutek ob obisku otrok 
in drugih obiskovalcev. Pleskanje in 
prostovoljne delavnice dekorativne 
obnove prostorov bi izvedli skupaj s 
člani društva ter otroki in njihovimi 
starši, domačimi študenti arhitekture 
in umetnosti itd. Prostovoljne delavni-
ce obnove Kina Šmocl v času finanč-
ne recesije in iskanje lastne kulturne 
identitete imajo višji simbolični po-
men, saj je to institucija ali prostor, ki 
se po dolgih letih nedelovanja vrača 
neomajno v prenovljeni podobi z is-
tim namenom, zaradi katerega so jo 
tudi prvotno postavili. 

Bodi dovolj in naj se v imenu de-
lovne ekipe društva Šmocl zahvalim 
vsem, ki so nam lansko leto pomagali 
pri različnih projektih in dejavnostih s 
sponzorstvom, donacijo,  prostovolj-
nim delom, preredko spodbudo, za-
hvalami in še in še bi lahko našteval.

Lep pozdrav iz Šmocla
Jurij Šuhel

Silvestrovanje 
v Sarajevu 
in turnir v 
bowlingu

Člani LAK-a smo 
decembra odpoto-

vali na nepozabno silvestrovanje v 
Sarajevo, januarja pa smo v tekmo-
valnem duhu podirali keglje na bo-
wlingu Planeta Tuš.

Na tokratno že tradicionalno no-
voletno praznovanje smo se odpravili 
30. decembra skupaj s kolegi iz Kluba 
študentov občine Celje in Kluba štu-
dentov šmarske regije in Obsotelja. 
Prestolnica Bosne in Hercegovine nas 
je pričakala odeta v snežno odejo, kar 
ji je vlilo poseben čar. Že prvih nekaj 
korakov po znameniti Baščaršiji nam 
je razkrilo pravi utrip tega balkanske-
ga mesta: ulice, polne prijaznih doma-
činov in turistov, trgovinice, ki pokajo 
po šivih od raznoraznih bakrenih iz-
delkov, kavarne z najboljšo bosansko 
kavo in seveda omamno dišeč vonj 
raznih mesnih specialitet. Na lastna 
usta smo se prepričali, da ''čevabdži-
nice'' in ''buregdžinice'', kot imenujejo 
majhne in vedno nabito polne gostil-
ne, ponujajo res najboljše čevapčiče, 
pleskavice in bureke. Navdušila sta 

nas tudi dobra volja in odprtost do-
mačinov, ki so z nami prav radi pokle-
petali. Ker poznavanje zgodovine me-
sta poda čisto drugačen pogled nanj 
in njegove prebivalce, smo si ogledali 
tudi ''vojno Sarajevo''. Znameniti tunel 
pod sarajevskim letališčem, aleja snaj-
perjev, židovsko pokopališče in poru-
šene stavbe glavnih institucij človeku 
dajo misliti. Vendar pa se Sarajevo se-
daj dobro razvija, obnavlja in doživlja 
hitro rast. Vrhunec izleta – silvestrova-
nje – je bilo nepozabno. Nekateri smo 
ga preživeli na zabavi s pravim balkan-
skim bendom in DJ-em v hotelu, drugi 
na prostem, kjer so različni trgi v me-
stu ponujali razne novoletne koncerte. 
Po štirih dneh lagodnega življenja, za-
bave in novih doživetij smo se iz olim-

pijskega mesta bivše Jugoslavije vrnili 
z najlepšimi spomini.  

V petek, 13. januarja, pa smo na 
bowlingu Planeta Tuš organizirali tur-
nir v bowlingu. Udeležilo se ga je 40 
članov, ki so v dveh urah skušali po-
dreti čim več kegljev. Dogodek je ob 
prijetnem druženju in hkrati koristni 
rekreaciji minil, kot bi mignil. Po kon-
čanem turnirju sta sledili razglasitev in 
podelitev pokalov najboljšim tekmo-
valcem v moški in ženski kategoriji. 
Med ženskami je bila v metanju krogle 
in natančnem ciljanju kegljev najbolj 
uspešna Anja Krašek, med moškimi pa 
Aljaž Zorko. Druženje se je nadaljevalo 
tudi po uradnem delu.

