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Spoštovane soobčanke in soobčani ! 
  
Leto 2004 bo v zgodovino zapisano kot leto v katerem je Slovenija skupaj z drugimi devetimi državami vstopila v skupnost 
evropskih držav ter tako postala članica velike družine, ki sedaj šteje že petindvajset držav. 
Slovenija pa je postala tudi članica vojaške zveze NATO in  si tako zagotovila večjo varnost ter na sebe prevzela tudi 
obvezo sodelovanja v skupnih obrambnih projektih. Priprave na vstop v obe povezavi so bile intenzivne in uspešne, kar se je 
pokazalo z veliko udeležbo na referendumu na katerem smo se državljani Slovenije z veliko večino odločili za vstop v EU in 
NATO. 
Bilo pa je leto 2004 tudi volilno leto, saj smo v  juniju prvič volili poslance v parlament evropske skupnosti, v začetku  
oktobra pa smo četrtič v samostojni Sloveniji volili poslance v državni zbor. Na teh volitvah smo v volilnem okraju, ki 
pokriva občini Laško in Radeče uspeli izvoliti poslanca. Poslanec je postal gospod Han Matjaž ml. iz Radeč. Gospod Han 
bo imel poslansko pisarno v uradu župana, v kateri bo vsak ponedeljek tudi uradoval in v kolikor boste želeli, se boste 
lahko oglasili pri njem in mu predočili vaš problem ter ga zaprosili za pomoč ali nasvet. 
Kaj lahko pomeni vstop Slovenije v EU za nas v občini Laško? 
Vsekakor to pomeni veliko priložnost za vse gospodarske subjekte in prepričan sem, da bodo naši gospodarstveniki v veliki 
meri te priložnosti tudi izkoristili. Tu bi posebej rad izpostavil načrtovan razvoj turizma, ki ima širše učinke v celotnem 
okolju in ne samo v gospodarskih družbah. Projekti, ki jih načrtujejo v Zdravilišču Laško in projekti, ki jih načrtujejo v 
Zdravilišču Rimske Toplice so zelo smeli in zahtevni. Uresničitev teh projektov bo imelo velik vpliv na celotno okolje in to ne 
samo na Laško in Rimske Toplice, ampak tudi na podeželje. Upam, da bo med vami spoštovani občani, veliko takih, ki si 
boste upali in znali vstopiti v krog ponudnikov različnih storitev, ki so za goste zanimive in privlačne. 
Privlačnost nekega kraja ali področja pa se začne z urejenostjo okolja, lepem izgledu objektov, dobrimi cestami in seveda 
prijaznimi ljudmi. 
V naši občini vsemu temu že vrsto let namenjamo posebno skrb za kar smo bili tudi nekajkrat nagrajeni v akciji "Moja 
dežela lepa in gostoljubna" s strani Turistične zveze Slovenije, vsako leto pa tudi organiziramo tekmovanje na občinski ravni 
in pohvalimo najbolj prizadevne. Ugotavljamo tudi, da v zadnjem času, predvsem v mestnem jedru Laškega nekateri lastniki 
objektov zelo slabo  skrbijo za svoje objekte, kar zelo kvari izgled celotnemu mestu. Urejenost okolja je naša skupna naloga 
in odgovornost in brez skupnih prizadevanj ne bo uspehov katerih si vsi želimo. 
  
 
Želim vam uspešno leto 2005, trdnega zdravja in osebne sreče, izrekam vam čestitke k dnevu 
samostojnosti in vam želim, da bližajoče praznike preživite čim bolj lepo. 
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●●  DRUŽBENE DEJAVNOSTI  ●● 
 
 
 

●  Šolstvo  ● 

 
  
V letu 2004 so vse osnovne šole nadaljevale uvajanje novih vzgojno izobraževalnih programov v obvezni 
devetletni osnovni šoli. Zaradi podaljšanega časa bivanja učencev v šoli je bilo povečano varstvo vozačev 
in število učencev v oddelkih podaljšanega bivanja. Šolska mreža se je razširila z novo podružnično šolo 
Debro z 290 učenci, kar je omogočilo, da je matična šola v mestu Laško s 430 učenci postala po številu 
učencev normalna in prijaznejša šola. V dveh matičnih osnovnih šolah in v ostalih podružničnih šolah je 
bilo v 86 oddelkih 1240 učencev. V osnovnem glasbenem izobraževanju v Glasbeni šoli Laško je bilo 
vključenih 167 učencev v 9 instrumentalnih oddelkih. Zaradi zadolženosti občine ob izgradnji šole Debro 
so bila namenjena zelo skromna sredstva le za najnujnejšo obnovo šolskega pohištva in opreme za 
računalniške učilnice v obeh matičnih šolah. 
  
