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RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA

Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu 
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 
14.15. Morebitna vprašanja za župana 
lahko pošljete na elektronski naslov 
info@radiocelje.com. Naslednja oddaja 
bo 1. julija 2019.
Na radiu Aktual Kum bo občinski utrip 
župan predstavil 26. junija 2019  
(zadnja sreda v mesecu).
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SKOK V POLETJE

Potem ko smo se poslovili od vremensko muhastega in kislega 
maja, smo kar skočili v poletje. Končno čas za pohode, kolesarje-
nje, kopanje in poletne festivale. 

Medtem ko se že vsi radovedno spogledujemo z napovedni-
kom 55. festivala Pivo in cvetje, ki bo letos potekal od 11. do 14. 
julija, se po občini kar vrstijo zanimivi dogodki. Po Rimskih, ki so bile spet »fejst«, v 
Laškem že trka na vrata Pisani balon, ki ga vsako leto težko pričakujejo najmlajši. V 
začetku julija bo za ljubitelje metal glasbe poskrbel open air festival Metaljot Raspaljot, 
tik pred Pivom in cvetjem pa ne smete zamuditi Dneva Laščanov. 

Tisti, ki v vročih dneh radi zahajate v naravo, ste vabljeni na tematske pohodne poti, 
na katerih boste odkrivali zgodovinske in naravne znamenitosti. V Laškem biltenu 
vam predstavljamo novo urejeno tematsko pohodno pot po trasi nekdanje ozkotirne 
železnice  Lahomno-Trobni Dol, ki je bila uradno odprta konec maja. Na tej nezahtev-
ni poti, ki je poimenovana kot Pot iz Slog v Log, izveste mnogo zanimivega o zgodo-
vini nekdanjega rudnika Trobni Dol, naužijete pa se lahko tudi naravnih lepot, saj pot 
vodi mimo slapa Lahomniški sopot in Lahomniškega vintgarja Golobove peči. 

Občina Laško postaja odlična destinacija tudi za kolesarjenje. Že sredi aprila je bila 
namenu predana kolesarska brv na območju Tremerij, ki je del kolesarske povezave 
Celje-Laško. Na pot se lahko odpravite s svojim kolesom ali pa s »Kolescem«, ki si ga 
izposodite v Laškem in ga oddate v Celju ter obratno. Če še nimate dovolj kolesarske 
kondicije, si lahko izposodite električno »Kolesce«, s katerim boste bistveno lažje pre-
magovali klance na tej kolesarski povezavi. Vsi tisti, ki pa vam vzponi ne delajo težav, 
ste 22. junija vabljeni na Laški krog, katerega cela trasa je dolga 94 km, 10 vzponov pa 
predstavlja kar 2.650 m višinske razlike. 

Ne glede na to, kaj boste izbrali, bo dobrodošla osvežitev v bazenu. Po odprtju kopa-
lišča Aqua Roma v Rimskih Toplicah namreč zdaj vabijo tudi že zunanji bazeni Ther-
mane Laško. 

Kar nekaj možnosti za preživljanje sproščenega poletja v domači okolici, kajne? Več 
podrobnosti pa v nadaljevanju našega biltena … 

Drage bralke, cenjeni bralci, uživajte v poletju - naj bo brezskrbno in nepozabno. 

Tanja Grabrijan,
odgovorna urednica

Organizatorji: Občina Laško, STIK Laško, JSKD OI Laško

Vljudno vas vabim na proslavo ob dnevu državnosti 
v petek, 21. junija 2019, ob 19.00 uri v Kulturni center Laško.

Kulturni program bodo pripravili 
učenci Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja zlati učenec.
Slavnostna govornica bo Alja Kapun.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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OBČINA LAŠKO JE PREJELA NAZIV »PROSTOVOLJSTVU 
PRIJAZNO MESTO 2019«

Občina Laško se je v letošnjem letu ponovno prijavila na po-
ziv Slovenske filantropije in že tretjič zapored pridobila naziv 
»Prostovoljstvu prijazno mesto«. 

Slovenska filantropija podeljuje naziv občinam, ki spodbu-
jajo prostovoljstvo, zagotavljajo podporo delovanju prostovolj-
skih organizacij in izvajajo promocijo prostovoljstva v občini. 

Slavnostna podelitev nazivov je potekala ob Slovesnem dne-
vu prostovoljstva, 14. 5. 2019, v Črni na Koroškem. Na prire-
ditvi so bila podeljena priznanja najzaslužnejšim na področju 
prostovoljstva, med njimi tudi 22 občinam, ki so prejele naziv 
Prostovoljstvu prijazno mesto. 

Za Občino Laško je priznanje prevzel Jože Senica, podžupan 
Občine Laško. 

Občina Laško se zahvaljuje vsem prostovoljskim organizaci-
jam, društvom in posameznikom na vseh ravneh delovanja, ki 
svoj prosti čas namenjajo prostovoljskemu delu, s tem pa zago-
tavljajo boljšo kakovost življenja občanov in razvoj občine. 

NAJ PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA OBČINE  
LAŠKO 2018

Občina Laško je v mesecu marcu 2019 objavila Javni natečaj 
»Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2018«. Predlaga-
telji so lahko predlagali prostovoljce, ki so v letu 2018 delovali 
na področju prostovoljstva na območju občine Laško. 

Prijavljeni prostovoljci so se potegovali za naziv »naj prosto-
voljec/prostovoljka« v štirih starostnih kategorijah, in sicer do 
18 let, od 19 do 29 let, od 30 do 60 let, nad 60 let.

Komisija, ki jo je imenoval Župan Občine Laško iz predstav-
nikov prostovoljskih organizacij, je na podlagi vseh pravočasnih 
in popolnih prijav, na osnovi v natečaju navedenih kriterijev, 
odločila o naj prostovoljcu/prostovoljki znotraj posamezne ka-
tegorije.

V kategoriji do 18 let je prejel naziv naj prostovoljec občine 
Laško 2018 Matjaž Pinter, ki ga je predlagalo Društvo za pomoč 

osebam z motnjami v razvoju »Vesele nogice«, za prostovoljsko 
delo na področju izvajanja projektov in prireditev za osebe s po-
sebnimi potrebami.

V kategoriji od 19 let do 29 let je prejel naziv naj prostovoljec 
občine Laško 2018 Jonas Lesjak, ki ga je predlagal Jurij Šuhel, za 
prostovoljsko delo na področju organiziranja koncertov in dela 
z mladimi.

V kategoriji od 30 let do 60 let ni bilo predlogov, zato se ta na-
ziv za leto 2018 ni podelil. 

V kategoriji nad 60 let je imela komisija najtežje delo, saj so 
predlagatelji predlagali prostovoljke, ki so si vse zaslužile biti 
najboljše. Zato se je komisija odločila, da so se podelili trije na-
zivi naj prostovoljka leta 2018, in sicer: 
• Mariji Zemljič, ki so jo predlagale tri prostovoljske organiza-

cije Hiša generacij Laško, Medgeneracijsko društvo za kako-
vostno starost Laško in župnijski Karitas Laško – za prosto-
voljsko delo na področju socialne in humanitarne dejavnosti,

• Metki Kovačič, ki jo je predlagala Knjižnica Laško, za prosto-
voljsko delo na področju vseživljenjskega izobraževanja,

• Mariji Mlakar, ki sta jo predlagala RKS – Območno združe-
nje Laško – Radeče in KO RK Marija Gradec, za prostovoljs- 
ko delo na področju socialne in humanitarne dejavnosti.
Priznanja najboljšim je na Festivalu prostovoljstva podelil 

Župan Občine Laško, ki je potekal 17. 5. 2019. 

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 2019 V OBČINI LAŠKO 

Ob Nacionalnem tednu prostovoljstva je 17. 5. 2019 na občin-
skem dvorišču v Laškem potekal Festival prostovoljstva 2019. 
Namen dogodka je bil predstavitev delovanja prostovoljskih 
organizacij v občini Laško obiskovalcem, pridobivanje novih 
prostovoljcev, povezovanje in zahvala prostovoljcem za njihovo 
delovanje. Na prireditvi so bili objavljeni tudi rezultati Javnega 
natečaja za izbor »Naj prostovoljec/prostovoljka občine Laško 
2018« in podeljena priznanja najboljšim.

Občina Laško je prepoznala pomen prostovoljskega dela ob-
čanov za zagotavljanje boljšega življenja v občini. Ima zago-
tovljene institucije, organizacije in druga društva, ki delujejo na 
področju prostovoljstva. Zagotavlja sredstva za njihovo delova-
nje ter zagotavlja prostore za delovanje nekaterih prostovoljskih 
organizacij. Spodbuja in povezuje društva za učinkovitejše izva-
janje skupnih akcij in projektov. 

V letu 2018 je Občina Laško finančno podprla skupaj 107 
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim pro-
gramom na različnih področjih, socialnem, kulturnem, mla-
dinskem, gasilskem, športnem … 

V občini Laško je več kot 1.300 aktivnih prostovoljcev, ki 
predstavljajo skoraj 10 % vseh občanov. 

Poslanstvo društev je zagotavljanje pogojev oz. možnosti za 
brezplačne aktivnosti posameznikov v skladu z njihovimi po-
trebami in interesi, za sodelovanje z lokalno skupnostjo za vse 
generacije občanov. Na takšen način zagotavljajo boljšo kako-

PROSTOVOLJSTVO V OBČINI LAŠKO
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Občina Laško s 17. junijem 2019 
uvaja projekt Prijateljstvo. Gre za pro-
jekt s katerim bo starejšim in gibalno 
oviranim omogočena večja mobilnost, 
saj bodo imeli tisti, ki nimajo lastne-
ga prevoza, na voljo brezplačni prevoz. 
Bodisi za obisk zdravnika, trgovine, 
pokopališča, javnih ustanov idr.

S projektom želimo spodbuditi ak-
tivno življenje, vzpostaviti medgenera-
cijsko sodelovanje, povezovanje in so-
lidarnost.

Komu so prevozi namenjeni?

Brezplačni prevozi so namenjeni 
starejšim od 65 let, gibalno oviranim 
občankam in občanom občine Laško, 
ki nimajo drugih možnosti transpor-
ta oziroma nimajo možnosti uporabe 
javnega prevoza ali je slednji termin-
sko neustrezen glede na potrebe pro-
silca prevoza in so načeloma oddalje-
ni od mestnega ali vaškega jedra več 

kot en kilometer. Vsak posameznik lah-
ko brezplačni prevoz koristi največ 3 krat 
na mesec.

Lokacija prevozov

Prevozi se izvajajo znotraj občine Laš- 
ko.

Izvajanje prevozov

Prevozi se izvajajo ob delavnikih med 
7. in 16. uro, ob vikendih in praznikih pa 
ne. Vse prevoze je potrebno rezervira-
ti najmanj 3 dni vnaprej, saj je potrebno 
uskladiti potrebe in želje čim večjega šte-
vila prevoza željnih.

Rezervacija prevozov

Prevoze rezervirajte na telefonski šte-
vilki 051 30 50 20, od ponedeljka do če-
trtka, med 7. in 15. uro, ob petkih pa med 
7. in 13. uro.

Klicatelj sporoči koordinatorju po-
datke:

• ime in priimek, lokacijo vstopa, te-
lefonsko številko,

• termin (datum in ura),
• lokacijo prevoza,
• povedati je treba ali klicatelj potre-

bujejo spremstvo ali pomoč,
• povedati je treba, če potrebujejo 

prevoz nazaj,
• približen čas trajanja opravka.

Koordinacija in vozniki

Klicni center je vzpostavljen na 
Trubarjevem nabrežju. Prevoze izvaja 
izbrani ponudnik Taxi službe iz obmo-
čja občine Laško. Prevoznik ima ure-
jeno ustrezno zavarovanje potnikov v 
primeru prometne nesreče.

Verjamemo, da se bodo projekta 
Prijateljstvo poslužili vsi, ki potrebuje-
jo pomoč in da je to pomembna prido-
bitev za vse starejše in gibalno ovirane 
občanke in občane Občine Laško.

Za vključitev v projekt Prijateljstvo 
se morajo vsi bodoči uporabniki regi-
strirati na Občini Laško oz. poklicati 
št.  03 733 87 00.

MJK

PROJEKT PRIJATELJSTVO – BREZPLAČNI 
PREVOZI ZA STAREJŠE IN GIBALNO OVIRANE

MEDOBČINSKO 
TEKMOVANJE »KAJ 
VEŠ O PROMETU«

Letos smo medobčinsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu« med občinama La-
ško in  Radeče organizirali v petek, 17. 5. 
2019. Tekmovanja se je udeležilo samo 5 
otrok starih od 12 do 15 let. Teorijo so 
tekmovalci opravili v računalniški učil-
nici na Podružnični šoli Debro, nato pa 
smo se odpravili na poligon v Ločico ob 
Savinji. Tam so tekmovalci, s pomoč-
jo predstavnika Policijske postaje La-
ško ter članov Avto moto društva Laško 
in Združenja šoferjev in avtomehanikov 

Laško, opravili preizkus varne vožnje in 
nato še spretnostno vožnjo po poligonu. 

Po vseh zbranih točkah za posame-
zne discipline (teorija, vožnja in poligon) 
smo po malici za vse sodelujoče, razgla-
sili rezultate tekmovanja. Zmagal je Ne-

rim Gavranović, učenec Osnovne šole 
Primoža Trubarja Laško, drugo mesto je 
dosegel Matija Slapšak prav tako učenec 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško 
in tretje mesto je dosegel Žan Tovornik 
učenec Osnovne šole Antona Aškerca 
Rimske Toplice.

Vsem trem je Dimitrij Gril, predse-
dnik Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Laško, čestital ter 
jim podelil priznanja in medalje.

Zmagovalec tekmovanja Nerim Gavra-
nović, se je v soboto, 25. 5. 2019, udeležil 
državnega tekmovanja »Kaj veš o prome-
tu«, ki je bil letos v Mislinji in dosegel od-
lično 11. mesto.

Jasna Kermelj

vost življenja vsem občanov in vsem generacijam, jih spodbuja-
jo k skupnim aktivnostim in prostovoljnemu delu. 

Na festivalu so se predstavile s svojimi aktivnostmi na podro-
čju prostovoljstva naslednje prostovoljske organizacije in dru-
ge institucije: Hiša generacij in Medgeneracijsko društvo Laško, 
RKS Območno združenje Laško-Radeče, župnijska Karitas La-
ško, Društvo Vesele nogice, Društvo Sožitje Laško, OŠ Primoža 
Trubarja Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, ŠMOCL, 
Območno združenje Slovenskih časnikov Laško in Gasilska 
zveza Laško. 

V kulturnem programu so nastopili Veteranska godba Gamb-
rinus, učenci Glasbene šole Laško-Radeče, Aleš Rajh iz društva 
Sožitje in učenci OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 

Župan Občine Laško se je javno zahvalil vsem prostovoljcem 
– posameznikom, društvom in drugim institucijam na vseh 
področjih delovanja v občini Laško, ki s svojim nesebičnim pro-
stovoljskim delom delujejo v dobro drugih in za skupno javno 
korist. 

Sandra Baracchini
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Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja Občinskega sveta Občine Laško

o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE 

LAŠKO V LETU 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:
a)  NAZIV ČASTNI OBČAN:
 je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Občinski svet 

Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na po-
dročju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in 
drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in pre-
poznavnosti občine v Republiki Sloveniji in tujini. 

b) GRB OBČINE LAŠKO:
• zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posa-

mezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe 
ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znan-
stvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali 
drugem področju, hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo 
izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško 
na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb Občine La-
ško se praviloma podeli posamezniku ob zaključku njegove kariere 
oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje celovite ter zaključene 
faze razvoja. 

• srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posa-
mezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspe-
hov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvoj-
nem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati 
pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za 
razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike 
Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško se podeli praviloma 
posamezniku po zaključku daljšega obdobja njegove kariere oziroma 
pomeni pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja. 

• bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posa-
mezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne 
uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, 
znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževal-
nem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjen pre-
jemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.

Praviloma se lahko podeli en (1) naziv častnega občana Občine La-
ško, en (1) zlati grb, dva (2) srebrna grba in tri (3) bronaste grbe Občine 
Laško. 

2. PREDLAGATELJI

Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine 
ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in 
druge organizacije. 

3. PREDLOG ZA PODELITEV

Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki in 
morajo vsebovati naslednje podatke:
• podatki o predlagatelju (ime in priimek/naziv družbe, naslov, kon-

taktni podatki),
• vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan, zlati 

grb, srebrni grb ali bronasti grb),
• podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in priimek, na-

slov, kontaktni podatki),
• utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna 

s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov 
ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,

• listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
• datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastopnika 

za pravne osebe.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE

Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 La-
ško, s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti, prav tako 
se lahko oddajo po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si. 
Predlogi se oddajo v kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom 
predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo predlogov je do 
petka, 6. 9. 2019. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v skladu z določili 
tega razpisa.

5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Javni razpis bo objavljen v junijski številki Laškega biltena, na spletni 
strani Občine Laško www.lasko.si, na oglasni deski v prostorih Obči-
ne Laško in na oglasnih deskah KS. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Laško, kontaktna 
oseba Tanja Grabrijan, tel. 03/7338 711 ali na e-naslov: občina@lasko.si.

Številka: 430-18/2019 
Laško, dne 29. 5. 2019 

Janko Cesar,
predsednik Komisije za mandatna 
 vprašanja, volitve in imenovanja

Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) razpisuje

JAVNI RAZPIS 
ZA PODELITEV PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA  

V LETU 2020

Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet Laško posamezniku 
ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje 
časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem 
področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to nji-
hovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti 
občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.

Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca na leto.
Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca morajo biti predlo-

ženi v pisni obliki in morajo vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• podatke in predstavitev kandidata,
• utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov, 

uspehov ali dela kandidata, 
• listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje, 

• datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig 
in podpis zastopnika.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja An-

tona Aškerca.
Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti kuverti na naslov 

OBČINSKI SVET LAŠKO, Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Predlog za 
priznanje Antona Aškerca v letu 2020« ali na elektronski naslov: ob-
cinski.svet@lasko.si.

Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do 
petka, 22. 11. 2019. 

Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo pra-
vočasni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki 
kot tudi vsi predlagatelji obveščeni po odločitvi Občinskega sveta Laško.

Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete kontaktno 
osebo Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 733 87 20.

 
Številka: 41010-244/2019
Datum: 23. 5. 2019

Janko Cesar,
predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
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Številka: 3523-17/2019-10503
Datum: 17. 6. 2019 

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 
56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Pravil-
nika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), 
Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, od-
dajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju naje-
mnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15 in 68/18) in sklepa Odbora za 
gospodarski razvoj občine z dne 8. maja 2019, Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, 3270 Laško, 

o b j a v l j a 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ 

V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1. Predmet razpisa 
Občina Laško (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem 

okvirno 20 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičen-
cem oddana v najem predvidoma v letih 2020 in 2021. Število oddanih 
stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih sta-
novanj na območju celotne Občine Laško, ki bodo na razpolago v letih 
2020–2021, oziroma do objave novega razpisa. 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
• lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so 

glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj (v nadaljevanju: pravilnik) oproščeni plačila varščine;

• lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so 
glede na določila 10. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci 
za plačilo varščine.
Od razpisanega okvirnega števila stanovanj bo predvidoma:

• 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na 
socialne razmere oproščeni plačila varščine in se bodo uvrščali na listo 
A, in 

• 8 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo 
mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezanci za pla-
čilo varščine ter se bodo uvrščali na listo B. 

• 2 stanovanji namenjeni za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so 
trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti prosilci se bodo 
uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila varščine) 
oziroma liste B (zavezanci za plačilo varščine), odvisno od dohodka 
gospodinjstva in števila družinskih članov. 

V kolikor na posamezni listi ne bo dovolj upravičencev, se stanovanja, 
ki so namenjena za to listo, oddajajo po drugi listi. 

Stanovanja za invalide so na lokacijah Cesta v Rečico in Aškerčeva ces-
ta, v kolikor bo izpraznjeno katero od prilagojenih stanovanj, druga sta-
novanja pa na območju celotne Občine Laško. Lastnik stanovanj je Obči-
na Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

1. 2. Neprofitna najemnina 
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ura-
dni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15), ozi-
roma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencije najemnine v 
skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma pred-
pisom, veljavnim v času najema stanovanja. 

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 
320 točkami, znaša mesečna neprofitna najemnina, izračunana na podla-
gi sedaj veljavnih predpisov 180,52 €.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od 
najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do 
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno 
pogodbo s tržno najemnino po merilih in postopku, določenim s pravil-
nikom. 

1. 3. Površinski normativi 
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji po-

vršinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila varščine

– lista A

Površina stanovanja
s plačilom varščine

– lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega 
in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upraviče-
nec s tem strinja ali če to želi. Razpisnik lahko odda v najem tudi večje 
stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se raz-
lika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji 
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državlja-

ni Republike Slovenije in osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so 
bile po Zakonu o tujcih (Ur. list RS, št. 1/91-I s spremembami) izbrisane 
iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za 
stalno bivanje, ker je bila ugotovljena upravičenost po Zakonu o povrači-
lu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Ur. 
list RS, št. 99/13). Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa ter 
tekom trajanja razpisnega postopka prijavljeno stalno prebivališče na ob-
močju Občine Laško. 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
• invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno 

pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v 
občini večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč dru-
ge osebe in zdravstvene storitve;

• najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prej-
šnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za 
dodelitev neprofitnega stanovanja po pravilniku.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem ne morejo 

biti prosilci:
• ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in 

niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega 
razmerja ter morebitnih stroškov sodnega postopka; 

• ki so najemniki bivalne enote v lasti razpisnika in enote ne upora-
bljajo primerno, povzročajo škodo lastniku bivalne enote in škodo na 
skupnih prostorih ter tekom razpisnega postopka nimajo poravnanih 
vseh obveznosti iz naslova uporabe bivalne enote. 

2.2. Dohodkovni kriterij 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če meseč-

ni dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto 
plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.092,47 €. Maksimal-
ne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici v stolpcu LISTA B. 

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno iz spodnje 
preglednice, prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A (oproščeni 
plačila varščine) ali za stanovanja po listi B (zavezani za plačilo varščine).



OBČINSKA UPRAVA

7

Razmejitev med prosilci liste A in liste B je razvidna iz naslednje pre-
glednice: 

Velikost 
gospo-
dinjstva

LISTA A LISTA B

% Meja dohod-
ka v EUR

% Meja dohodka v EUR

1-člansko 90 % do 983,22 € od 90 do 
200 %

nad 983,22 € do 
2.184,94 €

2-člansko 135 % do 1.474,83 € od 135 do 
250 %

nad 1.474,83 € do 
2.731,18 € 

3-člansko 165 %
do 1.802,58 €

od 165 do 
315 %

nad 1.802,58 € do 
3.441,28 € 

4-člansko 195 % do 2.130,32 € od 195 do 
370 %

nad 2.130,32 € do 
4.042,14 € 

5-člansko 225 % do 2.458,06 € od 225 do 
425 %

nad 2.458,06 € do 
4.643,00 €

6-člansko 255 % do 2.785,80 € od 255 do 
470 %

nad 2.785,80 € do 
5.134,61 € 

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nada-
ljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in spodnjo mejo 
liste B in 25 odstotnih točk za zgornjo mejo liste B.

Obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno 
pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Finanč-
ni upravi Republike Slovenije, zato morajo prosilci podatke o neto do-
hodkih gospodinjstva predložiti sami, za navedeno obdobje in za vsakega 
polnoletnega člana gospodinjstva skupaj s kopijo odločbe o odmeri do-
hodnine za leto 2018. 

2.3. Premoženje prosilca 
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo po-

leg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
• da prosilec ali kdo izmed ožjih članov njegovega gospodinjstva ni naje-

mnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z nepro-
fitno najemnino;

• da prosilec ali kdo od ožjih članov njegovega gospodinjstva ni lastnik 
ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katerega vred-
nost presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Izjema so lastniki 
ali solastniki stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v na-
jem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;

• da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega pre-
moženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.
Vrednost 40 % primernega stanovanja glede na velikost prosilčevega 

gospodinjstva je razvidna iz preglednice. 

Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja (vse drugo pre-
mično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upoštevanju šte-
vila članov gospodinjstva ne sme presegati naslednjih zneskov: 

Število članov 
gospodinjstva

Največja površina 
lastniškega stanovanja 

Najvišja vrednost primer-
nega stanovanja in drugega 

premoženja - 40 % vrednosti 
primernega stanovanja

1-člansko do 10 m2 15.512,37 €
2-člansko do 15 m2 18.515,20 €
3-člansko do 22 m2 22.763,60 €
4-člansko do 27 m2 26.224,26 €
5-člansko do 32 m2 30.381,76 €
6-člansko do 35 m2 33.579,84 €

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošte-
vajo stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 € in površinski 
normativi, predvidenimi za stanovanja s plačilom varščine. Za vsakega nadaljnje-
ga člana se površina lastniškega stanovanja poveča za 3 m2, najvišja vrednost dru-
gega premoženja poveča za 1.918,85 evrov. 

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja prosilca in njegovih ožjih dru-
žinskih članov bo upoštevana vrednost nepremičnin po modelu vredno-
tenja nepremičnin, dostopnem na portalu Prostor Geodetske uprave Re-
publike Slovenije. Če se prosilec z navedenim vrednotenjem ne strinja, 
lahko predloži uradno cenitev nepremičnine, opravljeno s strani pooblaš-
čenega ocenjevalca nepremičnin oziroma sodno zapriseženega cenilca. 

2.4. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu 
Na razpisu ne morejo sodelovati:

• tisti, ki jim je bila najemna pogodba po sklepu sodišča odpovedana, 
razen če so poravnali vse obveznosti iz prejšnjega najemnega razmer-
ja, vključno s stroški sodnega postopka (pogoj se nanaša tudi na bivše 
uporabnike stanovanja); 

• tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Laško in ne 
plačujejo obveznosti za stanovanje.

2.5. Dodaten pogoj
Skladno z določili 4. člena pravilnika razpisnik določa še dodatni po-

goj, in sicer: stalno bivališče v Občini Laško. Število točk, do katerih je 
upravičen prosilec glede na stalnost bivanja, je naslednje: 

Stalno bivanje na območju Občine 
Laško: 

LISTA A LISTA B

nad 5 do 10 let 20 točk 20 točk
nad 10 let do 15 let 40 točk 40 točk
nad 15 let do 20 let 80 točk 80 točk
nad 20 let 100 točk 100 točk

Opomba: Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote 
Laško. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve 
bivanja se leta seštevajo. Točkuje se le doba bivanja prosilca, ne ostalih družin-
skih članov. Upošteva se bivanje na območju, ki ga v času razpisa obsega Občina 
Laško. 

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH 
IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s 
točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem ter na podlagi točkovnega vrednotenja predno-
stnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom. 

Ocenjuje se izključno stanovanjske pogoje prosilca kot tudi zdravstve-
ne razmere članov njegovega gospodinjstva, s katerimi kandidira na raz-
pisu ne glede na morebitno ločeno bivanje med njimi. 

3.1. Splošne in dodatne prednostne kategorije prosilcev 
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: 

• mlade družine in mladi - prosilec ima mlado družino z najmanj enim 
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let (rojeni po 1. 
1. 1984). Upoštevajo se vse družinske oblike, tudi družina z le enim ro-
diteljem. Prosilec je samski in ni star več kot 30 let (rojeni po 1.1.1989).  

• družine z večjim številom otrok - prosilec ima najmanj tri otroke. 
Upošteva se tudi zdravniško izkazana nosečnost. 

• invalidi in družine z invalidnim članom, v kolikor ni zagotovljeno 
institucionalno varstvo: 

• družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali težko duševno 
motnjo ugotovljeno po pristojni komisiji ali ki živi z otrokom z okva-
ro čuta ali ki živi z otrokom, trajno vezanim na uporabo invalidskega 
vozička. Kot dokaz mora prosilec vlogi priložiti izvid in mnenje spe-
cialistične pediatrične službe oziroma odločbo po Pravilniku o razvr-
ščanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. list SRS, št. 18/77 s 
spremembami) ter Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 88/13) ali iz-
vid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločbo in mnenje 
multidisciplinarnega tima v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 58/11 s spremembami) oziroma 
Zakonom o celotni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. list RS, št. 41/17) iz katerih izhaja, da je otrok, skladno 
s Kriteriji za opredelitev primanjkljajev, oziroma ovir motrenj otrok s 
posebnimi potrebami opredeljen, kot otrok s primanjkljaji na predvi-
denih področjih. 

• družina, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid. Prosilec 
mora vlogi priložiti odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

• družina, katere odrasli družinski član ima podaljšano roditeljsko pra-
vico. Odločba iz katere je razvidno, da ima odrasli družinski član po-
daljšano roditeljsko pravico. 

• prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podna-
jemniki. Prosilec dokazuje delovno dobo s potrdilom Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje RS, s kopijo delovne knjižice ali 
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overjenim potrdilom aktualnega delodajalca. Upošteva se zgolj delov-
na doba prosilca (dejanska zaposlitev), ne pokojninska doba. 

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu z 2. odstavkom 6. 
člena pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: 
• prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobraz-

be ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavlja-
nje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo. Prosilec predloži 
potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopija diplome, spričevala, spriče-
valom iz tujine se priloži mnenje o priznavanju in vrednotenju izobra-
ževanja);

• prosilci, ki so vsaj enkrat sodelovali na prejšnjih razpisih in so tudi 
izpolnjevali razpisne pogoje, tako da so se vsaj enkrat dejansko 
uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili 
pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih 
stanovanj. Določilo ne velja za prosilce, ki so sodelovali na razpisih, pa 
niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno 
listo upravičencev. Pri prosilcih, ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno 
stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih raz-
pisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje. Upošteva se zgolj 
udeležba prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva. 

• prosilec živi ali je v obdobju treh let pred razpisom živel v rejniški 
družini in ob polnoletnosti in prenehanju rejništva nima pogojev za 
vrnitev k staršem. Prosilec predloži odločbo in mnenje centra za soci-
alno delo. 

• prosilec je aktivni član socialno humanitarne organizacije, oziro-
ma aktivni pripadnik organizacije s področja zaščite, reševanja in 
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Prosilec predloži potrdilo 
predsednika ali poveljnika organizacije.

3.2. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij 
Prednostne kategorije prosilcev se za posamezno listo A oziroma listo 

B točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
v skladu s 1. odstavkom 6. člena pravilnika

1. Mlade družine, mladi: 

• starost družine do 35 let 90 točk 90 točk
• starost prosilca do 30 let 60 točk 60 točk
2. Družina z večjim številom otrok: 

• najmanj trije otroci 50 točk 50 točk 
3. Invalidi in družine z invalidnim članom, v
    kolikor ni zagotovljeno institucionalno varstvo: 

• družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje 
ali težko duševno motnjo ugotovljeno po pri-
stojni komisiji ali ki živi z otrokom z okvaro čuta 
ali ki živi z otrokom, trajno vezanim na uporabo 
invalidskega vozička 

50 točk 50 točk

• družina, katere prosilec ali odrasli družinski član 
je invalid

50 točk 50 točk

• družina, katere odrasli družinski član ima po-
daljšano roditeljsko pravico 

50 točk 50 točk

4. Prosilci z daljšo delovno dobo, 
    ki so brez stanovanja ali podnajemniki: 

• prosilec je moški - več kot 13 let delovne dobe 50 točk 50 točk
• prosilec je ženska - več kot 12 let delovne dobe 50 točk 50 točk
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
v skladu z 2. odstavkom 6. člena pravilnika

1. Izobrazba prosilca: 

• VI – višja 50 točk 50 točk
• VII/1 – visoka strokovna/1. bolonjska stopnja
• VII/2 – univerzitetna ali visoka strokovna s spec. 

ali magisterijem/2. bolonjska stopnja 

60 točk 60 točk

• VIII – magisterij ali IX – doktorat 80 točk 80 točk
2. Uvrstitev prosilca na prednostno listo na 
prejšnjih razpisih: 50 točk za vsak predhodni raz-
pis, na katerem se je prosilec uvrstil na prednostno 
listo, ob pogoju, da se je prosilec na predhodnem 
razpisu uvrstil med upravičence, vendar največ 150 
točk 

50 – 150 
točk

50 – 150 
točk

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B

3. Prosilec živi ali je v obdobju treh let pred raz-
pisom živel v rejniški družini in ob polnoletnosti 
in prenehanju rejništva nima pogojev za vrnitev k 
staršem: 

50 točk 50 točk

4. Prosilec je aktivni član socialno humanitarne 
organizacije, oziroma aktivni pripadnik organi-
zacije s področja zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah:

50 točk 50 točk

Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanj-
skih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev prosilcev 
v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega 
reda: prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na območju Občine Laško; 
mlade družine; uvrstitev na prejšnjih razpisih; prosilci z daljšo delovno 
dobo in izobrazba prosilca. V primeru, da so prosilci prvo opredeljene 
kategorije še vedno izenačeni, se postopek nadaljuje z naslednjo predno-
stno kategorijo. 

VI. VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika 
iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob 
upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne 
najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali po-
računa ob prenehanju najemnega razmerja.

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega 
mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred odda-
jo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

V. RAZPISNI POSTOPEK

5.1. Obrazci 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih sta-

novanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu razpisnika. 
Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 17. 6. 2019 
do vključno 17. 7. 2019 v glavni pisarni Občine Laško, v pritličju objekta 
na Mestni ulici 2 v Laškem, v času uradnih ur. Obrazec vloge je na voljo 
tudi na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/. 

5.2. Upravna taksa 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 

22,60 € za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). Upravno ta-
kso lahko prosilci plačajo s plačilno kartico ali gotovino v glavni pisarni 
ali s plačilnim nalogom na račun št.: 01257-4570309136, sklic na št. 11 
75566-7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi 
na vlogo.

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprosti-
tev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona 
o upravnih taksah, da so: 
• prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih 

socialnega varstva; 
• prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva;
• prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo 

odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. 

Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo. 

5.3. Rok za oddajo vloge 
Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati od 17. 6. 2019 do vključno 

17. 7. 2019 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, 3270 Laško. Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo tudi osebno v 
Glavni pisarni Občine Laško v času uradnih ur. 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v določe-
nem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v postav-
ljenem roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpi-
snega roka, bodo s sklepom zavržene.

5.4. Priloge k vlogi 
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci 

obvezno priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5., druge 
listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. V primeru, 
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da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne 
priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo 
vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.
1. Izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdra-

vstvenih razmer. 
2. Izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov 

(s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih za-
stopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani go-
spodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih 
upravljavcih zbirk podatkov. 

3. Potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od  
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca 
pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2018 
oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za do-
hodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbni-
ku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna 
socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz živ- 
ljenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč) 
in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2018. 

4. Potrdilo o delovni dobi. 
5. V primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, nje-

govega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje). 

6. Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis stanovanjskih raz-
mer, če je prosilec brez stanovanja (naslov bivanja prijavljen na pri-
stojnih institucijah); najemna ali podnajemna pogodba oziroma izja-
va prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; dokazilo o bivanju pri starših 
ali sorodnikih: potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skup-
nosti za starše oziroma sorodnike; prosilec, ki je (so)lastnik stanova-
nja: dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine – cenitev oz. 
vrednost GURS.

7. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bi-
vanja – stanovanje, ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sis-
temu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vred-
nosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni 
list SRS, št. 25/81, Uradni list RS, št. 18/91-I – SZ, 65/99 in 127/04), 
oziroma z največ 170 točkami po novem sistemu točkovanja po Pra-
vilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05); zapisnik o točkovanju sta-
novanja ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, 
dotrajane inštalacije ipd. 

8. V primeru neprimerne stanovanjske površine – navedba stanovanjske 
površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter na-
vedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebi-
vališče in posamezne prostore uporabljajo. 

9. Kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakon-
ske skupnosti oziroma potrdilo o registraciji istospolne partnerske 
skupnosti ali potrdilo o sklenjeni partnerski zvezi ali overjeno izjavo 
o obstoju partnerske zveze. 

10. Kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka.
11. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let.
12. Zdravniško potrdilo o nosečnosti. 
13. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladole-

tnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskr-
ba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske 
razmere). 

14. Odločbo in mnenje Centra za socialno delo o prenehanju bivanja v 
rejniški družini in nezmožnosti vrnitve k staršem. 

15. Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – 
dokazilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odločba o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvr-
šilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca.

16. Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski 
član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana 
na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe.

17. Dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije ali invalidnosti zaradi 
okvare čuta ali odločbo o razvrstitvi otroka ali izvid in menjen speci-
alistične pediatrične službe.

18. Potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o kro-
nični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti starejše od 30 dni. 

19. Potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričeva-
la). Listinam, izdanim v tujini, mora biti priloženo mnenje o prizna-
vanju in vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center. 

20. Izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v na-
jemu neprofitno stanovanje. 

21. Dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega pre-
bivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote). 

22. Izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
23. Dokazilo o dobi bivanja v Občini Laško (UE Laško).
24. Dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse. 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa. 

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu 
članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega 
državnega organa. 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega 
roka udeležencem razpisa ne vrača.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določe-
nem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku 
ne bodo dopolnjene z obveznimi dokazili, navedenimi pod tč. 1., 2., 
3. in 5., in jih tudi razpisnik ne more pridobiti skladno z določilom 11a. 
člena SZ-1 neposredno iz uradni evidenc ter vloge, oddane po zaključku 
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog 
in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske in druge razmere prosilcev.

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času od-
daje vloge in so navedene v vlogi. Poznejših sprememb se NE upošteva. 
V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo 
vloge.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočas-
nih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikova-
nje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih 
poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter posa-
meznikih. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. 

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni 
upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti 
na prednostno listo. 

Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer 
bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na pred-
nostni listi A in B. Seznam uvrščenih upravičencev bo javno objavljen na 
enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne-
uvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Udeleženec razpi-
sa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odlo-
čitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Laško. O pritožbi odloči v roku 
90 dni župan Občine Laško. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. 

Po rešitvi pritožb bo objavljen dokončen seznam upravičencev. Z us-
pelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas 
in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne 
dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi na-
jemne pogodbe ne odzove, oziroma stanovanje po podpisu najemne po-
godbe ne prevzame se črta iz seznama upravičencev, pridobljena upravi-
čenja pa prenehajo. Prav tako se črta iz seznama tudi uspeli upravičenec, 
ki poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje ali ne želi več. 

Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red 
po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpolo-
žljivih stanovanj. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vpli-
vajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz sezna-
ma upravičencev.

Vse informacije lahko dobite v času uradnih ur osebno na Občini La-
ško, Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, Laško in na tele-
fonskih številkah 03 7338 700 - tajništvo ali 03 7338 712 – Stanka Jošt ter 
na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si.

Franc Zdolšek, 
župan Občine Laško 



1. mesto v kategoriji najbolj urejen 
javni objekt/podjetje v letu 2018 

Zastor, d.o.o., Spodnja Rečica 80d

1. mesto v kategoriji najbolj urejena kmetija v letu 2018 
Kmetija Videc, Tovsto 8

1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2018
Antonija in Marjan Romih, Trojno 6a

1. mesto v kategoriji najbolj urejena 
vas/zaselek/naselje/ulica v letu 2018

Trg svobode, Laško 

v sodelovanju s Komunalo Laško in
Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK) 

objavlja

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI 
IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2019

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA 
IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in 
obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje 
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s 

turizmom.

II.
Občina Laško v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško (STIK) organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini 
Laško. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k 

lepšemu in privlačnejšemu okolju.

III.
Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne 
institucije ter fi zične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko 
prijavijo posamezne fi zične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva. Tisti, ki so v 
preteklem letu dosegli prvo mesto znotraj posamezne kategorije, se ne morejo prijaviti v 

tekočem letu. Prav tako na tekmovanju ne morejo sodelovati zaposleni v občinski upravi.

IV.
V letošnjem letu so objekti razvrščeni v naslednji dve kategoriji:

1. najlepša vas / zaselek / naselje / ulica,
2. najlepša  hiša.

Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih 
površin, ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.

V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo trije člani, po 

eden iz Občinske uprave Laško, Komunale Laško in STIK-a.

VI.
Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj 
posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, 
tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50% 
celotne ocene. V primeru utemeljenega suma, da je pri spletnem glasovanju prišlo do 
nepravilnosti, si organizator tekmovanja pridržuje pravico do ukrepanja v skladu z nastalo 

situacijo.

VII.
Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji 

slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,

2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.

Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo 
označevala ta dosežek v okolju.

VIII.
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si. 

Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.

VIIII.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri 
»tekmujete«. Prijave pošljite najpozneje do 15. 7. 2019 na naslov Občina Laško, Mestna 

ulica 2, 3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
 Franc Zdolšek
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1. mesto v kategoriji najbolj urejen 
javni objekt/podjetje v letu 2018 

Zastor, d.o.o., Spodnja Rečica 80d

1. mesto v kategoriji najbolj urejena kmetija v letu 2018 
Kmetija Videc, Tovsto 8

1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2018
Antonija in Marjan Romih, Trojno 6a

1. mesto v kategoriji najbolj urejena 
vas/zaselek/naselje/ulica v letu 2018

Trg svobode, Laško 

v sodelovanju s Komunalo Laško in
Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK) 

objavlja

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI 
IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2019

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA 
IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in 
obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje 
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s 

turizmom.

II.
Občina Laško v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško (STIK) organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini 
Laško. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k 

lepšemu in privlačnejšemu okolju.

III.
Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne 
institucije ter fi zične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko 
prijavijo posamezne fi zične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva. Tisti, ki so v 
preteklem letu dosegli prvo mesto znotraj posamezne kategorije, se ne morejo prijaviti v 

tekočem letu. Prav tako na tekmovanju ne morejo sodelovati zaposleni v občinski upravi.

IV.
V letošnjem letu so objekti razvrščeni v naslednji dve kategoriji:

1. najlepša vas / zaselek / naselje / ulica,
2. najlepša  hiša.

Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih 
površin, ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.

V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo trije člani, po 

eden iz Občinske uprave Laško, Komunale Laško in STIK-a.

VI.
Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj 
posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, 
tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50% 
celotne ocene. V primeru utemeljenega suma, da je pri spletnem glasovanju prišlo do 
nepravilnosti, si organizator tekmovanja pridržuje pravico do ukrepanja v skladu z nastalo 

situacijo.

VII.
Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji 

slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,

2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.

Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo 
označevala ta dosežek v okolju.

VIII.
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si. 

Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.

VIIII.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri 
»tekmujete«. Prijave pošljite najpozneje do 15. 7. 2019 na naslov Občina Laško, Mestna 

ulica 2, 3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
 Franc Zdolšek

TUDI LETOŠNJA DIRKA PO SLOVENIJI BO ŠLA SKOZI 
LAŠKO

26. kolesarska DIRKA PO SLOVENIJI bo od 19. do 23. junija 
in karavana približno 130 kolesarjev bo šla tudi letos skoz La-
ško, in sicer že v 1. etapi.

Naj spomnimo, da je bilo Laško lani tista destinacija, ki je še 
posebej izstopala. Laško je namreč prejelo nagrado za izvirno 
promocijo. Ob dirki je Slovenijo spoznavalo več milijonov te-
levizijskih gledalcev in uporabnikov družbenih omrežij. Tako 
bo tudi letos, ko bomo v Laškem na parkirišču nasproti Rimske 
ceste nadaljevali lanskoletno zgodbo, ko so učenci OŠ Primoža 
Trubarja na edinstven način predstavili Občino Laško.

Celotno dirko bo prenašal Eurosport in sicer v več kot 120 
državah sveta, neposredni prenos pa bo zagotovila tudi Tele-
vizija Slovenija. Že lanska izvedba je potrdila dejstvo, da si je 
slovenska dirka izborila pozornost kolesarskih navdušencev po 
vsem svetu, saj je število lanskih ogledov presegalo devet milijo-
nov. Izjemno navdušenje pa so pokazali tudi številni sledilci na 
družbenih medijih.

Tudi letošnja dirka, zaradi izredno uspešne lanske izvedbe, 
zdaj uvrščena celo v višjo kategorijo HC (Hors Class), bo znova 
trajala pet dni, na trasi, dolgi nekaj več kot 814 kilometrov pa se 
bo pomerilo 18 ekip, od tega pet ekip svetovne serije UCI World 
Tour: BORA – hansgrohe (Nemčija), Mitchelton – Scott (Av-

stralija), Bahrain – Merida (Bahrain), Team Dimension Data 
(Južnoafriška republika) in UAE Team Emirates (ZAE).

Kolesarji bodo v sredo, 19. junija, že v 1. etapi spoznali ob-
čino Laško. Približno ob 14. uri bodo šli najprej skozi Rimske 
Toplice, ob 14:09 pa se bodo peljali skozi Laško. Takrat bodo 
tudi delne zapore cest, zato prosimo za upoštevanje prome-
tnih signalizacij.

Prva etapa s štartom v Ljubljani in ciljem je v Rogaški Slatini, 
dolga bo 170 km.

Vsi pa vljudno vabljeni, da podprete najboljše kolesarje, ko se 
bodo peljali skozi našo občino.

MKJ

KOLESARSKA BRV SLUŽI NAMENU

Konec septembra 2017 se je začela gradnja dela kolesarske 
poti Celje-Laško-Zidani Most. Na odseku kolesarske povezave 
na območju Tremerij, ki je dolg 2,5 km, smo postavili tudi novo 
brv za kolesarje in pešce.

Projekt izgradnje bo prispeval k uresničevanju ciljev celostne 
prometne strategije Občine Laško in Mestne občine Celje, v pri-
hodnosti, ko bo kolesarska povezava D1 povezana v celoto, pa 
bo ta odsek služil tudi za daljinsko kolesarjenje.

V soboto, 13. aprila, smo slovesno pozdravili novo pridobi-
tev, ko smo obeležili postavitev nove 92 metrov dolge in 1,2 mi-
lijona evrov vredne brvi za kolesarje in pešce.

Smisel celotnega aprilskega dogodka je nadaljevanje pove-
zovanja turističnih nosilcev ter privabiti čim več gostov v naše 
kraje.

Pri sami gradnji kolesarske brvi, ki je del projekta izgradnje 
državnih kolesarskih poti, je bil glavni nosilec Direkcija RS za 

infrastrukturo. Sredstva za projekt so zagotovile občine Osred- 
njega celjskega območja iz kvote Dogovora za razvoj regij ozi-
roma Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Direkcija RS za 
infrastrukturo. Občina Laško je poskrbela za obsežen del pred 
samo gradnjo – od projektov, gradbenega dovoljenja, zemljišča 
za brv.

Na otvoritev so se župan Občine Laško Franc Zdolšek, župan 
MO Celje Bojan Šrot, podžupana obeh občin, podžupanja, os-
tali predstavniki občin, Direkcije, medijev, idr. pripeljali s Ko-
lesCi, to so kolesa iz sistema javne izposoje koles, ki bo zdaj lah-
ko zaživel v polni moči. Namreč s to kolesarsko povezavo, je 
zdaj omogočen prvotni namen sistema javne izposoje koles, to 
je da si uporabnik izposodi kolo v Laškem, se z njim odpelje do 
Celja in ga lahko tam tudi pusti, ali obratno.

V kulturnem programu sta nastopili Laška pihalna godba in 
Pihalni orkester Celje, ki sta se za namen te otvoritve povezali 
in skupaj igrali.

MKJ
Župan Občine Laško Franc Zdolšek, vodja projekta Aleš Gedrih (DRSI), Tomaž Wil-
lenpart (DRSI), župan MO Celje Bojan Šrot po prerezu traku (foto: Boris Vrabec)
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PRIČETEK GRADNJE NOVEGA MOSTU NA OBMOČJU 
LAŠKO JUG

V mesecu juniju so se začela zemeljska dela priprave platojev 
za naleganje mostne konstrukcije na desnem bregu reke Savi-
nje. Most bo po pogodbenih določilih zgotovljen do konca leta 
2020 in bo pomenil veliko razbremenitev prometa v mestnem 
središču Laškega, pomemben pa bo tudi z vidika lažje dostop-
nosti vseh krajev in turistične atraktivnosti na vzhodnem pre-
delu občine. 

Most bo imel vmesno podporo, ki bo na lokaciji obstoječe si-
pine, in bo skupne dolžine 125 m, v širino bo meril 9,6 m. Preko 

mostu bo potekala nova trasa državne ceste na levi breg in se bo 
nadaljevala preko mostu M1 preko Lahomnice v smeri Marija 
Gradca, nadaljevala pod novim podvozom in preko novega mo-
stu M2 preko Lahomnice. Na obstoječi državni cesti G1-5 bodo 
zgrajeni levi zavijalci in nameščeni semaforji. Gradnja bo zahte-
vala izjemno pozornost zaradi nature 2000 glede rib in prehra-
njevanja ptic. Vrednost izgradnje mostu je dobrih 5,4 mio EUR 
brez DDV-ja.

Dela bo izvajalo podjetje Kolektor CPG, d. o. o. (vodilni part- 
ner) s podizvajalci Kolektor Koling, d. o. o., Impresa Polese, s. p. a.,  

VOC Celje, d. o. o.. Projektanti objekta pa so Lineal, d. o. o. in 
Ponting, d. o. o.

NOV PODHOD V DEBRU

V mesecu maju so stekla dela izgradnje novega podhoda v 
Debru, ki bo omogočal varnejši prehod pešcem, invalidom in 
kolesarjem do avtobusnih postajališč. Do zdaj so se prehodi 
vršili preko tirov. 

Luka Picej

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 
V DEBRU 

Cesta z oznako LC 200171 Debro-Za-
vrate velja za eno najbolj obremenjenih 
lokalnih cest v občini. Zaradi poslovno 
obrtnega območja v Sp. Rečici upo-
rabljajo predmetno cesto poleg lokal-
nega prebivalstva tudi tovorna vozila. 
Zaradi težkega tovornega prometa in 
večkratnih prekopov ob gradnji javne 
infrastrukture je cesta skozi leta čedalje 
bolj poškodovana in dotrajana. Z name-
nom izboljšanja prometne varnosti ter 
zmanjšanja negativnih vlivov na okolje in 
ljudi, je Občina Laško naročila projektno 
dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste.

V letu 2018 je bila zaključena 1. faza, 
na 740 m dolgem odseku, od trgovine 
Tuš do upravne stavbe Gratex, d. o. o., se 

je poleg obnove vozišča uredila tudi ja-
vna razsvetljava.

V letošnjem letu pa se bo izvedla 2. 
faza, na odseku od Gasilskega doma 
Laško do podvoza Debro se bo izgra-
dil hodnik za pešce z javno razsvetljavo, 
uredilo odvodnjavanje ter izvedlo asfal-
tiranje vozišča in drugi ukrepi v skladu 
s predpisi. Na podlagi izvedenega javne-
ga razpisa je bil izbran najugodnejši po-
nudnik, to je podjetje AGM NEMEC, d. 
o. o., iz Laškega, ki bo z gradbenimi deli 
predvidoma začelo v drugi polovici me-
seca junija. V času izvajanja del bo mo-
ten promet na obravnavanem odseku, 
zato vljudno prosimo za razumevan-
je in spoštovanje prilagojenega promet-
nega režima. Dela bodo predvidoma 
zaključena v septembru.

Investicija je sofinancirana v skladu z 
21. in 23. členom Zakona o financiranju 
občin.

Boštjan Polajžar

OBVESTILO O OBVOZU ZA KRAJANE MARIJA 
GRADCA, LAHOMNEGA, REKE, HARJA, TEVČ, VRHA 
NAD LAŠKIM, ŠENTRUPERTA IN JURKLOŠTRA

Zaradi namestitve novih tirov preko obstoječega nivo-
jskega prehoda na območju Marija Gradca bo urejen ob-
voz od petka, 28. junija, od 12. ure do ponedeljka, 1. julija, 
do 7. ure. Obvoz bo potekal po lokalni cesti LC 200 141 
Laško-Ojstro-Čemršnjice-Reka.
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UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA DRŽAVNIH CEST G1-5 IN 
R3-681 V NASELJU LAŠKO

V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije za ume-
stitev krožnega križišča na državnih cestah G1-5 in R3-681 v 
naselju Laško, bolj natančneje med Hotelom Hum, Pizzerijo 
Špica in trgovino Spar v Laškem.

Investitor teh ureditev je Ministrstvo za infrastrukturo, Di-
rekcija RS za infrastrukturo, projektantski biro pa je Projektiva 
NVG, d. o. o. iz Celja.

Izvedba projekta je predvidena v naslednjem letu.

PRESTAVITEV DELA LOKALNE CESTE SEDRAŽ-BELOVO

V juniju se bo v KS Sedraž začela izvedba prestavitve dela lo-
kalne ceste Sedraž-Belovo v skupni dolžini 195,77 m. V sklopu 
prestavitve se bodo izvedli tudi štirje oporni zidovi skupne dol-
žine 87,15 m ter prestavitev NN elektro omrežja in droga NN 
elektro omrežja.

S prestavitvijo ceste se bo izboljšala prometna varnost, saj se 
zdaj cesta na najožjem odseku približa objektoma s hišno števil-
ko Belovo 9 in 10, dostop iz omenjenih objektov pa je zdaj prak-
tično na cesto, promet pa poteka tik ob fasadah.

Projektna dokumentacija projektivnega biroja RC Planiranje, 
d. o. o., in RC Plan M, d. o. o., je narejena na osnovi geodet-
skega posnetka terena izdelovalca Geoides, d. o. o., in geološko 
geomehanskega poročila Geoekspert, d. o. o. Za izvedbo del je 
pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-35/2018-27 z dne 21. 
2. 2019.

Na osnovi javnega naročila je bil kot najugodnejši izvajalec za 
razpisana dela izbran ponudnik AGM Nemec, d. o. o., iz Laške-
ga, s katerim je bila že podpisana pogodba. Vrednost pogodbe-

nih del je 120.875,44 EUR brez upoštevanega 22% DDV. Predvi-
den rok dokončanja del je 2 meseca od uvedbe v delo.

NATEČAJ ZA UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA 
LAŠKO ZAKLJUČEN

Na začetku letošnjega leta je bil objavljen natečaj za ureditev 
starega mestnega jedra Laško, ki ga je vodila Zbornica za arhi-
tekturo in prostor Slovenije. Rok za oddajo projektnega natečaja 
je bil 28. 3. 2019, zaključno poročilo o izvedenem pregledu na-
tečajnih elaboratov je komisija izvedla 9. 5. 2019.

Namen natečaja je bil pridobiti:
- strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcio-

nalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem 
jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko 
zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del 
Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del 
Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga.

- rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano 
urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, 
motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju 
površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, 
tržne in prireditvene dejavnosti.
Cilj natečaja je bil:

- s celovito obravnavo mestnega jedra predvideti prijetno in 
privlačno okolje za bivanje, poslovne in prostočasne dejav-
nosti tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce 
starega mestnega jedra;

- urediti ustrezne povezave med posameznimi območji;
- zasnovati ustrezno prometno ureditev z določitvijo območij 

in dostopnosti (pešci, kolesarji, motorni in mirujoči promet, 
intervencija, dostava, dostop prebivalcem);

- določiti osnovne sheme ureditve tlakov, urbane opreme in 
zasaditev v mestnem jedru.
Natečajne elaborate s ponudbami je pravočasno oddalo 9 

kandidatov. Vsi elaborati so imeli bistvene sestavne dele, ki so 
omogočali izvedbo ocenjevanja in preverjanje izpolnjevanja po-
gojev za sodelovanje. Ocenjevalna komisija je na sejah pregle-
dovala in ocenjevala natečajne elaborate ter se soglasno odloči-
la, da podeli samo dve priznanji ter podeli nagrade prvim trem 
najbolje ocenjenim. Ocenjevalna komisija je soglasno sprejela 
tudi sklep, da se celotni nagradni in odškodninski sklad podeli-
ta in prerazporedita med nagrade, priznanji in odškodnine.

Prvo nagrado v vrednosti 5.400 evrov je prejel elaborat Ma-
tevža Zalarja-Samozaposleni v kulturi - arhitekt. V tem elabora-
tu podana ocena investicije znaša dobih 3,5 milijona evrov, cena 
projektne dokumentacije pa 252 tisoč evrov.

Druga nagrada, 4.400 evrov, je pripadla ponudniku ATELIE-
Rarhitekti, d. o. o. Tretjo nagrado v vrednosti 3.400 evrov pa je 
dobil natečajni elaborat ponudnika Ravnikar Potokar Arhitek-
turni Biro, d. o. o. 

Ocenjevalna komisija je elaborate vrednotila glede na skla-
dnost zasnove, kakovost urbanistične, arhitekturne in krajin-
sko-arhitekturne zasnove, merila gospodarnosti, trajnostnosti 
in energetske učinkovitosti.

V sklopu zaključka Natečaja za ureditev starega mestnega je-
dra Laško je tudi razstava, kjer si boste na 60 panojih ogledali, 
kakšno bo obnovljeno staro mestno jedro.

Otvoritev razstave v prostorih Kulturnega centra Laško bo 
v sredo, 19. junija, ob 17. uri. 

Rezultati natečaja so predstavljeni na povezavi: https://www.
zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=152.

Andrej Kaluža
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OBČINSKI SVET LAŠKO
Na 4. seji potrjen rebalans, zaključna poročila in 
imenovanja

4. seja občinskega sveta je potekala 22. maja v Rimskih ter-
mah. 

Zaradi uskladitve proračunskih postavk ter posameznih 
projektov s predvideno dinamiko izvajanja in potrebno vi-
šino sredstev za njihovo izvedbo je bil na majski seji sprejet 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019. 
Načrtovani prihodki so glede na sprejeti proračun manjši, 
načrtovani odhodki pa večji. Povečan primanjkljaj iz reba-
lansa se bo pokril iz stanja sredstev na računu.

Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Načrta ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019. 

Sprejet je bil Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, ki se je pri-
čel uporabljati s 1. junijem. Efektivna ura se je zvišala iz 17,23 
EUR na 18,51 EUR, od tega bo zdaj uporabnik namesto 3,80 
EUR plačal 4,10 EUR. Cena ure storitve ob nedeljah ali v noč-
nem času se je iz 24,12 EUR zvišala na 25,91 EUR, tako da 
je prispevek uporabnika namesto 5,32 EUR po novem 5,70 
EUR. Cena ure ob dnevih državnih praznikov ali dela prostih 
dni pa se je zvišala iz 25,85 EUR na 27,76 EUR. Za uporab-
nika to pomeni, da bo namesto 5,70 EUR po novem plačal 
6,10 EUR. 

Svetniki so sprejeli Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Laško. Postopek lokacijske preveritve je 
po Zakonu o urejanju prostora nov instrument prostorske-
ga načrtovanja. Sprejeti odlok predstavlja podlago za izdajo 
sklepa o določitvi stroškov v posamičnem postopku, katerih 
plačilo je pogoj za izvedbo postopka, v katerem se obravnava 
predlagani elaborat in izda sklep o lokacijski preveritvi, ki gre 
v obravnavo na občinski svet. Po sprejetem odloku so stroški 
za posamezno lokacijsko preveritev naslednji:

– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični po-
selitvi 1.500 EUR,

– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih po-
gojev 2.500 EUR,

– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.

Za majsko sejo občinskega sveta so zaključna poročila za 
leto 2018 pripravili: JZ STIK Laško, Center za socialno delo 
Celje – Enota Laško, Knjižnica Laško, Rdeči križ Slovenije - 
Območno združenje Laško – Radeče, Študentski, mladinski 
in otroški center Laško, Lokalna akcijska skupina (LAS) Ra-
znolikost podeželja, Adriaplin, d. o. o., Storitveno podjetje 
Laško, d. o. o. in Gasilska zveza Laško. Svetniki so se seznani-
li tudi z Letnim poročilom JP Komunale Laško, d. o. o.

Svetniki so se seznanili tudi z zaključnimi poročili o izved-
bi ureditev na Trubarjevi ulici – 1. faza, o izvedbi obnove jav-
nih poti v Laškem ter o izvedbi ureditve ceste in komunalne 
infrastrukture ter sanacije plazu na Keršetovi ulici. 

Občinski svet je ponovno potrdil Tomaža Novaka za di-
rektorja Komunale Laško ter podal soglasje k imenovanju 
Mateja Jazbinška za direktorja Knjižnice Laško. Po odsto-
pu Magdalene Zupan je bila za nadomestno članico Odbo-
ra za gospodarski razvoj imenovana Petra Vrečko. V Občin-
sko volilno komisijo Občine Laško so bili imenovani Boštjan 
Grešak (predsednik), Ksenja Cizl (namestnica predsednika), 
Mojca Petek, Darko Fistrič, Tine Šrot, Mojca Ilijevec, Mar-
jeta Ocvirk in Barbara Jerman. 

Svetniki so se seznanili tudi z informacijo o delnem povra-
čilu stroškov organizatorjem volilne kampanje. 

Gradiva za seje občinskega sveta in posnetki sej so dostop- 
ni na občinski spletni strani www.lasko.si. Prav tako so na ob-
činski spletni strani objavljeni vsi sprejeti občinski predpisi 
(pod zavihkom »ZA OBČANE«). 

Tanja Grabrijan

SREČANJA S PREDSTAVNIKI 
CIVILNIH INICIATIV

V sredo, 22. maja, je v Rimskih Termah potekala 4. seja Ob-
činskega sveta Laško. 

Svetniki MMOL smo na občinsko upravo naslovili vprašanje 
o časovnici izgradnje TIC-a v Rimskih Toplicah, dokončan naj 
bi bil oktobra, novostih na področju reševanja problematike in 
izvedbe sanacijskih ukrepov odlagališča CEROZ, več bo zna-
nega po njegovi skupščini v začetku junija, in podali pobudo 
za izvedbo preventivnih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti v 
prometu na odseku novo odprte kolesarske steze, kjer se le-ta 
priključi na lokalno cesto Rifengozd-Brstnik-Jagoče, ki je v sla-
bem stanju. Krajani so namreč izrazili skrb, da lahko pride do 
hujših nesreč. Zaključek kolesarske poti ni jasno označen in se 
kolesarji po slabo pregledni lokalni cesti vozijo brezskrbno in 

ne vedno v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Župan je podal 
zagotovilo, da bodo strokovne službe problematiko preučile in 
nevarne odseke, v kolikor se to izkaže za strokovno ustrezno 
rešitev, označile z ustrezno prometno signalizacijo.

Predstavniki MMOL smo bili v mesecu maju aktivni tudi na 
področju problematike kamnoloma Pojerje. Ker ima vsaka me-
dalja dve plati, so sprejeli vabilo na srečanje tako s predstavniki 
civilne iniciative Jurklošter kot pobudnika postopka za sprejem 
OPPN za omenjeni kamnolom. Ker je bila točka o podaji infor-
macije glede postopka sprejemanja OPPN na prejšnji seji OS 
umaknjena z dnevnega reda, jo pričakujemo na eni izmed pri-
hodnjih sej.

Na majski seji Odbora za družbene dejavnosti in društva, 
ki mu predseduje naš Enej Kirn, pa je bila obravnavana tudi 
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Preverite veljavnost vaših osebnih 
dokumentov

Bliža se čas poletnih počitnic, ki bo 
marsikoga zvabil na izlete in potova-
nja, morda tudi v tujino. Ker v poletnih 

mesecih pričakujemo povečano število 
vlog in s tem podaljšanje roka za izdela-
vo osebnih dokumentov, predlagamo, da 
preverite veljavnost osebnih izkaznic in 
potnih listin ter pravočasno vložite vlo-
go za nov dokument.  

Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali 
potne listine lahko vložite na katerikoli 
upravni enoti ali krajevnem uradu v Re-
publiki Sloveniji.

V juliju letošnjega leta bo minilo tudi 
10 let od začetka izdajanja vozniških 
dovoljenj v obliki kartice z veljavno-
stjo 10 let. Če ste bili med prvimi, ki ste 
takšno kartico pridobili, je čas, da preve-
rite njeno veljavnost in jo pravočasno po-
daljšate.

Oddelek za upravne notranje in 
splošne zadeve

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LAŠKO

KS LAŠKO
Poklon cvetju

Letošnja pomlad je v polnem zamahu. 
Čeprav je bolj mokra, kot bi si jo želeli, 
pa je vseeno polna cvetja in čudovitih 
pomladnih barv. Kot prispevek k temu 
pomladnemu razpoloženju smo v laški 
krajevni skupnosti kupili še zadnje manj-
kajoče samozalivalno korito za most v 
Laškem. Zahvala gre laškim komunal-
cem, ki so ga tako kot druge, lepo opre-
mili z novim cvetjem, tako da daje mostu 
kar se da prijeten videz. Rož namreč ni 
nikoli preveč. Bili so časi, ko so stanoval-
ci v starem mestnem jedru kar tekmovali, 

katera hiša bo imela več raznolikega cve-
tja na oknih. Poleg že omenjenega cvetja 
pa so še posebej za praznik »Piva in cve-
tja« pod okenske police dodali zelene tra-
kove spletene iz bršljana in drugega ze-
lenila. Dober teden pred že omenjenim 
praznikom so bila nekatera dvorišča hiš 
v starem mestnem jedru prave cvetličar-
ske delavnice, na katerih se je mladina od 
starejših someščank in someščanov lah-
ko marsičesa naučila glede rokovanja z 
rožami. Še posebej pa se je laška ljube-
zen do cvetja izrazila na vsakoletni po-
vorki, kjer so se s cvetličnimi aranžmaji 
predstavili meščani in vaščani iz bližnje 
in daljne okolice Laškega. Svoja vozila 
takšna ali drugačna so znali »okrancati« 
na prav zanimiv in domiseln način. Žal je 
tega vsako leto manj. Očitno bo tudi na 
tem področju moralo priti do potrebnih 
sprememb in prav bi bilo, da pride »Cvet-
je« spet na prvo mesto, kot je to nekoč 
že bilo na samem začetku tradicionalne 
turistične prireditve in s tem do večjega 
sodelovanja različnih društev iz ožje in 
širše okolice. Tudi zdaj se Hortikultur-
no društvo trudi s postavitvijo cvetličnih 
aranžmajev na posameznih mestih, ki so 
za mimoidoče prava paša za oči. In prav 
je tako, saj je sprehod skozi mesto polno 
lepega cvetja, urejenih in pokošenih ze-
lenic ter parkov, prav prijeten, celo po-
mirjujoč. Posebno v sedanjem času, ko se 
vsem nekam mudi. Hvala vsem ki se tru-
dite za to. Ker pa ni cvetja brez vode, si v 
naši krajevni skupnosti močno prizade-
vamo obuditi oziroma ponovno postavi-
ti vodnjake, ki so nekoč že stali v mestu. 

Marsikdo se še spomni vodnjaka na ze-
lenici pri vrtu nekdanjega hotela Savinja, 
pa vodnjaka v bližini železniške postaje. 
Nekateri »strokovnjaki« menijo da niso 
imeli neke presežne vrednosti. Mi smo 
drugačnega mnenja, zato si bomo v bo-
doče močno prizadevali za to, saj so bili 
del naše zgodovine. Laška občina je bo-
gata s čisto pitno vodo pa tega obiskoval-
cem ne znamo pokazati, razen s proizvo-
dnjo pijač. Imamo najboljšo vodo, ki jo 
lahko pijemo iz pipe, ne pa iz plastenk. 
Pa znamo ceniti to? Takšnega razkošja si 
marsikje po ožji domovini, kaj šele drug-
je po svetu, ne morejo privoščiti. Tudi to 
je dodana vrednost mesta, ki rado sliši na 
ime »Sotočje dobrega«.

Martin Kokotec, KS Laško

Foto: Marjan Grešak

Foto: Martin Kokotec

problematika Zdravstvene postaje Rimske Toplice. Seje so se 
udeležili predstavniki civilne iniciative za razvoj Rimskih To-
plic, ki so članom odbora predstavili svoje videnje omenjene 
problematike. Po razpravi so se člani odbora strinjali, da je le s 
pogovorom mogoče razrešiti že tako zapleteno situacijo. Pred-
stavnikom Sveta zavoda so poslali pobudo za nadaljevanje ko-

munikacije s predstavniki civilne iniciative. Skupaj želimo naj-
ti najustreznejšo rešitev, ki bo v čim večji meri ustrezala vsem, 
tako pacientom Zdravstvene postaje Rimske Toplice kot tudi 
zdravnikom, ki tam delajo oziroma bodo delali. 

Barbka Rode, Mlada moč občine Laško
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Krajevna skupnost  
Vrh nad Laškim 

vljudno vabi 

na slovesnost in prireditve ob 

PRAZNIKU KRAJEVNE 
SKUPNOSTI VRH NAD 

LAŠKIM.

V soboto, 22. junija 2019

– ob 10. uri  Osrednja proslava ob krajevnem prazniku - otvoritev čistilne naprave 
in predaja defibrilatorja - prireditveni prostor pri gasilskem domu na 
Vrhu nad Laškim. 

– ob 15. uri  Športne aktivnosti na šolskem igrišču (organizator: Športno društvo 
Vrh nad Laškim) 

KS JURKLOŠTER

Krajevna skupnost Jurklošter je tudi letos organizirala 
skupno čistilno akcijo na celotnem območju skupnosti, ki je 
bila v soboto, 6. aprila.

Na ta način želimo vsem krajanom potrkati na vest, kako po-
membno je imeti čisto in zdravo okolje. Zavedamo se, da je do-
seganje tega cilja odvisno od vseh nas. Zato smo se s to mislijo, 
na nič kaj pomladno soboto, dobili v sestavu 60 krajanov, ob 
osmi uri zjutraj pri trgovini v Jurkloštru, se razdelili v skupine 
in skupaj po celotni krajevni skupnosti pridno polnili vreče, da 
smo očistili naše okolje. Skupno smo napolnili 60 vreč smeti 
ter zbrali kar 17 m3 odpadkov. Čistilni akciji so se pridružili 
tako mladi, kot tisti mladi po srcu in kljub bolj kot ne v zimskih 
razmerah, smo očistili kraj. Uspešno akcijo smo z druženjem 

zaključili na lovski koči z malico in druženjem. Naj ostane naša 
dolina Gračnice čista čim dlje!

V nedeljo, 7. aprila, je na Polju pod Lisco potekal blagoslov 
traktorjev in kmetijske mehanizacije. Župnija Razbor, na čelu 
z duhovnikom Janezom Furmanom, je organizirala »žegnanje« 
traktorjev, katerega se je udeležilo 69 traktoristov. V povorki je 
sodelovalo 21 traktoristov KS Jurklošter, na Mrzlem Polju so se 
domačinom priključili še iz sosednje občine Dobje in na samem 
prizorišču seveda tudi traktoristi iz bližnje občine Sevnica. Po-
leg traktorjev in ostale kmetijske mehanizacije so se ob pečenih 
jajcih s slanino podružili tudi lastniki le-teh in obiskovalci, ki 
so si lahko ogledali vse od starodobnikov do najnovejših kme-
tijskih strojev. 

Krajevna skupnost Jurklošter

Postavljanje mlaja na Trojnem 

Zadnje aprilsko popoldne je na Trojnem že tradicionalno re-
zervirano za postavitev mlaja in prižig kresa, s čimer obeležimo 
praznik dela. Tudi letos ni bilo nič drugače, saj smo se na pred-
večer praznika vaščani ob tem običaju zbrali že 23. leto zapored.

Po smreko, ki jo je daroval naš sovaščan Darko Loko-
šek, se je moški del Trojnega odpravil že nekaj dni prej, kaj-
ti pred postavitvijo je bilo treba mlaj še olupiti in okrasiti. Do 
30. aprila je smreka potem čakala na travniku v središču vasi 
in nas spominjala, da se bomo kmalu spet zbrali okoli nje 
in jo postavili tja, kjer je stalo že toliko njenih predhodnic. 
In ko je napočil torek, dan, ko smo bili dogovorjeni, da mlaj 
le postavimo, so bili naši pogledi usmerjeni predvsem v nebo, 
saj dež kar ni hotel ponehati. Tako smo mlaj postavili šele pro-
ti večeru, potem pa smo se preselili na bližnji travnik, kjer smo 
zakurili še kres. Hrane ob naših pridnih gospodinjah seveda ni 
manjkalo, pijače in dobre volje pa še manj.

Ob tem prazniku se Trojnčani vedno znova zberemo skupaj 
ob pogovoru s sosedi in pesmi ter tako krepimo medsebojne 
vezi, zato upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi v priho-
dnosti.

Saša Klezin, foto: Nika Novak

KS VRH NAD LAŠKIM
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KS REČICA

Še omembe vredni dogodki, na katere vas z veseljem 
vabimo:
– V soboto, 29. junija, bo organiziran pohod po Rečiš-

ki planinski krožni poti. Zbor bo ob 6.45 pri Sindikal-
nem domu v Hudi Jami, start bo ob 7. uri. Startnina je 5 € 
(vključuje hrano in pijačo). Zaključek bo na Zavratih (Pri 
Knapu pod Babo).

– V soboto, 29. junija, popoldne vas vabimo na tradicional-
no praznovanje krajevnega praznika. Letos bo potekalo v 
Sindikalnem domu v Hudi Jami s pričetkom ob 17. uri. 
Program in ostale podrobnosti bodo objavljeni naknadno 
(vabila bodo vsem krajanom poslana po pošti). 

 Veselimo se dogodka in upamo, da se srečamo v čim več-
jem številu.

– V nedeljo, 30. junija, bo v popoldanskih urah na Zavratih 
Pri Knapu Festival knapovske kulture. Dogajanje bo razgi-
bano, saj pričakujemo nastope Rudarske godbe Hrastnik, 
ljudskih pevcev Rečiški knapi, moškega pevskega zbora 
Loški glas iz Kisovca, tamburaške skupine Urbane strune 
iz Zabukovice in drugih. Pred kulturnim delom boste priča 

nji na Šmohorju koordiniral podžupan Matjaž Pikl, dolgoletni 
predsednik KS Rečica. Prvo se je dogodilo v nedeljo, 28. apri-
la, ko je ravno pravšnje število članov Moškega pevskega zbora 
Laško, skupaj s prijatelji in Rečičani, na tradicionalen način pos-
tavilo mlaj (in se ni prestrašilo grozečih nevihtnih oblakov). V 
sredo, 1. maja, pa je pohodnike in ostale obiskovalce koče nag-
radilo čudovito sončno vreme. Za praznično vzdušje so poskr-
beli godbeniki Laške pihalne godbe, Kvartet Jarica in Razigrani 
muzikanti. Župan Občine Laško Franc Zdolšek je pozdravil ka-
kšnih 1.000 prisotnih in jih prepustil sproščenemu uživanju na 
svežem zraku, ob veselih zvokih glasbe in vzklikov ljudi, ki so 
srečali še en dobrodošel obraz.

Dogajalo pa se ni samo v hribih. 30. aprila je v organizaciji 
ŠD Rečica zagorel tradicionalni kres, v Baru Brunarica v Zgornji 
Rečici pa so gostili že 11. Japček party. Preizkuševalci so bolj ali 
manj uživali v več kot 40 jabolčnih vinih in izglasovali najbolj-
še. Poskrbljeno je bilo za pester glasbeni in spremljevalni pro-
gram - kot je ocenjevanje teže košare z mesnimi dobrotami ali 
žaganje hloda, za hrano in pijačo, rezultat vsega naštetega pa je 
bilo perfektno vzdušje, zaradi katerega se bomo z veseljem vrnili 
naslednje leto.

Muhasto vreme ni ustavilo načrtovanih aktivnosti – vse zada-
no je bilo izpeljano. V začetku maja in v začetku junija smo rea-
lizirali 2. in 3. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Rečica. Vmes 
smo se srečali tudi na sestanku s predstavniki občine in pred-
stavniki zainteresiranih krajevnih društev ter izvedli eno dopi-
sno sejo. Čemu toliko aktivnosti, se morda sprašujete. 

Za zdaj najtrši oreh nam je predstavljala odločitev o tem, ali 
del zemljišča KS brezplačno prepisati na Občino Laško ali ne. 
Prepis zemljišča je bil pogoj, da se občina prijavi na razpis za 
pridobitev sredstev za LED razsvetljavo športnega igrišča v Re-
čici, ki bi bila pika na i že pridobljenim sredstvom, ki bodo na-
menjena obnovitvi igrišča oziroma njegovi posodobitvi z ume-
tno travo. Kljub argumentom tako za kot proti, je prevladala 
pozitivna naravnanost do projekta. Zemljišču smo se odpove-
dali v korist prek 160 mladim nogometašem, ki že trenirajo pod 
okriljem NK Laško, in prihodnjim generacijam. Spodbudilo nas 
je tudi dejstvo, da sredstev za zelo zaželen, celo potreben stadion 
na kakšni drugi primerni lokaciji, o katerem že leta sanjajo 
generacije športnikov, ni. Najbolj pa nas je pomirilo zagotovilo 
predstavnikov občine in NK Laško, da kraja-
ni oz. društva zaradi prenovitve ne bodo prav 
nič prikrajšana za uporabo športnega igrišča 
- da bo glede uporabe (v glavnem) vse tako 
kot je bilo. 

Poleg omenjene zadeve smo na sejah 
obravnavali razpis za priznanje Zlati in srebr-
ni znak KS Rečica, potrdili nov Pravilnik za 
sofinanciranje prireditev in projektov v kra-
jevni skupnosti (skupaj z javnim pozivom in 
prijavnim obrazcem), potrdili smo rebalans 
finančnega načrta za leto 2019, obravnava-
li predloge krajanov in še mnogo več. Člani 
sveta KS Rečica smo se udeleževali dogod-
kov, na katere smo bili povabljeni. Na Face-
booku smo ustvarili stran Krajevna skupnost 
Rečica, namenjeno promoviranju vsega, kar 
bi lahko zanimalo naše krajane. Verjamemo 
pa tudi, da se bo vsebina strani z vašo po-
močjo spreminjala in pridobivala kvaliteto. 
Vabljeni k branju in sodelovanju!

Okoli praznika dela v večini svetovnih držav potekajo prosla-
ve in prireditve, v Rečici pa se organizirano proslavljanje tradi-
cionalno prireja na Domu na Šmohorju. Tudi letos je obe sreča-
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KS RIMSKE TOPLICE
Rimske so fejst 2019

Prvi junijski vikend je dogajanje pred Aqua Romo v Rim-
skih Toplicah zaznamovala prireditev Rimske so fejst. Zabava 
se je začela že v petek, 31. maja, ko so po seji Krajevne skup-
nosti Rimske Toplice navzoče zabavali Dejan Vunjak in Bren-
dijeve barabe, nadaljevala pa v soboto z golažijado, odbojko 
na mivki, Tomislavom Bralićem in klapo Intrade.

Dvanajsto obletnico prireditve, ki jo organizirajo TD Rim-
ske Toplice, KS Rimske Toplice v sodelovanju s podjetjem AGM 
Nemec, d. o. o., smo uradno začeli v petek, 31. maja, s 5. sejo ob 
dnevu kraja Rimskih Toplic. Zahvala za udeležbo na seji gre žu-
panu Občine Laško Franciju Zdolšku, podžupanu Matjažu Pi-
klu, vsem ostalim predstavnikom Občine Laško, predstavniku 
Komunale Laško, ravnatelju OŠ Antona Aškerca Andreju Pod-
pečanu, predstavnikom javnih zavodov, predsednikom ostalih 
krajevnih skupnosti, predstavnikom društev iz Rimskih Toplic 
ter podjetij. Za glasbeno popestritev je poskrbela osnovnošol-
ska glasbena skupina AART, ki je nastala v tem šolskem letu 
v okviru izbirnega predmeta Glasbeni projekt. Člani skupine 
AART so se v marcu prvič udeležili vseslovenskega srečanja 
šolskih glasbenih skupin in odlično zastopali našo šolo in kraj. 

Skupino sestavljajo: Jure Palčnik - bas kitara, Lovro Ključevšek - 
kitara, Klemen Kandolf - kahon, Nika Senica - klaviature, Neža 
Hochkraut in Manica Drnovšek- violina, Katarina Tržan in Žan 
Tovornik – vokal. Vodi jih mentorica Alenka Štigl. V večernih 
urah smo lahko uživali ob zvokih Vaške godbe Vrh nad Laškim, 
ki vedno znova dokažejo, da imajo med vsemi godbami najbolj-
ši »štimung«. Tukaj gre zagotovo zasluga Ivanu Medvedu, ki je 
res pravi vodja z občutkom za glasbo in zabavo. Petkova zabava 
se je do jutranjih ur nadaljevala z Dejanom Vunjakom in Bren-
dijevimi barabami.

Sobota se je kot vedno začela z zadnjimi pripravami na dva-
najsto tekmovanje v kuhanju golaža, na katerega se je letos pri-
javilo 28 ekip. Priprave so se začele že v jutranjih urah, ko so na 
pomoč priskočili vsi, ki radi naredijo nekaj za skupnost Rim-
skih Toplic. Zbor ekip v kuhanju golaža je bil ob 14. uri. Vzduš-
je je bilo kot vsako leto sproščeno, veselo, nabito s pozitivno 
energijo. Uvod v kuhanje so glasbeno pospremili bobnarji La-
ške pihalne godbe s simpatičnimi mažoretami. Na prireditvi sta 
Miha Ocvirk in Živa Kandolf, učenca OŠ Antona Aškerca Rim-
ske, predstavila projekt, s katerim so učenci pod mentorstvom 
učiteljic Jasmine Oblak in Nuše Ocvirk, v okviru tekmovanja 
Turizmu pomaga lastna glava, tudi letos osvojili zlato priznanje. 
Tako kot žirija na tekmovanju so bili tudi obiskovalci prireditve 
navdušeni in obdarjeni s semenskimi bombami ter pripravkom 

Katja Goluh, KS Rečica
Foto: Foto Fleš

Pohod v spomin Dušanu Poženelu

Ob 75-letnici smrti organizatorja osvobodilne fronte na ob-
močju Laškega, Dušana Poženela, je bil v organizaciji Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Laško organiziran pohod La-
ško-Strmca-Kuretno-Huda jama. Poženel je padel v spopadu 
z okupatorji na Strmci 8. aprila 1944. Okrog 30 pohodnikov je 
6. aprila zaključilo pohod pri obnovljenem strelskem domu v 
Hudi jami s krajšo spominsko svečanostjo, na kateri so nasto-
pili ljudski pevci Rečiški knapi in harmonikarka Hermina Li-
par, Andrej Mavri pa je predstavil delovanje rudarja Poženela 
v osvobodilnem gibanju.

paradi uniformiranih rudarjev iz nekdanjih rudnikov Za-
gorje, Zabukovica, Trbovlje, Senovo, Kanižarica in našega 
rudnika. Vabljeni!

Študentski tabor

Študentje Filozofske fakultete v Ljubljani – oddelek etnolo-
gije in kulturne antropologije so od četrtka, 30. maja, do nede-
lje, 2. junija, zbirali med občani Rečice in Hude jame pričeva-
nja in fotografije o preteklosti v teh krajih. Krajane so povabili 
v Sindikalni dom, da so prinesli različne stare predmete in 
fotografije in pripovedovali spomine na preteklost. Vse to so 
strokovno dokumentirali in posneli. Nekatere domačine pa so 
obiskali tudi na domu. Na »Družabnem srečanju ob dedišči-
ni« so Pri knapu na Zavratih v nedeljo popoldne domačinom 
predstavili svoje zapise tukajšnje dediščine. Sodelovalo je 15 
študentov in trije profesorji pod vodstvom dr. Jožeta Hudale-
sa. Njihovi dokumenti in spoznanja bodo služili za pripravo 
muzejskih točk o rudarstvu v našem rudniku in pred njim, ki 
se pripravlja.