Nina Lenko
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Aleš Knez ubranil naslov 
prvaka občine Laško v 

namiznem tenisu za leto 2011

V povolilnem času 10. decembra lani 
smo se zbrali igralci namiznega tenisa 
z namenom, da se na prvenstvu obči-
ne Laško čim bolje uvrstimo. Po zani-
mivem in razburljivem razpletu je med 
posamezniki slavil Aleš Knez, drugo 
mesto je osvojil Alojz Lipar in tretje 
Marjan Ulaga. V igri dvojic sta slavila 
Bogdan Petek in Marjan Ulaga, druga 
sta bila Tomaž Pinter in Mirko Petek, 
tretja pa Martin Tramšek in Aleš Knez.

Marjan Ulaga 

Bodi aktiven – (p)ostani 
pozitiven

Na osnovni šoli Lava v Celju je 3. 
decembra potekal dobrodelni 3-urni 
maraton Zumbe in Indoor Cyclinga oz. 
dvoranskega kolesarjenja, ki ga je or-
ganizirala inštruktorica Zumbe Nastja 
Štern. Namen maratona je bil zbrati 
denar za izvedbo projektov javnega 
zavoda Socio iz Celja. Dogodka se je 
udeležilo preko 160 ljudi, zbranih pa je 
bilo okoli 1.500 evrov. Sočasno sta po-
tekali obe vadbi, v eni telovadnici Zum-
ba, danes najbolj atraktivna vadba tako 
za ženske kot za moške, ki radi plešejo, 
v drugi telovadnici pa dvoransko ko-
lesarjenje. Po koncu uradnega dela je 
sledilo tudi žrebanje, kjer je bilo pode-
ljenih veliko nagrad, od malo manjših, 
kot so različni boni in kuponi, pa vse 
do večjih, kot so Nokia C1, božični izlet, 
Gardaland.

V petek, 20. januarja, pa je Nastja 
Štern v Thermani Laško organizirala 
še After X-mas Zumba Party, ki se ga 
je udeležilo preko 150 plesnih navdu-
šencev. Med številnimi inštruktorji je 
bil tudi znani medijski obraz Sebastian. 
Tokrat so se v prvem delu predstavile 
ženske inštruktorice, v drugem delu pa 

moški. Med prvim in drugim delom je 
sledila kratka pavza, ko so za dogaja-
nje poskrbeli Pirati s Karibov. Tretji del 
zabave je potekal v termalnem centru 
Thermane, kjer je Sebastian predstavil 
Aqua Zumbo, nad katero so bili ude-
leženci zelo navdušeni, zato jo lahko v 
prihodnje, tudi v Thermani Laško, pri-
čakujete. Vsak od udeležencev je prejel 
welcome drink, darilno vrečko, pode-
ljene pa so bile tudi tri glavne nagrade. 

Oba dogodka sta bila fantastična in 
odmevna, zelo dobro obiskana, odzivi  
udeležencev pa zelo dobri in pozitivni, 
zato lahko več takšnih dogodkov priča-
kujete tudi v prihodnje, eden večjih se 
obeta konec avgusta. Iskrena zahvala 
vsem sponzorjem, ki jih je bilo preko 
50. Vsi, ki ste željni plesa in zabave, ste 
ob ponedeljkih, sredah in petkih va-
bljeni na Zumbo v Thermano Laško z 
inštruktorico Nastjo Štern.

Foto: Katja Malbašič

Čeprav je bila uradna slovesnost 
zadnje borbe Pohorskega bataljona 
na dan bitke 8. januarja 1943 letos 
prav na obletnico, udeležilo pa se je 
je okoli 3.500 ljudi, smo pripadniki 
različnih društev in organizacij iz vse 
Slovenije pa tudi zamejstva 14. janu-
arja odšli na legendarni pohod Po 
poteh Pohorskega bataljona.