 

Častitljivi jubilej podružnične šole Laziše 
 
Na osnovni šoli Lažiše, podružnični šoli Antona Aškerca Rimske Toplice, smo letos praznovali 120 
letnico obstoja šole. Slovesna prireditev je bila 10. 9. 2004. Ob tej priložnosti smo izdali glasilo z utrinki in 
spomini nekdanjih učencev, učiteljev in članov Kulturnega društva Miklavž, ki imajo na šoli svoj sedež. 
Otvorili smo razstavo starih fotografij, ki so nas nazorno popeljale skozi zgodovino šole v našem kraju.  
Med poletnimi počitnicami pa se je na šoli opravilo kar precej pomembnih del. V vse prostore je bilo 
napeljano centralno ogrevanje, uredili smo vetrolov in prebelili prostore. Tako je bil naš jubilej še bolj 
prazničen in predvsem mnogo toplejši, zaradi česar so lažiški šolarji še posebej veseli. 
 

 
 

*************************************** Slika: OSLazise.jpg *************************************** 

 
 
 

●  Šport  ● 

 
  
Pričel je veljati nov Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa po 
katerem občina dodeljuje proračunska sredstva vsem športnim društvom in klubom, ki imajo sedež v 
občini Laško. Na javni razpis za leto 2004 se je prijavilo 
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32 društev, obe osnovni šoli in vrtec, ki izvajajo športne programe v skladu z Nacionalnim programom 
športa in veljavnim pravilnikom, ter tako upravičeni do sofinanciranja lokalne skupnosti. Delež sredstev 
namenjenih za programe športa je v proračunu občine znašal 1.47 % in brez sponzorskih in donatorskih 
sredstev še zdaleč ne zadoščajo za izvedbo programov športa v društvih, ki se ukvarjajo s tekmovalno 
kakovostnim in vrhunskim športom, to so strelstvo, košarka, tenis, nogomet, jadralno padalstvo, keglanje 
in športno plezanje. Celoten proračun za programe športa je znašal 23 MIO SIT in bil namenjen za 
programe športa predšolskih in osnovnošolskih otrok v višini 2.117 MIO SIT, za kakovostni tekmovalni 
in vrhunski šport otrok, mladine in odraslih v višini 7.600 MIO SIT, za športno rekreativno dejavnost v 
športnih društvih, društvih upokojencev in invalidov ter planinskih društvih v višini 6.120 MIO SIT, ter za 
programe skupnega interesa to so občinska prvenstva, delo in izobraževanje strokovnih kadrov in drugo 
pa v višini 3.500 MIO SIT. V zadnjih dveh letih so bila v občni Laško ustanovljena tri nova športna 
društva in to Konjeniški klub Laško, Karate klub ICHI-BAN Laško in Športno društvo GAJ Laziše.  
 
 

Tokrat vam predstavljamo Konjeniški klub Laško 
  
Konjeniški klub Laško je bil ustanovljen leta 2002. V klubu je 22 članov, od tega 5 aktivnih tekmovalcev v 
preskakovanju zaprek. Klub ima sedež v Jagočah, kjer so tudi hlevi in prostori za treninge. Organizirano 
imamo šolo jahanja, treninge v preskakovanju zaprek in dresurnem jahanju. Čeprav smo v konjeništvu 
najmlajši tekmovalni klub, pa imamo že kar nekaj lepih uspehov med drugim tudi dvakratni naslov 
državnega prvaka pri mlajših mladincih, eno tretje in eno četrto mesto.  
V naslednjem letu bomo že tretjič zapored organizirali športno konjeniški vikend v preskakovanju ovir 
(pokal Slovenije), tekmovanje kočij dvovpreg, prikaz dresurnega jahanja (Alojz Lah iz Lipice), voltižiranje 
(otroška gimnastika na konju) z gosti iz Nemčije, western jahanje in še druge spremljajoče športne 
prireditve. 
Ob tej priliki zahvala vsem, ki nam pomagajo in vabljeni vsi ljubitelji konjeniškega športa, da se nam 
pridružite. 
    

 
 

************************************* Slika: KKLasko.jpg  **************************************** 
******* tekst : Državno prvenstvo 2004 v preskakovanju zaprek: Mirjam Vesenjak - prvo mesto,  Mojca 
Aleksencev - četrto mesto. 
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●  Laški dvorec in Kislingerjeva hiša  ● 
 
 
V poletnih mesecih leta 2004 se je pričelo z rekonstrukcijo del na Kislingerjevi hiši, katera se mora urediti, 
da se bo lahko razširila Knjižnica Laško v I. nadstropje Laškega dvorca. Muzejska zbirka, ki je sedaj v I. 
nadstropju Laškega dvorca, se bo prestavila v prostore I. nadstropja Kislingerjeve hiše. Pritlična etaža 
Kislingerjeve hiše je namenjena za potrebe lapidarija in skladiščnih prostorov lapidarija. Dela na objektu 
knjižnice in Kislingerjeve hiše so vredna 95 MIO SIT. 
 