Andrej Mavri
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zelišč za golaž, ki lahko postaneta privlačen turistični produkt 
kraja. Sobotno dogajanje so popestril tudi Pihalni orkester Ra-
deških papirničarjev z mažoretkami, Vaška godba Sedraž, sta-
rodobna vozila, otroci pa so uživali na napihljivih igralih. Obi-
skovalci so lahko svojo srečo preizkusili tudi na tradicionalnem 
srečelovu z bogatimi nagradami. Zmagovalci 12. tradicionalne 
golažijade so bili člani ekipe Gamsov iz Rimskih Toplic, drugo 
mesto so osvojili člani PGD Razvanje, tretje mesto Loški zeli-
ščarji, pokala za najboljšo kulinarično predstavitev pa so se raz-
veselili v Društvu Govce.

V soboto in nedeljo, 1. in 2. junija, se je v Rimskih Toplicah 
na peščenih igriščih ob bazenskem kompleksu hotela in resta-
vracije Aqua Roma odvijal tudi dvodnevni rekreativni turnir 
v odbojki na mivki za moške dvojice, ženske dvojice in meša-
ne trojice. Turnir je potekal vzporedno z dogodkom Rimske so 
fejst, kar je nudilo posebno popestritev udeležencem na turnir-
ju ter tudi obiskovalcem festivala Rimske so fejst. Na turnirju 
je sodelovalo 30 ekip iz vse Slovenije. Igralci so prikazali visok 
nivo igre z atraktivnimi točkami in tako poskrbeli za zelo zani-
miv in dinamičen turnir. 

V soboto se je odvijalo tekmovanje za moške dvojice in ženske 
dvojice. Sodelovalo je 40 igralcev in igralk, za najboljša mesta 
turnirja se je potegovalo 12 moških in 8 ženskih ekip. Tekme 
so potekale na dveh igriščih. Finale ženskih dvojic se je zaklju-
čilo ob dnevni svetlobi, ko sta z zmago nad igralkama Sneža-
no Damjan in Tjašo Žagar slavili igralki Nejka Planinc in Tjaša 
Trampuž. Tjaša Trampuž je bila ob koncu turnirja proglašena 
tudi za najkoristnejšo igralko turnirja. Finale moških dvojic pa 
je postreglo s pravim športnim spektaklom v soju žarometov. 
Nočni dvoboj sta z zmago slavila igralca Gal Hafner in Primož 

Župnija 
sv. Miklavž 
nad Laškim
vabi na tradicionalno

s sv. mašo z blagoslovom motorjev, 
štirikolesnikov, starodobnikov in drugih vozil

v nedeljo, 30. junija 2019,
ob 10.30

   Po maši bo prijateljsko 
druženje …

12. srečanje

Kako se pripeljati?  Iz Rimskih Toplic čez most (smer Jurklošter) bo označena pot s smerokazi »Moto Šmiklavž«.

Slovesnost blagoslova bo v vsakem vremenu!

Rimske Toplice

Hrastnik

Celje

Zidani Most
Radeče
Sevnica

sv. Miklavž
nad Laškim

Laško

Jurklošter

Trobiš. Drugo uvrščena pa sta bila Aljaž Juvančič in Davor Zu-
pančič. Primož Trobiš je bil proglašen za najkoristnejšega igral-
ca turnirja.

V nedeljskem tekmovanju mešanih trojic pa je sodelovalo 31 
igralcev in igralk, razdeljenih v 10 ekip. Prvo mesto so zasedli 
Sergej Berčič, Tilen Markun ter Duša Hribar. 

Sedaj že tradicionalni turnir v odbojki na mivki je ponesel 
ime Rimske Toplice po celi Sloveniji. Igralci se z veseljem ude-
ležujejo našega turnirja, saj so organizacija, atmosfera in pestra 
dodatna ponudba ob turnirju med boljšimi v Sloveniji v katego-
riji rekreativnih turnirjev. Večina igralcev si je že letos rezervi-
rala termin za prihodnje leto, za kar gre zahvala organizatorju 
Tilnu Seliškarju.

Za vrhunec letošnje prireditve Rimske so Fejst pa so vsekakor 
poskrbeli Tomislav Bralić in klapa Intrade, ki so ena najbolj pri-
ljubljenih in zasedenih skupin na Balkanu. Njihov brezplačen 
koncert je redkost v našem prostoru, zato smo v Rimskih Topli-
cah še posebej ponosni, da nam je to ponovno uspelo. Do jutra 
pa nas je s super občutkom za glasbo zabaval DJ ILLUSION.

Celotnega tridnevnega dogajanja se je skupaj udeležilo 5.500 
ljudi, kar je za Rimske Toplice velik dosežek in pokazatelj, da se v 
kraju dela dobro, kar nas vse skupaj navdaja s pozitivno energijo 
za delo vnaprej. Zahvala za uspeh prireditve gre tudi direktorici 
podjetja AGM Nemec Maji Gerčer in vodji hotela Aqua Roma 
gospodu Urošu Kastelicu z ekipo. Zahvala tudi direktorju Rim-
skih Term, Valeryju Arakelovu, ki se je letos pridružil organiza-
ciji prireditve. Pri vseh dejavnostih naši člani TD Rimske Toplice 
in ostali prostovoljci opravijo veliko prostovoljnih ur, za kar smo 
jim še posebej hvaležni. Obenem vabimo vse, še posebej tiste, ki 
imate voljo, čas in znanje, da se nam pridružite in tako prispeva-
te svoj košček k mozaiku razvoja kraja. Že sedaj vas vabimo tudi, 
da se nam pridružite na naslednji prireditvi Rimske so Fejst!, ki 
bo tudi prihodnje leto - kot vedno - prvo soboto v juniju.
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KS MARIJA GRADEC
Zbor krajanov KS Marija Gradec

Po dolgem času je bil 11. aprila v Domu kulture Marija Gra-
dec sklican zbor krajanov KS Marija Gradec. Udeležba je bila 
velika, saj je na njem sodelovalo kar 130 krajanov. Najprej je 
bilo predstavljeno novo vodstvo KS in zadolžitve posameznih 
krajevnih svetnikov ter predstavitev občinskih svetnikov iz KS 
Marija Gradec. Največ časa je bilo namenjenega predstavitvi iz-
vajanja investicij povezanih z nadgradnjo železniške proge Ce-
lje–Zidani most, gradnji nove povezovalne ceste Marija Gra-
dec–Radoblje ter gradnji novega železniškega podvoza in mostu 
čez Lahomnico v Marija Gradcu. Rok za dokončanje del je 30. 
9. 2019. Predvidena je tudi gradnja novega mostu čez reko Savi-
njo, ki se je začela izvajati maja letos in mora biti dokončana do 
oktobra 2020. Predstavitev sta zelo dobro izpeljala Uroš Belak iz 
DRI in Luka Picej iz Občine Laško. V razpravi so občani najbolj 
izpostavljali in se pritoževali nad problematiko vplivov gradnje 
na okolje, predvsem objekte ob gradbišču in poškodb na cestah 
ob železnici, po katerih se vršijo transporti med izvajanjem del. 
Predvsem je najbolj problematično sprotno nečiščenje cest za-
radi prašenja in blata, neažurno urejanje bankin, divja vožnja 
kamionov, uničevanje asfalta ... Pojasnjeno je bilo, da je Občina 
Laško z investitorjem in izvajalci podpisala dogovor, s katerim 
so se investitor in izvajalci zavezali, da bodo vse poškodbe na 
občinski javni infrastrukturi po končanih delih v celoti sanira-
ne. Prav tako so bili izdelani monitoringi stanja vseh objektov, 
ki so v vplivnem območju izvajanja del in se bodo primerjali s 
stanjem objektov po končani gradnji. V primeru, da se bodo 
ugotovile kakršne koli poškodbe, kot posledica izvajanja del, se 
bodo le-te sanirale na stroške izvajalcev oziroma bo oškodovan-
cem izplačana odškodnina. 

V nadaljevanju je bil predstavljen Program predvidenih in-
vesticij v komunalno in cestno infrastrukturo v KS v tem šti-
riletnem mandatu. Predvideno je, da se bo lahko v okviru 
sredstev, namenjenih za obnovo 30 km krajevnih cest, ki jih 
upravlja KS, letno moderniziralo – asfaltiralo zgolj približ-
no 500 m cest iz proračuna KS ter vsaj toliko še iz namenskih 
sredstev za obnovo cest iz občinskega proračuna. Seveda pa mo-
rajo biti najprej urejena lastninska razmerja in vsi cestni odseki 
preneseni v last Občine Laško. Med pomembnejšimi investici-
jami je predvidena izgradnja pločnika Knez–Klepec, pločnika 
ob regionalni cesti v Lahomnem, izgradnja povezovalne ceste 
Lahomno–Lahomšek, ureditev vaškega jedra Marija Gradca z 
izgradnjo protipoplavnih ukrepov, prestavitvijo državne ceste, 
gradnjo novega mostu čez Lahomnico in izgradnja spremljajo-
če komunalne infrastrukture. Predvidena je tudi ureditev vodo-
oskrbe v Lahomski gori, Padežu in Reki–Zapotok, preureditev 
športnega in otroškega igrišča v Marija Gradcu, ureditev sta-
novanjske oz. obrtne cone »Bartol«, prestavitev kapelice sv. Ja-
neza, v bližnji prihodnosti tudi ureditev športnega parka med 
železnico in Savinjo v Marija Gradcu … V razpravi so prisotni 
izpostavljali predvsem problematiko stanja cest in ostale komu-
nalne infrastrukture ter nepokritosti območja s signalom mo-
bilne telefonije. 

Prisotni so bili seznanjeni z datumom krajevnega praznika 
KS Marija Gradec, ki je bil določen že v preteklosti, in sicer je to 
25. oktober, v spomin na izpraznitev Turkovega mlina v Marija 
Gradcu med drugo svetovno vojno. Predlog sveta KS, da se bo 
organiziralo poletno srečanje krajanov KS Marija Gradec, je bil 
sprejet z odobravanjem.

Na zboru sta bila sprejeta dva sklepa. Investitorja ter izvajalce 
nadgradnje železniške proge in novih infrastrukturnih ureditev 
je potrebno opozoriti, da morajo dela izvajati tako, da ne bodo 
negativno vplivala na bivalno okolje stanovalcev. Del športnega 
igrišča, ki je bil odvzet zaradi gradnje povezovalne ceste Marija 
Gradec-Radoblje se mora nadomestiti na območju KS Marija 
Gradec.

Obisk ministra za okolje in prostor v KS Marija Gradec

17. maja je Marija Gradec obiskal minister za okolje in pros-
tor Simon Zajc s sodelavci, v spremstvu poslanke DZ Janje Sluga 
ter župana Občine Laško Franca Zdolška. Obisk je bil organizi-
ran z namenom, da si je minister osebno ogledal stanje poplavne 
ogroženosti štirih najbolj izpostavljenih objektov v KS Marija 
Gradec ter se srečal s stanovalci, ki so mu podrobno predstavili 
vso poplavno problematiko. V nadaljevanju je obiskal gradbišče 
nadgradnje železniške proge Laško-Rimske Toplice in železni-
škega podvoza državne ceste Laško–Šentjur v Marija Gradcu. 
Minister se je v kulturnem domu srečal tudi s krajani Marija 
Gradca, kjer je bil z njimi organiziran razgovor o poplavni var-
nosti Marija Gradca. Predstavljene so bile projektne rešitve za 
izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Savinji, nizvodno od 
marijagraškega ovinka, kjer bi se naj dela začela izvajati že leta 
2020. Glede izvedbe protipoplavnih ukrepov v sklopu ureditve 
vaškega jedra Marija Gradca in prestavitve regionalne ceste La-
ško–Šentjur pa je bilo pojasnjeno, da je predvidena investicija v 
zaključni fazi projektiranja in da bi se lahko dela pričela izvajati 
najkasneje v roku dveh let. Prisotni so se strinjali, da bo inten-
zivno dvigovanje brežin vseh vodotokov na območju Celja, Žal-
ca, Vojnika, Štor in Šentjurja imelo za posledico povečanje pre-
toka in povišanje nivoja reke Savinje v Laškem, predvsem pa bo 
poplavni val precej hitreje dosegel Laško, še posebej ob dejstvu, 
ker se izgradnja suhih zadrževalnikov v srednjem porečju Savi-
nje še ni začela izvajati. Minister se je strinjal s to ugotovitvijo 
in obljubil, da bo v okviru svojih pristojnosti naložil strokov-
nim službam, da se vse predvidene protipoplavne ureditve na 
porečju Savinje gorvodno in dolvodno od Laškega, začnejo čim 
prej izvajati. Razprava se je dotaknila tudi uporabe prodnih na-
nosov reke Savinje kot mineralnih surovin za potrebe izgradnje 
javne infrastrukture ter sočasnega čiščenja naplavin in izboljša-
nja pretočnosti vodotoka. Minister je pojasnil, da je potrebno za 
koriščenje rečnega proda pridobiti koncesijo na javnem razpisu. 

Prav je, da se na tem mestu še enkrat najlepše zahvalimo mi-
nistru, poslanki in županu za obisk naše KS in razgovor s kraja-
ni, ki je odlično uspel.

Marjan Salobir,
predsednik KS Marija Gradec

Ob koncu se želimo vsi organizatorji iskreno in iz srca zahva-
liti vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi dogodka: Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Rimske Toplice, številnim posame-
znikom iz kraja in sponzorjem. Z vašo pomočjo smo pod streho 
spravili še eno odlično in nepozabno zgodbo prireditve Rimske 

so fejst! 2019 in upamo, da boste del zgodbe tudi naslednje leto! 
Iskrena hvala še enkrat vsem!

Matjaž Knez, 
predsednik KS Rimske Toplice, 

in Samo Lah, predsednik TD Rimske Toplice
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Komunala Laško pridobila certifikat 
»Voda iz pipe«

Zbornica komunalnega gospodarstva 
je konec aprila prvim 32 podjetjem po-
delila certifikat »Voda iz pipe«, med ka-
terimi je bila tudi Komunala Laško.

Prejemniki certifikata so podpisali Za-
vezo certifikata Voda iz pipe, s katero so 
pokazali zavedanje, da je prakso pitja pi-
tne vode iz pipe kot naše najbolj drago-
cene dobrine potrebno aktivno spodbu-
jati, promovirati in prakticirati, če želimo 
spreminjati naše navade in prispevati k 
ohranjanju tistega, kar je najpomembnej-
še – našega zdravja in okolja.

Iniciativa je nastala na pobudo Zbor-
nice komunalnega gospodarstva in je del 
vseslovenske komunalne pobude Skupaj 
za boljšo družbo. Podpornika iniciative 
sta tudi Ministrstvo za okolje in prostor 
ter Ministrstvo za zdravje.

Slovenska komunalna podjetja v lokal-
nem okolju igrajo pomembno vlogo pri 
spodbujanju pozitivnih praks in želijo s 
pridobitvijo certifikata obstoječe prakse 
še nadgraditi.

Predstavniki organizacij so na slav-
nostni podelitvi certifikata sočasno pod-

pisali Zavezo certifikata Voda iz pipe, s 
katero so se zavezali, da bodo v svojih 
poslovnih prostorih in na dogodkih po-
nujali pitno vodo iz pipe, postreženo v 
steklenih vrčih ali kozarcih, ter da bodo 
k pitju pitne vode iz pipe spodbujali za-
poslene, poslovne partnerje, podizvajal-
ce in ostale. Zavezali so se tudi, da bodo 
zaposlene in okolico osveščali o kako-
vosti pitne vode v Sloveniji ter da je uži-
vanje sveže pitne vode zdravju in okolju 
prijaznejša izbira kot predpakirana voda, 
razen v izjemnih primerih, kjer zaveze iz 
objektivnih razlogov ni mogoče izpolnje-
vati.

Pakiranje predpakirane vode terja vsaj 
tri litre čiste vode, sama voda pa je pra-
viloma zastarana in ni takšne kakovosti, 
kot jo lahko pijejo prebivalci in obiskoval-
ci Slovenije direktno iz vodovodnih omre-
žij, ki jih upravljajo komunalna podjetja, 
je poudaril Sebastijan Zupanc, direktor 
Zbornice komunalnega gospodarstva. 
»Komunalna podjetja so v lokalni skup-
nosti nosilci varovanja vodnih virov, no-
silci družbeno odgovornega ravnanja in 
ravno zavedanje, da imamo v Sloveniji 
izredno kakovostno pitno vodo, da mo-
ramo odgovorno ravnati z vodnimi viri, 
nas spodbuja k temu, da skušamo to po-
budo razširiti tudi izven kroga komunal-
nih podjetij,« je še poudaril. K pridobi-
tvi certifikata so bila zato povabljena 
tudi druga družbeno odgovorna podje-
tja, organizacije in občine, ki se zavedajo 
okoljske problematike in ki želijo spod-
bujati svoje zaposlene k zdravemu načinu 
življenja.

S spodbujanjem zavedanja o kakovo-
sti pitne vode v Sloveniji vzgajamo tudi 
spoštovanje do naravnih virov in s tem 
prispevamo k njihovemu ohranjanju, 
so prepričani udeleženci prve podelitve 
certifikata »Voda iz pipe«. Odgovornost 
vsakega posameznika je, da postane pitje 
pitne vode iz pipe vsakodnevna praksa in 
da k temu spodbuja tudi druge posame-
znike. V nagovoru je prof. dr. Mihael J. 
Toman z Biotehniške fakultete v Ljublja-

ni poudaril, da je na našem planetu, ki 
mu življenje daje voda, le en vodni krog 
in da kapljice na svoji poti do kozarca pi-
tne vode doživijo številne napade našega 
načina življenja, zato je potrebno že mla-
de generacije vzgajati o pomenu ohranja-
nja vodnih virov in tudi o tem, da iz na-
ših pip priteka neoporečna voda, za kar 
skrbijo slovenska komunalna podjetja.

Slovenija ima številne vodne vire ter 
se po količini in kakovosti vode uvršča v 
sam evropski vrh. Kljub temu, da imamo 
v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno 
vodo, se pogosto dogaja, da mnogi raje 
posegajo po predpakirani vodi, to je po 
vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki 
okolje obremenjuje veliko bolj kot voda 
iz pipe.

»Mlade je potrebno ozaveščati, da ni 
način življenja imeti v rokah plastenko, 
ampak da je način življenja, da je ni-
maš.«, je na slovesnosti še posebej pou-
daril prof. dr. Mihael J. Toman.

V našem podjetju spodbujamo pitje 
vode iz pipe že dlje časa, zato smo tudi 
med prvimi v Slovenji pristopili k podpi-
su te zaveze. Verjamemo, da nam bo cer-
tifikat še večja spodbuda in motivacija in 
da bomo v prihodnje to prakso lahko še 
nadgradili in tudi skozi izmenjavo izku-
šenj in praks z drugimi organizacijami, 
podpisniki zaveze in prejemniki certifi-
kata, uvedli še kakšno novo, vse z name-
nom ustvarjanja čimbolj zdravega okolja. 

K pobudi sta iz naše sredine pristopila 
tudi Občina Laško in STIK Laško, ki bos-
ta certifikat »Voda iz pipe« prejela jeseni 
letos. K zavezi in pridobitvi certifikata pa 
so vabljena tudi ostala okoljsko zavedna 
podjetja, javne organizacije, združenja in 
nevladne organizacije, izobraževalne in 
kulturne ustanove ter ostali.

Več informacij: https://www.gzs.si/
zbornica_komunalnega_gospodarstva/
vsebina/Skupaj-za-boljšo-družbo/Certi-
fikat-VODA-IZ-PIPE.

Tomaž Novak,  
direktor Komunale Laško

Vir: Zbornica komunalnega  
gospodarstva

Spomladanske cvetlične zasaditve

Na področju vzdrževanja javnih po-
vršin je bila v mesecu maju poleg ostalih 
rednih vzdrževalnih del opravljena tudi 
spomladanska zasaditev cvetličnih gred 
in korit z enoletnicami.

Kot pretekla leta je bilo tudi letos za-
sajenih pet večjih gred, trideset večjih ali 
manjših betonskih korit ter šestinpetde-
set plastičnih korit za ograjo na Savinj-

Prejemniki prvih slovenskih certifikatov »Voda iz pipe«
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skem nabrežju. Poleg tega pa smo letos 
prevzeli tudi zasaditev korit na podestih 
na mostu čez Savinjo ter plastičnih so-
dov, ki so nameščeni v parku pred Kul-
turnim centrom. Prejšnja leta je za to 
skrbelo Hortikulturno društvo Laško in 
so bila nameščena pred prireditvijo Pivo 
in cvetje. Novo korito na mostu pa je le-
tos prispevala tudi Krajevna skupnost 
Laško, zasaditev pa so opravili naši vr-
tnarji.

Za vse zasaditve je bilo porabljenih 
okoli 2.800 različnih sadik enoletnic, ki 
so bile nabavljene pri Vrtnarstvu Son-
ček iz Lahomnega in Vrtnarstvu Valner 
iz Šentjurja.

Sicer pa je bilo v mesecih aprilu in 
maju največ dela s košnjo javnih površin 
in pokopališč, kar je letos še posebej te-
žavno zaradi neugodnih vremenskih raz-
mer. Predvsem v mesecu maju, ko je bilo 
veliko deževnih dni in posledično ni bilo 

Notranji izgled dvigala, Badovinčeva 16

Laško

Zunanji izgled objekta, Badovinčeva 16

mogoče pravočasno opraviti vseh košenj. 
Zaradi tega je ponekod prišlo do zaka-
snitev, ki so se jih naši delavci trudili čim 
prej odpraviti in se ob tem vsem zahva-
ljujemo za potrpežljivost.

Marko Klinar

Rimske Toplice

Dvigala v večstanovanjskih objektih

Izgradnja osebnih dvigal v večstano-
vanjskih objektih je investicija, ki pred-
stavlja velik finančni zalogaj za lastnike 
stanovanj, zato v nekaterih objektih od 
začetne ideje do same realizacije preteče 
kar precej časa. Eden od takih objektov je 
tudi Badovinčeva 16, kjer so se stanovalci 
po 9 letih dogovarjanja končno le zape-
ljali z dvigalom do svojih nadstropij.

Prvi pogoj, da se začnejo pogovori o 
dvigalu, so predhodno opravljena večja 
vzdrževalna dela na objektu in zavedanje, 
da dvigalo omogoči večjo mobilnost in 
da je idealna rešitev za starejše ljudi, kot 
tudi za vse ostale, ki si želijo več udobja.

Za vgradnjo dvigala v svetlobnem ja-
šku stanovanjske stavbe je potrebno pri-
dobiti soglasje etažnih lastnikov, katerih 
solastniški deleži na stavbi presegajo 75 
odstotkov, če gre za izboljšave, ki ne šte-
jejo za vzdrževanje, za katere ni treba pri-
dobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo 
pa vgraditev novih naprav (npr. dviga-

lo). Če pa je potrebno za zgoraj navede-
na dela pridobiti gradbeno dovoljenje, je 
potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov 
v stavbi, torej 100 odstotkov.

Sama vrednost investicije osebne-
ga dvigala je odvisna od vrste dvigala in 
gradbenih del, ki jih je potrebno izvesti. 
V objektu, kjer je dvigalo mogoče ume-
stiti v sredino stopnišča, so lastniki za ce-
lotno investicijo odšteli od 44.000 € do 
60.000 €. V objektih, kjer smo dvigalo na-
redili na zunanji strani objekta in je bilo 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 
pa je vrednost del znašala od 65.000 € do 
72.000 €.

Na mesec dvigalo pomeni dodatno od 
4 € do 12 € stroškov/stanovanje.

Dragica Levstik
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Lokalna akcijska skupina (LAS) Ra-
znolikost podeželja je bila ustanovlje-
na kot pogodbeno partnerstvo oktobra 
2015. Ustanovile so jo lokalne skupnosti, 
javni zavodi, podjetja, zadruge, društva, 
kmetije in posamezniki z območja občin 
Celje, Laško, Štore in Vojnik z namenom 
pridobivanja evropskih sredstev za ra-
zvoj podeželja. Vlogo vodilnega partner-
ja, ki skrbi za delovanje LAS, je prevzela 
družba Simbio d.o.o. Ob ustanovitvi LAS 
je bila pripravljena Strategija lokalnega 
razvoja (SLR), ki so jo na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in teh-
nologijo potrdili septembra 2016.

Na podlagi SLR je območje pridobilo 
1.426.100,00 EUR evropskih sredstev iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Sredstva so namenjena ra-
zvoju in animaciji območja ter izvajanju 
operacij (projektov) na upravičenih ob-
močjih omenjenih štirih občin in jih LAS 
razdeljuje na podlagi prispelih vlog na 
javne pozive. Približno polovico sredstev, 
namenjenih za operacije, je bilo dode-
ljenih z razpisoma v letih 2016 in 2017, 
preostanek v višini približno 587.000,00 
EUR pa bo LAS razpisal na dveh jav-
nih pozivih, ki bosta predvidoma obja-
vljena septembra 2019 in januarja 2020. 
Sredstva bodo na voljo za izvajanje ope-
racij s štirih tematskih področij: ustvar-
janje delovnih mest, razvoj osnovnih sto-
ritev, varstvo okolja in ohranjanje narave 
ter večje vključenosti mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin. 

Upravičenci so v letih 2018 in 2019 us-
pešno zaključili 5 operacij, in sicer dve iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(Zavod Vozim – Moja zgodba za tvo-
jo varnost; Osnovna šola Štore – Uredi-
tev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ 
Štore) in tri iz Evropskega kmetijskega 
sklada za regionalni razvoj (Občina La-
ško – Fitnes na prostem na območju de-
stinacije Laško Sotočje dobrega; Občina 
Štore – Ureditev otroških igrišč; Plahtica 
d.o.o. – Doživljajski zeliščni vrtovi). Po-
leg omenjenih, že izvedenih, je v izvaja-
nju še 11 operacij, ki bodo zaključene v 
letih 2019 in 2020. Več o operacijah si 
lahko pogledate na spletni strani www.
las-raznolikost-podezelja.si. 

LAS načrtuje v obdobju pred objavo 
javnih pozivov več dogodkov, na katerih 
bodo potencialni zainteresirani za sode-
lovanje na javnih pozivih LAS pridobili 
informacije o možnih vsebinah za prija-
vo na pozive, postopkih izbora operacij 
in obveznostih pri izvajanju le-teh. Prvi 
dogodek je bil 12. 6. 2019 v Celju, ko so 
bile predstavljene izvedene operacije in 
vsebine, ki jih LAS v skladu s SLR priča-
kuje v vlogah na javna poziva. V začetku 
julija načrtujemo animacijsko delavnico 
za razvoj projektnih idej, na kateri bodo 
udeleženci lahko predstavili svoje ideje, 
jih povezali z ukrepi SLR in poiskali po-
tencialne partnerje. 

V obdobju pred objavo javnih pozi-
vov izvajamo tudi strokovne ekskurzije 
– študijske ture, na katerih si lahko ude-
leženci ogledajo primere dobrih praks s 
področja pridelave, predelave in trženja 
različnih pridelkov ter izdelkov s podeže-
lja. Aprila smo tako izvedli ekskurzijo za 
kmetije in kmetije z dopolnilnimi dejav-
nostmi, maja pa ekskurzijo za vinogra-

dnike, ki načrtujejo skupno trženje vin z 
območja Dežele celjske. V juliju načrtu-
jemo še eno strokovno ekskurzijo za po-
nudnike v Avstrijo, kjer si bomo ogledali 
ponudbo in trženje turističnih kmetij in 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi. 

Vse aktivnosti, ki jih LAS izvaja z na-
menom animacije območja, imajo sku-
pen cilj, to je spodbuditi zainteresirane 
prebivalce območja, da s pomočjo novih 
znanj in idej pričnejo kreativno razmi-
šljati in ustvarjati tržno ponudbo na ob-
močju. Na LAS menimo, da je koncept 
lokalne oskrbe, ki ga mnogi povezujejo le 
z lokalno pridelavo hrane, lahko mnogo 
več. Lokalna oskrba namreč lahko dolo-
čenemu območju zagotavlja izrabo lokal-
nih naravnih virov na področju storitev, 
energetske oskrbe, oskrbe s hrano in po-
dobno. Takšen način uporabe in proda-
je dobrin, ki jih na nekem območju ima-
mo, zmanjša dolge transportne poti in 
predstavlja neposreden pretok finančnih 
sredstev od ponudnika do potrošnika 
brez vmesnih posrednikov. 

Osnova, da takšen koncept v nekem 
okolju deluje, je razumevanje tako na 
strani ponudnikov kot potrošnikov. Po-
nudniki morajo z znanjem poskrbeti, 
da so njihovi pridelki, izdelki in stori-
tve vrhunske kakovosti, saj bodo le tako 
našli kupce zanje. Potrošniki pa mora-
mo poznati tovrstno ponudbo in vede-
ti, katere so prednosti nakupa lokalnih 
izdelkov in pridelkov. LAS Raznolikost 
podeželja načrtuje v jesenskem času 
predstavitev izvedenih operacij, na kate-
ro bomo povabili ponudnike z območja 
LAS in Savinjske regije. Na ta način želi-
mo naše delovanje in ponudbo območja 
predstaviti prebivalcem in obiskovalcem 
območja.

Informacije o delovanju LAS, mož-
nostih sodelovanja na javnih pozivih in 
članstvu v LAS lahko prejmete na spletni 
strani www.las-raznolikost-podezelja.si, 
po e-pošti info@raznolikost-podezelja.si 
ali telefonu 03/425 64 66. Vabimo vas, da 
se nam pri naših aktivnostih pridružite.

Primož Kroflič,
Simbio, d. o. o.

POVEZOVANJE RAZVOJNIH IDEJ OBMOČJA 
OBČIN CELJE, LAŠKO, ŠTORE IN VOJNIK
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IZLETNIŠKA KMETIJA 
ŠOLINC JE ODPRLA 
SVOJA VRATA

Kmetija Šolinc po domače »pr Petrič« 
se nahaja na robu občine Laško, blizu 
Svetine.

Je majhna kmetija na nadmorski višini 
650 m, ki je ohranila stara poslopja kot so 

stara kmečka hiša, kozolec in stari hlev 
in ki prisega na domače ter tradicional-
ne pridelke, katere lahko najdete na sami 
kmetiji ali na Celjski tržnici. Lahko se 
pohvalijo, da so ena izmed redkih kme-
tij v Sloveniji na kateri raste veliko števi-
lo zaščitenih budik (»božjih dreves«), ki 
že več stoletij krasijo Šolinčevo kmetijo. 
Poleg božjih dreves najdete na kmetiji še 
veliko število starih sort sadnega drevja, 
domače živali.

Posebnost kmetije pa so bučnice peče-
ne v krušni peči. Ukvarjajo se tudi z iz-
delavo diatoničnih harmonik Rihard ter 
ostalih lesenih izdelkov.

Na Kmetiji Šolinc lahko najamete tudi 
»PIKNIK PLAC« in si ogledate muzej 
stare kmečke opreme, najmlajši pa se 
lahko zabavajo na otroških igralih. Naj-
dete jih v Požnici (št. 6) ali pa jih pokliči-
te na 041 939 472 ali 031 596 845.

Izletniška kmetija Šolinc

Skupina »Vrtnica« deluje v sklopu Strelskega društva Celjska 
četa Mala Breza. Deseto obletnico smo obeležili 18. aprila 2019. 
V tem obdobju se je delavnic udeležilo od 10 do 15 ustvarjalk.

Najprej smo začele s »kranceljpintom«, tradicijo našega kraja. 
To je izdelovanje različnih rož iz krep papirja. S tem prikazom 
se udeležujemo različnih prireditev doma, v občini in tudi izven 
nje, kamor nas povabijo. Nato smo se vrnile v čas naših babic. Iz 
ličja smo izdelovale predpražnike, copate, pečna omela, punč-
ke, rožice itd. Želele smo se tudi naučiti kvačkati. Nastali so lepi 
prtički, razne živali, zelenjava in sadje, angelčki itd. Oblikovale 
smo še razne stvari iz das in fimo mase. Tudi vezenje prtičkov 
nam je šlo dobro od rok. Izdelovale smo tudi rože iz nogavic. 
Iz volne smo pletle kape, nogavice, šale, jopice itd. Tudi punčke 

iz cunj in okrasna strašila so nastala v tem obdobju. Vsako leto 
spletemo adventne venčke iz svežega ali suhega materiala, vence 
za na mlaj ali pa še kakšno drugo okrasitev. Nekatere so se loti-
le tudi pletenja peharjev iz suhe trave. Verjetno sem še kakšno 
stvar pozabila našteti, saj se jih je v teh letih ogromno nabralo.

Iz vseh zgoraj naštetih izdelkov smo pripravile 10 razstav ob 
tradicionalnem materinskem dnevu v društvu, 4 razstave ob 
tednu ljubiteljske kulture, 2 razstavi v prostorih Konjerejskega 
društva Vrh nad Laškim ter razstavo v muzeju v Laškem v sklo-
pu rudarstva ozkotirne železnice v Trobnem dolu. 

Veselimo se vsakega druženja in novih idej za ustvarjanje. 
Delavnice potekajo vsako tretjo soboto v mesecu, tako da va-
bljeni, da se nam pridružite.

Helena Videc

10. OBLETNICA SKUPINE 
IZDELOVALK ROČNIH SPRETNOSTI 
»VRTNICA« MALA BREZA
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NAGRAJENI OKUSI  
Z NAŠIH KMETIJ

V zadnjih dneh maja je na Ptuju spet 
zadišalo po dobrotah slovenskega pode-
želja, saj so tam gostili že tradicionalno 
razstavo Dobrote slovenskih kmetij. Le-
tos že trideseto po vrsti. Začelo se je s 
skromno razstavo kruhov, potem se je 
razstava širila tako po raznovrstnosti iz-
delkov kot tudi ozemeljsko, saj so jo za 
svojo vzeli tudi mnogi kmetje iz Avstrije, 
Madžarske in Hrvaške. 

Na letošnji razstavi je bilo razstavlje-
nih skoraj tisoč izdelkov kmetic in kme-
tov, ki so na ocenjevanjih prejeli eno od 
priznanj. Na razstavnih prostorih po so-
banah in hodnikih mogočnega Minorit-
skega samostana smo lahko občudovali 
izdelke iz žit, mesa in mleka, suho sadje, 
kise, olja, konzervirano zelenjavo, vina in 
sadna vina, sokove, kompote, marmela-
de, žganja, čaje in medove.

Med tistimi, ki so prejeli zlato prizna-
nje, je bila tudi Ivanka Knez iz Gozdeca. 
Ne le eno, prejela je kar dve: zlato prizna-
nje za pregreto smetano in zlato prizna-
nje za sladko skuto. 

Ivanko vonj pregrete smetane spremlja 
že iz otroštva. »Mama mi je že kot majhni 
deklici dovolila, da sem ji lahko pomaga-

la s kuhalnico potapljati smetano v mle-
ko. To sva morali narediti večkrat in zelo 
pogosto, da se smetana ni zažgala. Sme-
tano smo dodajali najrazličnejšim jedem 
in to je bila prava poslastica,« se spomi-
nja in ne skriva veselja ob prejetih pri-
znanjih. 

V naših krajih pregreta smetana še 
vedno velja za pravo poslastico, saj je 
odličen nadev za potice, zavitke, štruklje, 
pa tudi sestavina Laške medenke in dru-
gih hišnih jedi laških gostincev. 

Na Knezovi kmetiji se ukvarjajo s pri-
rejo mleka, katerega del v okviru dopol-
nilne dejavnosti predelajo. Tudi njiho-
va sladka skuta ima izvrsten okus in je 
odlične kakovosti. Na to kaže tudi naj-
višje možno število točk, ki jih je doseg-
la na senzoričnem ocenjevanju Dobrote 
slovenskih kmetij.

Pridelujejo pa tudi piro in med izdelki, 
ki jih ponujajo, so tudi takšni, malce po-
sebni, kot so pirini skutni štruklji in piri-
ni štruklji s pregreto smetano. Ivanka jih 
pripravi iz domačih sestavin, gospodinje 
pa jih le skuhajo in izvrstna jed je prip-
ravljena.

Med letošnjimi nagrajenci z našega 
območja je tudi Matjaž Pikl s Šmohorja, 
ki je za svoje slivovo žganje prejel bro-
nasto priznanje in tudi letos dokazal, da 
je vešč žganjekuhe. 

Znak Dobrote slovenskih kmetij, pa 
naj bo zlat, srebrn ali bronast, nalepljen 
na izdelkih s kmetij je zagotovilo, da gre 
za izdelke, katerih kakovost so potrdile 
strokovne ocenjevalne komisije. Prido-
bljena priznanja so ponos kmetij in ve-
lika promocijska priložnost za razvoj iz-
delave in prodaje dobrot, ki predstavljajo 
tudi del bogate kulturne dediščine naše-
ga podeželja. 

Obema nagrajencema iskreno čestita-
mo!

Jožica Krašovec,  
KGZ Celje, Izpostava Laško

KULINARIČNO-ZELIŠČNO 
POPOTOVANJE SKOZI ČAS

V nedeljo, 19. maja 2019, se je v nekdanji kartuziji Jurkloš-
ter odvijala 2. zeliščna prireditev v sklopu operacije Integralni 
turistični produkt zeliščarske dediščine, poimenovana Kuli-
narično-zeliščno popotovanje skozi čas. V okviru lanske pri-
reditve smo spoznavali in okušali jedi iz tistih zgodovinskih 
obdobij, ki so vidno zaznamovala kulturno krajino območja 
Jurkloštra in so povezana z obdobjem Keltov, obdobjem čašče-
nja Kibele in obdobjem prisotnosti kartuzijanov. Vse jedi je po-
vezovala tematika uporabe zelišč v njihovi pripravi.

Letošnje popotovanje smo usmerili v prihodnost in predvi-
deli črni scenarij izginotja medonosnih čebel in drugih opra-
ševalcev. Spremembe, ki bi jih to povzročilo, smo udeleženci 
dogodka spoznavali tako, da smo okušali prepoznavne vsakda-
nje jedi tudi z okrnjenim izborom zelišč in drugih surovin za 
pripravo hrane. Dr. Janko Rode, ki je dogodek vsebinsko prip-
ravil, je nadvse zanimivo in poučno usmerjal pozornost zbra-
nih v razmislek, kako je količina, kakovost in raznolikost vsak-
danjih jedi odvisna od naših, mnogokrat spregledanih, drobnih 
pomočnikov. Kuharski mojster Branko Podmenik pa je s svo-
jo ekipo zbrane ob mizi ponovno navduševal z odlično prip-
ravljenimi jedmi. Prireditev je prispevala k počastitvi Svetov-
nega dneva čebel (20. maj), ki tudi v življenju zelišč igrajo 
pomembno vlogo. O ostalih nepogrešljivih prispevkih medo-
nosnih čebel in divjih opraševalcev za naše zdravje in dobro po-
čutje je spregovoril predsednik ČD Laško, Franci Šolar. 

Lanskoletno navdušenje otrok nad glasbeno-uprizoritveno 
zeliščno pravljico, je mojstrico pripovedovanja zgodb Jelko 
Kapun in glasbenika Dejana Jakšiča letos vodilo v nadgradnjo 
dogodka. V ta namen je gospa Jelka avtorsko zasnovala učno-
delovne liste, ki bodo otroke razveseljevali tudi v prihodnje.

Na prireditvi smo lahko prisluhnili tudi zgodbam zeliščnih 
vrtov in predstavitvam zeliščnih turističnih produktov, ki so 
nastali v prvi fazi operacije, na stojnicah pa so bile na voljo lo-
kalne zeliščne in medene dobrote.

Prireditev se je izvedla v okviru operacije »Integralni turi-
stični produkt zeliščarske dediščine«, ki je delno financirana iz 
sredstev EU.

Marina Bezgovšek, STIK Laško

Ivanka Knez iz Gozdeca ob prejemu dveh zlatih pri-
znanj.
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Kuhalnica je bila njegova prijateljica 
že od najstniških let. S kuhanjem je pri-
čel nekje v 7. razredu osnovne šole, ko je 
večinoma pomagal pri pripravi domačih 
kosil. Kaj kmalu je začel tudi povsem sa-
mostojno pripravljati jedi za svoje naj-
bližje, v pripravo pa je že od nekdaj rad 
dodal ščepec kreativnosti in z okusi malo 
eksperimentiral. Prav tako je znanje in 
ideje pridobival z ogledom kuharskih 
TV-programov, ki so ponujali ogromno 
zanimivih idej in takrat še neznanih oku-
sov. A na njegovem meniju so se največ-
krat pojavile testenine s tuno – te Tomaž 
še danes obožuje. Ko je prišel čas za od-
hod na srednjo šolo, ni okleval. Že takrat 
je imel zelo jasno vizijo, kaj želi postati – 
eden najboljših kuharjev.

Tomaž si je številne izkušnje, ki so 
mu še kako prav prišle pri samostojnem 
kreiranju jedi na tekmovanjih, nabiral v 
več restavracijah, med drugim pri che-
fu Marku Pavčniku v Pavusu na Gradu 
Tabor Laško, v Galeriji okusov pri chefu 
Borutu Jovanu in kasneje pri Luki Gmaj-
nerju in Marku Magajnetu, pri Igorju Ja-
godicu v restavraciji Strelec, v Gostilni 
Repovž v Šentjanžu ter pri Luki Koširju 
v Gostišču Grič v Šentjanžu.

Udeležil se je tudi kulinaričnih festi-
valov. Marca 2018 je na hrvaškem otoku 
Brač potekal mednarodni kulinarični fe-
stival Biser mora. V ekipnem tekmova-
nju sta se z Juretom Dretnikom pomerila 
proti 12 skupinam in s 3 hodnim meni-
jem navdušila sodnike ter domov odnes-
la zlato. Zmago jima je zagotovilo zna-
nje v pripravi rib, njihovo kombiniranje 
z mešanjem manj poznanih okusov ter 
pridih sodobnih tehnik. Sladica pa je bila 
tista, ki ju je z gotovostjo izstrelila na sam 
vrh.