Ob 7. zjutraj se nas je tisto soboto 
na avtobusni postaji v Laškem zbra-
lo kar za poln avtobus in že smo pod 
vodstvom predsednika Zveze borcev 
Andreja Mavrija krenili proti Rogli oz. 
Koči na Pesku, naši startni točki. Po 
kratkem počitku smo odšli do našega 
prvega, 18 kilometrov oddaljenega 
cilja – Treh žebljev oz. Osankarice. Za 
spremembo od prejšnjih let pot ni bila 
zaledenela, tisto malo snega, po kate-
rem smo gazili, pa je bilo za nas do-
lince samo za vzorec, kakšen je letos 
sneg. Pohorski bataljon je bil ustano-
vljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah 
na Pohorju in od takrat je deloval na 
tem območju in Nemcem povzročal 
izgube pri možeh in materialu. Nem-
ško poveljstvo se je odločilo bataljon, 
ki je štel približno 100 žena in mož, 

uničiti, zato je od 6. januarja 1943 za-
čel na to območje pošiljati sile različ-
nih rodov vojske, skupno 2.000 mož. 
Borbe z bataljonom, ki je takrat štel 
vsega 70 partizank in partizanov, so 
potekale 8. januarja 1943. V okoli dve-
inpolurnem boju je padlo 69 partizank 
in partzanov, enega pa so ranjenega 
ujeli in ga pozneje kot talca ustreli-
li. Padel je tudi narodni heroj Alfonz 
Šarh – Iztok s svojimi tremi sinovi, sta-
rimi med 12 in 16 let. 4. julija 1959 so 
na mestu borbe postavili spominsko 
obeležje, kjer smo se poklonili spomi-
nu na padle, zapeli nekaj partizanskih 
in odšli do Osankarice, kjer smo imeli 
postanek. Pot smo nadaljevali do av-
tobusov, ki so nas popeljali v Zreče na 
druženje z drugimi pohodniki. 

V petek, 20. januarja, se nas je v 
Modri dvorani Thermane Laško zbralo 
preko 80 rezervnih in aktivnih častni-
kov in podčastnikov Slovenske vojske, 
kakor tudi drugih zainteresiranih po-
slušalcev. Med gosti so bili predsednik 
Zveze slovenskih častnikov, polkovnik 
dr. Bojan Potočnik, sekretar ZSČ, sto-
tnik Janko Ljubič, poveljnik celjske vo-
jašnice podpolkovnik Boštjan Baš, pa 

tudi direktorica Upravne enote Laško 
mag. Anderja Stopar in direktor Ther-
mane Roman Matek ter predstavniki 
sosedskih organizacij iz Radeč, Vele-
nja, Štor, Šmarja, Podčetrtka in drugod. 
Dogajanje je povezoval stotnik Ko-
nrad Zemljič, sekretar našega območ-
nega združenja. Slovensko himno je 
za začetek zapel višji praporščak Rudi 
Pavčnik, sledili so pozdravni govori 
stotnika Zvoneta Zorca, predsedni-
ka območnega združenja, direktorja 
Thermane Romana Matka, polkovnika 
Bojana Potočnika in Andreje Stopar, 
nato pa je besedo prevzel generalma-
jor mag. Alojz Šteiner, ki je predaval 
o boljšem razumevanju izzivov SV v 
današnjem času. Orisal nam je pomen 
gospodarske in politične globalizacije 
in s tem povezane premike v svetov-
nem gospodarstvu in politiki, kakor 
tudi naloge in izzive s tem povezane 
Slovenske vojske. Veliko nam je pove-
dal o novih centrih gravitacije, islam-
skih državah, energiji in njeni varnosti, 
novih materialih, o Natovih korpusnih 
poveljstvih, naborniški in poklicni voj-
ski in še marsikaj. Po izmenjavi spo-
minskih darilc smo prešli na družabni 
del, ki nam ga je pripravila Thermana, 
za kar se ji prav lepo zahvaljujemo. 

Vili Hladin

Šport in rekreacija

Pohod po poteh Pohorskega bataljona in predavanje 
generalmajorja Alojza Šteinerja
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Napovednik