 
 

*************************************** Slika: Kislinger.jpg *************************************** 
******** Tekst: Kislingerjeva hiša v središču Laškega dobiva novo podobo … 

 
 
 

 ●  Prireditveni center Laško v letu 2004  ● 

 
 
Prireditveni center Laško, ki pod svoje okrilje združuje Kulturni center Laško in dvorano Tri lilije uspešno 
zaključuje leto 2004.  
V letu 2004 smo gostili 111 prireditev različnega značaja, kar pomeni, da je bila dvorana zasedena skoraj 
vsak tretji dan. 
 
Kulturni center je organiziral 4 abonmaje. Abonma Laško, v katerem so obiskovalci lahko uživali v 
glasbenih koncertih priznanih estradnih umetnikov (Josipa Lisac, Anja Bukovec, Rade Šerbedžija, 
Budimpeštanski orkester s solisti, turški Derviši). V Gledališkem abonmaju so si obiskovalci lahko ogledali 
trenutno najpopularnejše komedije (Jamski človek, Čaj za dve, Elizabeta je zagreta idr.). Mavrica polk in 
valčkov je ljubiteljem narodno zabavne glasbe ponudila široko paleto ansamblom ter skupin s prikazom 
starih šeg. Za otroke smo v sodelovanju z vrtcem in osnovno šoli pripravili ABC abonmajček, kateri 
vključuje okrog 1400 otrok. Vsi abonmaji so bili dobro obiskani. 
V razstavišču smo gostili razstave priznanih akademskih slikarjev (Veljko Toman, Jure Cihler, Enver 
Kaljanec idr.) in razstavo domačih likovnih amaterjev.  
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V sodelovanju z JSKD izpostava Laško smo pripravili vrsto revij (folklorna, pevska, dramska…) in vse 
proslave ob državnih praznikih. 
V centru so se zvrstile še prireditve v organizaciji Glasbene šole Laško, razne obletnice društev, podjetij, 
seminarji (Onkologi Slovenije, Ginekologi Slovenije, dan policije Slovenije …), dobrodelni koncerti (za 
Filipov sklad, za Sožitje …) in vrsta ostalih prireditev (skupščine, predavanja, razne prireditve ostalih 
organizatorjev). 
 
V dvorani Tri lilije, ki je dnevno aktivna 10-12 ur, smo v letu 2004 gostili 37 košarkaških tekem, treninge 
košarke, rokometa in nogometa. V dvorani sta bila organizirana tudi dva velika koncerta (Petar Grašo in 
Severina), evropski turnir v namiznem tenisu (v sodelovanju z Zdraviliščem Laško) in nekaj internih 
prireditev za podjetja. 
 
Prireditveni center si je pridobil svoje stalne obiskovalce in s kvalitetnim programom privablja v Laško vse 
več ljudi tudi od drugod. Celotna dejavnost centra, vključno s programom je na voljo na internetni strani 
www.pc-lasko.si. 
Prireditveni center Laško je tudi povezovalec in izdajatelj mesečnega in letnega programa prireditev v 
Laškem. S svojim delom kulturno in družbeno bogatimo življenje prebivalcev občine Laško ter ostalih 
naših obiskovalcev.  
 
 
 

●  Delovanje ljubiteljskih kulturnih društev  ● 

 
 

»Kultura brez meja« 
 
Tako je bil naslov letošnjim prireditvam v času okoli 1. maja, ko je Slovenija uradno postala članica EU. 
Ob tej priložnosti je bila v Kulturnem centru tudi osrednja občinska proslava, za katero je scenarij 
pripravila Irena Mulej. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Andreja Rihter,  v kulturnem 
programu pa so sodelovala domača kulturna društva.  
 

 
 

*************************************** Slika: jskd.jpg *************************************** 
******************* Tekst: Utrinek iz osrednje občinske proslave … 
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Tudi pri vseh ostalih proslavah v organizaciji občine Laško, Kulturnega centra in Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, območna izpostava Laško, so v kulturnem programu sodelovala domača kulturna 
društva. Na teh proslavah so bila podeljena tudi občinska priznanja posameznikom in organizacijam. 
V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Laško, je bilo izvedeno preko 
20 samostojnih prireditev, z več kot 1000 sodelujočih v posameznih prireditvah, kot so območna srečanja 
in revije iz posameznih področij, s katerimi se predstavljajo ljubiteljska kulturna društva in posamezniki. 
Kar nekaj skupin je bilo po mnenju selektorjev izbranih za medobmočna srečanja. V Laškem je bilo 
organizirano medobmočno srečanje mladih literatov, ter medobmočno srečanje dramskih skupin. 
Trenutno poteka v laškem zborovodska šola I. stopnje za celjsko in koroško regijo. 
Omeniti pa je potrebno tudi izobraževalne ustanove, kot so vrtci, osnovne šole in glasbena šola, ki se zelo 
aktivno vključujejo v kulturno življenje občine tako na revijah in srečanjih, kot tudi z organizacijo 
samostojnih prireditev. 
Veliko vrzel v kulturnih krogih je letos povzročila smrt dveh velikih kulturnikov v občini, Jureta Krašovca 
in Irene Mulej. Njuna delavnost in sposobnost nam je  vzor in hkrati spodbuda za nadaljnje delo. 
 