Primer zmagovitega menija iz ku-
linaričnega festivala Biser mora na 
Braču v marcu 2018:

Predjed: Rižota z suhimi paradižni-
ki, poširana hobotnica, ožgan por in 
pena parmezana

Glavna jed: File morske žabe z lardo 
slanino, fermentiran česen, pastinak 
in kombucha

Sladica: Creme brulle bazilike, čips 
parmezana in pinjol, sorbet para-
dižnika

Tomaž se je udeležil tudi tekmovanja 
v avstrijskem Celovcu, ki je potekalo po 
sistemu »magic box«. Pod škatlo so bile 
skrite 3 sestavine, ki jih je moral nujno 
uporabiti v kreaciji. V njegovem primeru 
so bile te sestavine pinjole, kisla smetana 
in mascarpone, v njihovem kreativnem 
kombiniranju pa je dosegel bron. 

Ekipno se je udeležil tudi 3. tekmo-
vanja na Gostinsko-turističnem zboru v 
Portorožu v oktobru 2018, kjer so osvojili 
srebro. V novembru pa so se z Višjo šolo 
za gostinstvo in turizem Maribor, kjer 
Tomaž študira, odpravili na Nizozem-
sko, in sicer v Leeuwarden, kjer je pote-
kalo eno največjih in zapletenih kuhar-
skih tekmovanj. Pomeril se je v disciplini 
»Pastry chef« (kategorija sladic), kjer je le 
dan pred tekmovanjem v ekipo dobil tek-
movalko iz Nizozemske. Tekmovanje je 
namreč zastavljeno tako, da se ekipe se-
stavijo tako rekoč »tik pred zdajci«, s či-
mer se poudarja ekipni duh v kuhinji. Na 
voljo je bilo le eno uro časa, da sta se s 
tekmovalko, s katero sta se srečala prvič 
v življenju, odločila, kaj bosta pripravi-
la, spisala recepture in postopke v točnih 
količinah ter dorekla posamezne kompo-
nente jedi. Ker so bila glavna tema sladi-
ce jabolka, se je Tomaž odločil, da pripra-
vi sladico v obliki jabolka, ki je vsebovala 
kar 12 komponent in zahtevala 2 uri časa. 
Trud je bil poplačan, saj je izdelek vzbu-
dil pozornost sodnikov. 

Velika razglasitev rezultatov je poteka-
la v 11 kategorijah, tekmovalcev je bilo 

OČARAN NAD KULINARIKO

Tomaž Hohkraut je mlad Laščan, ki ga je povsem očarala gastronomija. Navkljub 
rosnim 22 letom je na številnih kuharskih tekmovanjih požel že veliko odličnih re-
zultatov v katerih lahko več preberete v nadaljevanju.
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Na podlagi podatkov iz letnih poročil 
za leto 2018, ki so jih gospodarske druž-
be (v nadaljevanju družbe) in samostoj-
ni podjetniki (v nadaljevanju podjetniki) 
predložili Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (v nada-
ljevanju AJPES), je lani v laški občini po-
slovalo 207 družb in 340 podjetnikov. 
Ekonomska moč je predvsem v rokah 
družb, ki so lani ustvarile 84 % vseh pri-
hodkov, vendar pa so bili po gospodarski 
rasti uspešnejši podjetniki, medtem ko se 
je rast pri družbah nekoliko umirila.

Družbe laške občine so v letu 2018 
ustvarile 152 milijonov evrov prihodkov 
ali 8  % več kot v letu prej. Večino pri-
hodkov so ustvarile s prodajo na doma-
čem trgu (122 milijonov evrov). Izven 
Slovenije ustvarijo skromen promet, a 
prodaja na tujih trgih vztrajno raste, lani 
za 12 %. Največji delež prihodkov na tu-
jem trgu ustvarijo družbe iz predeloval-

nih dejavnosti, ki so najbolj izvozno us-
merjene tudi v slovenskem merilu. Leto 
2018 je v zelenih številkah zaključilo 68 
% družb, neto čisti dobiček je znašal 5,5 
milijona evrov, ki se je v primerjavi z le-
tom prej le minimalno povečal. V laških 
družbah je bilo lani 1.696 zaposlenih ali 
33 več kot leto prej. Rast novih zaposlitev 
se je v primerjavi z letom prej prepolovi-
la. Povprečna bruto plača pri laških druž-
bah je znašala 1.408 evrov, kar je za 244 
evrov manj od slovenskega povprečja.

Podjetniki laške občine so v letu 2018 
ustvarili 30 milijonov evrov prihodkov 
ali 16 % več kot v letu prej. Večina (84 %) 
podjetnikov je preteklo leto končalo v 
pozitivnih številkah, neto podjetnikov 
dohodek je znašal 2,2 milijona evrov, kar 
je 7 % več kot leto prej. Dobri dve tretji-
ni podjetnikov sta poslovali brez dodatne 
delovne sile, medtem ko je bilo pri pre-
ostalih podjetnikih 245 zaposlenih. Od 

tega je bilo 29 novih zaposlitev ali 3-krat 
več kot leto prej. Povprečna bruto plača 
pri laških podjetnikih je znašala 1.053 
evrov in je bila izenačena s slovenskim 
povprečjem pri podjetnikih, a za četrtino 
nižja kot pri laških družbah.

Več podrobnih podatkov o rezultatih 
poslovanja poslovnih subjektov laške ob-
čine je v Informaciji o poslovanju gospo-
darskih družb, samostojnih podjetnikov 
in zadrug v savinjski regiji v letu 2018, ki 
jo najdete na portalu AJPES www.ajpes.
si. Individualni podatki iz letnih poročil 
posameznih poslovnih subjektov so jav-
no objavljeni in brezplačno dostopni na 
portalu AJPES v aplikaciji JOLP. Vsem, 
ki se med bilančnimi podatki ne znaj-
dejo najbolje, omogoča AJPES orodje za 
hiter pregled poslovanja in poglobljeno 
analizo Fi=PO AJPES (Finančni Pomoč-
nik), ki na enem mestu združuje vse, kar 
morate vedeti o poslovanju poslovnih su-
bjektov, na voljo pa so že tudi nove boni-
tetne ocene S.BON AJPES.

Andreja Topole,
AJPES, izpostava Celje

LAŠKI PODJETNIKI Z GOSPODARSKO RASTJO 
PREHITELI LAŠKE DRUŽBE

kar 450. V kategoriji sladic sta v konku-
renci 17 ekip (v nekaterih so bili tudi pro-
fesionalni slaščičarji!) dosegla odlično 2. 
mesto. »Po dolgem in nestrpnem čakanju 
sem na velikem ekranu pred 600 ljudmi, 
vključno z mentorji in sošolci, videl svoje 
ime ob srebrni medalji. Na to medaljo sem 

še posebej ponosen, saj je bila pot do nje 
strma. Zahtevala je veliko priprav, znanja 
in truda, kar pa se je na koncu poplača-
lo, saj sem srebro osvojil na enem najbolj 
cenjenih tekmovanj,« je o zmagi na Nizo-
zemskem povedal Tomaž, ki nikakor ne 
spi na lovorikah.

8. marca letos pa je na Dvorcu Trebnik 
potekal kulinarični večer pod njegovim 
vodstvom. V 5 hodnem meniju z vinsko 
spremljavo je uživalo 25 gostov, večer pa 
je bil posvečen damam ob njihovem pra-
zniku. Gostje so bili nad kulinariko, ce-
lotnim večerom in odlično energijo nav-
dušeni.

Tomaža pri gastronomskem ustvarja-
nju navdihuje okolje, ki nam skozi vse leto 
ponuja obilo raznolikih surovin. Navdi-
hujejo ga tudi chefi, ki iz raznovrstnih se-
stavin pripravljajo zanimive, nenavadne, 
vrhunske in »drugačne« krožnike. Vse 
to Tomaža vsakodnevno spodbuja k ci-
lju, da bi nekoč vodil svojo restavracijo.  
V bližnji prihodnosti pa si želi nabrati čim 
več izkušenj, tudi izven Slovenije, v desti-
nacijah, ki so morebiti nam manj poznane. 
Poleg študija se Tomaž trenutno ukvar-
ja tudi z raznimi cateringi, v katerih se 
predstavlja z izbranimi jedmi in tehnika-
mi priprave jedi pred gosti. Pri tem izbi-
ra pristop domačnosti in svežih surovin, 
ki ljudem predstavljajo nekaj drugega, 
kot so morda navajeni doma. Za piko na 
i temu članku naj vam izdam, kako je na 
njegovem zadnjem cateringu izgledala 
sladica. Goste je navdušil ajdov mousse z 
gelom borovnice in smrekovih vršičkov, 
obdan z ajdovo pokovko.

NPT
Foto: Arhiv Tomaža Hohkrauta 
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165 LET V SKRBI ZA 
ZDRAVJE IN DOBRO 
POČUTJE

Povzeto po zgodovinskem pregledu 
Jureta Krašovca iz knjige 145 let Zdravi-
lišča Laško. 

Fotografije so last Muzeja Laško.
Laški trg bi verjetno še dolgo ostal 

odročen in dremav, če ne bi dunajski na-
črtovalci železne ceste Dunaj-Trst začrta-
li ravno po tej ozki dolini. Razlog, zakaj 
je železnica namesto čez Trojane krenila 
čez Laško in naprej skozi Zasavje, je bil 
preprost – premogovniki in premog, ki je 
bil vir gospodarskega razvoja in »gorivo« 
za železnico.

Na laški trški gmajni so ljudje dolgo 
vedeli za izvirke tople vode. Med grmi-
čevjem, trstičjem in močvirsko travo je 
sneg vedno najprej skopnel. Domačini so 
izvirke iskali, jih poglabljali, utrjevali, a 
muhasta in pogosto poplavna Savinja jih 
je vedno znova zasipavala.

Cesarsko kopališče je Laško 
zapisalo na zemljevid

Z velikim zanosom se je laških toplih 
izvirkov, ki jih je našel zaradi gradbene 
napake, lotil avstrijski inženir Leopold 
Rödel, ki je vodil gradnjo železniške pro-
ge od Celja do Laškega. Izvirki mu niso 
dali miru, laški župan Karel Valentinič je 
v njegovih načrtih začutil moč uresniče-
nja in s takratnima občinama Laški trg in 
sv. Krištof je Rödel 15. septembra 1852 
sklenil kupno pogodbo ter se v njej za-
vezal, da bo v treh letih zgradil kopališče. 
Za zemljišče je plačal 600 goldinarjev, 
hkrati pa domačinom za vselej priznal 
služnostno pravico do kopanja po zni-
žanih pristojbinah, za katero so se v ka-
snejših letih še večkrat borili. Leta 1853 
so odprli zidan kopališki bazen, ki je bil 
med takratnimi bazeni v štajerski deže-
li, nemškem in slovenskem delu, največji. 
Zgradili so obrambne nasipe 
proti poplavam, zasadili cvet-
ne grede in drevesni park ter 
pridobili pravico, da se kopa-
lišče ponaša s cesarjevim ime-
nom. 1. maja 1854 je bilo ko-
pališče Kaiser Franc Josephs 
– Bad tudi uradno odprto.

Dunajska smetana na 
počitnicah v Laškem

Dr. Lorenz von Stein je ko-
pališče kupil leta 1856/57. 
Njegov cilj je bil v obetavne 

toplice pritegniti visoko družbeno sme-
tano. Začel je v kopališkem parku, v ka-
terega je zasadil eksotično in avtohtono 
drevje, po zgledu dunajskih parkov je dal 
urediti senčne in sončne vrtove, ki jih 
je napolnil s številnimi kipi. Nadzidal je 
kopališko poslopje za tri nadstropja in 
v prizidku ustvaril Bidermajerjev salon. 
Ob Savinji je postavil lesena kopališka 
paviljona – enega za moške in drugega 
za ženske. V glavnem poslopju je med 
drugim uredil tudi vrhunski novosti tis-
tega časa – telefon in telegraf. Leta 1879 
je zdravilišče kupil dunajski povzpetnik 
in navdušen športnik Teodor Gunkel. V 
njegovem času so posodobili kopališke 
naprave in leta 1882 postavili prvo ele-
ktrično centralo na vodni pogon na slo-
venskih tleh. Povezal se je s tedanjim la-
stnikom pivovarne, ki je tako začela variti 
termalno pivo. Gostje zdravilišča so ga 
hudomušno imenovali »sanitarno pivo« 
(»Sanitarbier«), ki naj bi bilo najboljše v 
tedanji Avstriji. Kot navdušen športnik 
je dal zgraditi večstezno kegljišče, teniški 
igrišči, omislil si je tudi takrat modni kri-
ket. Zgradil je konjušnico z dvanajstimi 
konji, ki so jih gostje lahko tudi jezdili. 
Za svoje konje je zgradil tudi poseben ba-
zen s termalno vodo, saj ni želel, da bi se 
ob kopanju v Savinji česa nalezli. Premo-
gel je nekaj cirkuško izurjenih psov, ki so 
podnevi zabavali goste, ponoči pa čuvali 
zdraviliške stavbe.

Gunkel si je močno želel, da bi cesar-
jevo zdravilišče obiskal Franc Jožef, in 

tako je dal zgraditi cesarsko kopalno ka-
bino, ki je imela na stropu zlato poslikan 
avstro-ogrski grb. Visokega gosta žal ni 
nikoli dočakala, danes pa si jo je mogo-
če ogledati pod steklenim pokrovom v 
zdraviliški kavarni. 

Blišč je zamenjala vojna

Črni oblaki niso prišli zgolj nad Laško, 
temveč nad celotno Evropo. Prva svetov-
na vojna je zaradi bližnjega balkanskega 
in soškega bojišča iz zdravilišča naredila 
vojaško bolnišnico. Park je postal vojaš-
ki tabor, dragocena drevesa so sekali za 
kurjavo. Dolgoprsti vojaki in tudi doma-
čini so zdravilišče povsem izropali. Div-
je ropanje se je nadaljevalo vse do leta 
1921, ko je hipotekarna banka kopali-
šče prodala novim delničarjem – Karlov-
šku, Smrtniku in Robleku. Dokonča-
li so obnovo in 1. julija 1923 so toplice 
ponovno in slovesno odprli. Zdravilišče 
Radio-Therma Laško, kot se je takrat 
imenovalo, je sprejemalo bolnike zavaro-
vance, a tudi samoplačnike.

Dobilo je nov cilj, kupili so medicin-
ske aparate za hidroterapijo, medicinske 
kopeli in obsevanja. Leta 1936 so popol-
noma zajeli in izboljšali obstoječe vrel-
ce. Kopali so kar pet metrov globoko in 
ugotovili, da prihaja voda iz globine vsaj 
700 metrov, štirje termalni vrelci pa so v 
minuti izbrizgali povprečno tisoč litrov 
vode. V zdravilišču so si bolniki lajša-
li lažje težave, kot so revmatična obole-

nja, išias, bolečine v mišičev-
ju, obolenja dihalnih in prsnih 
organov, izčrpanost živčev-
ja, ženske bolezni … Števi-
lo bolnikov je strmo narašča-
lo in premogli so kar trikrat 
več gostov kot Gunkel v naj-
boljših časih. A prišla je dru-
ga svetovna vojna. Po njej so v 
zdravilišču zdravili partizan-
ske ranjence in izčrpane po-
vratnike iz nemških zdravili-
šč. Leta 1953 je bil ustanovljen 
zavod za rehabilitacijo invali-
dov. Prenovljena je bila stav-
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SREBRNO PRIZNANJE ZA 
INOVATIVNOST IDEJI »SPREMENI 
TOK ZGODOVINE!«

Regionalna gospodarska zbornica Celje je na podelitvi pri-
znanj Inovacijam celjske regije 2019 inovativnost prepoznala 
tudi v virtualizaciji turistične ponudbe in VR doživetju »Spre-
meni tok zgodovine«, ki so ga zasnovali Zgodbarji iz Laškega ob 
podpori Thermane Laško.  

Interaktivno VR doživetje »Spremeni tok zgodovine«, ki 
je bilo nagrajeno s strani Slovenske turistične organizacije na 
Dnevih slovenskega turizma 2017, je tako doseglo novo potrdi-
tev – srebrno priznanje za inovativnost Regionalne gospodar-
ske zbornice Celje.

VR doživetje, v katerem se uporabnik preseli na Stari Grad 
Celje v čas mogočnih grofov Celjskih, je na voljo v Thermani 
Laško, od maja dalje pa tudi na Starem Gradu Celje - v avtentič-
nem okolju, v katerem poteka tudi VR igra.

Uporabnik postane v ječo zaprti Friderik, ki mora najprej re-
šiti sebe, da lahko v nadaljevanju reši tudi svojo ljubljeno Vero-
niko. Vabljeni, da preizkusite svoj pogum in iznajdljivost ter se 
podate v virtualni svet z enim namenom – da spremenite tok 
zgodovine!

Podrobnosti o doživetju najdete na www.thermana.si. 
Srebrno inovacijo celjske regije 2019 so prejeli Zgodbarji iz La-

škega. Na fotografiji od leve proti desni: Dr. Vojko Toman iz Ura-
da za intelektualno lastnino RS, Boštjan Vrščaj, Metka Krivec, 
Valerija Kufner, Blaž Kukovič, Nina Pader Topole in generalna 
direktorica Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sonja Šmuc. 

NPT

SENIORJI THERMANE 
VEČAJO KONDICIJO

Nekdanji zaposleni družbe Thermana, 
d. d. se po novem vnovič redno sestajajo. 
Po več desetletjih, ko so prostore zdravi-
lišča obiskovali dnevno, saj so si tu služili 
vsakodnevni kruh, se v družbo dobrega 
počutja vračajo, a tokrat kot uporabniki. 
Posebej zanje je namreč enkrat tedensko 
organizirana brezplačna vodena vadba, 
ki jo za Thermanine upokojence vodi 
osebna trenerka Danica Pinter.

»Thermanini upokojenci so energični, 
vedoželjni, na skupnih uricah se dodob-
ra nasmejemo, se razgibamo in okrepimo 
ter drug drugemu polepšamo dan,« pra-
vi inštruktorica Danica, ki jim pripravi 
nabor raznovrstnih vadb, vključujoč ele-
mente pilatesa, vaj z utežmi, žogo ... Po-
tezo o brezplačnih tedenskih rekreacijah 
pozdravljajo tudi udeleženci, ki pridno 
obiskujejo gibalne urice. Tam si ne nabi-
rajo zgolj kondicijo, temveč si po konča-
ni rekreaciji privoščijo še obujanje spo-
minov. Obenem pa si brez slabe vesti, saj 
so vendar ravnokar telovadili, privoščijo 

še kakšen napitek ali tortico iz hišne sla-
ščičarne.

NPT
Foto: Petra Horvat

ba, obogatili so opremo, uredili okolico 
in vse je bilo pripravljeno do leta 1954, ko 
so proslavili stoletnico zdravilišča.

Po poti medicinske rehabilitacije

Leta 1956 je bil za šefa zdravnika in di-
rektorja imenovan dr. Barle – specialist 
za fizikalno medicino in rehabilitacijo, 
pod vodstvom katerega se je zdravilišče 
začelo vzpenjati. Glas o rehabilitacij-
skem zdravilišču se je močno širil in od 
leta 1955, ko je zavod sprejel 155 oskrbo-
vancev, je ta številka do leta 1975 narasla 
na 3690. Leta 1976 je bilo odprtje nove-
ga zdraviliškega doma, laške terme pa so 
kmalu postale najnaprednejši zdraviliški 
objekt v Sloveniji. Poleg rehabilitacijske 
usmeritve je zdravilišče postajalo vedno 
bolj odprto tudi za zunanje goste, ki so v 
Laško prihajali na oddih.

Danes predstavljajo sodoben center 
medicinske rehabilitacije, specializirani 
za obolenja kot so: stanja po poškodbah 
in operacijah gibalnega sistema, nevro-
loške bolezni, poškodbe in bolezni cen-
tralnega in perifernega živčnega sistema, 
vključno s cerebrovaskularnimi inzulti 
ter živčno-mišičnimi boleznimi; stanja 
po možganski kapi … Danes se z indi-
vidualnim in strokovnim pristopom re-
habilitacijske ekipe trudijo doseči ali pa 
se vsaj čim bolj približati stopnji zdravja, 
kakršna je bila pred boleznijo ali poškod-
bo. Osnovna usmeritev je zdravljenje bo-
lezni motorno-gibalnega aparata, zato 
so pripravili ustrezne zdravstvene pro-
grame, ki jih je možno prilagoditi vsake-
mu posamezniku glede na njegovo zdra-
vstveno stanje. 

Poleg rehabilitacijske usmeritve je 
zdravilišče v zadnjih desetletjih razširi-

lo svojo ponudbo tudi na zunanje gos-
te, ki v Laško prihajajo na wellness od-
dih, športne priprave, poslovna srečanja 
... Slednjemu segmentu gostov je bila 
med drugim namenjena gradnja objek-
ta Thermana Park z edinstveno stekleno 
kupolo, hotelom, kongresnim centrom 
in novim imenom Thermana d. d., ki je 
združevalo raznolik in širok spekter po-
nudbe ter v minulem letu obeležil prvih 
10 let.

Družba Thermana, d. d., nekdaj Zdra-
vilišče Laško, danes zaposluje skoraj 500 
ljudi in je s svojo bogato tradicijo eno po-
membnejših slovenskih zdravilišč in tu-
ristični center, ki v svoji ponudbi uvelja-
vlja kakovost bivanja in kulturo zdravega 
načina življenja za vse generacije. 

NPT
Foto: Arhiv Muzeja Laško
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DOŽIVETJA V LAŠKEM 
OD POMLADI DO JESENI

Teden dni v Laškem je komaj dovolj za najlepša doživetja zdraviliškega in pivovarskega mesta.
 A tudi če pridete za en sam dan, bo zagotovo več kot le obisk.  

Doživite in delite vaše
 
#myLaško.

      
lasko.slovenia

     lasko_slovenia

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50 , M: 051 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

Dobrodošli
v Laškem – sotočju 
dobrega, Evropski 
destinaciji odličnosti!

Za vas smo pripravili izbor 
najboljših ogledov in aktivnosti 
od pomladi do jeseni 2017.

CIJE IN REZERVACIJE

Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
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TEDENSKI PROGRAM OGLEDOV IN AKTIVNOSTI OD POMLADI DO JESENI PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED.

Pivovarna Laško z degustacijo piva (2-3h)
*8,50 €     14.30     TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško     T: 03 733 89 50

Grad Tabor - Restavracija Pavus s čokoladno sladico s pivom (1h)
6,50 €      12.00     Cesta na Svetino 23, Laško, T: 03 620 07 23, 041  264 478                    

Čebelarstvo in lectarstvo Šolar z medeno degustacijo (1-2h)
6,00 €      16.00     Strmca 81a, Laško, T: 040 937 765                                               

Polhova jama - Kmetija Slapšak z domačo malico (1-2h)
8,00 €      15.00     Padež 5, Laško, T: 031 336 431                     

Aškerčeva domačija na Senožetih z degustacijo domačih sirov (1-2h)
6,00 €      13.30     Senožete 1, Rimske Toplice, T: 031 237 139                        

Muzej Laško s kuponom za topli napitek (1-2h)
3,00 €     9.00 - 17.00     Aškerčev trg 5, Laško, T: 03 734 02 36

Kartuzija Jurklošter (maj. - sep.) (1h) * Vsako 1. in 3. nedeljo v mesecu.

2,00 €     14.00 - 17.00     Jurklošter 24, Jurklošter, T: 031 528 784  

Zeliščna kmetija Plahtica z degustacijo čajev (1-2h)
5,00 €     16.00     Blatni vrh 39, Jurklošter, T: 031 342 809                   

Ribniki na Marofu (apr. - okt.) z ribolovno dovolilnico   
15,00 €    7.00 - 20.00     Mrzlo polje, Jurklošter, T: 041 612 477, 031 310 995

Posestvo Na Škaluc z domačo malico (1-2h)
Cena po dogovoru      12.00 - 18.00     Trobni dol 33, Šentrupert, T: 03 734 08 20, 051 355 422

Vinoteka Urbanov hram z degustacijo vina (1-2h)
Ura in cena po dogovoru     Udmat 2a, Laško, T: 031 551 275                    

Ekološka kmetija Kapl z degustacijo dišečih plodov (1-2h)
7,00 €      10.00     Mačkovec 16, Šentrupert, T: 03 573 82 26, 070 408 395    

Čas ogledaZbirno mesto TIC Laško Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb. Ponudbe veljajo do 31. 10. 2017, razen ob praznikih. *Cena za goste term je 8,00 €. Cene veljajo na osebo in ne vključujejo prevoza.Info

Spominki iz Laškega in Slovenije
Izdelki Pivovarne Laško
Domače dobrote
Publikacije
Izleti in ogledi

TIC LAŠKO MOBILNA APLIKACIJA LAŠKO

Z brezplačno aplikacijo Laško imejte vselej pri roki 
podatke o aktualnih dogodkih, izletih, aktivnostih na 
prostem, znamenitostih, gastronomiji
in nastanitvah.
 
#myLaško

    Pivovarna Laško**, Voden ogled proizvodnje z degustacijo piva  (2h) SLO/ANG
    minimalno 10 oseb        8,50 €        14.30        TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško        03 733 89 50         tic@stik-lasko.si          www.lasko.info

UNLOCK Laško*, Poišči starodavni zaklad – Pustolovska igra na prostem (1h) SLO/ANG
2 do 5 oseb        60 €         9.00 - 21.00       Valvasorjev trg 1, Laško        051 355 417     enigmarium.lasko@escape-room.si       https://lasko.escape-room.si/

Domači kotiček, Predstavitev in prodaja domačih dobrot in izdelkov 
9.00 - 11.00       TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško        03 733 89 50         tic@stik-lasko.si      www.lasko.info 

Restavracija Pavus, Voden ogled gradu Tabor z restavracijsko sladico (1h) SLO/ANG/ITA/NEM 
6,50 €        12.00      Cesta na Svetino 23, Laško       03 620 07  23      041 264 478         info@pavus.si        www.pavus.si, 

Čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem Šolar, Predstavitev dejavnosti z medeno degustacijo (apr. - sep.) (1-2h) SLO/ANG 
6,00 €        16.00      Strmca 81a, Laško      040 759 357       03 5731 636       darja.solar@siol.net

Polhova jama – Kmetija Slapšak, Voden ogled ostankov rudnika z domačo malico (2h),  SLO/ANG
minimalno 4 osebe        10,00 €        15.00      Padež 5, Laško     031 336 431        slapsak.jernej@gmail.com

Aškerčeva domačija na Senožetih, Ogled pesnikove domačije z degustacijo domačih sirov (1-2h) SLO/ANG 
7,00 €       13.30      Senožete 1, Rimske Toplice       031 237 139        gustav.askerc@gmail.com 

Muzej Laško, Voden ogled stalnih zbirk: Laško, pivovarstvo, zdravniški turizem (1h) SLO/ANG 
2,00 €       9.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00       Aškerčev trg 5, Laško       051 327 332          tomaz@stik-lasko.si       www.lasko.info

Kartuzija Jurklošter, Voden ogled ostankov kartuzije in cerkve sv. Mavricija (maj – avg.) (1h)  SLO/ANG, vsaka 1. in 3. nedelja v mesecu
2,00 €        14.00 – 17.00       Jurklošter 24, Jurklošter        031 528 784        janko.cesar@siol.net         http://sl.odon.si/

Zeliščna kmetija Plahtica, Voden ogled keltskega zeliščnega vrta z degustacijo zeliščnega čaja (1-2h), SLO/HR/ANG
minimalno 4 osebe         7,00 €        16.00       Blatni vrh 39,  Jurklošter      031 342 809        plahtica@gmail.com        www.plahtica.com

Vinotoč, vinoteka Laško, Degustacija štirih vrst točenega vina in sirni prigrizek (1h), SLO/ANG 
6,00 €      16.00 - 18.00       Udmat 2a, Laško      031 551 275         urbanov.hram@gmail.com, 

VR doživetje*, Spremeni tok zgodovine (20 min), SLO/ANG
1 oseba         9,00 €        17.00 - 21.00       Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško       03 4232 000         info@thermana.si       www.thermana.si

Izletniška kmetija Šolinc, Ogled kmetije in muzeja stare kmečke opreme z domačo malico (2 h), SLO/ANG
8,00 €       10.00        Požnica 6, Laško, Laško      041 939 472         kmetijasolinc@gmail.com 

Ekološka kmetija Kapl, Ogled kmetije z degustacijo se zonskih pridelkov (1-2h), SLO/ANG
7,00 €         10.00        Mačkovec 16, Šentrupert         03 573 82 26       070 408 395        erika16.klancnik@gmail.com       www.freeweb.siol.net/gklanc

Veljavnost do 31. oktobra 2019
*potrebna predhodna rezervacija
**cena za goste term je 8,00 €

  PON    TOR    SRE    ČET     PET     SOB    NED

Turistična kmetija Pirc*, Ogled in predstavitev kmetije z domačo malico (1-2 h), SLO/ANG/NEM/ITA
10,00 €        11.00        Lahomšek 1, Laško       031 704 930       info@kmetijapirc.si        www.kmetijapirc.si

= cena = ura = lokacija = tel. številka = mob. številka = e-pošta = spletna stran = dostopno z vozičkom

Ogledna kmetija Kozmus, Voden ogled zeliščnega vrta z degustacijo čaja in prigrizkom (1-2h), SLO

5,00 €         16.00        Paneče 3, Jurklošter 031 567 994 03 573 50 34 milena.kozmus@gmail.com
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LAŠKO OSVOJILO ZNAK SLOVENIA 
GREEN GOLD

Župan Občine Laško Franc Zdolšek je 
leta 2015 podpisal zeleno politiko sloven-
skega turizma in s tem je destinacija La-
ško vstopila v Zeleno shemo slovenske-
ga turizma, v okviru katere je leta 2016 
pridobila znak Slovenia Green Br--onze. 

Letos je potekalo ponovno ocenjeva-
nje v okviru katerega sta Slovenska tu-
ristična organizacija in zavod Tovarna 
trajnostnega turizma destinaciji Laško 
podelila znak Slovenia Green Destinati-
on Gold, saj je ocenjevalna komisija pov-
zela, da je Laško ena izmed destinacij, 
katere napredek na področju trajnosti je 
največji. Do sedaj ima poleg Laškega zla-
ti znak Slovenia Green le sedem destina-

cij: Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška 
Slatina, Komen, Miren Kras in Kamnik. 
Sicer pa je v Zeleno shemo slovenskega 
turizma vključenih že 48 destinacij, 34 
ponudnikov nastanitev,  4 naravni parki 
in 2 turistični agenciji, ki prisegajo na ze-
leno strategijo in se ponašajo z znakom 
Slovenia Green. 

Postopek obnovitve znaka je v Laškem 
vodila zelena ekipa, ki sta jo sestavljala 
dva predstavnika Občine Laško - Luka 
Picej in Aljaž Krpič, predstavnik Komu-
nale Laško - Marjan Salobir ter trije pred-
stavniki STIK-a Laško – Marina Bezgo-
všek, Tomaž Majcen in Sabina Seme, ki 
je bila zelena koordinatorka in je uskla-
jevala celoten postopek ocenjevanja. V 
postopku obnovitve znaka je bilo potreb-
no zbrati podatke številnih javnih služb, 
podjetij, javnih zavodov, turističnega go-
spodarstva in tudi prebivalcev, obisko-
valcev ter turistov. Za pridobitev zlatega 
znaka Slovenia Green Destination mora-
jo destinacije izpolnjevati mednarodno 

primerljive kriterije Green Destinations 
Standard, namen takšnega priznanja pa 
je spodbujanje trajnostnega razvoja tu-
rizma v Sloveniji.

Z znakom Slovenia Green Destinati-
on se na slovenskem, evropskem in glo-
balnem trgu pozicioniramo kot okolju in 
družbi prijazna destinacija, zato zelena 
destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga 
oziroma odgovornost zgolj turistične or-
ganizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo 
samo vsi skupaj – vsi deležniki v destina-
ciji, tako v javnem, nevladnem kot zaseb-
nem sektorju – in to ne samo v turizmu, 
temveč na vseh področjih delovanja. 

Glasbeni večeri v Lurdu

Splošne knjižnice poleg ostalih dejav-
nosti pripravljamo tudi prireditve, ki so 
večinoma namenjene promociji branja, 
knjig in knjižnice, pa tudi kulturi širše. 
V naši krajevni knjižnici v Rimskih To-
plicah je prireditvena dejavnost doživela 
pravi razmah z novimi prostori v Večna-
menskem domu. V sezoni tako pripravi-
mo cca 8 raznovrstnih prireditev za od-
rasle (eno mesečno), ki jih tradicionalno 
zaključujemo v maju z glasbenim veče-
rom v Lurdu. Pobudo za tovrstne veče-
re je dal glasbenik, domačin prof. Peter 
Napret. Od l. 2013 tako skupaj organizi-
ramo koncerte, ki smo jih obiskovalci in 
prireditelji vzeli za svoje.

Podružnična romarska cerkvica Lur-
ške Matere Božje, na kratko imenovana 

kar Lurd, je bila zgrajena l. 1886 v neoro-
manskem slogu in daje pogledu na Rim-
ske Toplice s svojo lego prav poseben pe-
čat. Občutji svečanosti in pomirjenosti 
v cerkvici pa pomembno pripomoreta k 
še lepšemu doživetju glasbenih večerov. 
Zato se na tem mestu še enkrat iskreno 
zahvaljujemo nadžupniku Roku Metli-
čarju in župniku Klemnu Jagru, pa tudi 
ključarjema Anici Podpečan in Francu 
Kapunu ter rimski osnovni šoli za pomoč 
pri vsakoletni organizaciji.

Doslej smo v Lurdu prisluhnili že sle-
dečim nastopajočim: Moniki, Matevžu in 
Luku Rožej; Petru Napretu in Janji Brlec; 
Janji Brlec in Izidorju Erazmu Grafenau-
erju; Slovenskemu citrarskemu kvartetu; 
godalnemu kvartetu Ad Libitum ter ci-
trarski skupini KD Ihan.

Letos pa so nas navdušili člani Tro-
bilnega kvinteta Schaka Akademije za 
glasbo v zasedbi Lenart Zih in Matej 
Kravcar (trobenta), Tine Plahutnik (po-
zavna), Rok Grubelnik (tuba) in Žan 
Zdovc (francoski rog), domačin iz Šmar-
jete, ki je na tokratnem nastopu nadome-
stil Blaža Ogriča. Predstavili so nam kla-
sičen repertoar trobilnega kvinteta in se 
v eni uri dotaknili mnogo pomembnih 
in nepogrešljivih zvenov preteklih ob-
dobij, od baroka pa vse do glasbe 21. st. 
Ker pred koncertom nismo bili povsem 

prepričani, kako bo nekoliko glasnej-
ša glasba izzvenela v ambientu manjše-
ga, sakralnega objekta, smo bili še toliko 
bolj navdušeni, saj smo doživeli vrhunski 
glasbeni večer izjemnih mladih glasbe-
nikov. To je potrdil tudi dolg aplavz, ki 
je nastopajoče nagovoril k še eni izved-
bi skladbe Amazing Grace v aranžmaju 
Luthra Hendersona.

Že zdaj se veselimo prihodnjega lur-
škega večera in novega nepozabnega 
glasbenega doživetja.

Matej Jazbinšek 

Dobili smo 3 nove »carje branja«

V torek, 16. aprila, smo na prijetno 
pomladansko popoldne dobili tri nove 
carje branja – zaključili smo namreč 
tekmovanje v glasnem branju Branje = 
neskončno potovanje. Letos so tekmo-
vali tako učenci OŠ Primoža Trubarja 
Laško kot tudi učenci OŠ Antona Ašker-
ca Rimske Toplice. Tekmovanje je bilo 
ponovno razdeljeno na dva dela, sodelo-
valo pa je 43 tekmovalcev. 

V prvem delu tekmovanja so učenci 
glasno prebrali vsak dva odlomka (vsaka 
generacija je imela svoje odlomke, pri-
merne njihovi starosti), mlade, pogu-
mne in izvrstne bralce pa je ocenjevala 
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komisija v sestavi ene učiteljice in dveh 
knjižničark, ki je opravila težek izbor 10 
finalistov: iz 4. r. Zala Kajtna Poženel in 
Klara Kovač, iz 5. r. Gašper Dremšak, 
Maj Kovačič, Ana Potočnik in Neža Sta-
rič ter iz 6. r. Gal Jazbinšek, Špela Klo-
pčič, Ana Maršnjak in Eva Pinter. Na 
zaključni prireditvi so finalisti prebirali 
Walliamsovo zgodbo o Nandetu, ki ni še 
nikoli naredil domače naloge (iz knjige 
Vsi ti brezupno obupni otroci) ter zgod-
bice iz knjige Susanne Isern Velika knji-
ga supermoči. Tokrat so besedila dobili 
vnaprej, da so se na branje lahko prip-
ravili. Ocenjevala jih je nevtralna ko-
misija sestavljena iz naših uporabnikov 
knjižnice in zavzetih bralcev ter vrstniki, 
sotekmovalci, ki so prišli na prireditev. 
Dobili smo 3 nove carje branja: Kla-
ro Kovač, Maja Kovačiča in Gala Jaz-
binška, ki so se pridružili lanskoletnim 
nosilcem tega častnega naziva (Ani Po-
točnik, Špeli Ojsteršek in Nejcu Teršku). 
Vsem finalistom smo podarili knjižne 
nagrade, ki so nam jih v ta namen posla-
li iz Društva Bralna značka Slovenije in 
Založbe Miš. Zmagovalcem pa je knji-
žnica podarila sedalne vreče, da bodo 
lahko še naprej uživali v branju! 

Z glasbenim programom so zaklju-
ček popestrili učenki OŠ Antona Ašker-
ca Rimske Toplice Manica Drnovšek in 
Neža Hochkraut ter del MPZ Trubadur-
ji OŠ Primoža Trubarja Laško pod vod-
stvom prof. Mateje Škorja.

Ker je izvedba tekmovanja projekt, ki 
zahteva odlično sodelovanje in prilagaja-
nje s šolami, se še enkrat najtopleje zah-
valjujemo vsem, ki so nam pri izvedbi 
tekmovanja pomagali, predvsem pa uči-
teljicam, ki so pomagale pri organizaciji 
in ocenjevanju prvega dela tekmovanja: 
prof. Mojci Povše, prof. Mateji Škorja, 
prof. Ireni Mlakar in prof. Karmen Ula-
ga. Posebna zahvala pa velja še članicam 
komisije: Slavici Hrastnik, Veri Naglič in 
Nini Pader Topole, ki so na zaključku, 
poleg bralcev tekmovalcev, opravile naj-
težje delo – izbor carjev branja. Verjemi-
te, razlike med finalisti so bile majhne in 
čisto vsi bi si zaslužili naziv car branja!

Zavedamo se, da branje ni tekmo-
vanje. Organizirali smo ga zaradi želje 
učencev, da bi tekmovali v glasnem bra-
nju. Tovrstno tekmovanje smo izvedli kot 
prva knjižnica v Sloveniji in se prijavili 
na razpis Združenja slovenskih knjižnic 
za najboljši projekt slovenskih splošnih 
knjižnic. Naše tekmovanje so ocenili za 
odlično in nas povabili, da smo ga knji-
žničarski stroki predstavili v Kopru, na 
Dnevu dobrih praks. 

Za nas ste zmagovalci, carji branja, 
vsi – tisti, ki redno prihajate v knjižnico, 
tisti ki redno berete za veselje po svojem 
navdihu, tisti, ki ste srčni in prijazni – 
ostanite prijatelji knjižnice še naprej! 

Jerica Horjak

Zaključek predšolske bralne značke 

V mesecu maju zaključujemo predšol-
sko bralno značko; celo leto smo skupaj 
pridno brali in poslušali zanimive zgod-
be. Otroci Vrtca Laško in Rimske Topli-
ce so v knjižnico na pravljico prihajali 
enkrat mesečno. Z otroki podružničnih 
vrtcev pa sva se knjižničarki srečali okto-
bra na začetku Predšolske bralne značke 
– takrat sva tudi razdelili mapice za izdel-
ke in nalepke. Konec maja, ko smo pra-
znovali zaključek bralne značke, pa sva 
podelili diplome za uspešno branje oz. 
poslušanje in zbiranje nalepk – obiskova-
nje knjižnice.

Zaključek Predšolske bralne značke pa 
se je zgodil na lep deževen majski dan, 
v Kulturnem centru Laško. Udeležilo se 
ga je več kot 300 sodelujočih otrok enot 
Vrtca Laško in vseh njegovih podružnic. 
Nagradili smo jih z igrano lutkovno 
predstavo s pomenljivim naslovom in 

sporočilom – Najlepše darilo v izved-
bi KUD Dudovo drevo Velenje. Le kaj je 
najlepše darilo – čokolada, torta, kolo … 
ali morda bližina in prijateljstvo?

Valentina Pavlinc in Martina Ajdnik

»Knjižnica ponoči« – hiša strahov 
ali hiša veselja?

Če ste se sredi maja v večernih urah 
sprehajali mimo naših knjižnic v Laškem 
in Rimskih Toplicah, ste prav gotovo sli-
šali, da se v knjižnici dogaja nekaj nena-
vadnega. Stavbe, ki jih načeloma najlaž-
je označimo kot tisti tihi, mirni kraj, kjer 
prav gotovo veš, da lahko slišiš skorajda 
svoje misli … tokrat pa direndaj, veselje, 
smeh, ploskanje! 

Veseli smo, da so nas kar dva dneva 
zaporedoma v okviru svojih noči branja 
obiskali osnovnošolci: v Rimskih Topli-
cah učenci višje stopnje, v Laškem pa 
učenci nižje stopnje. Tako smo v Rim-
skih Toplicah večer v knjižnici posveti-
li poeziji: prisluhnili smo Valentininima 
recitacijama Vodnika in Aškerca, nato pa 
z delom po skupinah odigrali in predsta-
vili Dahlove Odvratne rime in Rozma-
novo Urško. Druženje v knjižnici pa smo 
zaključili s prepevanjem slovenskih zim-
zelenih popevk. 