F E B R U A R
Četrtek, 16. februar 
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Rože iz nogavic – Ma-

rija Kamenšek (9.00–11.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klepet v dobri družbi (ob 16.00)
• Knjižnica Laško: Predstavitev knjige Hermana Čatra Ne odreci se sanjam s projekcijo 

fotografij Sibirije, Savdske Arabije in Škotske (ob 19.00)
Petek, 17. februar
• Kulturni center Laško: ABC abonmajček – predstava Butalska sestavljanka (dopol-

dne)
• Večnamenski dom Rimske Toplice: Večer s pesnikom Tonetom Kuntnerjem (ob 

18.00) (Organizator: Knjižnica Laško) 
Sobota, 18. februar 
• Center starejših – Hiša generacij Laško: 4-urna delavnica EFT-tehnike (tehnike ču-

stvenega sproščanja) pod mentorstvom Pike Rajnar (40 EUR/osebo) (9.00–13.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 17.00)
• Thermana Laško – Zlata dvorana: Recital ritmično duhovnih pesmi – Mešani pevski 

zbor  Sv. Peter Radeče (ob 19.00)
• Laziše: Prostori KD Miklavž: Ples v maskah (ob 20.00)
Nedelja, 19. februar
• Po ulicah Laškega: 14. Pustni karneval (ob 15.00)
Ponedeljek, 20. februar
• Knjižnica Laško: Ustvarjalna delavnica Poslikavanje obraza in izdelava mask (ob 

10.00)
Torek, 21. februar
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Rožice iz perlic – Ana 

Tošić (9.00–11.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Skupina za starše – Polona Teršek (ob 19.00)
• Rimske Toplice, pri Purgu: Ples v pustnih maskah in nastop rimskih ljudskih pevcev 

in godcev (KD Rimljan) (ob 20.00)
Sreda, 22. februar
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Pickpoint voščilnice 

–Suzana Ostreuh (9.00–11.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
• Knjižnica Laško: Igroteka z novimi družabnimi igrami (ob 10.00)
Četrtek, 23. februar
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Poslikava svile – Jožica 

Cajhen (9.00–11.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Srčki iz das mase – Jo-

žica Rajh (9.00–11.00)
• Knjižnica Laško: Ustvarjalna delavnica Izdelujemo iz odpadnih materialov (ob 10.00)
• Knjižnica Laško: Strokovno potopisno predavanje Andreje Rustja Duhovne izkušnje 

v samostanih različnih svetovnih verstev (ob 19.00)
Ponedeljek, 27. februar
• Thermana Laško – Zlata dvorana: Koncert Ženskega pevskega zbora Laško (ob 

20.00)
Torek, 28. februar
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših - Hiša generacij Laško: Predstavitev terapije DENS – Zdravje in pika 

(ob 9.00)
Sreda, 29. februar
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Kvačkane ogrlice –Ma-

rija Kamenšek (9.00–11.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)

M A R E C
Četrtek, 1. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Nakit iz fimo mase –Te-

rezija Dernač (9.00–11.00)
Petek, 2. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Vrtec na obisku (9.00–11.00)
Sobota, 3. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 17.00)
Ponedeljek, 5. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Druženje z nitko – 

Anka Levičar (9.00–11.00)
Torek, 6. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Knjižnica Laško: Predstavitev knjige svetovno znanega težkega invalida in neverje-

tnega optimista Nicka Vujicica Življenje brez omejitev (ob 19.00) 
Sreda, 7. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
• Kulturni center Laško: Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov 

Pozdrav pomladi (ob 19.30)
Petek, 9. marec
• Thermana Laško: Dalmatinske klape (ob 20.00)
Torek, 13. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
Sreda, 14. marec
• Kulturni center Laško: ABC abonmajček, mjuzikl (dopoldne)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
Četrtek, 15. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klepet v dobri družbi (ob 16.00)

• Knjižnica Laško: Več avtorjev: Informacijska pismenost in psihološko-fiziološki vplivi 
intenzivne uporabe elektronskih medijev (po knjigah N. Carra in R. Darntona) (ob 
19.00) 

Sobota, 17. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 17.00)
Ponedeljek, 19. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Odprtje klekljarske razstave klekljarske sku-

pine Kitice (ob 18.00); razstava bo na ogled do nedelje, 25. marca 2012
Torek, 20. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
Sreda, 21. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
• Kulturni center Laško: Mavrica polk in valčkov: Kvintet Dori, ansambel Karavanke, 

skupina The Moonlighting Orchestra (ob 19.30)
Petek, 23. marec
• Večnamenski objekt Rimske Toplice: Proslava za materinski dan (KD Rimljan) (ob 