 
 

●  Društva  ● 

 
 

100 let Kulturnega Društva Miklavž 
 
Sto let je doba, ki se je človek le stežka zaveda. Malo je društev, ki bi praznovala tako visoko obletnico. 
Gotovo jih je veliko, ki delujejo bolj ali manj uspešno že več kot sto let, toda malo jih je, ki bi imela 
zgodovinske vire - zapise o ustanovitvi. Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1903. V kroniki Sv. 
Miklavža je zapisano, da se je  imenovalo Katoliško bralno in gospodarsko društvo. Prvi občni zbor je bil 
dne 13. 04. 1903 v šolski sobi. Za nas je to verodostojen podatek, da je bilo to društvo naš predhodnik in 
da nadaljujemo poslanstvo ljudi, ki so čutili potrebo po organiziranem kulturnem delovanju v kraju. 
Ko se danes po sto letih oziramo nazaj, je težko ocenjevati takratne razmere ter  pogum ljudi in 
posameznikov, ki so bili pobudniki ustanavljanja društva. Prepričani smo, da sta bila želja  in namen 
društva združevanje ljudi, in sicer vseh tistih, ki so želeli skupaj z drugimi uresničevati svoje interese tudi 
drugod in ne samo pri obredih v cerkvi.  
 

 
 

************************************* Slika: KDMiklavz.jpg ************************************** 
******************* Tekst: Utrinek iz igre Krjavelj … 
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Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so bili pobudniki in ustanovitelji društva. V svoji viziji so 
se gotovo ozirali v daljše časovno obdobje in videli koristi v kulturnem delovanju širše kot pa le doma. V 
kronikah so zapisi le o aktivnostih na področju amaterske gledališke dejavnosti ali na področju petja. Ti 
dve dejavnosti sta še danes v društvu najmočnejši in tradicionalni. Sto let je lahko veliko ali malo, dejstvo 
pa je, da je šlo skozi vrste bolj ali manj aktivnih članov kar nekaj generacij ljudi in da so tisti, ki so okusili 
družabnost v društvu, v večini ostali zvesti do groba. Starost naših članov v društvu se giblje od 
osnovnošolskih otrok pa do 80 ali celo več let. Vsak član čuti pripadnost tej drugi družini na področju 
kulture, ki živi in dela nepretrgoma že sto let. Bila so sušna obdobja v času vojn, druga leta pa so bila zelo 
dejavna, kar je med drugim razvidno iz fotografije, ki prikazuje sliko o pripovedovanju Krjavlja iz igre 
Deseti brat. Veseli nas, da smo uspeli dočakati tako visok jubilej in da bodo izkušnje in zapisi iz zadnjih let 
bodočim rodovom v pomoč pri njihovem nadaljnjem delu še mnogo-mnogo let! 
 
 

15 let mažoretne skupine 
 
Mažoretna skupina je bila ustanovljena pred 15. leti na pobudo Laške pihalne godbe. Deluje kot sekcija 
godbe in z godbo tudi nastopajo, predvsem za promocijo Pivovarne Laško in kraja Laško. 
Mentorica skupine je Majda Marguč, ki vodi starejšo in srednjo skupino, pri plesno baletnem delu ji 
pomaga Špela Medved, mlajšo skupino pa vodi Alenka Korun, ki je tudi sama bila mažoreta. 
 

 
 
Mažorete so se letos že 6. udeležile evropskega tekmovanja mažoret in ime kraja častno predstavile na 
Hrvaškem, Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Angliji. Poleg tekmovanj so z godbo gostovale še v Italiji, 
Avstriji in v Nemčiji. 
Vsako leto opravijo po 40 nastopov z domačo godbo, v letu 2005 pa bodo organizatorke državnega 
tekmovanja Mažoretne in twirling zveze Slovenije.  
 
 

Študentsko mladinski, otroški center Laško 
 
Do zore kdor zmore! 
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Letošnjo jesen nam je zopet uspelo ostati nad gladino, trudimo se. Za nove prebivalce občine in za stare 
nejeverneže, delujemo v kletnih prostorih (230 m2) občinske stavbe na Mestni ulici 2. Delujemo na 
področjih neformalno izobraževanje, kultura in umetnost, informiranje in svetovanje ter v različnih akcijah 
Programa MLADINA (www.mladina.movit.si).   
 