V Laškem smo učencem pripravili sre-
čanje s pravljičarjem Francijem Roga-
čem: predstavil jim je svoje pravljice, jih 
nekaj prebral in jim spregovoril o svojem 
pisanju pravljic. Učenci so aktivno sode-
lovali in se zabavali ob njegovih simpa-
tičnih domislicah. Tudi z mlajšimi učen-
ci smo večer zaključili s tradicionalnim 
prepevanjem ob spremljavi Valentine. 
Veselimo se novih skupnih dogodivščin 
v prihodnjem šolskem letu! 

Jerica Horjak
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Napovedujemo lirični začetek 
bralne značke na gradu

V maju smo se z vami, dragi bralci, še 
pogosto ob vaših obiskih knjižnice ozr-
li k zaključku naše 11. Bralne značke za 
odrasle, ki smo jo z imenitnim gostom, 
Američanom v Sloveniji, Noahom Char-
neyjem, zaključili v aprilu. Lep vtis je 
pustil, nagovarjujoč v tem smislu, da res 
živimo na koščku sveta, ki mu upravi-
čeno rečemo »raj na Zemlji«. In k temu 
sporočilu smo se vračali v naših pogovo-
rih, njegovo Slovenologijo pa ste prebrali 
tudi tisti, ki je pred tem morda še niste. 
Hvala tudi Saški Nemec in Sari Požin za 
slovensko popevko, ki je obarvala večer!

Vzporedno pa v maju vsako leto tudi 
že intenzivno razmišljamo o novem pri-
poročilnem seznamu, naslednji bralni 
znački, da vas lahko v poletne mesece 
pospremimo s kvalitetnimi bralnimi na-
migi. Tudi letos jih bomo izdali – tako, z 
nekaj presenečenja – na prireditvi na laš- 
kem gradu, ki bo v torek, 18. junija. Ob 
19. uri bomo predstavili vsebine knjig 
12. Bralne značke za odrasle, ob 20. uri 
pa bo temu sledil pesniško-glasbeni na-
stop Jureta Longyke, radijca in govorne-
ga interpreta, in Jureta Torija, mednaro-
dno uveljavljenega harmonikarja, tudi 
člana zasedbe Orlek. V svojem nastopu, 
tako pravita, spajata »besede in glasbo, ki 
čustva strelja daleč v globine poslušalčeve-
ga srca«.

Veselimo se njunega nastopa in vašega 
obiska ter vas prijazno vabimo k sodelo-
vanju pri Bralni znački!

Barbara Rančigaj

Poletne počitnice – poletni bralci

Prepričana sem, da Poletnih bralcev 
ni potrebno več podrobno predstavljati, 
saj bo ta naša poletna bralna akcija izve-
dena že 5. leto. Letos začenjamo z bra-
njem 26. junija, torej takoj, ko se počitni-
ce čisto uradno začnejo in beremo vse do 
31. avgusta, ko jih je (čisto razumljivo), 
prehitro konec. A med tem časom ima-
te osnovnošolci dovolj časa, da zapolni-
te vsaj 30 počitniških dni z branjem po 

vaši izbiri najmanj 30 minut na dan. In 
verjemite, tudi za 5 obiskov knjižnice se 
bo našlo čas, kajne?  Ob vsakem obi-
sku knjižnice boste dobili nalepko, ki jo 
boste nalepili na zgibanko. Ko bo zbirni 
kartonček z naslovi prebranih knjig (in 
podpisi staršev/odgovornih oseb) poln, 
ga prinesete v knjižnico in si zagotovite 
simpatične nagrade, »vstopnico« na le-
gendarni zaključek v septembru in so-
delovanje v nagradnem žrebanju! Naš 
letošnji gost in glavne nagrade naj vsaj 
za enkrat ostanejo še skrivnost – vam 
pa zagotavljamo, da se bomo tudi tokrat 
potrudili po svojih najboljših močeh, da 
vam pripravimo nepozabno jesensko po-
poldne na knjižničnem vrtu!

Ne skrbite – opomnik, da so Poletni 
bralci že skoraj, tu, boste dobili tudi v 
šoli, zbirne kartone in vse ostale podat-
ke pa v knjižnici, seveda, ko bo čas za to. 
Se vidimo! 

Jerica Horjak

Poletne počitniške ustvarjalnice 
2019

Knjižnica Laško
• sreda, 17. 7. 2019, od 10. - 12. ure: 

Počitniška ustvarjalnica
• sreda, 24. 7. 2019, od 10. - 12. ure: 

Počitniška ustvarjalnica
• sreda, 31. 7. 2019, od 10. - 12. ure: 

Počitniška ustvarjalnica

Knjižnica Rimske Toplice
• četrtek, 18. 7. 2019, od 10. - 12. ure: 

Počitniška ustvarjalnica
• četrtek, 25. 7. 2019, od 10. - 12. ure: 

Počitniška ustvarjalnica
• četrtek, 1. 8. 2019, od 10. - 12. ure: 

Počitniška ustvarjalnica

• sreda, 7. 8. 2019, ali četrtek, 8. 8. 
2019: Skupni zaključni izlet pole-
tnih ustvarjalcev Knjižnice Laško in 
Knjižnice Rimske Toplice.
Še več informacij dobite na naši 

spletni strani, Facebook profilu in le-
takih. Prisrčno vabljeni.

Nekatere knjižne novosti na 
področju stroke

Nabava predstavlja v splošnih knji-
žnicah eno bistvenih dejavnosti, saj z 
njo gradimo kvalitetno knjižnično zbir-
ko. Pri tem so zelo pomembni ažurnost, 
ustreznost ter širok in okolju prilagojen 
izbor gradiv. Za nakup se odločamo ko-
misijsko in pretežno na osnovi oglednih 
izvodov založb. Tokrat vam predstavlja-
mo nekaj zanimivejših strokovnih novi-
tet z različnih tematskih področij. 

Monografija Orgle Slovenije Eda 
Škulja in Jurija Dobravca je veličastna 
knjiga. Zasnovana  je tako, da bralca 
najprej popelje skozi zgodovinska ob-
dobja in razvoj orgel, nato pa sledijo na-
tančni opisi »najmogočnejšega glasbila« 
po abecednem zaporedju krajev, kjer do-
mujejo (med 1.094 jih je tudi 15 z našega 
območja).

Nedavne raziskave so pokazale, da 
imamo s pravopisnim standardom kar 
precej težav. Z inovativno in zanimivo 
zbirko pravopisnih vaj Damjana Popiča 
Vejica, pa pika! boste lahko preizkusili in 
izboljšali vaše znanje na tem področju.

S področja prava smo v zadnjem času 
nabavili naslednje uporabne knjige: Ve-
liki gradbenopravni priročnik (ki je na-
menjen vsem lastnikom nepremičnin, pa 
tudi vsem, ki razmišljajo o gradnji novih 
objektov); Zakon o pravdnem postopku; 
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s 
komentarjem in Potrebujem oskrbo. Kaj 
pa sedaj? (v knjigi so zbrana najpogostej-
ša vprašanja in pravni odgovori, ki se po-
javljajo pri vseh tistih, ki se srečajo z one-
moglostjo in opešanostjo starejših). 

V Monografiji o organiziranem slo-
venskem čebelarstvu so zbrani opisi vseh 
čebelarskih društev, območnih čebelar-
skih zvez in njihovih praporov.

Počasi se približujejo brezskrbni do-
pustniški dnevi. Vodnik  Gorniška pote-
panja z otroki priznanega avtorja gorniš-
ke literature, rojaka Gorazda Goriška, 
prinaša mnogo idej iz prve roke za izlete 
na priljubljene slovenske vrhove in prak-
tične planinske nasvete za družine z do-
jenčki in malčki.

To je le nekaj izpostavljenih naslovov 
nove strokovne literature, ki vam je na 
voljo v naši knjižnici. Seveda je poletje 
tudi čas, ko pogosteje posežemo po le-
poslovju, k čemur vas tudi prijazno na-
govarjamo. Kakor koli, lepo vabljeni, da 
nas obiščete, saj na vsakega bralca na 
naših policah čaka kakšna knjiga. 

Gabrijela Pirš
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ZGODBE IZ 
DOMOZNANSKE KAMRE
Ignacij Orožen (1819-1900)  
(3) Zgodovinar

Ignacij Orožen se je za lokalno zgo-
dovino začel zanimati že v času svojega 
službovanja v Celju.

Leta 1844 je postal član štajerskega 
zgodovinskega društva. Bil je v tesnih 
stikih z vodilnimi člani društva, od kate-
rih si je pridobil posebna znanja s pod-
ročja zgodovine, arheologije, epigrafike, 
numizmatike in umetnostne zgodovi-
ne. Zgodovinsko društvo za Štajersko je 
podpiralo nastajanje župnijskih, mestnih 
in trških kronik. Na podlagi smernic 
zgodovinskega društva je Orožen začel 
pisati celjsko in kasneje mozirsko župnij-
sko kroniko.

Celjska rokopisna župnijska kronika je 
nastala v letih 1847–1852. Spisana je bila 
v lepi tekoči slovenščini. Obsegala je kro-

niko mesta Celje, celjskega okraja in kro-
niko vseh celjskih cerkva. 

Rokopisna celjska kronika je v skraj-
šani obliki leta 1854 doživela še tiskano 
izdajo z naslovom Celska kronika. Tudi 
njena tiskana različica je bila napisana 
v slovenskem jeziku. Kroniko je Orožen 
sestavil »iz raznih spominkov, pisem ino 
knjig zanimive dogodbe celskega mesta«. 
Kot je sam zapisal, je zgodovina Celja, 
kot sedeža grofov Celjskih, pomembna 
za celotno Štajersko in njene sosednje 
dežele. Kronika je sestavljena iz osmih 
poglavij. Začne se s prvimi znanimi 
prebivalci Celja v petem stoletju pred 
našim štetjem in konča leta 1854. V kro-
niki je Orožen posebno pozornost na-

menil obdobju grofov Celjskih in času, 
v katerem je živel sam. Knjigi je dodan 
seznam duhovnikov, ki so službovali ali 
bili rojeni v celjski župniji, seznam starih 
rimskih spomenikov, ki so bili najdeni v 
Celju, in rodovnik grofov Celjskih.

Celska kronika predstavlja njegov knji-
žni prvenec, s katerim se je Ignacij Oro-
žen zapisal med začetnike zgodovinopis-
ja v slovenskem jeziku.

V času svojega službovanja v Mozir-
ju je Orožen na pobudo Zgodovinskega 
društva za Štajersko začel v obliki regest 
prepisovati vse listine iz takratnega arhi-
va v Gornjem Gradu. Prvotni cilj projek-
ta je bila objava popisa gornjegrajskega 
arhiva v časopisu zgodovinskega društva. 

Se nadaljuje. 

Alenka Hren Medved,  
Osrednja knjižnica Celje

ALBUM LAŠKEGA
Razglednice, zapisi spominov

V današnjem času, ko lahko s sodobno tehniko ujet motiv 
z besedilom takoj pošljemo v svet, je tovrstno sporočilo le hi-
pnega značaja. Včasih pa smo kupili razglednico, nanjo napi-
sali pozdrave, prilepili znamko … 

Prva slovenska razglednica je nastala najverjetneje že v 80. 
letih 19. stoletja. Najstarejše doslej znane razglednice iz serije 
slovenskih krajev, ki jih je v tehniki barvne litografije izdelal 
umetniški zavod Les & Schwiderdoch na Dunaju, so bile pos-
lane l. 1891. Primož Premzl navaja med upodobitvami krajev s 
številkami tudi Laško (251).

V domoznanski zbirki Knjižnice Laško se nahaja poleg dru-
gega gradiva tudi 174 originalnih razglednic Laškega, Radeč, 

Rimskih Toplic, Zidanega Mosta in Jurkloštra. Najstarejša ima 
letnico 1897 in si jo lahko ogledate spodaj. Med fotografi ome-
nimo Aloisa Beera in Lenza ter med založniki Laščana Andre-
ja Elsbacherja, Krella, Pozzotta in Stengla. 

Kako so se pošiljatelji razglednic počutili v našem mestu, 
nam povedo nekatera sporočila, ki so jih namenili svojim so-
rodnikom in prijateljem (na razglednicah iz zbirke naše knji-
žnice): »Danas smo na izletu v Laškom. Vrlo je lijepo.« »Spo-
ročam ti, da sem srečno prispela sem. Kar prvi dan sem se že 
kopala. Popoldne nas je šla večja družba na koncert v konkuren-
čen hotel.« »Preljubi moji! Danes ob 4 popoldne sem bila sprejeta 
v zdravilišče. Imela sem pregled srca in popis bolezni. Postrežba, 
soba in družba je odlična.« »Šaljem vam pozdrave iz Laškog. 
Gospodična i ja idemo češće šetati i slušati valove Savinje.« 
»Mnogo mislim na vas. A s Polonco sva ves dopoldan kar dovolj 
zaposlena, kopelj, telovadba, obsevanja, masaža, popoldne pa 
malo počitek in lep sprehod po parku.«

Vsaka razglednica sčasoma postane pomembna kot doku-
ment o dogodkih, krajih in ljudeh. Ogled razglednic je spre-
hod skozi čas in pokrajine. Je spoznavanje navad prebivalcev, 
pa tudi kulturne dediščine in zanimivosti določenega obmo-
čja. 

Zaradi vsega naštetega je vrednost starih razglednic velika. 
Prav tako je z novimi razglednicami, saj tudi v teh digitalnih 
časih po klasični pošti poslani pozdravi razveselijo vsakega 
prejemnika.

Prispevala Gabrijela Pirš
Razglednica je last Knjižnice Laško
Rubriko pripravlja Knjižnica Laško

Vir: www.kamra.si, Album Slovenije

Župnijska kronika Celja,1847–1852 Celska kronika, 1854 Gornji Grad leta, 1865
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Laški godbeniki na odru 
Cankarjevega doma

Pretekle mesece smo godbeniki in 
godbenice postavljali nove mejnike. Tok-
rat smo svoje melodije ponesli na oder 
Cankarjevega doma, kjer smo kot gostje 
nastopili na Jubilejnem koncertu ob 75. 
obletnici Partizanskega pevskega zbora. 

V Gallusovi dvorani smo tako pred 
več kot 1.500 obiskovalci skupaj s Pri-
morskim pevskim zborom Vinka Vodo-
pivca ter odlično sopranistko Gajo Sorč 
pod dirigentsko paličico našega Gašperja 
Salobirja ter Iztoka Kocena izvedli nabor 
zanimivega repertoarja, kjer smo ob kon-
cu koncerta poželi stoječe ovacije. 

»Ko sem pred desetimi leti postal diri-
gent Laške pihalne godbe, sem si za cilj za-
dal tri stvari: zlata plaketa na državnem 
tekmovanju, zlata plaketa na mednaro-
dnem tekmovanju in koncert v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma. Tudi zadnji, 
tretji cilj smo v preteklem mesecu realizi-
rali in to dokazuje, da lahko uresničimo 
vse, kar si zadamo« je po nastopu v Can-
karjevem domu povedal naš umetniški 
vodja, Gašper Salobir. 

Pomladni meseci pa za nas, godbe-
nike, predstavljajo čas, ko svojo glasbo 
prestavimo na prosto. Godbenice in god-
beniki že pridno treniramo usklajevanje 
korakov in igranje, saj se nezadržno prib-
ližuje festival Piva in cvetje, kjer nas bos-
te lahko vsak dan videvali v pouličnem 
vrvežu. Na nedeljsko popoldne pa se 
bomo tako kot vsa leta doslej predstavili 
tudi na našem »Mednarodnem festivalu 
plehmuzik«. 

Zlato smo vrnile v Laško!

Murska Sobota je bila v začetku maja 
odeta v pisane barve mažoretnih kril, 
saj se je tam odvilo 5. državno prven-
stvo Mažoretne zveze Slovenije, ki so se 
ga udeležile tudi Mažorete Laško. Tokrat 
so tekmovale v kar 6 kategorijah: prvi ko-
rak, cici korak, solo in duo kadet, skupi-
na kadet palica in skupina senior palica. 

Že prvi dan tekmovanja je prinesel 
prve uspehe. Blestela so dekleta skupine 
kadet. Špela Ojsteršek (trenerka Valerija 
Jakopič) je postala državna podprvaki-
nja v kategoriji solo kadet, z enakim nas-
lovom pa sta se okitili tudi Lea Seme in 
Julija Tovornik (trenerka Lana Zajc) v 
kategorij par kadet. Odlično sta se v isti 
kategoriji odrezali tudi Urška Ojsteršek 
in Klara Vrečko (trenerka Gaja Lapor-
nik), ki sta v močni konkurenci posegli 
po 6. mestu. 

Drugi dan tekmovanja so uspešno od-
prle najmlajše cici mažorete, ki jih vodi 
trenerka Iris Polutnik. Dekleta so med 
vsemi tekmovalkami najbolj izstopale 
in tako v kategoriji prvi korak, kot tudi 
v kategoriji cici korak, osvojile same zla-
te medalje. Nedelja je prinesla vrhunec 
prvenstva, saj so se v sklepnem delu tek-
movanja ekipe pomerile v figurativi. Na-
smejane kadetinje so s svojo nalezljivo 
energijo in odlično odplesanima kore-
ografijama ponovno navdušile sodnike. 
Na veselje trenerke Valerije Jakopič so 
že drugo leto zapored stale na zmagoval-
nih stopničkah z bronastimi medaljami 
okoli vratu.

Senior skupina pod vodstvom Neje 
Lapornik je v najelitnejši kategoriji tok-
rat preprosto prišla, odplesala in zmaga-
la. Dekleta so z dvignjeno glavo in po-
nosom zakorakala na parket, odplesala 
svoje sanje ter se – kot se za ekipo, ki je 
poosebljenje elegance, enotnosti in ener-
gičnosti, tudi spodobi – veselila suvere-
ne zmage in naslova državnih prvakinj. 

GODBENIKI IN MAŽORETKE V PRETEKLIH 
MESECIH NIZALI USPEHE

Foto: Iztok Pipan
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ZAČETKI LAŠKIH 
MAŽORET

Bilo je v zgodnji jeseni leta 1989, ko 
smo se z Jožetom Rusom, takratnim 
kapelnikom Godbe Radeče dogovorili, 
da gredo njihove mažorete nastopat z 
Laško godbo na nogometno tekmo Di-
namo – Hajduk na stadion Maksimir 
v Zagreb. Na dan odhoda nam je Jože 
Rus brez obrazložitve sporočil, da njiho-
vih mažoret na nastop ne bo. Pivovarna 
Laško je dobila možnost, da kot rekla-
mo s svojim Kozorogom, old-timerjem 
Kordigel iz Maribora, Godbo Laško in 
mažoretami naredi ob pol času, po at-
letski stezi med nogometnim igriščem 
in publiko, reklamni šov. Omenjeni re-
klamni šov na stadionu smo pred 80 ti-
soč glavo množico odlično tudi brez ma-
žoret in bilo je resnično nepozabno. Ko 
smo se iz Zagreba vračali domov, smo se 
ustavili v Krškem. Pri večerji pa so nam 
natakarji hoteli vsiliti tudi večerjo za ra-
deške mažorete. Takrat sem malo bolj 
glasno rekel, »če nam kapelnik Radeške 
godbe ni hotel dati mažoret za tak atrak-
tivni nastop svojih mažoret, si bomo pa 
sami ustanovili svoje Laške mažorete«. 
Te moje vizije je nekaj starejših godbe-
nikov potrdilo z izrekom: »Ja, Jože ti se 
kar loti tega projekta, mi ti bomo stali 
ob strani«. Od tiste obljube, mi ti bomo 
stali ob strani, je bilo bore malo.

V akcijo sem se podal takoj naslednje 
dni in se dogovoril za informativni ses-
tanek z vodjo

Trboveljskih mažoret Emo Zalezina, 
ki je bila zaposlena kot tajnica na OŠ Tr-
bovlje. Dogovorila sva se, da bo za za-

četek pokazala nekaj osnov vrtenja ma-
žoretne palice in postavila prve osnovne 
postavitve/koreografije/skupine mažo-
ret. Poudarila je, da se za ostale ogra-
nizacijske aktivnosti ne more vezati.

Drugi moj korak je bil v Pivovar-
ni Laško, ki je že bila sponzor Godbe 
Laško. Predsednik godbe je bil Jože Sa-
dar, tajnica pa Anica Ojsteršek, ki je ta-
krat pomagala odpirati poti pri vodilnih 
v Pivovarni Laško.

Naslednji korak sem opravil v OŠ Pri-
moža Trubarja Laško, pri takratni rav-
nateljici Ireni Mulej.

Dogovorila sva se, da skupaj poiščeva 
učiteljico športne vzgoje, ki bi pri pouku 
telovadbe poiskala primerna dekleta za 
skupino mažoret in ki bi bila pripravlje-
na prevzeti vodenje mažoretne skupine 
pri Laški godbi. Mulejeva je kot iz topa 
rekla: » To bo pa učiteljica Majda Mar-
guč«, takratna učiteljica športne vzgoje 
v OŠ Laško. Dogovorili smo se, da bodo 
vaje mažoret kar v šolski telovadnici. 

Prva vaja je bila 6. oktobra 1989 v te-
lovadnici OŠ Laško. Jaz sem pripeljal 
Emo Zalezina, vodjo trboveljskih mažo-
ret, Majda Marguč pa je že imela 15 nav-
dušenih deklic in vaja se je začela. Vaje 
so bile enkrat tedensko.

Prve mažoretne palice smo dobili 
proti koncu oktobra 1989 iz Münchna, 
prve uniforme pa dva meseca pozneje. 
Izdelala jih je Olga Krafogel iz Radeč.

Po nekaj vajah sem se z Majdo Mar-
guč dogovoril, da prevzame vodenje 
vaj. Potne stroške za avtobus za gospo 
Zalezina sem plačeval iz lastnega žepa, 
ker iz godbene blagajne izplačilo ni bilo 
odobreno, saj ni bilo sigurno, da bo »iz 
tega kaj nastalo«. Poučevanje ga. Zalezi-

na ni bilo nikoli plačano, razen potnih 
stroškov, tudi vaje, ki jih je v nasledn-
jem obdobju vodila Majda Marguč niso 
bile plačane. Po pokazanih uspehih Ma-
žoretne skupine Godbe Laško se je ure-
dil tudi honorar za vodenje mažoret. Za 
strokovni napredek laških mažoret pa 
smo poskrbeli tako, da smo vsako leto 
v letnem planu Laške godbe, vnesli st-
rokovni program s predvidenimi stroški 
za seminarje mentoric, stroške za ude-
ležbo na državnem in evropskem tek-
movanju mažoret. Majda Marguč je 
vztrajala pri treningih, nastopih in tek-
movanjih Laških mažoret, jaz pa sem 
v Upravnem odboru Godbe Laško po-
skrbel za odobritev nastalih stroškov za 
mažorete. Vztrajal sem, da je bilo čim 
več skupnih nastopov z Godbo Laško.

Napredek Laških mažoret je bil po 
letu 1996, ko je Laško godbo kot kapel-
nik prevzel Ivan Medved, ki je poskr-
bel za atraktivne show programe Godbe 
Laško z mažoretami. Vrhunski skupni 
dosežki so bili na Dunaju leta 2002 in 
2005. V tem obdobju tudi na Musik-
parade v Nemčiji, Avstriji in Švici. Vsi 
ti skupni nastopi ostajajo v zelo lepem 
spominu.

Nedvomno je Majda Marguč s svoj-
im vztrajnim delom in trudom naredi-
la veliko za razvoj mažoretne dejavnosti 
v Laškem kot tudi v širšem slovenskem 
prostoru.

Zadovoljen in vesel sem, da sem s 
svojo vizijo in vztrajnostjo doprinesel 
delček k razvoju in delovanju mažoret-
ne dejavnosti v Laškem.

Jože Ojsteršek,
član Laške pihalne godbe

Naval adrenalina ob pri-
četku glasbe, energija med 
tekmovanjem in veselje 
ob doseženem rezultatu 
- stvari, ki odtehtajo ves 
trud in mesece priprav na 
tekmovanje. Nekaj minut 
na tekmovalnem odru na-
mreč zahteva številne tre-
ninge, saj je nivo tekmo-
vanja z vsakim letom višji. 
Letos je bilo veselje še toli-
ko večje, saj so dekleta zla-
to vrnile tja, kamor spada 
– v Laško. Mažorete Laško 
so dokazale, da lahko s tr-
dim delom in dobrim ekipnim vzdušjem 
dosežejo vse, kar si zadajo.

Kot pove Sabina Seme, mentorica ma-
žoretne skupine, so v mesecih priprav na 

tekmovanje doživele marsikaj. Zadnjih 
nekaj tednov pred prvenstvom jim je na 
pot prineslo mnoge izzive, ki pa so dekle-
ta še bolj povezali, poenotili in naredili 
praktično neustavljive. Odličnih rezulta-

tov se toliko bolj veselijo, ker so jih 
uresničile ravno v letu, ko praznu-
jejo svojo 30. obletnico delova-
nja, ki so jo s svojimi podporniki 
in prijatelji proslavile 12. junija v 
Thermani Laško. 

Mažorete so hvaležne staršem, 
prijateljem, navijačem, godbeni-
kom in sponzorjem, da jih podpi-
rajo in jim pomagajo uresničeva-
ti njihove sanje ter jim stojijo ob 
strani ob vsakem odplesanem ko-
raku, hkrati pa se veselijo novih iz-
zivov, ki jih čakajo v prihodnosti.

Godbeniki in mažorete smo 
tako pripravljeni na »skok v pole-

tje«, naš čas, ko so vikendi rezervirani za 
»špile« in poletna druženja!

Špelca Juhart 
Foto: osebni arhiv Mažoret Laško
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KD MIKLAVŽ – 
DOGAJALO JE

Jurjevanje je običaj, na katerem se ple-
še in poje, da pa si zadeve popestrimo in 
začinimo, v naših koncih že tradicional-
no (pri Sušnik) izdelujemo tudi piščali, 
roge in »prdce«, pečemo odlična ume-
šana jajčka na ocvirkih, se veselimo … 
Skratka se imamo lepo. Naj se pohvali-
mo, da naši mojstri svoje znanje v izde-
lovanju piščali vsakoletno prikažejo tudi 
na občinski prireditvi ter s tem navdušu-
jejo staro in mlado. Ker so res pravi moj-
stri, bodo svoje znanje zdaj delili z nami 
še preko medijev/videa, ki ga je občina 
Laško izdala ob letošnji 30. letnici Jurje-
vanja.

»Šolski štepih«

Poznate to besedo? Priznam, jaz jo do 
sedaj nisem. Zgodovina štepiha - vodnja-
ka je tako dolga, kot je dolga zgodovina 
podružnične šole Laziše – častljivih 135 
let (Vir: Šolska kronika-pisana v gotici). 
Iz šole že drugo leto ne odmeva več otro-
ški vik in krik in glas učiteljice Martine-
-Tinke, ki pripravlja otroke, da bi nam 
vaščanom zapeli pesmico, odigrali igrico 
... Žalostni smo ob misli, da bo šola do-

končno zaprla svoja vrata, žalostni, ker 
naši otroci odhajajo v šolo v »dolino«, 
ko pa je tu gori pri nas tako lepo, mir-
no, a več kot očitno »zastarelo«, ali kaj. 
Na pobudo aktivnega člana in lastnika 
zemljišča, kjer stoji vodnjak – g. Ladja 
Freceta, smo se odločili, da pripomore-
mo k ohranjanju kulturne dediščine, zato 
smo s skupnimi močmi pristopili k ob-
novi vodnjaka. Vodnjak je bil v uporabi 
vse do leta 1974, ko se je zgradil prvi vo-
dovod z zajetjem pod skalo. Ob hudi suši 
pa je tudi tu hitro zmanjkalo vode, kar 
sta dobro občutila Vanči in Tinka, ki je 
leta 1979 nastopila službo učiteljice in jo 
več kot uspešno opravljala vse do zadnje-
ga dne. Hvala, ker si bila našim otrokom 
druga mama. Hvala tudi Martini Š., ki je 
vedno poskrbela, da so bili naši otroci siti 
in čisti (na kar, na žalost večkrat pozabi-
mo).  Leta 2005 se je šola priklopila na 
javni vodovod in vodnjaka ni več potre-
bovala, zato se je nanj kar malce pozabi-
lo. Le dober in spoštljiv odnos do starih 

objektov, kot ga ima Ladi in delo nje-
govih pridnih rok ter nekaterih članov 
KD, je omogočilo, da vodnjak ostaja lep 
spomin na nekdanje čase in da si ga lah-
ko zdaj kadarkoli vsakdo ogleda. Slav-
nostna otvoritev s skromno pogostitvijo 
je potekala pod budnim očesom župnika 
Klemna in v prijetnem vzdušju ter petju 
našega MoPZ.

Ples

Nekateri imamo radi novosti, ki jih že-
limo deliti tudi z vami. Včasih se le-te v 
naših koncih »primejo«, včasih pač ne. 
Tako smo se letos odločili, da organizira-
mo začetni tečaj plesa. Odziv in udeležba 
sta bila super. Skupaj smo preživeli 9 pri-
jetnih nedelj in ugotovili, da je bil tečaj 
čisto prekratek in da bi bilo dobro, da se 
v jeseni spet snidemo. Kdo ve, morda pa 
res. 

Alenka Barlič

Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na prireditev

29. Popoldne ob citrah
v soboto, 3. 8. 2019 od 11. ure dalje

na jaso pred kočo na Kopitniku.
Pod vodstvom prof. Petra Napreta in Janje Brlec bodo nastopili

 citrarke in citrarji iz cele Slovenije.

Planinci pa bomo poskrbeli za pijačo in okusno hrano!

Prijazno povabljeni na Kopitnik!
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PESEM JE SVIT …

»Pesem ni svet: čisti svit je …« je za-
pisano v pesmi Pesem ni svet Borisa A. 
Novaka, ki je bil gost KD Anton Aškerc 
Rimske Toplice na aprilski delavnici, ki 
so jo pripravili skupaj z Zavodom za kul-
turno izobraževanje Burja.

Na začetku delavnice je predsednik 
Zavoda Burja Damir Hauptman pozdra-
vil vse navzoče in na kratko predstavil 
delovanje zavoda. Napovedal je pesnika, 
dr. Borisa A. Novaka, ki je v nadaljeva-
nju spregovoril o svojem delu. Najprej se 
je dotaknil pesniških zbirk za otroke in 
prebral nekaj pesmi, katerih igrivost je v 
mojstrskem preigravanju z besedami. K 
branju in sodelovanju je pritegnil tudi 
navzoče osnovnošolce.

Največ časa je posvetil epski mojstro-
vini Vrata nepovrata. Sam je povedal: »To 
so intimne zgodbe, povezane z zgodovino 
moje družine. Zgodovina je preplet naših 
usod, življenj in spleta najbolj nepredvi-
dljivih situacij.«

Poslušalce so zanimale zgodbe o nje-
govem otroštvu in natrosil je nekaj dogo-
divščin, med drugim je tudi hudomušno 
predstavil pretep. »Fantje smo se zbira-
li na poljani, kjer je med skupinami hit-

ro vzplamtel prepir in pretep. Bil sem med 
najmanjšimi, a sem bil pogumen in na 
koncu sem zmagal.«

Uporniški, kakršna je bila tudi njego-
va družina, je ostal vse svoje življenje in 
kritično gleda na stanje kulture pri nas. 
Meni, da: »… politična sfera naše deže-
le oddela dolg do kulture le na Prešernov 
dan, naslednji dan pa je vse po starem.«

Pesnik je s to delavnico v kraj prinesel 
igranje z besedami, razmislek o nas sa-
mih kot narodu in čisto poezijo.

Poezija, predvsem ljudska, je bila glav-
na na prireditvi Staro in mlado z roko 
v roki, ko so članice skupine Stari časi 
predstavile svoje enoletno delo. Jožica 
Kocijan, Milka Požun, Anica Jamšek, Ida 
Napret in Ljubica Rižnar so v recitiranje 
ljudskih pesmi vtkale petje in glasbo, kar 
je nadgradila skupina LPS. To je skupi-
na dijakov Gimnazije Center Celje, ki je 
z izvajanjem starejših in novejših skladb 
podala roko starejšim pevkam. S skupno 
pesmijo V dolini tihi pa sta se obe gene-
raciji povezali v venček poezije, petja in 
glasbe. 

Sodelovanje generacij, poezija, glas-
ba in narava pa so bile teme, o katerih je 
bilo veliko govora na prireditvi v tednu 
ljubiteljske kulture Mlada poezija, ki jo v 

maju tradicionalno prireja KD Anton 
Aškerc Rimske Toplice pri Aškerčevem 
obeležju na Globokem pri Rimskih To-
plicah.

»Treba je tiho in nežno hoditi po trav-
niku, da ne bo travice glava bolela …« 
so zapeli otroci Vrtca Rimske Toplice. 
Učenci OŠ Antona Aškerca so pripravili 
recital lastnih pesmi o okolju, ekologiji, 
o skrbi za Zemljo. Iz njihovih pesmi ve-
jeta zaskrbljenost in hkrati zavedanje, da 
je treba paziti na tisto, kar imamo zdaj. 
In treba je ukrepati takoj, da ne bo pre-
pozno. Z glasbo so dogajanje popestri-
le članice skupine Stari časi. Zahvaljujoč 
prebivalcem Globokega so bili nastopa-
joči deležni sladke pogostitve in osvežil-
ne pijače.

In spet se je pokazalo, da medgenera-
cijsko sodelovanje rodi dober sad. Tako 
so se vsi naužili čudovitega sončnega po-
poldneva na travniku, prijetnega druže-
nja in poslušanja poezije, kar je bil glav-
ni namen prireditve. Saj je bila prireditev, 
kot tudi ostali dogodki v organizaciji KD, 
namenjena ohranitvi imena in dela An-
tona Aškerca, ki je ugledal luč sveta prav 
na tem koščku zemlje.

Milena Suhodolčan

MEPZ SPEV ZIDANI 
MOST NA 
GOSTOVANJU V 
KIDRIČEVEM

Kidričevo sodi med mlajše kraje, je ur-
bano, sodobno naselje, ki ni brez duše. 
Kraj je bil leta 1953 poimenovan po re-
volucionarju in gospodarstveniku Borisu 
Kidriču. Je kraj, kjer živijo pridni, veseli 
in delovni ljudje. Nastal je kot novozgra-
jeno industrijsko naselje, ki je raslo s sta-
novanjskimi bloki med borovimi gozdo-
vi sredi Dravskega polja, nedaleč stran 
od velike tovarne glinice in aluminija. Po 

tem obratu imajo naši pevski kolegi tudi 
naziv - Moški pevski zbor Talum. Ob 
tednu ljubiteljske kulture so priredi-
li 15. pevsko revijo Od Drave do Save. 
V soboto, 25. maja, smo se zbrali v novi, 

veliki in prostorni športni dvorani. Sode-
lovalo je 10 nastopajočih zborov, za pre-
senečenje večera so poskrbeli trije mladi 
harmonikarji na frajtonaricah. Spet smo 
srečali pevske prijatelje iz Trzina, Bistrice 
ob Dravi, iz Celja in Štor. Pevski zbori so 
imeli zelo raznoliki izbor pesmi, mi smo 
zapeli Sijaj sijaj lunica in istrsko ljudsko 
Dajte, dajte. Spoznali pa smo tudi člane 
Hrvaškega pevskega društva iz Kraljevi-
ce, ki so nas s svojimi glasovi, na prire-
ditvi in po njej, prisrčno presenetili. Bilo 
je lepo, kar pa je najvažnejše je pa to, da 
bo 16. prireditev v Zidanem Mostu, saj je 
Damjana prevzela »noto«. 

Helena Požin
Foto: Anže Ferme

Prireditev Staro in mlado z roko v roki Prireditev Mlada poezija
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24. maja smo imeli Rimski ljudski pev-
ci in godci 11. samostojni koncert v več-
namenski dvorani Rimske Toplice. Sku-
pino sestavlja osem članov, še vedno pa 
jih vodi Štefanija Pavčnik.

Večer je bil poln lepih starih ljudskih 
pesmi in plesnih korakov.

Sodelovali sta dve folklorni skupini, 
in sicer otroška folklorna skupina iz po-
družnične šole Jurklošter pod vodstvom 
Darje Horjak in Folklorna skupina Trbo-
vlje, ki je sestavljena iz članov treh občin 
Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Skupino 
vodi Joži Brečko. V programu je s svojo 
točko sodeloval tudi Andrej Marinšek, ki 
zelo rad sestavlja svoje misli na kosu pa-
pirja. Da pa je potekalo vse dobro, je pos-
krbela Brigita Pavčnik, ki je vodila večer. 
Na koncu smo z vsemi nastopajočimi in 

gosti zapeli venček Rimljanov. Zahvalju-
jemo se Občini Laško, podjetjem Lemit, 
Aqua Romi, Rimskim Termam za ne-
sebično pomoč, saj smo z vami koncert 
lažje in bolj učinkovito izpeljali. Zahva-

liti se moramo tudi Damjanu Cigoletu za 
120 cm dolgo domačo salamo in Majdi 
Kokotec za nepozabno ocvirkovo potico. 
Vsem članom skupine hvala za dolgole-
tno sodelovanje in še na velikokrat izre-
čen JU-HEJ.

Pavčnik Daniel,  
predsednik

PO STARIH ŠEGAH SE 
BO POROČIL ŽE  
50. PAR 

Razpis za 50. par, ki se bo poročil po 
starih šegah, je končan. Ohcetne šege, 
vzete iz pisnih virov župnijske kronike 
sredi 19. stoletja v šmiklavški fari, ki jih 
je zapisal takratni župnik Dragotin Fer-
dinand Ripšl, so člani Zveze Možnar že 
pred leti postavili na oder. Ohcet po stari 
šegi je tako postala pomemben in še po-
sebej svečan del prireditve Pivo in cvetje. 
Ohcet je bila sprva igrana, leta 1967 pa 
sta se čisto zares poročila kar dva para. 

Dragotin Ferdinand Ripšl (1820-1887) 
je kot duhovnik je prekrižaril Slovenijo 
– služboval je na Vranskem v Savinjski 
dolini, v Slovenskih Konjicah, v Sv. Kri-
žu pri Rogaški Slatini, v Rojah na Koro-
škem, pri Sv. Andražu na Koroškem, v 
Brežicah, pri Sv. Miklavžu, pri 47. pešpol-
ku na Goriškem in v Benečiji, v Loki pri 
Zidanem Mostu, v Vidmu ob Savi … Pi-
sal je vzorne župnijske kronike, iz katerih 
si zvedel o preteklosti kraja, o vremenu 
in vetrovih, o obleki domačinov, o obrti 
in industriji, lovu in ribištvu, svoje kro-
nike pa opremljal z risbami kmečkih do-
mov, poslopij in hramov … (Alojz Re-
bula, Družina, 21. 5. 2006). Slovencem 
je gotovo najbolj poznan po »Pesmari-
ci za kratek čas«, ki so jo leta 1859 izda-
li »domorodci iz Št. Jurja«; Benjamin in 
Gustav Ipavec ter Dragotin Ferdinand 
Ripšl. Laščanom pa je Ripšl poznan po 

svoji knjigi Kronika župnije sv. Miklavž 
nad Laškim, ki jo je prevedel, dopolnil in 
uredil Jože Maček in leta 2015 izdal pri 
Celjski Mohorjevi družbi. Prav iz Ripšlo-
ve kronike so člani Etno odbora pri Zve-
zi Možnar – takrat Jure Krašovec, Irena 
Mulej in Vlado Marot črpali podatke za 
odrsko postavitev Ohceti po stari šegi, ki 
je danes ena izmed resnično pristnih pri-
kazov starih poročnih šeg tega območja v 
drugi polovici 19. stoletja. 

Ohcet na Pivo in cvetju 2019 bo torej 
po starih šegah in že 50. prava. 

Ohcetne šege prikazujejo slovo neves-
te od doma, šranganje, snemanje venčka z 
nevestine glave, larmo (darovi za nevesto), 
ohcetne plese in prihod neveste na ženi-
nov dom. Celoten prikaz, skupaj s skle-
nitvijo zakonske zveze, je malo manj kot 
dve uri dolga predstava, ki jo že leta vzor-
no prikazujejo članice in člani Folklorne 
skupine Anton Tanc iz Marija Gradca in 
člani Kulturno umetniškega društva Šen-
trupert. V maju se običajno z izbranim pa-
rom spoznamo in povabimo na vaje, a nas 
je letos prehitel mali Gabriel, ki je malo 
pohitel s svojim prihodom na svet. 

Člani Etno odbora smo na 2. seji po-
trdili 50. par, ki se bo poročil po starih 
šegah. To sta nevesta Barbara Knez iz 
Laškega in ženin Nejc Mašek iz Vele-
nja. Barbara je univ. dipl. inženirka pro-
meta in gradbeništva in je zaposlena kot 
asistentka na Fakulteti za pomorstvo in 
promet v Portorožu, Nejc pa je dipl. in-
ženir elektrotehnike in je zaposlen v 
podjetju Elektroremont, d. o. o., v Izoli. 
Zaradi službe sta si dom ustvarila v Ko-

zini, spoznala pa sta se prav na Pivo in 
cvetju. Oba sta zelo aktivna; Barbara je 
članica Športnega društva Vrh nad Laš- 
kim, Društva inženirjev prometa Sloveni-
je, bila je članica Greenpeace-a, sicer pa 
je prepevala že v številnih zborih (mdr. 
v Akademskem pevskem zboru Maribor 
ter v MePZ Obala Koper do zadnjega tro-
mesečja nosečnosti) in v dveh bendih. 
Nejc pa je bil kot kratkohlačnik tabornik, 
dve leti je pripravljal birmance in igral v 

Mladinskem pihalnem orkestru in v Pi-
halnem orkestru Premogovnika Velenje, 
kjer si je prislužil tudi zlato Gallusovo 
značko. 

V Zvezi Možnar se tudi letos, ob ju-
bilejni Ohceti po stari šegi, na Festivalu 
Pivo in cvetje veselimo izzivov, ki jih pri-
naša zaveza k spoštovanju tradicije, zato 
bo tudi letošnja Ohcet, kot že toliko let 
poprej, v nedeljo, 14. julija 2019 ob 10. 
uri na občinskem dvorišču. Vabljeni, da 
se pridružite veseli svatovščini! 