18.00)
Sobota, 24. marec
• Tri lilije Laško: Thermana SLO open v karateju
• Gasilski dom Vrh nad Laškim: Materinski dan (ob 14.30)
• Knjižnica Laško: Večer z domačinko Majdo Hrastnik, kulturniško entuziastko in 

mamo več glasbenikov (ob materinskem dnevu se bo z njo pogovarjala Boža Herek) 
(ob 19.00) 

Nedelja, 25. marec
• Tri lilije Laško: Thermana SLO open v karateju
• Laziše: Prostori KD Miklavž: Materinski dan (KD Miklavž) (ob 11.30)
Torek, 27. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
Sreda, 28. marec
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
• Kulturni center Laško: Območno srečanje otroških folklornih skupin Se igramo, po-

jemo in tudi zaplešemo (ob 17.00)
Četrtek, 29. marec
• Knjižnica Laško: Strokovno domoznansko predavanje o vodnih ujmah dr. Valentine 

Brečko Grubar Voda, tako potrebna, a velikokrat grozeča in uničujoča (ob 19.00) 
Petek, 30. marec
• Knjižnica Laško: Zajčkova ustvarjalna delavnica (ob 17.00)
• Večnamenski dom Rimske Toplice: Ljubiteljsko gledališče Teharje: Pod košatim oče-

som (Alma Karlin) (ob 18.00) (organizator: Knjižnica Laško)

A P R I L
Do konca aprila
• Razstavišče Kulturnega centra: Razstava akademskega slikarja Vinka Železnikarja 
Od 6. do 29. aprila
• Muzej Laško: 8. fotografska razstava KLAK
Ponedeljek, 2. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica Druženje z nitko – 

Anka Levičar (9.00–11.00)
• Knjižnica Laško: Predstavitev pravljice Laščanke Tamare Juričič Levček Aleksander in 

njegov zaklad (ob 9.30)
Torek, 3. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
Sreda, 4. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
• Thermana Laško – Zlata dvorana: Pomladni koncert Glasbene šole Laško - Radeče 

(ob 19.00)
Četrtek, 5. april
• Thermana Laško: Svetovni dan zdravja v Thermani – predavanja, predstavitve dru-

štev in aktivnosti za zdravje (10.00–14.00)
Petek, 6. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Vrtec na obisku (9.00–11.00)
Sobota, 7. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 17.00)
Torek, 10. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
Sreda, 11. april
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje – Marjeta Dremel (7.00–9.00)
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Zvončki – skupina za druženje (15.30–17.00)
Četrtek, 12. april
• Kulturni center Laško: Območno srečanje otroških plesnih skupin Zavrtimo se  

(ob 17.00)
• Knjižnica Laško: Potopisno predavanje Tine Grčar in Matjaža Pirnata Madagaskar (ob 

19.00) 
Petek, 13. april
• Večnamenski objekt Rimske Toplice: Filmska projekcija Andreja Marinška (KD Ri-

mljan) (ob 18.00)
Vsak torek
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Nordijska hoja – Jožica Rajh (ob 15.00)
Vsak četrtek
• Center starejših – Hiša generacij Laško: Telovadba – Majda Šipek (1. skupina: 18.00–

19.00, 2. skupina: 19.15–20.15)
Vsak 1. petek v mesecu
• Društvo upokojencev Rimske Toplice: Rekreativni pohod po Ruski stezi (2. marca in 

6. aprila)

N A P O V E D N I K  D O G O D K O V
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Log 50, 8294 BOŠTANJ
tel: 07 81 84 059
http://demida.si

DEMIDA
ARHITEKTURA

Demida arhitektura d.o.o. je
družba, ki se ukvarja s
projektiranjem objektov visoke
gradnje in prostorskim
načrtovanjem.

Izdelujemo:
- projekte za stanovanjske,
nestanovanjske, poslovne in
gospodarske objekte:
  � idejne zasnove,
  � projekti za pridobivanje
       gradbenega dovoljenja,
  � projekti za izvedbo,
  � projekti izvedbenih del.

- prostorske načrte:
  � občinski podrobni prostorski
       načrti,
  � strokovno gradivo za pripravo
       občinskih podrobnih načrtov.

   NOVO V LITIJI 

LANTANA HIDROKOLON TERAPIJA JE METODA  
NOTRANJEGA RAZSTRUPLJANJA TELESA,  

KI JO IZVAJAMO V PODJETJU LANTANA D. O. O.,  
NA ZASAVSKI CESTI 3, V LITIJI.