Nekaj statističnih podatkov:  
V letu 2004 smo na voljo občanom 293 dni. Klubske dejavnosti je do danes obiskalo 3720 ljudi. Uradne 
ure imamo od ponedeljka do petka od 11h do 21h, v četrtkih in petkih se odpiralni čas podaljša zaradi 
dejavnosti, kino, gledališče in ob sobotah potegnemo tudi do 02h. Med klubske dejavnosti uvrščamo: 

 Uporaba interneta v spletni kavarni. 

 Prebiranje dnevnih časopisov in revij (Delo, Novi tednik, Muska, Gea, Tabor, Oskar). 

 Pevski zbor Korina. 

 Laški Akademski Klub . 

 Druženje (šah, karte…). 

 Igranje namiznega tenisa, nogometa in fliperja. 

 Učenje. 

 Meditacija. 

 Izleti otrok med počitnicami.  
 
Letošnje leto smo se priključili Evropi in ne bodi len izpeljali štiri projekte, tri v okviru programa 
MLADINA in enega s pomočjo Interreg III A programa. Tako kot večina Slovencev smo tudi mi 
sodelovali z nekaterimi državami že prej, predvsem na področju mladinskih izmenjav in prostovoljnega 
dela. Letos smo uspešno zaključili dva projekta Evropske prostovoljne službe (EVS), dva projekta pa sta v 
teku. Pravkar gostimo Francozinjo Elodie Birker, kot pošiljajoča organizacija pa sodelujemo s portugalsko 
organizacijo ACCAO JOVEM PARAR A PAZ, kjer je na enoletnem službovanju Ana Lipovšek. Program 
EVS omogoča mladim od 15. do 25. leta možnost, da kjerkoli v Evropi preživijo od treh mesecev do 
enega leta in pri tem spoznajo tujo kulturo, njihove navade, se naučijo jezika in se odločijo za nadaljnjo 
pot ali potrdijo že začrtano. Dober teden smo sodelovali na gledaliških delavnicah v Sant Vincenc del 
Horts-u dvajset kilometrov severno-vzhodno od Barcelone. Rezultat: enourna glasbeno-gledališka 
predstava. Z dijaki tretjih letnikov Srednje Šole za Gostinstvo in Turizem Celje smo, pod budnim očesom 
profesorja Aleša Broda, opravili raziskavo Mladi in prosti čas. Na tej osnovi smo poiskali partnerje na 
medmrežju in se avgusta odpravili v Kohtla-Jarve v Estoniji, kjer smo s sovrstniki iz Latvije, Poljske in 
gostiteljske Estonije primerjali rezultate raziskav in predstavili  vsak svojo državo in kulturo.  
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Na Nacionalni agenciji (koordinator Programa MLADINA) so podprli tudi TV oddajo Izpod korenin. V 
decembru pričakujemo na TV Krpanu, TV Piki in TV Celje tretji del. Ne zamudite! 
Z mladimi iz Cmureka v sosednji Avstriji smo, v čezmejnem sodelovanju (Interreg III A), preverili štiri 
terme v Sloveniji in Avstriji in raziskovali ali so terme res samo za tretje življenjsko obdobje ali njihove 
storitve in ponudbo koristijo vse generacije ter kakšne so potrebe po novih kadrih. Rezultate si boste 
lahko ogledali tudi v Laškem. 
 
Letos v sodelovanju z vrtcem Laško zopet pripravljamo sprejem za Dedka Mraza. Možakar je zelo 
zaseden, tako da še nismo uskladili urnika vendar od Božiča do konca leta pride zanesljivo. 
 
Na podlagi izkušenj neustrašno korakamo novim dogodkom naproti! 
 
 