Urška Knez,
Zveza Možnar 

11. KONCERT RIMSKIH LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV
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V BARVAH JE VESELJE ...

Dež in sonce se lovita 
skoz življenje naših dni, 
tudi žalost in veselje 
morata se menjati.

.... poje ansambel Lojzeta Slaka.

No, v bolj deževen maj smo pričarali malo pomladnega vese-
lja ob čebelah in rožah in po pridnem predhodnem delu v naši 
lepi galeriji so pod mentorstvom gospoda Ščurka spet nastala 
zanimiva dela. 

»Po medu diši« smopoimenovali razstavo namenjeno tem 
majhnim prijaznim čebelam, medovitim rastlinam in dodali 
smo tudi vonj po medu, ki je obiskovalce popeljal v njihov svet.

20 ljubiteljskih likovnikov razstavlja kar 36 svojih del, ki bodo 
v Kulturnem centru Laško na ogled vse do meseca avgusta. Do-
godek smo izpeljali v Tednu ljubiteljske kulture in drugi oble-
tnici Svetovnega dneva čebel. Razstavo so si ogledali tudi direk-
tor JSKD Ljubljana mag. Marko Repnik, župan Občine Laško 
Franci Zdolšek, Vodja OI JSKD Gašper Salobir, kustos Muzeja 
Laško Tomaž Majcen in mnogi drugi, prav vsi pa so nam name-
nili nekaj vzpodbudnih besed za naše nadaljnje delo. 

Z okusno medeno pito nas je razveselila Thermana Laško, 
najmlajšim plesalcem folklorne skupine Antona Tanca pod 
vodstvom Brigite Kovač, je Čebelarstvo, lectarstvo in apituri-
zem Šolar podelilo slastne medene lizike.

Nismo pozabili tudi na Slakovo pesem Čebelar, ki jo je na di-
atonični harmoniki zaigrala Nara Lendero.

Vsem bi se najlepše zahvalili za vso podporo in pomoč pri 
otvoritvi naše razstave.

Ko smo lani uredili galerijo in ker živimo s krajem, smo v 
prostorih razstavili naša dela. A je bilo treba tudi okolico stavbe 
lepo očistiti, zato smo se tudi letos udeležili čistilne akcije. Do-
ločene stvari zunaj prostora je treba sicer še urediti, a pustimo 
času čas ...

V nedeljo, 9. junija, smo se udeležili lovske prireditve v Sv. 
Trojici pri Jurkloštru, kamor nas vsako leto povabi lovska druži-
na, mi pa ustvarjamo lovske motive. Krasna priložnost za veselo 
in zanimivo druženje. 

Cvetka, Nevenka

Folklorna skupina Antona Tanca 
plesala vam še bo!

TANČEVIH 40.
40! Je veliko? Je malo? Je ravno 
prav?

Ja, človek se zamisli ...
40 razburljivih, zabavnih in nepozab-

nih let. Kaj vse se je zgodilo v vseh teh 
letih … Od »zlatih časov«, ko se je čla-
nov kar trlo, do tistih malo manj zlatih, 
a vse smo premagali, kajti ko imaš enkrat 
Tance v srcu, jih imaš za zmeraj. V vseh 
teh letih so se stkala prava, pristna prija-
teljstva pa tudi življenjske 
ljubezni. Nedvomno pa si 
vsak, ki je kadarkoli pres-
topil prag marijagraškega 
doma, šteje v čast biti del 
velike Tančeve družine.

Na vsako obletnico po-
vabimo nekdanje člane 
in kar nekaj se jih našem 
povabilu z veseljem odzo-
ve. Med njimi je tudi ne-
kaj takšnih, ki so zaplesali 
na prvih nastopih našega 
društva pred 40 leti. Letos 
se je ena nekdanja skupina 
predstavila z zdaj že legen-
darnim Kozjancem, dru-
ga pa je obudila splet go-

ričkih plesov. Skupini sta vadila Marina 
Pokleka in Matjaž Turnšek. Seveda smo 
zaplesali tudi sedanji člani. Predstavili 
smo se spletom prekmurskih plesov ter z 
novim plesom, ki nosi naslov »Življenje 
skozi ples«, in malce odstopa od klasič-
nih folklornih postavitev. Predvsem pa 
smo Tanci ponosni, da zdaj že kar ne-
kaj let v naših vrstah deluje tudi otroška 
folklorna skupina pod vodstvom Brigi-
te Kovač, ki se je na obletnici predstavi-
la s spletom »Zaplešimo«. Seveda smo se 
Tanci po koncertu skupaj tudi poveselili 
in čez nekaj tednov pripravili še »potr-
jenko«. Imeli smo se več kot odlično!

Na tem mestu zatorej hvala za vse in 
vsakemu, ki ste karkoli in kadarkoli pri-
spevali, da je naše društvo nastalo, ostalo 
in obstalo. Zato naj za zmeraj velja, kot 
pravi naša himna:

»Iz Marija Gradca 
folklorna skupina
Anton Tanc
plesala vam še bo!«
Na naslednjih, vsaj še 40, pa dodaja-

mo mi!

Matej Majoranc in  
Bogomila Košec-Kajtna

Foto: Foto Fleš, Maja Štih, s.p.
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LETNI DOPUSTI 
ZDRAVNIKOV V ZD LAŠKO

Zaradi letnega dopusta bodo 
osebni zdravniki v Zdravstvenem 
domu Laško med junijem in sep-
tembrom izmenično odsotni, zato 
naprošamo vse paciente, da pra-
vočasno poskrbite za pridobitev 
receptov za stalna zdravila in teh-

ničnih pripomočkov ter za morebitne ostale zadeve. Prosimo 
upoštevajte, da bodo v času odsotnosti zdravnikov ambulante 
tudi zaprte.

V okvirčku na desni so zapisani termini odsotnosti zdravni-
kov v ZD Laško.

Ajdič Klemen: 26. 6. – 5. 7.
Borič Niko: 9. 9. – 27. 9.
Hudomalj Virant Romana: 22. 7. – 9. 8.
Ivačič Peter: BS od 6. 5. dalje; letni dopust: 22. 7. – 9. 8.
Knez Nataša: do 24. 6.; 22. 7. – 26. 7. in 19. 8. – 6. 9.
Markovič Grahek Jelka: 12. 6. – 19. 6. in 29. 7. – 9. 8.
Ratej Marko: 21. 6. – 12. 7.
Stropnik Bilka: 12. 8. – 30. 8.
Slavić Bogunović Mirjana: 17. 6. – 28. 6.
Zlatečan Melita: 8. 7. – 19. 7. 

Obvestilo o odsotnosti zdravnikov bo objavljeno tudi na 
spletni strani www.zd-lasko.si in na vratih posameznih ambu-
lant. Hvala za razumevanje.

ZD Laško

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 
BLIŽJE NOVEMU PRIZIDKU

V preteklih letih smo v Zdravstve-
nem domu Laško razširili programe in k 
že obstoječim vpeljali dodatni program 
zobozdravstva za otroke in odrasle, za-
poslili smo logopeda in psihologa, odpr-
li štiri dodatne referenčne ambulante in 
zdravstveno vzgojni center, za kar smo 
morali zagotoviti ustrezne prostore, ki 
smo jih uredili v obstoječi stavbi s pre-
delavami ambulant, sejne sobe in drugih 
prostorov. Za dodatni program fizi-
oterapije smo prostore tudi najeli. Še 
eno dodatno ambulanto bomo v bliž-
nji prihodnosti začasno uredili v seda-
njih prostorih administracije, ki zaje-
majo pisarne tajništva, računovodstva, 
pomočnika direktorice in direktorice, 
omenjene službe pa se bodo začasno 
preselile v kontejnerje.

Že več let se v ZD Laško srečujemo s 

hudo prostorsko stisko, zato nas veseli, da 
smo končno bližje novemu prizidku, ki bo 
omogočal boljše pogoje za obravnavo pa-
cientov ter dela zdravnikov in medicinskih 
sester. Končni idejni projekt smo investi-
torju, Občini Laško, predstavili v marcu 
2019, junija pa je že bila vložena vloga za 
gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje pri-
čakujemo konec letošnjega leta.

Celotno pritličje prizidka bo namenje-
no zobozdravstvu. Nove prostore bodo 
dobile zobozdravstvene ambulante za ot-
roke in odrasle, zobotehnika in program 

zobozdravstvene vzgoje. V prvem nad-
stropju bodo laboratorij, fizioterapija, me-
dicina dela in psiholog, medtem ko bodo 
v mansardi ginekološka ambulanta, zdra-
vstveno-vzgojni center, predavalnica in 
administracija. V načrtu prizidka smo ob-
likovali postavitev celotnega zdravstvene-
ga sistema.

Hkrati bomo obnovili tudi obstoječo 
stavbo in ambulante v njej. Do zdaj smo 
v celoti prenovili sanitarije in otroško am-
bulanto, ostale prenove pa smo morali za-
radi načrtovanja prizidka začasno usta-

viti. V stavbi bo ostal otroško šolski 
dispanzer, ki bo poleg pediatrinje imel 
še logopeda in psihologa. Z razširitvi-
jo in prenovo želimo tudi patronažnim 
sestram, antikoagulantni ambulanti, 
zdravstveno vzgojnemu centru in refe-
renčnim sestram omogočiti boljše de-
lovne pogoje, saj se te službe trenutno 
nahajajo v kletnih prostorih.

ZD Laško

SVETOVNI DAN ZDRAVJA TUDI 
V LAŠKEM

7. aprila obeležujemo svetovni dan 
zdravja, ki je že drugo leto zapored pote-
kal pod geslom Univerzalna dostopnost do 
zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepov-
sod. Letos je svetovni dan zdravja pou-
darjal pomembnost močnega primarnega 
zdravstvenega sistema in skrbi posame-
znikov za lastno zdravje. Vsakomur mora 
biti zagotovljen dostop do kakovostnih 
zdravstvenih storitev, ko jih potrebuje, 
ne da bi utrpel finančne težave. Vključu-
je vse storitve, ki so potrebne skozi življe-
nje – od promocije zdravja do preventi-
ve, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne 
oskrbe. Najbolje je zasnovan na sistemu 
primarnega zdravstvenega varstva. 

V Zdravstvenem domu Laško imamo 

na voljo širok nabor preventivnih zdra-
vstvenih programov kot so: 
• program Zdaj – program preventivne-

ga zdravstvenega varstva otrok in mla-
dostnikov ter bodočih staršev, 

• program Skupaj za zdravje – nacio-
nalni program integrirane preventive 
kroničnih nenalezljivih bolezni (od 
30. leta starosti naprej), 

• presejalni programi za zgodnje odkri-
vanje raka Dora, Zora in program Svit 
in 

• program cepljenj proti izbranim na-
lezljivim boleznim ipd. 
Vsak od naštetih programov prispeva 

k boljšemu zdravju prebivalcev, k zmanj-
ševanju neenakosti in k manjšemu bre-
menu kroničnih nenalezljivih bolezni.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Laš- 
ko smo 5. aprila, ob svetovnem dnevu 
zdravja, osveščali vse obiskovalce Laške-

ga sejma o pomenu zdravja. Ob tej pri-
ložnosti so si obiskovalci lahko s pomoč-
jo medicinskih sester, Lidije Hrovat, dipl. 
m. s., in Mateje Bec, dipl. m. s., izmerili 
krvni sladkor in krvni tlak, hkrati pa sva 
obiskovalcem svetovali, kaj lahko sami 
naredijo za zdravo življenje. Pripravili in 
delili sva različne prospekte in zloženke, 
ki opominjajo, kako zdravo živeti v tem 
hitrem tempu življenja. 

Prav tako so se v tednu svetovnega 
zdravja tudi v osnovnih šolah in vrtcih s 
pomočjo izvajalke zdravstvene vzgoje za 
otroke in mladostnike, Mojce Mraz, dipl. 
babice, izvajale razne aktivnosti. 

Pomembno je, da ne le ob svetovnem 
dnevu zdravja, ampak vsakodnevno oh-
ranjamo dobre navade in zdrav način 
življenja. 

Lidija Hrovat, dipl. m. s.
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ZAKLJUČEK AKCIJE ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE 
2018/2019

30. maja se je v Kultur-
nem centru Laško zaklju-
čila 33. preventivna akci-
ja za čiste in zdrave zobe 
ob zdravi prehrani za šol-
sko leto 2018/2019. 

V akciji je sodelova-
lo 547 učencev iz dveh 
osnovnih šol od 2.– 5. ra-
zreda in sedmih podruž-

ničnih šol od 1.– 5. razreda. Zaključne prireditve, kjer je otroke 
nagovorila tudi direktorica ZD Laško mag. Janja Knapič, se je 
udeležilo 120 učencev zmagovalnih razredov in 154 učencev z 
najboljšimi ocenami skozi celo leto.

Najuspešnejši razredi so prejeli priznanja za odlično umite 
zobe in praktične nagrade, ki so jim jih podelile Nina Kurnik, 
dr. dent. med., in preventivna sestra za zobozdravstveno vzgo-
jo Mojca Mraz, dipl. babica. Zmagovalni pokal so letos prevzeli 
učenci PŠ JURKLOŠTER od 1.– 3. razreda in njihova učiteljica 
Nika Kosem. Zmagovalnemu razredu iskreno čestitamo!

Vsi skupaj smo si na koncu ogledali predstavo Gledališča 
Smejček z naslovom Vrvež v mojih ustih. Pred odhodom do-
mov so vsakega učenca čakali krof, jabolko in voda Zala.

Vsi osnovnošolci so se v tej akciji trudili po najboljših močeh 
in se borili za isti cilj: »ČISTI ZOBJE SO MOJ PONOS« in si s 
sodelovanjem krepili navado vsakodnevnega čiščenja in skrbi 
za svoje zobe. 

Pri organizaciji prireditve so nam bili v veliko pomoč spon-
zorji, ki se jim iskreno zahvaljujemo! To so: Občina Laško, 
Rdeči križ Laško, STIK Laško, Pivovarna Laško Union, Pekar-
na Vudrag, Sadjarstvo Aškerc R. T., Steklarna Hrastnik, Lekar-
na Cizej, Zobozdravstvo BENEDEK, Gratex, d. o. o., Therma-
na Laško, AGM Nemec, City Center Celje, Turnaplast, d. o. o., 
Gostišče Hohkraut, Pizzerija Špica, Gostilna Bezgovšek, Gos-
tišče Čater, Grafična delavnica Vinkotisk, Cvetličarna Palaška, 
Frizerstvo Glamur, Frizerstvo Brigita, Frizerstvo Zlatka, Pošta 
Laško, Modena Laško, TEAL Laško, Paloma, Komunala Laško, 
NLB Vita, Celjska Mohorjeva družba, Vrtnarstvo Vengust in še 
mnogi drugi.

Vsem še enkrat HVALA!

Mojca Mraz, dipl. babica
Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja šolskih  

in predšolskih otrok

Območni odbor Rdečega križa se je 
še zadnjič sestal v tem mandatu

Na zadnji seji v iztekajočem mandat-
nem obdobju 2015-2019 se je v minulih 
dneh sestal Odbor Območnega združe-
nja Rdečega križa Laško-Radeče, ki je 
večino časa in dnevnega reda posvetil 
pripravam na volilni zbor članov kot naj-
višjem organu združenja. V zvezi s tem 
je odprl postopke za kandidiranje članov 
Rdečega križa v organe in delovna telesa 
Rdečega križa Laško–Radeče in jih preko 
Krajevnih organizacij Rdečega križa poz-
val, da evidentirajo člane, ki bodo v nas-
lednjem mandatnem obdobju 2019-2023 
pripravljeni delovati v njih. Podrobno je 
pregledal vsa poročila o delu organizaci-
je za minulo leto. Člani Območnega od-
bora so se seznanili z obravnavo letnega 

poročila tako na Odboru za družbene de-
javnosti in društva, kakor na Občinskem 
svetu Občine Laško. Oblikovana gradi-
va z manjšimi dopolnitvami je Območni 
odbor predlagal v obravnavo in sprejem 
Zboru članov, ki bo 19. junija. Sprejel je 
tudi predlog o ponovnem imenovanju 
sekretarja za naslednjo mandatno ob-
dobje, dokončno odločitev pa bo sprejel 
Zbor članov. 

Od ostalih točk dnevnega reda je Ob-
močni odbor dopolnil kriterije upravi-
čencev za pomoč pri Rdečem križu, spre-
jel poenotena navodila prostovoljcem, 
namenjena obiskom članov Rdečega kri-
ža z izročitvijo paketa pozornosti, sprejel 

pa je tudi predlog programov, v katere se 
lahko vključujejo prostovoljci, ki se ogla-
šajo tako na našem sedežu, kakor v Kra-
jevnih organizacijah RK ter si s tem kot 
obliko delovne aktivacije želijo pridobiti 
status prostovoljca in posledično doda-
tek k denarni socialni pomoči. Že pred 
časom je v zvezi s tem Območni odbor 
sprejel sklep, da morajo vsi, ki se želijo v 
RK vključiti kot prostovoljci zaradi uve-
ljavljanja določenih pravic, mesečno op-
raviti najmanj 24 ur prostovoljnega dela. 

Ekipe prve pomoči osnovnih šol 
uspešne v nudenju prve pomoči

Sredi aprila se je zaključilo 12. Ob-
močno tekmovanje osnovnošolskih ekip 
prve pomoči, ki smo ga pripravili pri Ob-
močnem združenju Rdečega križa La-
ško-Radeče. Za letošnje tekmovanje se je 
na razpis prijavilo šest ekip, ki so se po-
merile v teoretičnem in praktičnem zna-
nju iz prve pomoči in poznavanju dejstev 
iz zgodovine Rdečega križa. Vse ekipe 
so pokazale izjemno dobro znanje nude-
nja prve pomoči in oskrbe poškodb ter 
stanj poškodovancev. Največ točk je do-
segla ena izmed kar petih ekip osnovne 

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

Iz ene od sej Območnega odbora 
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šole Antona Aškerca Rimske Toplice, ki 
so bili letos tudi soorganizatorji in pri-
jazni gostitelji tekmovanja, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Pokale in prizna-
nja sta jima izročila župan občine Laško 
Franc Zdolšek in predsednica Območne-
ga združenja Rdečega križa Laško-Rade-
če Jožica Brilej. 

Najboljša ekipa iz Območnega tek-
movanja se je udeležila regijskega tek-
movanja v Dramljah, v organizaciji RK 
Šentjur. Njihova uvrstitev je bila v zlati 
sredini, kar je prav tako vredno pohvale.

Zmagovalna ekipa prve pomoči OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice z mentorico Klavdijo Artnak, župa-
nom Francem Zdolškom, ravnateljem šole Andrejem 
Podpečanom in s predsednico ter sekretarjem OZ RK 
Laško-Radeče 

Bili smo na 2. Festivalu 
prostovoljstva v občini Laško

Pri Območnem združenju Rdeče-
ga križa Laško-Radeče deluje v krajev-
nih odborih, organih in delovnih tele-
sih združenja trenutno 223 prostovoljcev 
Rdečega križa. Na to smo še posebej po-
nosni in se s tem radi pohvalimo, saj nam 
prostovoljci opravijo skoraj štirinajst ti-
soč ur prostovoljnega dela, ki bi na trgu 
predstavljalo vrednost približno 110 ti-
soč evrov. Z njimi pomembno plemeni-
timo naše delo in poslanstvo. 

Zato smo se tudi tokrat z veseljem od-
zvali na povabilo Občine Laško k sode-
lovanju na 2. Festivalu prostovoljstva 
v občini Laško. Na stojnicah RK smo 
predstavljali nekatere naše dejavnosti in 
programe, v katere se lahko vključujejo 
prostovoljci RK, posebej pa smo prostor 

namenili mladim članom krožkov Rde-
čega križa, ki delujejo na osnovnih šolah 
laške občine. Tokrat sta v obliki predsta-
vitve njihove dejavnosti sodelovala krož-
ka Rdečega križa iz OŠ Primoža Trubar-
ja Laško, ki ga vodi Renata Topolovec 
in krožek RK na POŠ Debro, ki ga vodi 
mentorica Suzana Oder. K sodelovanju 
smo povabili tudi učence z najboljšo eki-
po prve pomoči iz OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice, ki jih vodi mentorica 
Klavdija Artnak, da predstavijo del pri-
dobljenega znanja s praktičnim prika-
zom oskrbe poškodb in TPO. 

Letos smo prvič sodelovali tudi v raz-
pisu Naj prostovoljec, naj prostovoljka 
in nanj nominirali prostovoljko Rdeče-
ga križa Marijo Mlakar, iz KO Rdečega 
križa Marija Gradec, za katero je že lani 
dal predlog njihov Odbor, mi pa smo ga 
samo še dopolnili in podprli. Vsem so-
delujočim iskrena hvala, prejemnici ča-
stnega naziva, Mariji Mlakar pa iskrene 
čestitke. 

Vlado Marot 

IZ KRAJEVNIH ORGANIZACIJ RK 

V Sedražu počastili 70-letnico 
delovanja Rdečega križa

Pri KO Rdečega križa Sedraž smo sre-
di maja proslavili 70-letnico delovanja 
naše organizacije v kraju. Skozi bogat 
program, ki so ga oblikovali učenci naše 
šole, Vaška pihalna godba Sedraž in Moš-
ki pevski zbor Sedraž, nas je moderatorka 
programa, Maja Lapornik lepo popeljala 
skozi dejavnost organizacije Rdečega kri-
ža in prehojeno pot. 

Za dolgoletno požrtvovalno delo v od-
boru KO RK Sedraž smo podelili pri-
znanja, ki so jih prejeli: Marica Cestnik, 
Danica Debelak, Florjan Klopčič, Jurij 
Košič, Damjan in Majda Knez, Matilda 
Lukmar, Irma Nemec, Stanka Nemec in 
Branimir Pavčnik. Zahvale smo podelili 
tudi vsem donatorjem, ki nam finančno 
pomagajo izpeljati naša srečanja. Ob tej 
priložnostni smo se spomnili tudi nekda-

njih predsednikov organizacije Rdečega 
križa Sedraž, župan Občine Laško Franc 
Zdolšek pa nam je ob tej priložnosti iz-
ročil jubilejno, spominsko listino Občine 
Laško. 

Prireditev smo zaključili s prijetnim 
druženjem in pogostitvijo, ki so jo prip-
ravile naše prostovoljke RK.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripo-
mogli pri organizaciji tega dogodka v 
upanju in želji po nadaljnjem uspešnem 
sodelovanju. 

Danica Debelak 

Zbori članov Rdečega križa se 
vrstijo drug za drugim

Po Pravilih delovanja Krajevnih orga-
nizacij Rdečega križa laške in radeške ob-
čine so le-te obvezane k vsakoletni izved-
bi zbora članov, vse z namenom, da svoje 
članstvo seznanijo s poročilom o delu v 
preteklem letu, finančnem poslovanju in 
napovedjo dogodkov in dejavnosti za te-
koče leto. 

V minulih dneh so zbore članov že 
pripravile Krajevne organizacije Rdečega 
križa na Vrhu, v Rečici, Rimskih Toplicah 
in v Šentrupertu. Ponekod so zbore čla-
nov obogatili še z zanimivim zdravstveno 
vzgojnim predavanjem. Tako je denimo 
na Vrhu nad Laškim na temo: »Vabilo za 
udeležbo v programih za zgodnje odkri-
vanje raka - Dora, Zora in Svit, se je vred-
no odzvati«, predavala prim. Nuša Konec 
Juričič, dr. med., v Rimskih Toplicah pa 
je na isto temo predavala Tatjana Škor-
nik Tovornik, koordinatorica programa 
Svit v celjski regiji iz NIJZ OE Celje. V 
Šentrupertu je zbranim na zboru članov 
predavala Slavica Biderman na temo Kaj 
je dobro vedeti o demenci – za boljši spo-

Utrinek iz 2. Festivala prostovoljstva na naših stojni-
cah 

Ob obletnici RK Sedraž se je zbralo veliko obiskoval-
cev, ki so prisluhnili bogatemu programu in se družili 
z nami

Na zboru članov KO Rdečega križa Rimske Toplice 
predsednica Lidija Dovjak podaja poročilo o njiho-
vem delu
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min. Na Vrhu so sočasno potrdili tudi odbor njihove organiza-
cije za naslednje mandatno obdobje, v katerega so vključili dve 
novi prostovoljki. 

V Laškem bodo imeli Zbor članov v torek, 18. junija, ob 
18. uri v Centru starejših-Hiši generacij, ki ga bodo združili s 
predavanjem na temo Zdrav življenjski slog – temelj za dobro 
zdravje in boljše počutje. Predavala bo mag. Vesna Ratej, dipl. 
med. sestra iz ZD Laško. Nanj in na vse ostale dejavnosti Rde-
čega križa ste vljudno vabljeni. 

PRI NAŠIH SLAVLJENCIH

V minulih dneh in tednih smo obiskali kar štiri naše slavljen-
ce, ki so v tem obdobju praznovali svoj visok življenjski jubilej - 
90 let. Najprej smo se podali v Olešče nad Laškim k Orožnovim, 
kjer je praznovala Angela Verbovšek. Nato smo se odpravili 
v Polano pri Jurkloštru k slavljencu Ivanu Palčniku, v Domu 
starejših Impoljca smo obiskali Antona Lapornika, ki je mla-
dostna leta preživel v Debru pri Laškem. Kot zadnjo, ki je v tem 
času praznovala svoj 90. rojstni dan, smo obiskali Ano Knez 
iz Pristave nad Laškim, ki zadnje obdobje živi v stanovanju za 
upokojence na Savinjskem nabrežju v Laškem. Povsod smo bili 
deležni prisrčnega sprejema v družbi sorodnikov, znancev in 
sosedov, pri Antonu v Domu Impoljca pa tudi vodstva doma in 
njihovega osebja. 

Poleg župana Franca Zdolška so bili na obisku pri slavljencih 
z nami tudi predsedniki oz. predstavniki krajevnih skupnosti, 

od koder so slavljenci doma, Rdečega križa, pri Ani Knez pa je 
bila z nami tudi predstavnica Društva upokojencev Laško, ker 
je njihova članica. Z vsakim od njih smo poklepetali, za vas pa 
kratki utrinki z obiskov. 

Krvodajalska akcija julija v Šentrupertu

Po treh uspešnih krvo-
dajalskih akcijah, ki smo 
jih letos pripravili pri OZ 
RK Laško-Radeče skupaj s 
KO RK, se čez slab mesec 
nadejamo tudi lepega od-
ziva krvodajalcev na naši 
četrti krvodajalski akci-
ji, ki jo že 29. leto zapored 

pripravljamo skupaj s Krajevno organizacijo Rdečega križa Šen-
trupert in Transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje, v 
Šentrupertu nad Laškim. 

Krvodajalska akcija bo v četrtek, 11. julija, od 7. do 10. ure 
v Osnovni šoli Šentrupert. Vsi krvodajalci in še posebej krajani 
Šentruperta ste prisrčno vabljeni, da se udeležite akcije in daru-
jete kri. Hvala!

Vlado Marot

Na peči in ob njej, kjer je bilo v hladnih dneh po opravljenem delu vedno prijetno in 
se je ob njej tudi marsikaj še postorilo, se je ob slavljenki Angeli Verbovšek zbrala 
lepa druščina njenih najbližjih

Ivan Palčnik, ki mu je do nedavnega bilo v veliko veselje čiščenje grmovja in pod-
rasti ter ostalo trdo delo na kmetiji, si je vedno vzel čas tudi za prepevanje v zboru, 
zato so mu ob jubileju zapeli pevci iz Jurkloštra

Anton Lapornik je zagotovo eden redkih z najdaljšim stažem varovancev, ne samo 
v Domu Impoljca, ampak tudi med ostalimi domovi po Sloveniji, saj je pri njih že 
skoraj 52 let. Zelo je bil vesel našega obiska iz domačih logov 

Slavljenka Ana Knez, s šopkom v sredini, z lento in krono, v družbi godbenikov iz 
Vrha, sorodnikov, sosedov, znancev in gostov nam je zaupala, da veliko truda po-
sveča gibanju, zato da bi bila čim dlje kos sama sebi, sicer pa je rada v veseli družbi, 
kjer tudi zapoje in zapleše
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PROSTOVOLJSTVO

17. maja se je na občinskem dvorišču 
odvil 2. Festival prostovoljstva, ki ga je 
pripravila Občina Laško. Hiša generacij 
se je na stojnici predstavila s foto gradi-
vom in unikatnimi izdelki, ki nastajajo 
v ustvarjalnih delavnicah; aktivnosti, v 
katerih se najdejo naši srčni prostovolj-
ci zlate generacije in naši obiskovalci, ki 
s svojo raznolikostjo let gradijo mostove 
med različnimi generacijami. Obiskoval-
ci, ki so se ustavili pri naši stojnici, ki smo 
si jo delili z Medgeneracijskim društvom 
Laško (saj se naše aktivnosti že vsa leta 
močno prepletajo), so se lahko preizku-
sili v klekljarski spretnosti, si s pomočjo 
vilice naredili mašnico iz svilenega traku, 
ki je z malo spretnosti postala unikaten 
prstan, se okrepčali s sveže pečenim pe-
civom in razgibali svoje sive celice z mi-
selnimi orehi. S pravimi orehi pa so ob 
zaužitju poskrbeli za zdravje možganov, 
v katerih se skrivajo neprecenljivi spomi-
ni in funkcije, ki ljudi, skupaj s srčnostjo 
srca, ohranjajo ter vzpodbujajo k doži-

vljenjski rasti kot človek z vsebino in po-
menom.

Srčnost, nesebičnost in nenehna skrb 
in pripravljenost po pomoči drugim pa 
odlikuje tudi Marijo Zemljič, prostovolj-
ko Medgeneracijskega društva in Hiše 
generacij ter župnijske Karitas Laško, ki 
je na izboru Naj prostovoljec občine Laš- 
ko v letu 2018, v starostni skupini nad 60 
let, prejela priznanje za svoje dolgolet- 
no prostovoljenje. Marija tedensko po-

maga v župnijski Karitas pri deljenju hra-
ne in oblačil ter skrbi za urejenost zalog v 
njihovih prostorih. Tedensko se v okviru 
Medgeneracijskega društva peš odpravlja 
k številnim starejšim; obišče jih v domu 
starejših ali na njihovih domovih ter s 
klepetom, drobnimi opravki in priboljški 
polepša dneve posameznikov, ki zaradi 
let, preizkušenj, bolezni in onemoglosti, 
s hvaležnostjo sprejemajo njeno pristno 
bližino-preprosto, a hkrati tako čutečo, 
da se počutijo spoštovani, zaželeni, vide-
ni in slišani v toku življenja, ki se za njih 
odvija mnogo prehitro. Mesečno pa je 
Marija tudi prostovoljka Hiše generacij, 
kjer pomaga voditi in ohranjati tradici-
jo slovenske zemlje, ko s spretnimi prsti 
izdeluje večno cvetoče rože iz krep papir-
ja ter je tako del kranceljpintaric, učenk 
Marice Lesjak, ki s hvaležnostjo in z vso 
skrbjo nadaljujejo prenašanje njenega 
znanja na mlajše ter pripomorejo, da del 
slovenske kulturne dediščine ne tone v 
pozabo. Marijino srce pa zaigra in se na-
polni z energijo za številne dni, ko se z 
najmlajšimi Vrtca Laško poda na spre-
hod, v peko piškotov, v ples in igro, telo-
vadbo, v petje in pripovedovanje pravljic, 
saj je Marija že vrsto let ena izmed babic; 
prostovoljk, ki se družijo z najmlajšimi, 
ki so jih, zaradi velike starostne razlike, 
poimenovali babice.
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POMLAD JE POKUKALA 
TUDI V DOM STAREJŠIH 
LAŠKO

Hladni dnevi, ki se jim tudi v majskih 
dneh nikakor nismo mogli izogniti, niso 
bili ovira za naše stanovalce, ki radi sode-
lujejo pri urejanju našega vrta. Ponosni 
smo, da nam je s skupnimi močmi uspe-
lo urediti tri visoke grede, za katere bodo 
lahko skrbeli tudi tisti naši stanovalci, ki 
dan preživijo na invalidskem vozičku. 
Tako smo v četrtek, 23. maja, skupaj s 
stanovalci doma v visoke grede posadili 
zelišča, za katera bodo lahko čez poletje 
skrbeli in ki jim bodo prav prišla še po-
sebej v zimskem času. Namreč pozimi 
pridejo zeliščni čaji v domu še kako prav, 
saj jih vsi stanovalci zelo radi pijejo. Čaji 
pa bodo tako veliko slajši, saj bodo plod 
dela pridnih rok naših stanovalcev. Tisti 
stanovalci, ki pa so v malce boljši kondi-
ciji, pa bodo tudi letos pomagali skrbe-
ti za vrt, ki smo ga še dodatno obogati-
li z zdravilnimi zelišči. Seveda pa nismo 

pozabili tudi na tiste stanovalce, ki imajo 
radi paradižnik, paprike, bučke in nekaj 
drugih dišavnic, ki so odlične v enolonč-
nicah. 

V teh pomladnih dneh pa naši stano-
valci niso bili pridni samo na vrtu, temveč 
so pridno ustvarjali tudi na naših delav-
nicah. Tako sta Stanka Horjak in Benja-
min Ljubej sodelovala na Medgeneracij-
skem natečaju za oblikovanje voščilnic 
na temo medgeneracijskega sožitja. Vse 
voščilnice, ki so prispele na natečaj, so 
jih lahko občudovali obiskovalci Dnevov 
medgeneracijskega sožitja, ki so potekali 

od 14. do 16. 5. na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani pod okriljem Zveze 
društev upokojencev Slovenije.

Seveda pa ne moremo mimo jubileja, 
ki ga praznuje Zdravilišče Laško. Ob tem 
praznovanju poteka akcija 165 dobrih 
del, ki jih bodo zaposleni namenili neka-
terim storitvam. Veseli smo, da smo lah-
ko v okviru tega s strani wellness centra 
našim 20 stanovalcem omogočili brez-
plačne pedikerske storitve ter masažo. 
Stanovalci so bili neizmerno hvaležni za 
razvajanje, ki so ga bili deležni.

Irenca Kovčan,
Dom starejših Laško

DEMENCI PRIJAZNA 
TOČKA OD 12. JUNIJA V 
HIŠI GENERACIJ LAŠKO

Življenjska doba posameznika se, s 
pomočjo razvoja družbe na različnih 
področjih, podaljšuje. Razvoj in člove-
kov vzgib po vseživljenjskemu učenju, 
lastnemu razvoju in napredku, daje uče-
čemu se posamezniku polnost življenja 
na eni strani, na drugi strani pa se zara-
di preobilja vsega (informacij, dogodkov, 
stvari, delovnega tempa vsakdana) po-
javlja stiska in tudi nemalokdaj stres, ki 
lahko vodi tudi v bolezenska stanja. To 
je sodobno življenje in v njem se vse bolj 
prepoznava, poleg drugih bolezni, tudi 
DEMENCA. Na strani Spominčica je za-
pisano, da je demenca »kronična napre-

dujoča bolezen možganov, ki jo povzro-
čajo spremembe na možganskih celicah 
in se kaže z motnjami spomina, mišlje-
nja, orientacije, prepoznavanja, razume-
vanja, računskih in učnih sposobnosti ter 
govorjenja, izražanja in presoje.« Vsako 
pozabljanje še ni demenca! Zmotno je 
posplošeno uporabljati izraz: »sem de-
ment-en/a«, ko se nam v vsakdanu zgo-
di, da npr. pozabimo na kakšen opravek, 
ali pridemo v trgovino in se ne spomni-
mo, kaj bi morali kupiti, ali pa se v danem 
trenutku ne spomnimo imena, rojstnega 
dne, telefonske številke … običajna situ-
acija, ki ni skrb vzbujajoča, saj se, za raz-
liko od oseb z demenco, kasneje spom-
nimo vseh potrebnih informacij. A na 
spomin ter vedênje, ne glede na leta (kajti 
demenca ni zgolj bolezen starih oziroma, 
če si star, še ne pomeni, da si dementen), 
moramo biti pozorni, tako pri sebi kot 

pri drugih. Prvi znaki demence: 
1. postopna izguba spomina, ki vpliva 

na vsakodnevno življenje,
2. težave pri govoru (iskanje pravih be-

sed),
3. osebnostne in vedenjske spremembe,
4. upad intelektualnih funkcij, nezmož- 

nost presoje in organizacije,
5. težave pri vsakodnevnih opravilih,
6. iskanje, izgubljanje in prestavljanje 

stvari,
7. težave pri krajevni in časovni orien-

taciji,
8. ponavljanje enih in istih vprašanj,
9. spremembe čustvovanja in razpolo-

ženja,
10. zapiranje vase in izogibanje družbi.

Petra Kolšek,
koordinatorka aktivnosti  

v Hiši generacij Laško
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Po osnovni šoli se je vpisala na 1. dr-
žavno gimnazijo v Mariboru, ki sta jo obi-
skovala tudi njena sestra in brat. Čeprav 
je 1. letnik uspešno zaključila, je vedela, 
da ji gimnazija ne prinaša tistega, kar jo 
veseli – delo vzgojiteljice. »Že zelo zgo-
daj sem se zavedala, da imam neizmerno 
rada ljudi, ki so mi že v ranem otroštvu 
predstavljali izziv. Želja biti z ljudmi, se z 
njimi veseliti in se od njih učiti mi je bilo 
kot otroku vedno fascinantno.«

Zato se je vpisala v 2. letnik Srednje 
vzgojiteljske šole v Mariboru, za kar pa 
je morala, ne glede na uspešno zaklju-
čen letnik na gimnaziji, opraviti šest di-
ferencialnih izpitov, ki so zajemali njeno 
senzibilnost, čustveno inteligenco, ročne 
spretnosti, komunikacijo, glasbene vešči-
ne … Po zaključenem 5. letniku je leta 
1976 postala vzgojiteljica, še istega leta 
pa jo je življenjska pot pripeljala v Laško 
in do zaposlitve v Vrtcu Laško. 

Vrtca kot otrok ni nikoli obiskovala, je 
pa, zanimivo, bila kar dvakrat vpisana v 
1. razred osnovne šole. Zaradi napake na 
rojstnem listu, ki je izkazoval, da je eno 
leto starejša, kot je v resnici bila, je prag 

1. razreda prvič prestopila pri rosnih 5 
letih in skoraj en mesec je trajalo, da so 
starši dokazali njeno pravo starost. »Lah-
ko sem šla domov in imela še eno leto 
brezskrbnega otroštva,« smeje pripove-
duje. Čeprav je spomin na dogajanje bolj 
medel, pa se spominja, da ji je izkušnja 
spodbudila željo po dudi. »Zdelo se mi je 
fino, da bi imela dudo v žepu, da bi se po-
čutila bolj varno.« 

Poklic z življenjsko energijo

Poklic vzgojitelja je po Jelkinem mnenju 
poklic, povezan s prihodnostjo. »Morda 
se bo slišalo nenavadno, ampak v varstvu 
imaš otroke, ki so največje bogastvo drža-
ve. Kot človek, posameznik, vzgajaš najbolj 
občutljivo populacijo, hkrati pa vidiš, kako 
se ta populacija razvija, in se zavedaš, kaj 
ji kot človek lahko daš – ne samo v smislu 
igrač in pripomočkov. Na začetku šolskega 
leta sprejmeš otroke, greš z njimi skozi pro-
ces in konec leta vidiš rezultat svojega dela. 
Vsekakor te napaja z življenjsko energijo, 
ki je vedno znova nova, daje ti nove pogle-
de in izkušnje.« Zato meni, da vzgojitelj 
ne more biti vsak in da bi vzgojitelji mo-
rali biti najboljši ljudje v smislu širine, že-
lje po izobraževanju, po poznavanju stro-
ke, z veliko mere empatije, senzibilnosti, 
občutljivosti, fleksibilnosti.

Z izjemo počitnic Jelka ni nikoli de-
lala v oddelku prve starostne skupine in 
pravi, da se je vedno bolje počutila med 
starejšimi otroki. Prav delo z najmlajši-
mi varovanci je najtežje v vzgojiteljskem 
poklicu, ocenjuje in dodaja, da zelo spoš-
tuje kolegice, ki to delo opravljajo. »One 
so postavile temelje tudi kasneje za nas, ki 
smo imele starejše otroke – kar se Janezek 
nauči, to Janezek zna. In če je temelj dobro 
postavljen, tudi hiša dobro stoji.«

Najbolj se je Jelka vsako jutro razve-
selila jutranje kave. »To je dejstvo,« pove 

z nasmehom. »Ker sem hodila v službo 
nekoliko prej, sem imela navado, da sem 
zjutraj, preden sem šla v oddelek, spila ju-
tranjo kavo.« Po prvi dozi energije so jo 
v oddelku najbolj razveseljevale otroške 
oči in priložnosti, da je lahko program iz-
peljala tako kot ga je načrtovala, kar ji je 
predstavljajo vsakodnevni izziv.

Čeprav je delo z otroki svojevrsten 
preizkus, pa Jelka med izzive poklica 
vzgojitelja vključuje tudi njihove starše. 
»Zgodaj sem začutila, da če hočem dobro 
funkcionirati in če se hočejo otroci dobro 
počutiti, moram funkcionirati tudi s star-
ši – s pravo mero spoštovanja, z upošteva-
njem njihove družinske vzgoje, njihovega 
otroka in njih samih ter potem oblikovati 
popoldneve tako, da so se starši in otroci 
družili ter jim to omogočati.« Povezova-
nju staršev in vrtca so v zadnjih 26 letih 
v Rimskih Toplicah posvetili veliko časa, 
kar se je izkazalo za dobro naložbo. 