Terapija pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov,  
kroničnem zaprtju, putiki, artritisu, kožnih izpuščajih, 

aknah, alergijah, kronični utrujenosti, glavobolih,  
psihični napetosti in drugih zdravstvenih težavah.

PO HIDROKOLONSKI TERAPIJI SE BOSTE POČUTILI  
SVEŽI, VITALNI IN POLNI ENERGIJE.

INFORMACIJE NA TELEFONU 040/59-59-36  
OZIROMA NA WWW.LANTANA.SI. 
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Razpis za 8. fotografski natečaj KLAK

Laški akademski klub razpisuje tradici-
onalni fotografski natečaj KLAK, letos na 
temo ELEMENT. 

Element je sorazmerno samostojen del ce-
lote; v fiziki poznamo štiri osnovne elemente: 
zemljo, vodo, zrak in ogenj; v kemiji je ele-
ment snov, ki se ne da kemično razstaviti na 
enostavnejše snovi. To so le nekatere razlage 
elementa. Vabljeni, da v fotografski objektiv 
ujamete svojo interpretacijo »elementa«.

RAZPISNI POGOJI:
• Kategorija posameznih fotografij: avtor 

lahko predloži največ dve fotografiji, na-
grajeno pa je lahko le eno delo istega av-
torja; 

• kategorija opusov: avtor lahko predloži 
največ dva opusa z največ tremi fotogra-
fijami, nagrajeno pa je lahko le eno delo 
istega avtorja;

• isti avtor lahko predloži maksimalno dva 
smiselno zaokrožena avtorska prispevka 
(dve fotografiji ali dva opusa ali eno foto-
grafijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le 
eno delo istega avtorja;

• fotografije so lahko črno-bele ali barvne, 
poslane v digitalni ali analogni obliki;

• fotografije, po želji opremljene z naslovi, 
pošljite na naslov: natecaj.klak@gmail.com 
ali Laški akademski klub, Trubarjeva ul. 3, 
3270 Laško, s pripisom »Za KLAK«, najpo-
zneje do 23. 3. 2012.

OCENJEVALNI DEL:
• Prispela dela bo pregledala in ocenjeva-

la žirija v sestavi: Silvo Privšek (ljubiteljski 
fotograf), Simona Škorja (akad. rest.), Nika 
Damjanovič (absolventka umetnostne zgo-
dovine in primerjalne književnosti) in Žiga 
Gričnik (fotograf, AFIAP, KMF FZS);

• žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. 
opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih 
del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično 
stališče, tehnično dovršenost, izpovednost 
in originalnost del ter estetska merila. 

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:
Žirija bo objavila rezultate razpisa in pode-

lila nagrade ob otvoritvi razstave v petek, 13. 
aprila 2012, ob 20. uri, v prostorih Muzeja 
Laško. Vsi podatki bodo objavljeni na spletni 
strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo 
obvestila prejeli tudi po elektronski pošti.

Več o temi, pogojih in ocenjevanju del si 
lahko preberete na spletni strani www.dru-
stvo-lak.si.

Ogledalo

Pogledaš v ogledalo.
Kaj vidiš? Svoj obraz?

Je tak, kot ga želiš,
ali v neznanca strmiš?

Obraz v ogledalu je resnica.
Je tak, ki ga krasijo lica.
Je tak, ki leta ga pestijo
in na njem sledi pustijo.

Obraz, ki starost ga spreminja.
Obraz, ki na njem so sledi;

sledi veselja in žalosti,
gubice smeha in radosti.

Tudi slikar vidi obraz,
ga zna oblikovati, poudariti lepoto,

mu dati svežino in radost,
da obraz je vsakemu v ponos.

Brez slabe vesti zrimo v ogledalo
in si recimo: to sem jaz.

Naj moj obraz bo zguban ali star,
zame je večno lep ta moj obraz.

Zlata Strel

Zakaj?

Zakaj bi ljubil,
če boš ranjen?

Zakaj bi se trudil,
če tega nihče ne opazi?

Zakaj bi pel,
če te nihče ne sliši?

Zakaj bi ljubil?