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško 
 
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško je mlado in novo društvo v naši občini, zato je 
prav, da vam ga na kratko predstavimo. Ustanovljeno je bilo v decembru leta 2002 z namenom, da bi v 
občini Laško organizirali in vodili krajevno mrežo medgeneracijskih programov za kakovostno starost. To 
pa nam ne bi uspelo, če se za program ne bi zavzela gospa Pavla Lapornik, s pomočjo župana Jožeta Rajha 
in številnih drugih, ki se zavedajo, da se bo v prihodnjih letih število starejših ljudi v naši občini, pa tudi v 
Sloveniji in vsej Evropi, zelo povečalo. V sodelovanju s prof. dr. Jožetom Ramovšem z Inštituta Antona 
Trstenjaka iz Ljubljane, smo v občini Laško vzpostavili krajevno mrežo medgeneracijskih programov za 
kakovostno starost, naše društvo pa bo mrežo teh programov samostojno vodilo naprej.  
In kateri so ti programi, ki jih omenjamo? Najprej je potrebno poudariti, da so ti programi namenjeni prav 
vsem generacijam, tako mlajši, srednji, kakor tudi starejši. Prav vsakdo se lahko odloči, da postane 
prostovoljec ali prostovoljka v našem društvu, kar pomeni, da bo eno uro na teden posvetil srečanju s 
starejšim človekom. Lahko se odločite za usposabljanje za družabništvo z osamljenim starim človekom, ali 
pa za voditelja(ico) medgeneracijske skupine za kakovostno starost. Možnost pa je tudi obisk tečaja 
priprave na kakovostno starost ob upokojitvi in tečaja za lepo sožitje s starejšim družinskim članom.  
V našem društvu smo zelo veseli, da se je medgeneracijski program za kakovostno starost v občini Laško 
tako dobro sprejel, saj imamo že 36 »diplomiranih« prostovoljk(cev), ki se družijo s 50-imi starejšimi 
ljudmi v družabniškem paru ali pa v medgeneracijski skupini za kakovostno starost. Prostovoljke(-ci) 
prihajajo iz Laškega, Rečice, Rimskih Toplic, Zidanega mosta, celo iz Radeč in Celja. Zelo veseli bomo, če 
se boste pridružili našemu društvu tudi iz drugih manjših krajev in vasi v občini Laško. Ker naši 
prostovoljci(ke) delajo prostovoljno, brez plačila, jih nagradimo z udeležbo na medgeneracijskem pikniku 
in s strokovno ekskurzijo. Za ohranjanje »prostovoljske kondicije« pa poskrbimo tudi v treh intervizijskih 
skupinah, ki že delujejo. 
In kdo ima poleg prostovoljk(cev) še zasluge da se mreža medgeneracijskih programov za kakovostno 
starost tako lepo širi v občini Laško? Vsekakor je potrebno v prvi vrsti omeniti našo prvo predsednico 
društva gospo Pavlo Lapornik in organizatorko mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost 
v občini Laško gospo Irenco Kovčan. Takoj za tem pa tudi novo predsednico društva gospo Zlato Strel, 
predsednike društev upokojencev in vse ostale, ki se kakorkoli že sedaj zavzemate za kakovostno starost v 
naši občini. 
V prihajajočem letu čaka naše društvo še ogromno dela preden bo naš glas prišel v vsako vas, saj poleg 
usposabljanja novih prostovoljk(cev) ter izvedbe tečajev, načrtujemo tudi pripravo zloženke za vsako 
gospodinjstvo, ki vas bo podrobneje seznanila z vsemi našimi programi.  
 
Za konec pa najlepše, torej skupinska fotografija svečane podelitve diplom prvim 28-im prostovoljkam(cu) 
v občini Laško in modro besedilo prof. dr. Jožeta Ramovša: 
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************************************* Slika: prostovoljke.jpg ************************************** 

 
»Če so VSE TRI GENERACIJE med seboj tesno povezane, 

je mladost varna – lepa, 
so srednja leta mirno – rodovitna, 

starost pa spokojno – bogata.« 
 
 
 
 

●●  TURIZEM  ●● 
 
 
 

●  40 let Pivo in cvetja v Laškem  ● 

 
 
Tradicionalna turistična prireditev PIVO-CVETJE 2004 je  letos  praznovala svoj  40. rojstni dan. 
Praznovanje je potekalo v  dneh od 14. do 18. julija 2004. V teh dneh je Laško, mesto s 3.600 prebivalci, 
obiskalo 170.000 obiskovalcev.  
 
Programsko je bilo Pivo-Cvetje namenjeno širokemu krogu obiskovalcev. Vse dni zabava na preko 25-ih 
priložnostnih gostinskih prostorih, ki se razlikujejo glede na zvrst izvajanja glasbe. Obiskovalci so se lahko 
zabavali ob zvokih zabavne, etno, narodnozabavne glasbe, rocka ipd.  
 
Na uvodni dan pivocvetniškega praznika je postala zvezda stalnica prireditev Dan Laščanov, ki je 
namenjena predvsem druženju Laščanov. Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo »Pivo-Cvetje – 40 let«, 
veliko razstavo cvetja, razstavo gob, malih pasemskih živali ter »Narava in jaz«. Za ljubitelje etno vzdušja je 
bila prireditev »Lepo je res na deželi« v kateri sodelujejo okoliška kulturna društva in etno skupine. 
Tradicionalni del Pivo-Cvetja je ohcet po stari šegi, na kateri se je letos poročil že 36 poročni par. Ohcet 
po stari šegi je že 18. leto zapored pripravil Etno odbor Jureta Krašovca »Možnar«. Biser prireditve pa je 
tudi velika parada Pivo-Cvetje v kateri je letos sodelovalo 40 skupin s prikazom pivovarstva, hortikulture 
in etnografije. Parado pa so povezovale štiri godbe z mažoretnimi skupinami. Obiskovalcem so bili na 
razpolago tudi Maligan party, otroške delavnice, luna park, stojnično ponudbo, razna športna tekmovanja, 
kamp ter še mnogo drugih zanimivosti.  
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Vrhunec prireditve je bil petkov večer, ko je urbano pleme The stroj  ob 22.30 uri uprizorilo zvočno-
svetlobni udar s strehe 35 m visoke sladarne. Nastop je bil podprt z več plesalci, alpinisti, pirotehniki ter s 
huronskim zvočnim sistemom. Neponovljivi spektakel je obiskalo preko 45.000 obiskovalcev. Soboto, 
»najbolj noro noč« pa je tudi letos razsvetljeval veličasten ognjemet, ki je v Laško privabil preko 70.000 
obiskovalcev.  
 