Vendar delo v vrtcu ni povezano le 
z otroki in njihovimi starši, temveč je 
nadvse pomemben tudi odnos z ostalimi 
vzgojitelji. »Življenje s sodelavkami v Rim-
skih Toplicah je nekaj najlepšega, kar se mi 
je zgodilo na poklicni poti. Verjetno tudi 
sama kot vzgojiteljica ne bi nikoli toliko 
dosegla, če one ne bi bile pripravljene delati 
v smeri dobrega vrtca in odnosov. Mislim, 
da smo 26 let delale dobro in pisale dobro 
zgodbo in to je tisto, česar ti nihče ne more 
vzeti. Višjo in visoko šolo sem doštudirala 
ob delu in če ne bi imela dobrih sodelavk 
in podpore, da so tudi kdaj delale namesto 
mene, da sem lahko imela študijski dopust, 
tega nikoli ne bi mogla doseči.«

Vrvež vrtca tudi vzgojitelje marsikdaj 
vrže s tira. Jelka pojasnjuje, da kadar je 
meja tolerance v oddelku presegla vreli-
šče, je običajno odšla iz igralnice in pre-
dihala notranji nemir. Tudi po prihodu 
domov si je najprej eno uro vzela čas zase 
in v tišini, z zaprtimi očmi razmišljala o 
preteklem dnevu. O načrtih za prihod-
nji dan je začela premišljevati šele zve-
čer. Vseeno poudarja, da v vzgojiteljskem 
poklicu ne moreš pregoreti, ker mlada 
energija, procesi in možnosti dajejo pot-
rebno motivacijo za delo. Seveda je v tež-
kih trenutkih kdaj podvomila o nadaljnji 
poti poklica vzgojiteljice, a je hvaležna 
tudi za takšna obdobja in za to, da je na 
koncu vedno zmagala odločitev, da osta-
ne v družbi najmlajših.

S plesom do novih izzivov

Polnih 40 let delovne dobe je Jelka na-
polnila v Vrtcu Laško oz. njegovih po-
družnicah, med drugim tudi v Jurkloštru, 
zadnja desetletja pa v Rimskih Toplicah. 
1. septembra 1976 je prvič prestopila 

Portret Jelke Kapun

»ČE BI SE TISOČKRAT RODILA, BI TISOČKRAT 
BILA VZGOJITELJICA«

Jelka Kapun je od leta 1976, ko je nastopil njen prvi delovni dan v Vrtcu Laško, do 
leta 2016, ko se je upokojila, delo vzgojiteljice opravljala z vsem srcem. Pravi, da so 
jo otroci v tem času naučili človečnosti, iskrenosti, spoštovanja. Z njimi je jokala, se 
smejala, znala je tudi črno pogledati in povzdigniti glas. Meni, da je zmotno prepri-
čanje, da morajo okrog otrok biti samo nasmejani in zadovoljni vzgojitelji ter da je 
otrokom treba pokazati čustva in se z njimi o tem tudi pogovarjati. Opisuje se kot 
upornico po duši, ki ne mara šablon. »Otroke sem poskušala razumeti. Seveda moraš 
določiti okvirje in pravila, ampak znotraj teh pravil moraš postaviti neke poti, ki ot-
roka pripeljejo do cilja. Če daš rešitev na pladnju, kar je danes tako modno, je nično.« 
Biti vzgojiteljica je bil za Jelko način življenja in skozi poučevanje plesa še danes os-
taja močno povezana z najmlajšo populacijo. 
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prag laškega vrtca, 31. avgusta 2016 pa je 
še zadnjič po uradni dolžnosti izstopila iz 
vrtca v Rimskih Toplicah. Prehod je bil 
vse prej kot lahek in po 40 letih je bil to 
težek preklop, pravi. »Zdelo se mi je, da 
bo z odhodom v penzijo del mene umrl. 
Šele po šestih mesecih sem začutila, da je 
bila to zame izguba, ker se mi je naenkrat 
zdelo, da izgubljam energijo, da nisem več 
isti človek z energijo in ustvarjalnostjo. 
Otroke sem neizmerno pogrešala in še da-
nes jih.« Zdaj ji čas krajšajo štirje vnuki, 
s katerimi rada preživlja prosti čas, vse-
eno pa meni, da ni tipična babica, ki bi 
jih razvajala, kar pripisuje tudi poklicni 
deformaciji. »Saj mičkeno jih je treba raz-
vajati, preveč pa tudi ne, ker potem imajo 
probleme starši. Trudim se, da se ne vtiku-
jem v vzgojo njihovih staršev.« Z vnuki se 
rada potopi v svet pravljic, mnoge med 
njimi nastajajo tudi v Jelkini domišljiji. 

Če bi jo danes vprašali, ali bi se vrnila v 
vrtec, bi bil njen odgovor pritrdilen. Pra-
vi, da ima energije še dovolj, a jo usmer-
ja drugam – zato bere, gleda kriminalke, 
se sprehaja, pa tudi lenari. Še pred zak-
ljučkom poklicne poti je začela aktivne-
je prenašati znanja in izkušnje s področja 
plesa, čemur tudi v zadnjih letih posveča 
veliko časa in želi z omenjenega področja 
izdati priročnik. »Ko pomislimo na ples v 
vrtcu, si predstavljamo ples na glasbo Ro-
mane Krajnčan …. Ampak to ni ples kot 
umetnost. To je prikrit kurikulum, ki se 
vleče leta in leta. Ker nimam fakultetnega 
znanja s področja plesa, bo vse, kar bo za-
pisano v priročniku, izvedljivo iz prakse. 
Upam, da mi bo uspelo.«

1000 plus

Čeprav ni nikoli natančno preštela, 
koliko otrok je zganjalo otroške norčije 

v njeni igralnici, se številka giblje oko-
li 1.000. »Zelo sem vesela, ko srečujem 
pretekle generacije. V vrtcu sem imela že 
otroke mojih prvih varovancev, lahko bi 
imela že njihove vnuke. Ko se srečamo, 
velikokrat obudimo spomine. Rada jih 
srečam in za njih sem še vedno tovariši-
ca Jelka.« Ne glede na to, kaj je življenje 
prineslo njenim nekdanjim varovancem, 
so to še vedno njeni otroci. »Moja sin in 
hči sta velikokrat rekla, da mi moji otroci 
v službi pomenijo več kot onadva. Ko sem 
to slišala, je vedno bolelo, mogoče zato, ker 
sem bila tako predana, ali morda zato, ker 
sem ta poklic živela.« Vendar ničesar ne 
obžaluje in če bi se še tisočkrat rodila, bi 
še tisočkrat postala vzgojiteljica.

Nika Teraž
Foto: Jaka Teršek

Pozdravljeni

Nataknite si očala in vstopi-
te v NAŠ svet. Svet neskončne 
igre in besed. Spoznajte nas. 
Skupino ČEBELICE.

Skupino 11 dečkov in 12 
deklic, starih 4 – 5 let, ki že 
celo leto pridno nabiramo 
znanje in brusimo jezičke ter 

urimo svoj govor.
Jutranji krogi v naši igralnici so bili letos pestro obarvani. 

Vsako jutro po zajtrku smo si najprej podali roke in sklenili 
krog energije, vključili smo telo za aktivno sodelovanje: napeli 
ušesa, da so slišala dogajanje v igralnici, široko smo odprli oči, 
da so videle, kaj se dogaja okoli nas, razmigali smo glavo, da je 
lahko razmišljala, otresli smo roke in utrudili noge, da so mirno 
počivale prizemljene na tleh.

Potem pa so na vrsto prišli naši jezički. Jezikali smo, se pačili, 
čebljali, čvekali, tulili, grulili, lajali, žvrgoleli, peli, pripovedovali 
… skratka pošteno smo namučili in utrudili naše jezičke. Govor 
smo spodbujali s pomočjo šaljivih zgodb, vaj, iger, izštevank, ki 
smo jih v začetku šolskega leta skrbno skrili v pralni stroj.

In vsak dan nas je presenetil z novo dogodivščino.
Govorno ustvarjalnost smo uporabili pri razvijanju vseh ele-

mentov govora. Preko vaj za motoriko govornega aparata in ar-

tikulacijskih vaj smo razvijali originalnost, kreativnost pri upo-
rabi glasov in zlogov, ustvarjali pri izmišljanju novih besed.

… in to … to je bil šele začetek vsakega dne v jutranjem kro-
gu .

Čebelice s Tjašo, Cvetko in Petro

Pikapolonice

Iz igralnice skupine Pikapolonic Vrtca Laško se je v letošnjem 
šolskem letu velikokrat slišala glasba. Preko letnega projek-
ta »GLASBO SLIŠIM, ČUTIM, IZVAJAM« smo se spoznava-
li z različnimi instrumenti, se seznanjali z različnimi tehnika-
mi igranja in se nato preizkusili še v ritmičnih igrah ter prvih 
enostavnih glasbenih spremljavah otroških pesmic. Dobro za-
ložen glasbeni kabinet nam je omogočil, da smo se preizkusi-
li v igranju na različne glasbene cevi, bobne, orffove ksilofone, 
vibrafone, metalofone ... Skozi ritmične igre smo se učili, kako 
se z instrumenti ravna. Odnos otroka do instrumenta je namreč 
ključen za njegovo uporabo. 

Otrokovo udejanjanje v glasbi močno vpliva na njegov ču-
stveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj. Ponudili smo pester 
izbor različnih glasbenih vsebin, vse z namenom, da bi pri otro-
cih vzbudili veselje do glasbe, spodbujali doživljanje glasbe ter 
razvijali otrokove glasbene sposobnosti in spretnosti. 

Glasba lahko spremeni svet, ker lahko spremeni ljudi. (Bono). 

Otroci iz oddelka Pikapolonice z Lucijo in Zvonko
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Poskočni v vrtcu

Zadnji majski dan smo v skupini Me-
tulji doživeli pravo presenečenje. Otroci 
so med zajtrkom kar obnemeli, ko je sko-
zi vrata naenkrat vstopil Dejan Krajnc s 
kolegom iz glasbene skupine Poskočni 
muzikanti. Dejan se je namreč z veseljem 
odzval na povabilo, da bi za promocijo 
svojega novega videospota Pika Poka pe-
sem predstavil tudi v vrtcu v svojem do-
mačem kraju. Zaigrala in zapela sta nam 
novo pesem in še tisto njihovo, otrokom 
najljubšo, Adijo Madam. Otroci so bili 
navdušeni, saj sta v tem kratkem času 
druženja naredila pravi »žur«.

Sabina Šmauc

Prometna vzgoja v vrtcu

Naj se vam najprej predstavimo. Smo 
skupina Zvezdice iz enote Debro. Otro-
ci so stari od dve do štiri leta. Radi biva-
mo na prostem, se gibamo in tudi spre-
hajamo. Ožja okolica našega vrtca je za 
sprehode zelo varna, saj poti potekajo 
med bloki in so zaprte za promet. Ko pa 
se želimo odpraviti kam dalje, pa smo 
kaj hitro na prometni cesti. In vedenje v 
prometu je pogosta tema naših pogovo-
rov. Na začetku šolskega leta nas obišče 
policist, ki otrokom predstavi, kako po-
membo je, da smo na cesti previdni. Pa-
ziti moramo na svojo varnost, starši in 
vzgojitelji pa smo tisti, ki dajemo otro-
kom zgled. V vrtcu tako veliko pozornost 
posvečamo varnosti v prometu. Vedno, 
ko se odpravimo na sprehod po prome-
tnih cestah, otrokom nadenemo varno-

stne brezrokavnike, da nas vozniki lažje 
opazijo. Cesto prečkamo na prehodu za 
pešce ali semaforju, dvignemo roko in se 
dobro prepričamo, da v bližini ni nobe-
nega vozila. Dejavnosti, ki jih izvajamo 
v igralnici pa so ravno tako pestre in za-
nimive. Otroci izdelujejo avtomobile iz 
odpadnih škatel, barvajo semaforje in 
prometne znake. Iz stolov si sestavijo av-
tomobile, izberejo voznika in že se veselo 
peljejo. Naučimo se pesmice, ki govorijo 
o prometu, prebiramo zgodbice in pred-
vsem se veliko pogovarjamo in učimo na 
konkretnih situacijah. V vse dejavnosti se 
otroci radi vključujejo in so pri igri zelo 
aktivni. Mi odrasli pa smo tisti, ki jih mo-
ramo seznaniti z nevarnostmi, na katere 
lahko naletijo v prometu. Že v vrtcu naj 
otroci spoznajo, da je promet resna stvar. 

Skupina Zvezdice,
Lidija in Erika 

Eno jabolko na dan …

… prežene zdravnika stran! Tudi otro-
ci prvega starostnega obdobja, vključeni 
v skupino Bibe iz vrtca Rimske Toplice, 
skupaj s strokovnima delavkama vsako-
dnevno skrbimo za svoje zdravje.

Najprej z vsakodnevnim razgibava-
njem, plazenjem, plezanjem, kotalje-
njem, premagovanjem različnih ovir v 
igralnici ali na terasi. Lepe dneve izko-
ristimo za igre in tek na igrišču ali celo 
s krajšim sprehodom v bližnjo okolico. 
Velik izziv za nas je vožnja s poganjavč-

ki, tricikli in skiroji, kjer si pridobivamo 
ravnotežje in spretnosti v vožnji. Dobro 
že znamo poskrbeti za varnost pri vožnji 
in vedno manj je »prometnih nesreč«.

Vemo pa tudi, da je za našo moč pri 
gibanju potrebna zdrava prehrana, za ka-
tero poskrbi naša centralna kuhinja. Vča-
sih si kaj pripravimo tudi sami, na pri-
mer sadno solato in uživamo v igri, ko 
prepoznavamo nove okuse. Pred pripra-
vo le-te tudi že vemo, da morajo biti naše 
roke čiste kot vsakič, ko jemo.

Več o umivanju in osebni negi nam je 
predstavila medicinska sestra ZD Laško, 
s katero smo skupaj okopali dojenčke iz 
kotička. Ta izkušnja nam je prinesla ve-
liko veselja in tudi novega znanja, ki ga 
s pridom vsak dan uporabljamo. Vese-
li smo bili tudi drugega srečanja s sestro 
Mojco, ko smo si ob njeni pomoči pravil-
no umili zobke.

Za otroke prvega starostnega obdob-
ja so zelo pomembne zgodnje izkušnje 
in znanja, ki so usmerjena v zdrav način 
življenja. Zmotno je namreč mnenje, da 
ti otroci tega ne zmorejo, ne razumejo, da 
so še premajhni … Strokovne delavke, ki 
delamo z njimi, se zavedamo, da je otro-
kom potrebno dati čas in priložnost, da 
čim več opravijo sami. Tako postavljamo 
temelje za samostojnost v življenju. Sku-
paj z otroki in starši se veselimo njihove-
ga napredka.

Za konec pa v razmislek še misel: »Po-
magaj mi, da bom lahko naredil SAM!«.

Otroci iz skupine Bibe  
z Romano in Darjo

Naša mala knjižnica

Letos smo v tretjem razredu vključeni 
v projekt Naša mala knjižnica. Izkoristi-
ti moram to priložnost in še posebej po-
hvaliti letošnje bralce in njihove starše. 
Letošnje knjige, ki so jih učenci prebirali, 

niso bile mačji kašelj in niso bile slikani-
ce in v njih ni malo pisalo. Ob določenih 
petih knjigah so učenci prebrali še knjige 
za domače branje in knjige za svojo dušo. 
Upam, da smo jim skupaj s knjižničarko 
Mojco Povše in starši vlili pogum za veli-
ko branja, ki jih še čaka v višjih razredih 
in v življenju. Takole pa izgleda naša raz-
redna lokomotiva, ki za seboj proti kon-
cu šolskega leta že komaj vleče vse va-
gončke prebranih knjig.

Ana Cestnik
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Radi beremo

Učenci od 2. do 4. razreda matične šole Laško imajo radi bra-
nje. To dokazuje tudi letošnje število prijavljenih na noč branja. 

Čeprav je bil konec tedna, se je v petek popoldne, 17. maja, 
v šolski avli zbralo približno šestdeset učencev. Vstopnica za le-
tošnjo noč branja je bila knjiga. Najprej smo si vsak zase prip-
ravili ležišče in vse pripomočke. Po slastni večerji smo najprej 
reševali zabavne učne liste, ki so nas vodili skozi zgodovino prve 
napisane besede vse do danes. Naštevali smo, kdo vse je zaslu-
žen za to, da pred seboj dobimo v roke knjigo z zanimivo zgod-
bo, lepo sliko in naslovnico, ki nas prva pritegne k branju.

Še preden smo vsak v roke vzeli svojo najljubšo knjigo, smo 
v Knjižnici Laško prisluhnili pisatelju Franciju Rogaču. Z ener-
gično predstavitvijo svojih knjig je pritegnil vse otroke in jih 
pozval k pisanju zgodb in predvsem veselju do branja. Obisk v 
knjižnici smo končali s petjem pesmi ob spremljavi na klavia-
ture.

Dobre volje smo se ob spremstvu polne lune sprehodili nazaj 
v šolo, smuknili v pižame, poslušali pravljico za lahko noč in 

nato nadaljevali z branjem svoje knjige ob svetlobi nočnih lučk. 
Branje se je nadaljevalo dolgo v noč. 

Naslednji dan so vse prehitro prišli zajtrk, pogovor o vtisih in 
doživljanju noči branja ter predlogi za naprej.

Ana Cestnik

Knjige so vir znanja

Najprej smo se razvrstili v učilnice, kjer smo kasneje spali. Ko 
smo našli svoj prostor in se udobno namestili, smo šli v avlo. Tam 
smo dobili knjižice o zgodovini pisave in knjig. 

Kmalu zatem smo se odpravili v Knjižnico Laško. Tam nas je 
pričakal znan otroški pisatelj Franci Rogač. Predstavil nam je svo-
je delo. Z njim smo se malo pozabavali in zapeli nekaj pesmi. Ne-
kaj časa smo še preživeli v knjižnici. Ko smo se vrnili v šolo, smo 
do konca rešili naloge v svojih knjižicah. Prišel je čas, ko smo se 
preoblekli v pižame. Sledila je pravljica za lahko noč. Do 23.59 so 
bile luči prižgane, kasneje smo jih ugasnili. Za najbolj pridne je 
sledilo tiho branje z nočno lučko pod odejo. 

Ko smo naslednje jutro pojedli zajtrk in pospravili učilnice, v 
katerih smo spali, smo v avli šole počakali na starše. 

Neža Slapšak

Pri čebelarjih in Juriju

V petek, 26. aprila, smo se iz Debra peš odpravili v Laško k 
Evstahijevemu čebelnjaku, kjer smo si ogledali prikaz čebelar-
skih opravil. 

Najbolj nam je bilo všeč, da smo lahko poskusili čebelje iz-
delke. Še posebej so nam bili všeč okusni medenjaki in medena 
osvežilna pijača, s katero smo se odžejali in si nabrali moči za 

pot nazaj. Čebelarji so nam povedali veliko zanimivosti o če-
belah, od daleč smo si ogledali tudi čebelnjak. Ustavili smo se 
tudi v muzeju, kjer smo si ogledali razstavo ob 30. obletnici Jur-
jevanja v Laškem. Učenci so z zanimanjem opazovali razstavo, 
na slikah iskali sebe in svoje prijatelje ter občudovali rogove, 
venčke, palice ter zbirko nasploh. Združili smo prijetno s ko-
ristnim in tako dobro izkoristili zadnji dan pred prvomajskimi 
počitnicami. 

Lidija Podmenik in Irena Plevnik

Zlato priznanje turističnemu krožku Osnovne šole 
Primoža Trubarja Laško na državnem tekmovanju 
Turizmu pomaga lastna glava za »Neki ’z Laškiga«

V torek, 9. aprila, je turistični krožek na državnem tekmova-
nju Turizmu pomaga lastna glava v Velenju za turistične spo-
minke »Neki ’z Laškiga« prejel zlato priznanje.

Kot prejemniki zlatega priznanja smo se 24. aprila udeležili 
zaključnega festivala v Mariboru, kjer smo se potegovali za tu-
ristične nagrade. Tema letošnjega tekmovanja je bila turistični 
spominek mojega kraja.
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Domislili smo se imena, ki izhaja de-
loma iz našega narečja, je pa tudi inova-
tivno ime, ki doda naši skupini in turi-
stičnim spominkom neko drugačnost ter 
zanimivost. 

Naš cilj je bil, da bi s pomočjo anket 
ugotovili, katere spominke in izdelke naj-
raje kupujejo Laščani, ko obiščejo druge 
kraje kot turisti, in katere kupujejo turisti 
v Laškem. Laščane in naključne obisko-

valce Laškega smo anketirali, kar nam je 
pomagalo pri idejah za spominke. 

Naš drugi cilj je bil, da bi bila turistič-
na ponudba Laškega še bolj pestra in bo-
gata. Povezali smo se z različnimi ljudmi 
v Laškem in okolici, ki se ukvarjajo z iz-
delovanjem izdelkov, in sicer z željo, da bi 
v svojo ponudbo uvrstili tudi spominke, 
ki jih bomo sami izdelali. 

Iz anket smo ugotovili, da turisti naj-
več kupujejo uporabne izdelke, zato so 
vsi naši spominki uporabni in povezani z 
Laškim ter njegovimi znamenitostmi. Iz-
delani so iz lokalnih materialov in jih ni 
v ponudbi laških spominkov.

Izdelali smo namizno družabno igro, 
bombone iz lokalnega medu, ki smo jih 
poimenovali medolinke, domače čaje iz 
posušenih zdravilnih zelišč, nabranih v 
bližnji okolici, lesene čajne žličke, ma-
gnete, predpasnike in zapestnice z moti-

vi povezanimi z Laškim. Vse skupaj smo 
opremili z zgodbo, ki povezuje naše turi-
stične spominke.

Najbolj smo ponosni na družabno igro 
Laško v malem. Temelji na tem, kako sko-
zi zabavo spoznati naše mesto, saj je sesta-
vljena iz zabavne igralne plošče in poučnih 
vprašanj ter knjižice Zgodba o Laškem, v 
kateri so zajeti odgovori na vprašanja, ki 
se pojavljajo v igrici. Oblikovali smo tudi 
logotip, ki je na vseh spominkih in pred-
stavlja našo blagovno znamko.

Na tekmovanju so sodelovali: Alina 
Brižić, Jure Golob, Tjaša Gorišek, Miha-
ela Herman, Nadja Janež, Maruša Ma-
ček, Dominik Medved, Blaž Novak, Lara 
Pavčnik, Julija Teršek iz 9. razreda, Anja 
Jančič iz 5. razreda ter Nik Zorko in Nejc 
Zdovc iz 4. razreda ter mentorice Anita 
Drnovšek, Mojca Povše in Slavica Šmerc.

Slavica Šmerc, vodja projekta

Začimbe za golaž & semenske 
bombe

Letos smo se učenci turističnega krož-
ka 10. 4. 2019 odpravili v Velenje na tek-
movanje, kjer smo predstavili naše turi-
stične spominke. Sodelovali smo na 33. 
festivalu Turizmu pomaga lastna glava 
na temo TURISTIČNI SPOMINEK MO-
JEGA KRAJA. Sodelovali smo z nalogo 
ZAČIMBE ZA GOLAŽ & SEMENSKE 
BOMBE. Posebno pozornost smo na-
menili prireditvam Turističnega društva 
Rimske Toplice, ki je jeseni praznoval že 
60-letnico delovanja. Ker smo svoje raz-
iskovalno delo odlično predstavili, smo 
prejeli zlato priznanje in se tako udeležili 
zaključne tržnice, ki je potekala v Maribo-
ru. Ta dva dneva ne bova pozabila nikoli 
v življenju. V Mariboru smo lahko videli 
veliko raznoraznih spominkov naših vr-
stnikov. Odlični stojnici sta imeli tudi OŠ 
Radeče in OŠ Laško. Tako smo bili v naj-
boljši družbi prav tako zlatih sosedov. ČE-
STITAMO! Na stojnici smo nagovarjali 
mimoidoče naj obiščejo prav našo. Večina 
jih je privolila in jim je bil naš izdelek zelo 
všeč. Obljubili so, da si bodo prišli ogledat 
naš kraj, kar nas je najbolj razveselilo.

Delo na naši stojnici je bilo adrena-
linsko, čez čas sproščujoče. Predvsem je 

bilo zabavno, saj smo imeli na stojnici tri 
glasbenike, ki so nam krajšali in popestri-
li čas. V Tjaši so prepoznali pevski talent. 
Seveda nam to ne bi uspelo brez naših 
mentoric, ki so nas to leto spet odlično 
pripravile in nas usmerjale, da smo svoje 
delo opravili tako, da smo nase ponosni.

Svoje delo smo predstavili tudi na kra-
jevni prireditvi RIMSKE so FEjST, kjer 
ste si lahko še drugi ogledali naše delo. 
Oblikovali in realizirali smo 3 ideje za 
spominke v svojem domačem kraju, s ka-
terimi želimo obogatiti turistično in spo-
minkarsko ponudbo, zaradi katere bodo 
gostje znova obiskali naš kraj in morda s 
sabo pripeljali še koga. Naši spominki so 
praktični in uporabni, izdelani iz 100 % 
naravnih materialov. 

Sestavili smo unikatno mešanico su-
hih začimb za golaž. Glede na to, da so 
v preteklosti Rimske Toplice obiskale šte-
vilne zgodovinske osebnosti, je naša me-
šanica bogata oz. »svetovna«; to pomeni, 
da vsebuje začimbe iz različnih delov sve-
ta. Izbrali smo 7 začimb: mleto dimljeno 
rdečo papriko, kajenski poper, kurkumo, 
piment, cele klinčke, muškatni oreh in 
sol. Semenske bombe so star način po-
gozdovanja, setve poljščin ali avtohtonih 

rastlin v gosti vegetaciji, na sušnih pod-
ročjih ali na težko dostopnih zemljiščih. 
Danes so postale orodje gverilskih vr-
tnarjev po vsem svetu. Z njimi obnavlja-
mo zapuščena urbana območja, ustvar-
jamo cvetoč travnik ali jih uporabimo 
v vrtnarstvu. Seme z zemljo skrijemo v 
kroglico iz naravne gline. Naše bombe so 
opremljene z logom naše šole. Vsebuje-
jo seme sončnic, saj je sonce simbol naše 
šole. Bombažne majice so opremljene z 
logom naloge. Ima obliko rimskega ko-
vanca, saj so rimski vojaki prvi poseli-
li kraj. V stari rimski pisavi smo zapisa-
li slogan RIMSKE SO FEJST. V sredino 
smo postavili orjaško sekvojo, ki je pre-
poznavna naravna dediščina v Rimskih 
Toplicah. Letos mineva natančno 140 let, 
odkar sta jih posadili angleška princesa 
in pruska prestolonaslednica Viktorija. 
Naša, rimska je tudi v naslovnici turistič-
ne naloge. Izbrali smo srebrn logo na čr-
nem ozadju. 

Nabrali smo že kar nekaj izkušenj v 
iskanju prave ideje in navezali mnogo 
stikov s partnerji, ki nas pri projektih v 
celoti podpirajo z donacijami in spon-
zorstvom pri nakupu materiala. To pa je 
največje priznanje in največja motivaci-
ja. Mnogi nas podpirajo že vrsto let. To 
so: Turistično društvo Rimske Toplice, 
STIK Laško, AGM Nemec, Rimske Ter-
me in Občina Laško. Letos pa tudi: B&B 
Sedraž, Instalacije centralne kurjave in 
vodovoda Nevenka Gerčer s.p., Jasličar-
ji Sedraž in ga. Anita Napret, Cvetličar-
na »Marjetka« Marjeta Šipek Deželak in 
Tampo print d.o.o.

Julija Pavšek, Jaka Knez
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Pestri pomladni meseci

Pomladne mesece smo preživeli v zna-
menju nastopov. Bilo je veliko priložnos-
ti in dogodkov, kjer ste lahko slišali in 
videli naše učence. V začetku maja smo 
pripravili slavnostni koncert ob 80-le-
tnici našega kolega, nekdanjega učitelja 
na GŠ Laško-Radeče, Rudolfa Kocmana. 
V okviru »Dneva odprtih vrat« smo za 
učence osnovne šole pripravili dva kon-
certa, s katerima smo želeli zajeti glasbe-
no plesni utrip naše šole. Vsak oddelek 
je pripravil tudi oddelčni nastop, kjer so 
učenci predstavili njihovo celoletno delo 
in napredek. 

Veseli smo, da tudi naši nekdanji 
učenci pridno nadaljujejo glasbeno izo-
braževanje in se vračajo nazaj. Radi jih 
spremljamo in prisluhnemo njihovim re-
citalom, ki jih pripravijo v naši dvorani. 
V pomladnih mesecih smo prisluhnili 
Manici Slapšak, ki zaključuje izobraževa-
nje viole na SGŠ v Celju in Tini Kramar, 
ki zaključuje saksofon na KGB v Ljublja-
ni. 

Seveda pa so se učenci poleg vseh osta-
lih nastopov udeleževali tudi tekmovanj, 
revij in festivalov. 

28. aprila 2019 je v Münchnu poteka-
lo 8. mednarodno tekmovanje za citrarje. 
Udeležila se ga je Anja Starc in za ude-
ležbo prejela pohvalo. Njena učiteljica je 
Janja Brlec.

V mesecu marcu je potekalo interne-
tno Mednarodno glasbeno tekmovanje 
Beograd 2019. Udeležila se ga je Neli Ela 
Guček, violina, kategorija IV., in prejela 
drugo nagrado. Njena učiteljica je Vida 

Rudolf, korepetitorka Alenka Šon.
Aprila so se učenke flavte udeležile 

tekmovanja v Požarevcu. V predkatego-
riji sta Klara Kovač in Klara Planko pre-
jeli tretjo nagrado, Alja Kajtna pa drugo. 
Eva Pinter je v 1. kategoriji osvojila tre-
tjo nagrado. Njihova učiteljica je Tatjana 
Brinovec, korepetitorja Rosana Jakšič in 
Dejan Jakšič.

V maju sta se Lovro Hirci in Anže 
Kanduč udeležila 14. mednarodnega 
harmonikarskega tekmovanja Pannonia-
ccordion 2019 in oba prejela prvo nagra-
do. Njun učitelj je Boris Razboršek.

Plesalci in plesalke plesnega oddelka 
pa so imeli v maju veliko priložnosti, ko 
so lahko predstavili svoje plesno ustvar-
janje. Na regijsko plesno revijo »V vrtin-
cu«, ki je potekala v Velenju, se je po oce-
ni strokovnega selektorja na območni 
reviji, uvrstilo kar 8 skupin iz naše glas-
bene šole. Predstavili so se plesalci gibal-
nice za fante, plesalci in plesalke sodob-
nega plesa od 1. do 6. razreda in plesna 
pripravnica 3b. 

Plesalci 6. razreda sodobnega plesa so 
se udeležili Mednarodnega plesnega fe-
stivala v Zadru in sodelovali na prireditvi 
ob 165. obletnici Zdravilišča Laško.

Na plesnem festivalu »Korpus«, ki se 
odvija v Celju, pa so svoje plesne kore-
ografije predstavili plesalci 4. razreda 
sodobnega plesa in duet v sestavi Zale 
Ajdnik in Eve Senica. 

Plesalka Sara Salobir je bila s svojo ple-
sno miniaturo povabljena na plesni festi-
val »Kalejdoskop«, ki je bil konec maja v 
Kranju.

Vsem učencem, njihovim mentorjem 
in korepetitorjem še enkrat čestitamo 
za uspeh in vztrajnost, ki je potrebna za 
doseganje tovrstnih ciljev. Staršem pa se 
zahvaljujemo za vso podporo in razume-
vanje. 

Šolsko leto se počasi izteka in učenci 
se že veselijo zasluženih počitnic, da na-
berejo moči za novo. Preden pa se odpra-

vimo na poletne počitnice, vas vabimo v 
četrtek, 20. junija 2019, ob 18. uri v Kul-
turni center Laško na Zaključni koncert 
s podelitvijo priznanj učencem GŠ La-
ško-Radeče. 

Marko Razboršek

»Želim si«

Ameriška plesalka in koreografinja 
Agnes de Mille je zapisala: »Najbolj iskren 
izraz ljudi je v njihovem plesu in glasbi. 
Telesa nikoli ne lažejo. Med plesom s svoji-
mi gibi in izrazi pokažemo kdo smo, poka-
žemo koliko si upamo in koliko ne. Preko 
plesa lahko izrazimo svoje veselje, neugod-
je, strah in bolečino. Ples nas razgali«.

Zadnjo soboto v maju so plesalke in 
plesalci Glasbene šole Laško-Radeče pod 
mentorstvom Špele Medved in Lucije Bo-
ruta odplesali letno plesno predstavo Že-
lim si. Špela Medved je ob tem zapisala: 
»Predstavljate si, da imate samo en kova-
nec, ki ga lahko vržete v vodnjak želja in 
uresniči se vam nekaj posebnega. Nekaj, 
kar presega meje materialnega in otiplji-
vega. Nekaj, kar bo dalo poseben čar va-
šemu življenju. Nekaj, kar vas osreči.«

Popotovanje po naših željah

Na predstavi so se predstavile vse sku-
pine plesnega oddelka Laško. Predstava 
se je kot vsaka prava plesna produkcija, 
začela s skupinsko plesno točko »flash 
mob« na glasbo Poletje v školjki, s katero 
so plesalci obiskovalce povabili v dvora-
no. 

Otvoritev plesne produkcije so kot 
majhni »cekinčki sreče« odplesali naj-
mlajši, ki obiskujejo predšolsko plesno 
ustvarjalnico in so šele začeli s svojimi 
prvimi plesnimi koraki. Tematsko obar-
vano produkcijo je namreč navdihnila ri-
sanka, ki je govorila o željah, ki naj bi, po 



besedah mentorice Špele Medved, ostale 
pri tistih pristnih, čutnih in nematerial-
nih vrednotah. 

Preko »prahu čarobnosti« so nam 
»prinesli željo« učenci plesnih priprav-
nic 3a in 3b skupine, ki so v nas prebudili 
vprašanje, kaj je tisto, v kar danes sploh 
še verjamemo. Otroške želje so navadno 
tiste iskrene in pristne, da bi si recimo že-
leli leteti ali pa preprosto odjadrali v slad-
korno deželo, kar so nam s pisanimi de-
žniki in oblačili predstavili otroci plesne 
pripravnice 1 in 2. Opomnili so nas, da 
je pomembno, da se vračamo nazaj k na-
ravi, kar so mojstrsko prikazali fantje iz 
oddelka gibalnice za fante, medtem ko so 
nas dekleta sodobnega plesa 3. razreda 
opomnila na vse večjo odvisnost od elek-
tronskih naprav. 

Spoznali smo tudi coprnice in odkri-
li, da je pravi zaklad pravzaprav ljubezen. 
Spoznali smo, da ples odstira in odganja 

vse naše strahove ter preko nevidnosti 
spoznali, da je »lajf« največje darilo.

Letošnja produkcija je kot ena izmed 
zadnjih prireditev v preteklem tednu po-
tekala v sklopu Tedna ljubiteljske kultu-
re, ki jo je JSKD v letošnjem letu posvetil 
plesni umetnosti. 

Metodološko izražanje preko plesa, ki 
ga z otroki in mladimi poustvarjata men-
torici Špela Medved in Lucija Boruta, je 
tista vrednota, ki na nastopajočih pusti 
določen vpliv. Veliko vloženega truda ter 
preklapljanja med raznovrstnimi skupi-
nami, nadzorovanje vsakega plesalca od 
njegovih prvih korakov do zadnjega ra-
zvoja, vse to in še več smo lahko obisko-
valci plesne produkcije občutili na sobot-
nem nastopu. 

»Res sem ponosna na vse naše plesal-
ce in skupaj z Lucijo Boruta se trudiva, 
da jim dava čim več širine - poleg razvo-
ja motoričnih in ustvarjalnih sposobnos-

ti, tudi priložnost izgradnje pozitivne sa-
mopodobe in potrditve na nastopih in 
prireditvah, kot je bila sobotna« je še po-
vedala Medvedova. 

Kaj pa vi, kaj bi si zaželeli za cekin-
ček sreče? Mi si zagotovo želimo vrsto po-
dobnih predstav, kjer se mladi in njihovi 
mentorji preko sporočilnosti poistovetijo s 
svojimi vrednotami. Ples je pomemben za 
svet, pri plesu ne potrebuješ odvečnega go-
vorjenja, saj naša telesa z gibi sporočajo 
dovolj. 

Več o plesni produkciji si lahko ogle-
date tudi v prispevku na spletni strani 
MMC TV Laško (https://tvlasko.si/), kjer 
smo spregovorili z ustvarjalci, starši pa 
lahko obenem spremljajo tudi izseke ple-
sa njihovih najmlajših. 

Špela Juhart in 
Nina Tovornik Jurgelj

Foto: Regina Jakšič

Šmoclova pestra pomlad v 
pričakovanju Pisanega balona

Pretekli mesec smo, tako kot že ve-
likokrat doslej, Šmoclovci zavihali ro-
kave, saj smo imeli polne roke dela. 
Društvo ŠMOCL se je v aprilu prid-
ružilo že četrti olepševalni akciji, ki je 
potekala v organizaciji Turističnega 

društva Laško. Z ostalimi društvi smo poskrbeli za urejeno oko-
lico našega malega zelenega mesta, saj se zavedamo, da je takšne 
vrednote treba ohranjati in da je skrb za čisto okolje naložba v 
boljši jutri. Tovrstne akcije podpiramo tudi z vidika druženja 
med posameznimi društvi, saj povezovanje z delom za naše ze-
leno in čistejše mesto prinaša recept za podobo našega mesta ter 
medsebojno sodelovanje. 

Tudi ekipa TV Laškega je bila ves čas v pogonu. V Rimskih 
Toplicah smo se pogovarjali s Prešernovim nagrajencem Bori-
som A. Novakom. Mojster pesništva nam je skozi lastno poezi-
jo predstavil kulturne in jezikovne razlike med narodi nekdanje 
Jugoslavije. Prav tako pa je zbrane preko svojih eposov popeljal 
skozi osebno izkušnjo s tujstvom.

Naše kamere so ujele tudi Jurjevanje, ki je bilo v letošnjem 
letu še toliko bolj posebno, saj od ponovne oživitve mineva že 
30 let. Na TV Laško si lahko ogledate prispevek, v katerem nas 
Vlado Marot popelje skozi zgodovino Jurjevanja v Laškem. O 
tradicionalnem običaju, ki ga v Laškem tako pridno ohranjamo, 
pa je v izdelovanju tudi dokumentarni film.

V Društvu ŠMOCL se zavedamo, da so naše poslanstvo tudi 
otroci, zato so v prostorih Otročjega centra Kina Laško v mese-
cu marcu in aprilu potekale brezplačne ustvarjalne delavnice. 
Naši mladi umetniki so izdelovali voščilnice za materinski dan, 
velikonočne okraske in ustvarjali na temo sv. Patrika, sreče, po-
mladi ter vesolja.

Šmoclovci pa smo najbolj ponosni na osvojeno priznanje za 
naj prostovoljca leta. Letos je priznanje osvojil naš Jonas Lesjak, 
ki že vrsto let deluje v sklopu mladih prostovoljcev v društvu 

ŠMOCL, kjer kot nekdanji predsednik mladinskega društva po-
maga pri organizaciji vrste koncertov za mlade, hkrati pa preko 
MMC TV Laško pripomore k tehnični pomoči različnim dru-
štvom v naši občini. 

V prihodnjih mesecih se bo ekipa ŠMOCLA posvetila še ve-
liko dejavnostim. Čaka nas Pisani balon, ki bo za vse najmlajše 
in tiste malo starejše potekal v soboto, 22. junija, na vrtu Hote-
la Savinje. Pripravljamo pester program in vrsto zanimivih do-
gajanj za otroke, kjer bodo preko didaktičnih izkustev doživeli 
zabaven dan v naši družbi in družbi Jurija s pisanim balonom! 

Šmoclovci se tako pripravljamo na poletje, kjer s polno paro 
preko povezovanj tkemo nove ideje in sodelovanja. Vabljeni, pri 
nas je vedno pestro! 

Špela Juhart in Nina Tovornik Jurgelj
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Na začetku aprila smo LAKovci zaklju-
čili z brezplačno rekreacijo, ki se je od-
vijala vsako soboto od oktobra do apri-
la. Letos smo že 15. leto zapored izvedli 
fotografski natečaj kLAK, tokrat je bila 
izbrana tema Golota, katero so fotogra-
fi domiselno ovekovečili. Kot vsako leto 
smo tudi letos dobili precej prijav, na 
koncu pa je strokovna žirija izbrala 3 naj-
boljše iz kategorije posamičnih slik in 3 
nagrajence pri opusih, ki so objavljeni na 
naši spletni strani. Vsem nagrajencem še 

enkrat čestitamo. Slike so bile razstavlje-
ne med 6. in 22. aprilom v Muzeju La-
ško. 

Prvič smo se udeležili Študentskega 
Bogračfesta v Mariboru in se preizkusili 
v kuhanju bograča, ponovno pa smo se 
udeležili tudi Škisove tržnice, ki je bila 
letos kljub blatu res edinstvena. 

Prva izmenjevalnica oblačil v 
Laškem!

V soboto, 25. maja in 15. junija, sta v 
Laškem na vrtu hotela Savinja potekali 
izmenjevalnici rabljenih oblačil. Koncept 
izmenjevalnice je bil zastavljen na prin-
cipu prineseš-zamenjaš-odneseš, vendar 
obiskovalcev nismo omejevali, saj je bilo 
glavno vodilo dogodka ne kupuj, izme-
njuj!

Hvala vsem obiskovalcem, ki so se 
udeležili naše izmenjevalnice, saj smo 
skupaj dokazali, da so uporabljena obla-
čila še vedno primerna za nadaljnjo upo-
rabo in vsekakor niso primerna za v koš! 
Oblačila, za katere se ni nihče odločil, 
bomo podarili humanitarnim organiza-
cijam! 

Prihajajoči dogodki: 22. Junij - Karting 
cup. Za vse navdušence hribov bomo v 
juliju organizirali dvodnevni pohod, v 
avgustu pa bomo obiskali Madžarsko in 
njen biser Blatno jezero.