Ljubi, da boš ljubljen!
Trudi se,

saj vsak trud slej ko prej obrodi sadove!
In POJ, POJ,

ker poješ zase in za svojo dušo!

Cvetka Berginc

Nebo

Nebo je kot velik dežnik,
med njima pa dosti razlik,
dežnik nas varuje dežja,
nebo pa dežja nam da.

Nebo je kot velik dežnik,
na njem vse polno je slik,
podnevi je sonce vladar,
lunca ponoč' gospodar.

Ko zjutraj se sonce zbudi,
z nasmeškom oblačke spodi,

cel dan ogreva zemljo,
prijazno gre spat za goro.

Je sonce zašlo za goro,
zamenja ga lunca zvesto,
je bleda kot bolna bi bla,

pa vendar moč veliko ima.

Zvečer, ko jasna je noč,
se lunci prikaže pomoč,
nešteto jo zvezdic krasi,

to lunco zelo veseli.

Nebo še tudi nekaj krasi,
po dežju, ko sonce žari,

prikaže se mavrica,
vsa lepa obarvana.

So včasih tud temni oblaki,
vsak zase veliki orjaki,

med njimi nastane prepir,
se bliska, grmi kot hudir.

Takrat pa nebo se razjoče,
na zemlji bojimo se toče,

ob tem pa naš mali dežnik,
dežja nas varuje velik'.

Stanko Gotar



ValentinoVa kopel 

ValentinoVo 
SanJaRJenJe V DVoJe 
•	 	valentinova	kopel	rdečih	vrtnic	
•	 	sladko	presenečenje	in	penina	
•	 	romantična	večerja	v	soju	sveč	in	glasbe

Rimske terme d.o.o., t: +386 3 57 20 00 ali +386 3 57 20 11; e: info@rimske-terme.si ; WWW.rimske-terme.si

VALENTINOVA ROMANTIČNA 
VEČERJA v soboto 11. 2 ali 
torek 14. 2. 2012 
ob soju sveč in zapeljive glasbe

ROMANTIČNO VALENTINOVO
 (14. FeBRUaR)

pRoGRaM RaZVaJanJa 
OB DNEVU ŽENA  

(8. marec)
•	 	Hišna	»Rimska	masaža«	(45	min)	-	35 €
•	 	Anticelulitna	masaža	(20	min) - 17 €
•	 	Dežela	savn	Varinia	bo	na	ta	dan	od	
18.00	do	22.00	odprta	samo	za	ženske,	
kjer	vam	podarjamo		
30 % popusta na vstop.

•	 	Vstop	v	bazen,	kjer	3	vstopnice	plačate,	
1 vstopnico vam podarimo. 

V	Kavarni	princese	Viktorije	vas	bomo		
razvajali	s	sladkim	muškatom	in	
presenečenjem.	Cena 5€. 

pUStoVanJe
18. 2. 2012

Cena večerje: 25 € 
Na	pustno	soboto	bo	Rimske	terme	
obiskal	Princ	Karnevala	in	ptujski	
kurenti.	Zabaval	vas	bo	Dj	Colibiri	
v	Restavraciji	cesarja	Ferdinanda	s	

pričetkom	ob	20.00	uri.	Najlepša	maska	
prejme	darilo.

Najlepši maska prejme 
masažo in 1x vstop v 

Deželo savn Varinia. 

MateRinSki Dan 
(25. marec)

Vsem	mamam	ponujamo	ob	
njihovem	prazniku	jagodno	

strnjenko	s	kozarcem	penine	v	
Kavarni	princese	Viktorije.	

za dve osebi

28€
na osebo

8,50 € za dve osebi

Dozivetja v Rimskih termah

Za nakup darilnih bonov in koriščenje storitev v Wellness centu Amalija, Medicinskem 
centru Valetuda ali koriščenju namestitev VAM PODARJAMO 

20% popust na nakup od 08.2. do 25.3.2012. 
(Storitve	morajo	biti	izkoriščene	do	01.5.2012,	popusti	se	ne	seštevajo).

za dve osebi

V	DRUŽBI	SLOVENSKEGA	“JOE	COCKERJA”
Z	vami	to	noč	bo	Daniel Rampre, ki	bo	poskrbel,	da	nihče	

ne	bo	sedel!

11. 2. 2012 ValentinoV pleS 