Prireditev je vodil 16 članski Odbor Pivo-Cvetje, pod okriljem katerega so delovale še razne komisije. V 
samo organizacijo pa je bilo vključenih okrog 1500 ljudi, kateri so delovali preko društev, ustanov ali 
podjetij. Organizatorju prireditve, Turističnemu društvu Laško pa vsekakor ne bi uspelo izpeljati tako 
uspešne prireditve brez  glavnega pokrovitelja,  Pivovarne Laško d.d., sponzorjev Banke Celje d.d., 
Zavarovalnice Triglav, Kovintrade Celje in Radenske d.d. ter vseh ostali sodelujočih. 
 
 
 

●  Podpis pogodbe o najemu Zdravilišča Rimske Toplice  ● 

 
 
28. septembra je bila podpisana dolgo pričakovana pogodba o oddaji nepremičnin zdraviliškega kompleksa 
Rimske Toplice med Republiko Slovenijo in Medicinskim centrom Barsos d.o.o. iz Ljubljane. Pogodbo sta 
podpisala ministrica za regionalni razvoj Zdenka Kovač (v imenu vlade) in  direktor Barsosa Aleksander 
Baričevič (v imenu najemnikov in naložbenikov).  
 

 
 

********************************** Slika: PodpisPogodbe.jpg ************************************ 
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V konzorciju naložbenikov je poleg družbe Barsos in Uniorja Zreče še pet uspešnih slovenskih družb, ki 
bodo pomagale oživeti zdravilišče.   
Zdravilišče, ki naj bi bilo prenovljeno do konca leta 2006, bo zagotovilo najmanj 120 rednih delovnih 
mest.  
 
Storitve zdravilišča bodo na ravni štirih zvezdic s tremi glavnimi programi: 
- medicinske storitve, 
- turistični program s ponudbo za dobro počutje in krepitev zdravja (wellness programi) in 
- nastanitvene zmogljivosti s 300 sobami.  
 
Za obnovo zdraviliškega parka bosta sredstva prispevala tudi ministrstvi za kulturo in obrambo.  
 

 
 

●  Moja dežela, lepa in gostoljubna  ● 

 
 
V okviru tekmovanja slovenskih krajev na področju turizma, urejanja in varstva okolja, pod sloganom 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna« je bilo na državni ravni organizirano tudi tekmovanje slovenskih 
zdravilišč. V kategoriji manjših zdravilišč in termalnih kopališč je doseglo prvo mesto Zdravilišče Laško.  
 
Svečana podelitev priznanj najboljšim slovenskim naravnim zdraviliščem je bila v oktobru v Zdravilišču 
Laško.   
 

 
 

*********************************** Slika: ZdravilisceLasko.jpg *********************************** 
********** Tekst: Podelitev priznanja Zdravilišču Laško. 

 
V okviru te akcije je na občinski ravni potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepših objektov. 
Rezultati tekmovanja so bili razglašeni na božično-novoletnem koncertu v Kulturnem centru Laško.  
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●●  DROBNO GOSPODARSTVO  ●● 
 
 
 

●  Projekti regionalnega razvojnega programa  ● 

 
 
Regionalna razvojna agencija Celje je pozvala občine savinjske regije, da podajo projektne predloge iz 
izvedbenih delov regionalnega razvojnega programa za program sofinanciranja RRP za leto 2005.  
 
Občina Laško je v skladu z navodili posredovala dva popolna projekta z vso zahtevano dokumentacijo, in 
sicer: 
1. Urejanje gospodarske infrastrukture ob Savinji pri Zdravilišču Laško – I. faza – izdelava  
    projektne PGD-PZI. 
2. Ureditev ribiško-turističnega centra Marof – II. etapa. 
 
Programski odbor za spremljanje in izvajanje RRP Savinjske statistične regije je obravnaval Projekte regije 
za leto 2005 ter potrdil prioritetne projekte, med katerimi je tudi projekt Urejanja gospodarske 
infrastrukture ob Savinji pri Zdravilišču Laško – I. faza. Projekt ureditve ribiško-turističnega centra Marof 
– II. etapa je rezervni projekt.  
 