Za več informacij o naših prihajajočih 
dogodkih spremljajte našo spletno stran 
www.drustvo-lak.si in Facebook stran 
Društvo LAK.
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KOLESARSKO LAŠKO

Konec meseca maja se je v dolini 
Gračnice odvijal zdaj že 12. kronome-
ter Gračnica open. Najbolj-
ši čas na 14,6 km dolgi tra-
si do Jurkloštra in nazaj do 
Brodnic je še vedno od An-
dreja Gučka 19:10:30, ki ga 
je postavil lani, letos pa je 
zmagal Stanko Vrstovšek s 
časom 19:54:44. 

V soboto, 22. junija, pa 
se bodo udeleženci ob 8. 
uri podali na 6. Laški krog, 
to je po obronkih občinske 
meje skupne dolžine 94 km 
in več kot 2.600 višinskih 
metrov. Z Laškim krogom 
želimo poudariti rekreativni 
duh, vztrajnost in druženje 
ob kolesarjenju. Zaključek s 
pogostitvijo bo v Zdravili-
šču Laško, vsak udeleženec 
pa bo prejel brisačo Laškega 
kroga in vstopnico za kopa-
nje v Thermani.

Kolesarski klub Laško želi 
s svojimi dogodki preko leta 

pritegniti v lokalno okolje rekreativne 
kolesarje in hkrati tudi turiste. Kolesar-
jenje po označenih poteh in dogodki se 
odvijajo v neokrnjeni naravi laške obči-

ne in pomenijo dodatno turistično po-
nudbo ožjega in širšega prostora.

Luka Picej
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ZAČETEK SEZONE DOBRA 
POPOTNICA ZA NJENO 
NADALJEVANJE

Odlično formo iz lanske sezone je Ma-
tjaž Sluga, član Društva za jadralno pa-
dalstvo Zlatorog Laško, prenesel tudi na 
začetek letošnje. Z natančnimi pristan-
ki z jadralnim padalom je nadaljeval že 
na svoji prvi tekmi sezone, na državnem 
prvenstvu v Kranjski Gori, kjer je osvojil 
odlično 2. mesto, skupaj s klubskima ko-
legoma Antonom Svoljšakom (6. mesto) 
in Srečkom Joštom (16. mesto) pa so se 
povzpeli še na tretjo stopničko med eki-
pami.

Dobro formo je pokazal tudi na nas-
lednjih treh tekmah. Konec aprila se je 
udeležil prve tekme za svetovni pokal v 
Turčiji, kjer je sicer nekoliko slabše za-
čel, a je v nadaljevanju tekme nadokna-
dil in izničil zaostanek za tekmeci ter se 
za zmago v dodatnem skoku pomeril z 
Matjažem Feraričem. V zadnji fazi poleta 

mu je zmanjkalo koncentracije in je tarčo 
zadel na tri cm, prav toliko pa nato tudi 
Ferarič, s katerim sta si po zaključku tek-
me razdelila 1. mesto. 

Še bolj natančno je Sluga pristajal na 
tekmi za evropski pokal v Vlori v Alba-
niji, ki je potekala v začetku maja. Tekma 
mu ne bo ostala v spominu le po osvoje-
ni najvišji stopnički, ampak predvsem po 
izenačitvi svetovnega rekorda s štirimi 
zaporednimi pristanki brez napake, torej 

s štirimi ničlami, ki si ga deli s klubskim 
kolegom Antonom Svoljšakom. Rekord 
bi lahko izboljšal že na naslednji tekmi 
evropskega pokala sredi maja v Mavro-
vem v Makedoniji, a so mu nekoliko težji 
vremenski pogoji to onemogočili. Vsee-
no ni razočaran, navsezadnje so mu tudi 
makedonski vetrovi prinesli zmago.

Štart v sezono je torej več kot pozitiven 
– uspeh pripisuje tudi nekoliko spreme-
njeni tehniki letenja, pri kateri bolj izrab-
lja letenje padala – in je vsekakor dobra 
spodbuda za nadaljevanje sezone. Pred 
kratkim se je Matjaž vrnil s tekme za 
evropski pokal, ki je potekala v Romuniji 
(rezultati tekme niso bili znani pred od-
dajo prispevka, op. p.), njegova naslednja 
postojanka pa bo svetovni pokal v Ka-
zahstanu, kjer se bodo zbrali najboljši ja-
dralni padalci in ki bo dober pokazatelj 
forme ter merilo pred letošnjim svetov-
nim prvenstvom, ki bo septembra pote-
kalo v Srbiji.

N. T.
Foto: osebni arhiv Matjaža Sluge

PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE 
NA VZHODNI LIGI

Na letošnjih tekmovanjih, združenih 
pod imenom Vzhodna liga, se je borilo 
13 tekmovalcev Plezalnega kluba Rimske 
Toplice, ki so nastopali na 5 različnih pri-
zoriščih v vseh treh disciplinah. Trikrat 
so se pomerili v težavnostnem plezanju, 
po enkrat pa v balvanih in hitrosti, za 
skupni seštevek so šteli štirje najboljši re-
zultati. Odlično se je odrezala Klara Ko-
vač, četrtošolka Osnovne šole Primoža 
Trubarja, ki je v najštevilčnejši kategoriji 
starejših cicibank zasedla skupno 2. mes-
to v B-skupini in skupno 3. mesto absolu-
tno med kar 76 tekmovalkami ter si tako 
zasluženo priplezala svoja prva - in verja-
memo, da ne zadnja - pokala.

Klara pleza že od svojega četrtega leta 
starosti in sprva jo je na vadbi sprem-

ljal velik strah pred višino, saj si ni upa-
la povzpeti višje od nekaj metrov, kljub 
temu pa smo kmalu ugotovili, da se v njej 

skrivata res močna volja in vztrajnost, ki 
sta jo na vsakem treningu ponesli malo 
višje. Tako je s svojo pridnostjo ves čas 
kazala velik napredek, letos pa je prvič 
lahko nastopila v tekmovalni kategori-
ji ter z zbranostjo in zrelim plezanjem 
z vsake tekme domov prinesla vsaj eno 
medaljo. 

Vsekakor pa je za ta rezultat zaslužna 
tudi njena trenerka Mateja, ki s svojim 
znanjem ter dolgoletnimi trenerskimi in 
tekmovalnimi izkušnjami usmerja svoje 
varovance v pravo smer.

Bravo, Klara in čestitke tudi vsem os-
talim, ki se pogumno borite z različnimi 
smermi na visokih stenah, na kakršnih 
pravzaprav nimate možnosti trenirati, z 
vsake tekme pa se vrnete z novo izkušnjo 
in nasmehom na obrazu.

Marjan Hohkraut
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20 LET KEGLJAŠKEGA KLUBA TIM LAŠKO 

Leta 1998 so se delavci takratne Tovarne izolacijskega materi-
ala Laško in ljubitelji kegljaškega športa organizirali in ustano-
vili Kegljaški klub TIM Laško. Takoj so se včlanili v Kegljaško 
zvezo Slovenije ter registrirali vse tekmovalce. Pri Kegljaški zve-
zi Slovenije so se nekateri člani udeležili usposabljanja za sodni-
ke, drugi pa za trenerje. Takoj po ustanovitvi je v sezoni 1998/99 
moška ekipa začela tekmovati v 1. ligi OTS Celje KZ Slovenije. 

Klub se je na začetku financiral predvsem z donacijami takra-
tne tovarne. Zadnja leta pa se klub prijavlja na občinske razpise, 
vendar se s temi pridobljenimi finančnimi sredstvi ne pokrijejo 
potrebni finančni izdatki, zato razliko krijejo aktivni tekmoval-
ci. 

Aktivna ekipa KK TIM Laško ima svoj domicil na Kegljiš-
ču Golovec Celje, kjer ima najete kegljaške steze za tekmovanja, 
treninge in rekreacijo za ostale člane, ki niso aktivni kegljači. V 
občini Laško ni bilo nikoli posluha, da bi zgradili vsaj 4 stezno 
kegljišče, ki bi zadostovalo za številne kegljače v občini. 

V 1. ligi OTS Celje zadnja tri leta tekmuje 8 ekip, pred tem 
pa je bilo tudi 12 ekip. Ekipa KK TIM Laško se je v vseh tekmo-

valnih sezonah stalno uvrščala med drugim in četrtim mestom.
Ob 20-letnici tekmovanj se je ekipa KK TIM Laško v sezoni 

2018/19 uvrstila na prvo mesto in s tem pokazala, da ima kljub 
starosti tekmovalcev še dovolj energije in volje do kegljaških 
tekmovanj. S tem prvim mestom je ekipa dobila možnost tek-
movati v 2. slovenski kegljaški ligi, vendar kljub energiji in volji, 
se zaradi večjih finančnih stroškov, za to ni odločila.

Janko Franetič, Kegljaški klub TIM Laško

OBČINSKO PRVENSTVO V 
KEGLJANJU 2019 OBČINE LAŠKO 

Kegljaški klub TIM LAŠKO je v apri-
lu 2019 organiziral Občinsko prvenstvo 
v kegljanju občine Laško za leto 2019. Pr-
venstvo je potekalo na kegljišču Golovec 
v Celju v dveh delih, in sicer ekipno tek-
movanje in tekmovanje posameznikov. 
Pravico nastopa na Občinskem prven-
stvu v kegljanju imajo kegljači, ki stanu-
jejo ali so zaposleni na območju občine 
Laško.

Prijavljene so bile štiri kegljaške ekipe 
ter pet kegljačic, ki so nastopile posame-
zno. Na tekmo moških kegljačev posa-
mezno pa se je uvrstilo osem kegljačev 
(po rezultatu na ekipni tekmi).

Doseženi so bili naslednji končni re-
zultati:

Moški ekipno – končni rezultati

KK TIM LAŠKO 1975
DU REČICA 1925
KK LAŠKO 1888
DU RIMSKE TOPLICE 1676

Ženske – posamezno – končni rezultati

ŠMAUC Marina DU REČICA 169 55 224
GREGORIN Slavica KK TIM LAŠKO 140 60 200 čiščenje 60
STOPINŠEK Jožica DU RIMSKE T. 159 50 200 čiščenje 50
RANDJELOVIĆ Marija DU RIMSKE T. 148  50 198
TERŠEK Bogdana DU RIMSKE T. 125 17 158

Moški – posamezno – končni rezultati

POTOKAR Marko KK LAŠKO 533
FRANETIČ Janko KK TIM LAŠKO 531
ANŽIN Janez KK TIM LAŠKO 498
PODBREZNIK  
Branko KK TIM LAŠKO 491
ŠTRUC Peter DU REČICA 475
KNAVS Drago KK TIM LAŠKO 473
CEROVŠEK Marin KK TIM LAŠKO 468
PODBEVŠEK Pavel DU REČICA 462

Prvim trem ekipam so bili podeljeni pokali, 
prvim trem posameznim tekmovalkam oz. tek-
movalcem v ženski in moški konkurenci pa me-
dalje.

Janko Franetič,
Kegljaški klub TIM Laško

Zmagovalna ekipa Kegljaškega kluba TIM 
Laško

Rezultati 1. lige OTS Celje moški 2018/2019

Ekipa KK TIM Laško

Tekma na kegljišču Golovec Celje - KK TIM Laško proti KK Šoštanj
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TEKMOVANJE UPOKOJENCEV V 
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

Društvo upokojencev Šentrupert je v 
torek, 28. maja, na strelišču v Mali Brezi 
izvedlo pokrajinsko tekmovanje upoko-
jencev v streljanju z zračno puško.

Tekmovanja se je udeležilo 12 društev 
iz Pokrajinske zveze društev upokojen-
cev Celje, in sicer: DU Vrbje, DU Pre-
bold, DU Rimske Toplice, DU Laško, DU 
Štore, DU Dobrna, DU Gornji Grad, DU 
Slovenske Konjice, DU Žalec, DU Voj-
nik, DU Andraž in DU Šentrupert.

V tekmovalnem delu je sodelovalo 14 
ekip s 54. tekmovalci, med katerimi je 
prvo mesto zasedlo DU Žalec, drugo DU 
Šentrupert in tretje DU Vojnik. Prvouvr-
ščenim, kakor tudi vsem ostalim tekmo-
valcem, iskrene čestitke.

Kljub deževnemu vremenu je tek-
movanje potekalo v veselem športnem 
vzdušju in brez zapletov. Na koncu je bila 
podelitev pokalov in kolajn, prireditev pa 
zaključena s pogostitvijo udeležencev in 
družabnim srečanjem. Ob tem dogodku 
je krajši kulturni program pripravila sek-
cija za kulturo pri Strelski družini Mala 
Breza, godca pa sta še popestrila veselo 
vzdušje, ki se je zavleklo pozno v popol-
dne.

Ob tej priložnosti se želimo v imenu 
organizatorja zahvaliti za udeležbo vsem 
tekmovalcem, hkrati pa tudi vsem osta-
lim, ki ste kakorkoli pripomogli pri iz-
vedbi tega tekmovanja, zlasti Občini La-
ško za finančno pomoč. Zahvala gre tudi 
funkcionarjem, županu Občine Laško, 
g. Francu Zdolšku, predsedniku za šport 
pri PZDU Celje, g. Danijelu Vovku in 

predsedniku ZDU občine Laško g. Želj-
ku Grofelniku, ki so se dogodka udeležili 
in navzočim namenili spodbudne in po-
hvalne besede. Hvala tudi Strelski druži-
ni Mala Breza za vso pomoč pri izvedbi 
tekmovanja in prijazno gostoljubje.

Martin Pušnik,
predsednik DU Šentrupert

Foto: Dušan Ravnikar

POLLETNI UTRINKI STRELSKEGA 
DRUŠTVA CELJSKA ČETA MALA 
BREZA

Čeprav je bilo pred nami malce zatišja, 
smo v našem strelskem društvu še kako 
aktivni. Za nami je nekaj turnirjev, in si-
cer v biljardu, nogometu, namiznem te-
nisu in pikadu. Prav tako tekmovanj na 
strelskem področju.

Strelstvo
Mladi tekmovalci Strelskega društva 

Celjska četa Mala Breza so tudi letos do-
segli nekaj odličnih rezultatov v strelja-
nju z zračnim orožjem.

Ekipa pionirk je sicer v regijski ligi in 
prvenstvu prvo mesto prepustila svojim 
konkurentkam, vse to pa nato nadokna-
dila na državnih tekmovanjih.

V kategoriji pionirk so Pia Privšek, Pe-
tra Žumer in Simona Kristanšek suvere-
no osvojile državno ligo in postale tudi 
ekipne prvakinje na državnem prvenstvu.

Tudi posamezno so se izkazale z bro-
nasto medaljo (Simona), Pia in Petra pa 
sta v zelo izenačeni konkurenci osvojili 
peto oziroma deveto mesto.

Tudi Rene Cverle, ki tekmuje 
v kategoriji mlajših pionirjev je 
imel zelo dobro sezono. Potem 
ko je v regijski ligi prepričljivo 
zmagal, pa je imel na državnem 
prvenstvu nekoliko smole, ko je 
z enakim rezultatom kot tretje-
uvrščeni na koncu osvojil peto 
mesto. Na državnem prvenstvu 
je tekmoval tudi z zračno pištolo, 
kjer pa prav tako ni imel športne 
sreče, saj mu je le krog zmanjkal 
do medalje in je tako osvojil četrto mes-
to. Tudi z državnega tekmovanja vetera-
nov se nismo vrnili praznih rok, bronasto 
medaljo je namreč v konkurenci vete-
rank nad 50 let osvojila Marija Hrastnik.

Postavitev mlaja
Člani in članice Strelskega društva 

Celjska četa Mala Breza smo se tudi le-
tos potrudili s postavljanjem mlaja, ki je 
bil visok kar 30 metrov. Smreko zanj je 
prispeval Branko Pušnik, članice so po-
novno poskrbele za vence oz. okrasitev, 
moški pa so se nato v številčni zasedbi 
potrudili, da so mlaj postavili pokonci. 
Poveljevanje glede dvigovanja je tudi le-

tos prevzel Ivo Videc. Po 
postavitvi je sledilo še pri-
jetno druženje. Pozabili 
nismo niti na kresovanje. 

Prvomajski pohod
Zelo pa smo se veseli-

li našega tradicionalne-
ga prvomajskega pohoda. 
Letos smo se odpravili na 
Celjsko kočo in na Almin 
dom. Pohoda se je udeleži-
lo 25 pohodnikov. Mladi in 
stari so poskrbeli za obilo 

dobre volje. Najstarejši udeleženec poho-
da je štel nekaj čez 60 let, najmlajša poho-
dnika pa komaj 5 in 6 mesecev. 

Pohod iz Slog v Log
Največji dogodek letos pa se je odvijal 

25. 5. 2019, in sicer že 6. pohod Iz Slog v 
Log. Čeprav smo imeli nekaj dni prej ob-
čutek, da nam vreme ne bo prizaneslo, 
smo se ušteli. Vreme je bilo več kot čudo-
vito in s tem privabilo številčne pohod-
nike. Na vpisnem mestu se je vpisalo 186 
pohodnikov verjamemo pa, da bi se jih 
našlo še nekaj deset, ki so se izognili pod-
pisu. Bili smo izjemno veseli takšnemu 
obisku, saj si s tem tudi naše društvo do-
kazuje dobro in uspešno delo. Vsi se vese-
limo prihodnjega pohoda, obenem pa se 
Strelsko društvo Celjska četa Mala Breza 
zahvaljuje vsem članom in krajanom, Ob-
čini Laško ter sponzorjem za kakršnokoli 
pomoč pri izvedbi tega pohoda. Brez vas 
ne bi zmogli. HVALA!

Posebno pohvalo namenjamo pobu-
dnikom, protagonistom in snovalcem po-
hodniške poti, in sicer Vinku Križniku 
in  Branku Pušniku, ki sta pod okriljem 
STIK-a Laško poskrbela, da je pot temat-
sko in prostorsko postala zavidanja vre-
dna vsem pohodniškim potem v Sloveniji. 

Saša Benkič

Foto: Ivan Benkič

Podelitev medalj in pokala najboljšim (Foto: Jože Cverle)
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DRUŠTVA

NOVI USPEHI NA 
DRŽAVNI RAVNI ZA 
GASILCE IZ REČICE

Konec meseca marca je v Krškem po-
tekal državni kviz gasilske mladine, na 
katerega sta se po predhodnih odličnih 
uvrstitvah udeležili tudi ekipa pionirjev 
in mladincev našega društva. Drži, da 
medalje in pokala nimamo v rokah, am-
pak dejstvo, da si kljub nehvaležnemu 
4. mestu vseeno četrti v državi, je za nas 

to ogromen uspeh. Uvrstitve na najviš-
ja mesta na državni ravni se nam tako še 
naprej spretno izmikajo, a glede na trud 
mladine in mentorjev, bodo tudi te zago-
tovo enkrat prišle v naše roke!

Čestitke Jaki Ilijevcu, Nejcu Zdov-
cu, Nejcu Čepinu in mentorju Gregorju 
Zdovcu za 30. mesto od skupno 38 ekip 
v kategoriji pionirjev ter Juliji Planinšek, 
Niku Ojsteršku, Taju Očku in mentorici 
Špeli Kragolnik za 4. mesto od skupno 39 
ekip v kategoriji mladincev.

Aleš Ilijevec,
predsednik PGD Rečica

ZŠAM LAŠKO NA  
4. DRŽAVNEM TEKMOVANJU 
POKLICNIH VOZNIKOV

Tekmovalci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Laško so 
se 14. aprila na avto-poligonu v Ločici ob Savinji pomerili z os-
talimi tekmovalci iz združenj Zveze neodvisnih združenj logi-
stov in mehatronikov Slovenije ter Klubom šoferskih mačk v 

spretnostni vožnji in znanju cestnoprometnih predpisov. 
Naše združenje je zastopalo 11 tekmovalcev, ki so se pomerili 

v naslednjih kategorijah: tovorno vozilo do 3,5 ton (Marot Pa-
vel, Privšek Franc in Zapušek Alen), tovorno vozilo nad 3,5 ton 
(Centrih Silvo, Gunzek Franci, Sevšek Jernej in Žagar Franc), 
avtobus (Golouh Simon, Jesih Marko, Salezina Simon in Sevšek 
Matej). 

Kot posamezniki so naši tekmovalci osvojili:
• drugo mesto - tovorno vozilo do 3,5 ton – Marot Pavel
• drugo mesto - tovorno vozilo nad 3,5 ton – Sevšek Jernej
• prvo mesto - avtobus – Jesih Marko
• tretje mesto - avtobus – Golouh Simon

V skupnem seštevku za prehodni pokal so naši tekmovalci 
osvojilo drugo mesto.

Prav tako je bilo naše združenje aktivno pri sami izvedbi tek-
movanja, saj tako kot vsako leto, smo tudi letos pomagali pri 
postavitvi poligona in na dan tekmovanja prispevali sodniško 
ekipo. 

Vsem tekmovalcem še enkrat iskreno čestitamo za dosežene 
uspehe na tekmovanju. Zahvaljujemo se tudi Občini Laško, ki 
nam je nesebično priskočila na pomoč pri udeležbi na tekmo-
vanju.

Srečno vožnjo!

David Ožek, 
tajnik ZŠAM Laško

ČLANI DRUŠTVA LAŠKIH 
PIVOVARJEV OSVOJILI NANOS

Nanos je zelo zanimiv hrib od daleč, a vzpon nanj je nekaj 
posebnega. To smo naredili člani Društva laških pivovarjev iz

Laškega skupaj z družinskimi člani. V nedeljo, 2. 6. 2019, smo 
se v jutranjih urah z avtobusom odpravili v Vipavsko dolino, 
kjer smo se najprej zapeljali do Abramovega zavetišča na Na-
nosu, kjer smo se okrepili in ogledali pravega medveda, težkega 
350 kg.

Nato smo se podali na pot do vrha Nanosa in Vojkove koče 
na Nanosu, kjer je bil čudovit pogled na hribe in doline okoli 
nas. Celo morje smo videli. Po kratkem počitku smo se odpravi-
li še do cerkvice sv. Hieronima na Nanosu pod Grmado in nato 
po lepi gozdni poti v dolino do vasi Razdrto. Po naporni poti 
smo se podali v Senožeče na pozno kosilo in se odpravili proti 
domu veseli, da smo osvojili vrh Nanosa. Pa še vreme nam je 
bilo zelo naklonjeno. Daniel Pavčnik
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NAPOVEDNIK

JUNIJ

Torek, 18. junij
- Kulturni center Laško: Muzikal 

Čarovnija, Osnovna šola Laško 
(18.00)

Sreda, 19. junij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)

Sreda, 20. junij 
- Grad Tabor Laško: Predstavitev 

nove sezone Bralne značke za 
odrasle (19.00) in pesniško-
glasbeni nastop Jureta Longyke in 
Jureta Torija (20.00)

Petek, 21. junij
- Kulturni center Laško: Proslava ob 

dnevu državnosti (19.00)

Sobota, 22. junij
- 6. Laški krog – kolesarjenje in 

druženje (start ob 8.00 na vrtu 
Savinje)

- Vrt Savinje: Pisani balon (8.00)

Sreda, 26. junij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)

Sobota, 29. junij 
- Pohod po Rečiški planinski krožni 

poti (start ob 7.00 pri Sindikalnem 
domu v Hudi Jami, zaključek na 
Zavratih) 

- Sindikalni dom v Hudi jami: 
Praznik KS Rečica (17.00)

- ŠMOCL: DRILL (20.00)

Nedelja, 30. junij
- Župnija sv. Miklavž nad 

Laškim: 12. srečanje s sveto 
mašo in blagoslovom motorjev, 
štirikolesnikov, starodobnikov in 
drugih vozil (10.30)

- Zavrate: Festival knapovske kulture 

JULIJ

Sreda, 3. julij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)

Četrtek, 4. julij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)

Petek, 5. julij
- Kopitnik: Tradicionalni pohod na 

Kopitnik Društva upokojencev 
Rimske Toplice (9.00)

- Občinsko dvorišče: Metaljot 
Raspaljot – open air festival (16.00)

Sreda,10. julij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)
- Dan odprtih vrat Pivovarne Laško 

(16.00 – 18.00)
- Občinsko dvorišče: Dan Laščanov 

(19.00)

Četrtek, 11. julij
- OŠ Šentrupert: Krvodajalska akcija 

(7.00 – 10.00)

Četrtek, petek, sobota, nedelja 11., 12., 
13., 14. julij

- Laško: Festival Pivo in cvetje

Sreda, 17. julij
- Knjižnica Laško: Počitniška 

ustvarjalnica (10.00)

Četrtek, 18. julij
- Knjižnica Rimske Toplice: 

Počitniška ustvarjalnica (10.00)

Sreda, 24. julij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)
- Knjižnica Laško: Počitniška 

ustvarjalnica (ob 10.00)

Četrtek, 25. julij
- Knjižnica Rimske Toplice: 

Počitniška ustvarjalnica (10.00)

Sreda, 31. julij
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)
- Knjižnica Laško: Počitniška 

ustvarjalnica (ob 10.00)

AVGUST

Četrtek, 1. avgust
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 

11.00)
- Knjižnica Rimske Toplice: 

Počitniška ustvarjalnica (10.00)

Sobota, 3. avgust
- Kopitnik: 29. Popoldne ob citrah 

(11.00)

Sreda, 7. avgust
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)
- Knjižnica Laško: Skupni zaključni 

izlet poletnih ustvarjalcev

Sreda, 14. avgust
- TIC Laško: Domači kotiček  

(9.00 – 11.00)

Petek, 16. avgust
- Občinsko dvorišče Laško: Filmski 

večer (20.30)Fo
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TEHNIČNI 
PREGLEDI d.o.o.

NAŠE STORITVE

– tehnični pregledi  
    osebnih in tovornih vozil,  

    motornih koles, koles z  
    motorjem, traktorjev in  

    priklopnih vozil
– registracija novih in  

    rabljenih vozil
– podaljšanje registracije vozil

– urejanje spremembe  
    lastništva

– izdaja in zamenjava registrskih  
   tablic

– izdaja prometnih dovoljenj
– odjava vozil iz prometa in v   
 razgradnjo

– izdaja preizkusnih tablic
– homologacija uvoženih in  

predelanih vozil
– sklepanje zavarovanj (Triglav,  
Sava, Adriatic Slovenica, Generali)

info.lasko@am-miklavc.com 059 95 22 21
SPLET E-POŠTA TELEFON
www.am-miklavc.com

DELOVNI ČAS

Tehnični pregledi

od pon. do petka 
800 – 1800

sobota 
800 – 1200

Bar

od pon. do petka 
530 – 2130

sobota 
700 – 2130

Nedelje in prazniki zAPRTO

Na nove lastnike čaka prijazen mešanec srednje ras-
ti, star približno 2 leti, zelo prijazen in igriv, je črne 
barve z belo liso na prsih in belimi tačkami. Kuža je 
označen, cepljen, popolnoma zdrav in veterinarsko 
urejen.

Spoštovane občanke in občani,  
spoštovane Laščanke in Radečanke,  

Laščani in Radečani  
ter vsi dobromisleči, državljanke in državljani 

Republike Slovenije!

V imenu Območnega združenja slovenskih  
častnikov Laško  

vam iskreno čestitamo ob 25. juniju,  
dnevu državnosti. 

Naj vam praznični dan mine v mirnem,  
prijateljskem in sproščenem vzdušju. 

Prijetno praznovanje!

Območno združenje  
slovenskih častnikov Laško
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH LAŠKO

Obiščite nas in skupaj bomo izbrali pravo  
izobraževanje za vašo uspešno poklicno pot.

Vabimo k vpisu v naslednje
srednješolske programe za odrasle: 

	3-letni programi (SPI): gastronom hotelir, bolničar-negova-
lec, oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih instalacij, 
trgovec

	4-letni programi (SSI): ekonomski tehnik, strojni tehnik, 
predšolska vzgoja, gastronomija

	Poklicno-tehniško izobraževanje (3+2 oz. PTI): ekonomski 
tehnik, strojni tehnik, tehnik varovanja in gastronomski teh-
nik

	Poklicni tečaj (PT): ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, 
gastronomija

Kontaktni podatki:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Izobraževanje odraslih Laško
Trg svobode 6, LAŠKO

Telefon: (03) 733 89 38, GSM: 041 611 172
E-pošta: sic.lasko@siol.net 

Internet: www.sc-konjice-zrece.si



ORGANIZACIJA V ROKAH OBČINE 
LAŠKO IN JAVNEGA ZAVODA STIK 
- CENTRA ZA ŠPORT, TURIZEM, 
INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO.
Delovne ekipe našega največjega 
glasbeno turističnega festivala so že nekaj 
mesecev v polnih pripravah na letošnjo 
prireditev. Dolgoletni festivalski partnerji 
so na novo uskladili tudi medsebojne 
odnose. Dosedanji organizator festivala 
Pivovarna Laško Union je namreč 
prenesla organizacijske pristojnosti na 
dosedanjega partnerja STIK - Center za 
šport, turizem, informiranje in kulturo 
Laško, ob močni podpori partnerja 
festivala Občine Laško. 

Festival s tem dobiva svežo ekipo, 
ki bo lahko v celoti in profesionalno 
osredotočena na dogodek, medtem 
ko Pivovarna Laško Union (PLU) še 
naprej ostaja glavni sponzor dogodka 
ter bo tudi v prihodnje močno vpeta 
v organizacijo festivala. Predvsem se 
bo posvetila izvajanju marketinških 
aktivnosti, ki gradijo blagovno znamko, 
aktivno so vključeni v izbor glasbenega 
programa, prav tako pa zagotavljajo vso 
potrebno drugo podporo, ki jo zahteva 
tako kompleksen festival. S tem bodo 
povečali tudi učinke samega sponzorstva, 

55. festival Pivo in cvetje 
Laško je pred vrati

hkrati pa še izboljšali rezultate, brez 
katerih festival ne bi bil to, kar je - 
najpomembnejši tovrsten dogodek v 
Sloveniji, izrednega pomena za blagovno 
znamko Laško ter pomemben turistični 
produkt ne samo lokalnega okolja, 
ampak celotne Slovenije.

V novi organizacijski strukturi interese 
sponzorja Pivovarne Laško Union 
zastopa Simona Oset, vodja projekta in 
zadnja leta vodja festivala, ki pravi: »Z 
lokalno skupnostjo in Občino Laško smo 
54 let uspešno in ustvarjalno ter z roko v 
roki sodelovali pri organizaciji tega najbolj 
priljubljenega poletnega glasbenega festivala 
pri nas. In nameravamo tudi v prihodnje, 
ko žezlo organizacije po 7 letih predajamo 
nazaj. Festival ima v lokalnem okolju, 
STIK-u in Občini Laško nedvomno najbolj 
zanesljive in zaupanja vredne partnerje, 
zato je prenos organizacijskih pristojnosti 
za nas logičen korak, ki bo festivalu dal 
novo energijo, zagotovil nadaljnjo gradnjo 
kakovosti in ravni festivala, ki omogoča 
gostom celovito glasbeno, družabno, 
etnografsko, pa tudi kulinarično doživetje«. 

Ekipo STIK-a vodi Tina Belej, ki ima 
dolgoletne organizacijske izkušnje in ob 
tem pravi: »Organizacija festivala Pivo in 

cvetje Laško je za naš tim kreativni izziv, 
velika odgovornost, vendar tudi izjemna 
čast. Verjamem, da bomo z izkušeno ekipo 
sodelavcev upravičili zaupanje in tako ob 
sponzorski podpori Pivovarne Laško Union, 
kot tudi drugi pomoči ekipe PLU pripravili 
festival, ki bo dosegal kriterije, ki jih je PLU 
kot organizator gradila do sedaj«.

Glasbeni program na štirih odrih 
je oblikovan. Letos so ga javnostim 
predstavili kar obiskovalci spletne 
strani www.pivoincvetje.si, ki so vsak 
dan preko klikov na elektronske kartice 
razkrivali nastopajoče. Njegova zasnova 
ter izvedba je tudi letos zaupana agenciji 
Ovum, katere direktor je Urban Centa, 
v sodelovanju s sponzorjem Pivovarno 
Laško Union, organizatorjem STIK in 
partnerjem Občino Laško. 

KDO VSE NAS BO ZABAVAL LETOS
Dovolj je, če zapišemo, da bodo na štirih 
odrih odmevali: Alice Francis, Tabu, 
Magnifico, Rival Sons, Veseli svatje, 
Trip to Las Vegas Show, Lusterdam, 
Full Trunk, Opća opasnost, Šank 
Rock, Alex Volasko, Ansambel Saša 
Avsenika, Goran Karan, Koala Voice, 
Poison Garden, Big Foot Mama, Voodoo 
Vegas, The Golden Dixie Boys, Mambo 

Letošnji festival Pivo in cvetje Laško bo razveselil vse zveste ljubitelje 
od četrtka, 11., do nedelje, 14. julija. Obiskovalci si lahko ponovno obetajo 
festivalski dogodek, ki ga odlikuje prijazno gostoljubje Laščanov, pester 
glasbeno-kulturni program in vedno zanimiv izobraževalni in razvedrilni 
program za otroke in vso družino. Pestro glasbeno dogajanje, po katerem 
je v zadnjih letih Pivo in cvetje še posebej znano, bo ponovno zadovoljilo 
vse generacije in vse glasbene okuse. Festival ostaja žanrsko najbolj 
raznolik glasbeni dogodek v Sloveniji in največja turistično – glasbena 
prireditev pri nas. 

Kings, Jan Plestenjak, DJ Pero, še nekaj 
presenečenj in vrsta odličnih didžejev 
elektronske plesne glasbe. 

PODOBE CVETJA
IN ZGODBE PRETEKLOSTI
Hortikulturni in etnografski program 
ustvarjajo prizadevni člani kulturnih, 
hortikulturnih, in drugih društev iz 
Laškega in okolice, ob koordinaciji 
STIK Laško. Festivala brez cvetja seveda 
ni in tudi letos si lahko obiskovalci 
obetajo pogled na Laško, ki bo 
ozaljšan s čudovitimi cvetličnimi 
kreacijami. Zgodovinsko vrednost 
festivalskega programa vtisnejo 
domači ustvarjalci zgodb, ki so 
zapisane v starodavnih lokalnih 
izročilih. Tudi letos bo festivalsko 
dogajanje še posebej bogato na 
zaključni dan, v nedeljo, ko bodo gostje 
priča tradicionalni paradi s sprevodom 
starodobnikov, pravi tradicionalni poroki 
ter prikazu nekdanjega življenja v kraju.

MAVRIČNA DEŽELA – RAJ ZA 
OTROKE
Program za otroke in družine v 
Mavrični deželi je ustvarjalno, 
dinamično in pestro stičišče 
generacij, ki jih povezujejo 
igre, zabava, kreativnost in 
šport. 

VRHUNEC POLETJA
Na letošnjem festivalu Pivo in cvetje se 
obeta preko 60 vrhunskih glasbenih 
dogodkov, tudi nastopov pihalnih 
skupin na zaključni dan. Eden vrhuncev 
festivalskega dogajanja ostaja sobotna 
veličastna multimedijska predstava, ki 
je nikakor ne velja zamuditi, saj bo letos 
povsem prenovljena ter drugačna, kot v 
preteklih letih. 

Festival vsa leta potrjuje, da sodi med 
najbolj priljubljene in popularne 

festivale pri nas, obišče ga tudi vse 
več gostov iz tujine. Skrivnost zveste 
publike in visokega obiska je, 
poleg bogate vsebine, nedvomno 
tudi v prijaznem okolju in laških 
gostiteljih.
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Vabimo vas na DAN LAŠČANOV, na večerno dogajanje, ki nosi povabilo vsem Laščanom.
Tako tistim, ki vas je življenjska pot odpeljala iz našega kraja kot današnjim Laščanom.

Občinsko dvorišče bo v sredo, 10. julija 2019, od 19. ure prijazno gostilo vse, ki želite odkrivati stare
in nove obraze, obujati spomine, klepetati in nazdraviti z vrčkom Laščana, za katerega vsako leto 

prijazno poskrbi Pivovarna Laško. 

Lepo vabljeni.

Vabimo vas na DAN LAŠČANOV, na večerno dogajanje, ki nosi povabilo vsem Laščanom. 
Tako tistim, ki vas je življenjska pot odpeljala iz našega kraja, kot današnjim Laščanom.

Občinsko dvorišče bo v sredo, 12. julija 2017, od 19. ure prijazno gostilo vse, ki želite odkrivati stare 
in nove obraze, obujati spomine, klepetati in nazdraviti z vrčkom Laščana. 

Spoštljivo se bomo ozrli na preteklost našega kraja.
Ponosni na preteklost - zazrti v prihodnost!

Laško

c
iv

es t
yver - cives europae



* Prijave se zbirajo v TIC-u Laško, ogled je plačljiv (8 €).

Organizator si pridržuje pravico spremembe programa.
Sveže informacije najdete na www.pivoincvetje.si ter na Facebooku Pivo in cvetje Laško.

vrhunec poletja!
11. 7. - 14. 7. 2019

pivoincvetje.si

ČETRTEK, 11. 7.
• Hiša Generacij 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.00 Razstava ročnih del Društva invalidov Laško
• Muzej Laško 12.00 - 20.00 Razstava ob 130 letnici Turističnega društva Laško
• Park pred Kulturnim centrom Laško Igra "Ocvetliči se"

Mavrična dežela, Pivovarjevo skrivališče, Modni vrt• Dvorišče na Trubarjevi ulici Ves dan
• Vrt pri Knjižnici Laško
• Ploščad pred Kulturnim centrom Laško 15.00 - 19.00 Mavrična dežela – program za otroke
• Ulice Laškega 19.30 - 20.00 Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami
• ODER MALT (Malo šolsko dvorišče) 21.00 Lim Nylon, Blu3, Angel Anx
• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg) 19.00 Veseli svatje, Uradna otvoritev, Trip to Las Vegas Show
• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 20.00 DJ Pero - Back to 80ties, Single Ladies / Beyonce Tribute
• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje) 19.00 Alice Francis, Tabu, Magnifico, Rival Sons

PETEK, 12. 7.
• Hiša Generacij 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.00 Razstava ročnih del Društva invalidov Laško
• Pivovarna Laško 11.00, 14.00, 17.00 Voden ogled Pivovarne Laško z degustacijo*
• Muzej Laško 12.00 - 20.00 Razstava ob 130 letnici Turističnega društva Laško
• Park pred Kulturnim centrom Laško Igra "Ocvetliči se"

Mavrična dežela, Pivovarjevo skrivališče, Modni vrt• Dvorišče na Trubarjevi ulici Ves dan
• Vrt pri Knjižnici Laško
• Ploščad pred Kulturnim centrom Laško 15.00 - 19.00 Mavrična dežela – program za otroke
• Ulice Laškega 19.30 – 20.00 Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami
• ODER MALT (Malo šolsko dvorišče) 21.00 GT, Deyco, Cassper, Marina Karamarko
• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg) 19.00 Alex Volasko, Ansambel Saša Avsenika, Goran Karan in Vagabundo Band
• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 20.00 DJ Pero - Back to 80ties, Help / Beatles Tribute
• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje) 19.00 Lusterdam, Full Trunk, Šank Rock, Opća opasnost

SOBOTA, 13. 7.
• Ploščad pred Kulturnim centrom Laško 09.00 - 19.00 Mavrična dežela – program za otroke
• Hiša Generacij 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.00 Razstava ročnih del Društva invalidov Laško
• Pivovarna Laško 11.00, 14.00, 17.00 Voden ogled Pivovarne Laško z degustacijo*
• Muzej Laško 12.00 – 20.00 Razstava ob 130 letnici Turističnega društva Laško
• Park pred Kulturnim centrom Laško Igra "Ocvetliči se"

Mavrična dežela, Pivovarjevo skrivališče, Modni vrt• Dvorišče na Trubarjevi ulici Ves dan
• Vrt pri Knjižnici Laško
• Ploščad pred Kulturnim centrom Laško 13.00 – 17.00 Mavrična dežela – program za otroke
• Ulice Laškega  19.30 – 20.00 Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami
• ODER MALT (Malo šolsko dvorišče) 21.00 GregX, The Frog b2b Mistina, Veztax
• ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg) 19.00 The Golden Dixie Boys, Mambo Kings, Jan Plestenjak
• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 20.00 DJ Pero - Back to 80ties, AbbaMia / Abba Tribute
• ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje) 19.00 Koala Voice, Poison Garden, Big Foot Mama, Voodoo Vegas 
• Obrežje Savinje 22.00 Laška multimedijska simfonija

NEDELJA, 14. 7.
• Oder Laščan (Občinsko dvorišče) 10.00 »Ohcet po starih šegah« – etnografska prireditev
• Hiša Generacij 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.00 Razstava ročnih del Društva invalidov Laško
• Muzej Laško 10.00 – 17.00 Razstava ob 130 letnici Turističnega društva Laško
• Park pred Kulturnim centrom Laško Igra "Ocvetliči se"

Mavrična dežela, Pivovarjevo skrivališče, Modni vrt• Dvorišče na Trubarjevi ulici Ves dan
• Vrt pri Knjižnici Laško
• Ploščad pred Kulturnim centrom Laško 13.00 – 17.00 Mavrična dežela – program za otroke
• Pivovarna Laško 14.00 Voden ogled Pivovarne Laško z degustacijo*
• ULICE LAŠKEGA 17.00 Parada Pivo in cvetje Laško
• ODER LAŠČAN (Občinsko dvorišče) 18.00 Mednarodni festival plehmuzik ter uradni zaključek festivala

Pivo in cvetje Laško



CENTER ZDRAVJA  
IN DOBREGA POČUTJA 
v hotelu Zdravilišče Laško

ZA VAS PRENAVLJAMO

www.thermana.si | info@thermana.si | 080 81 19

• Sodobni prostori 
za medicinske in 
wellness masaže

• Nege obraza in telesa

• Termalne, zeliščne, 
medene in solne 
kopeli

• Solna soba

• Termoterapija za 
parafango obloge in 
parafin

• Hidroterapija

• Vodni fitnes

• Individualni in 

skupinski tečaji 

plavanja za otroke in 

odrasle

• Kondicijsko plavanje 
ob protitočni šobi

NOVO!

ODPRTO 
V JULIJU!

NOVO!