 
 

●  Projekti iz naslova zakona o zapiranju RTH  ● 

 
 
Občina Laško je v okviru Zakona o zapiranju RTH v letu 2004 pridobila sredstva za: 
1. Rekonstrukcijo ceste v Breznem - II. faza (dokončno ureditev – aneks I in II). 
2. Pridobitev dokumentacije in ureditev komunalne infrastrukture za začetek delovanja  
    Zdravilišča Rimske Toplice, in sicer za projekt PGD, PZI za nadomestno lokalno cesto  
    Rimske Toplice – Senožete. 
3.  Projekt Širitve Zdravilišča Laško, in sicer za: 

 nakup zemljišča za zaokrožitev območja za ureditev komunalne infrastrukture in gradnje novih 
objektov, 

 idejni projekt za ureditev brežin in brvi za pešce, 

 idejni projekt in prometno študijo za ureditev navezave na glavno cesto pri zdravilišču, 

 projektno dokumentacijo za ureditev Savinje na vplivnem območju Zdravilišča Laško.    
 
Celotna vrednost pridobljenih sredstev znaša 34,4 MIO SIT. 
 
 
 
 

●●  KMETIJSTVO  ●● 
 
 
 

●  Razvojni program podeželja ● 

 
 
Oktobra je bila zaključena uvajalna faza Razvojnega programa podeželja "Oblikovanje podpornega okolja 
za razvoj turizma in trženja pridelkov in izdelkov s kmetij občin Celje, Laško, Štore, Vojnik". Namen 
projekta je bil spodbuditi kmetije k razvoju dopolnilnih dejavnosti in povezavi lokalne ponudbe pod 
skupno znamko, kar bo pripomoglo tudi k dvigu kakovosti ponudbe.  
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Uvajalna faza je potekala od novembra 2003 do oktobra letos. Izvajanje uvajalne faze projekta so občine 
zaupale Kmetijsko gozdarskemu zavodu Celje. V tem času je bilo izvedenih sedem usposabljanj (na 
katerih si je 67 kmetov pridobilo ustrezno izobrazbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter 
ekološkega kmetovanja), deset delavnic in strokovna ekskurzija.  
 
Rezultat uvajalne faze je elaborat s sledečo vsebino:  
1. Analiza stanja (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, naravne vrednote, kulturna dediščina,  
    šege, običaji , domača obrt, prireditve, povezane z ohranjanjem tradicije, tematske poti, …). 
2. Skupna razvojna vizija. 
3. Potrebni ukrepi za izboljšanje stanja, razdeljeni v 5 podprogramov: 

- usklajeno delovanje različnih institucij za bolj učinkovit razvoj podeželja, 

- ureditev in posodobitev infrastrukture na podeželju, 

- posodobitev osnovne kmetijske dejavnosti in gozdarstva, 

- spodbujanje razvoja podjetništva  s poudarkom na turizmu, 

- obnova vasi, zaščita in ohranjanje narave, kulturne dediščine in podeželskega izročila,  

- spodbujanje socializacije na podeželju. 
4. Predviden učinek aktivnosti na razvoj podeželja. 
5. Načrt trajnega izvajanja programa in upravljanje. 
 
Izdelavo razvojnega programa je poleg štirih občin sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
 
Zaključna prireditev je potekala v Celju pod sloganom "Podeželje v mestu". Namen prireditve je bila 
končna predstavitev programa širši javnosti in s tem prispevati k večji prepoznavnosti  podeželja štirih 
občin ter pridelkov, izdelkov in storitev, ki jih nudijo kmetije z območja. Vzpostavljen je bil stik med 
ponudbo in povpraševanjem, predstavljen utrip podeželja, stare šege in običaji.    
 

 
 

*********************************** Slika: Podezelje.jpg ***************************************** 
********** Tekst: utrinek iz prireditve "Podeželje v mestu". 
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Z izdajo Kataloga ponudnikov kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev kmetij z območja projekta so 
kupci dobili pregled nad ponudbo na podeželju, s tem pa se je zagotovila tudi možnost neposredne  
prodaje.    
 
 

●  Predavanje Sonje Bukovec  ● 

 
 
V oktobru je občino Laško obiskala direktorica Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. 
Sonja Bukovec. V kino dvorani Zdravilišča Rimske Toplice je predstavila možnosti financiranja iz 
strukturnih skladov EU, za področje kmetijstva in turizma na podeželju.   
 
 
 

●  Ureditev ribiško-turističnega centra Marof  ● 

 
 
V letu 2004 je bil zaključen projekt ureditve ribiško-turističnega centra Marof – I. etapa. Del sredstev za ta 
namen je bilo pridobljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov prostorskega urejanja – 
obnove vasi v letih 2003 in 2004, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri 
prvi fazi je bila izvedena ureditev ribnikov I in II. V naslednjih letih je predvidena izvedba II. etape, ki bo 
zajela sanacijo športno ribolovnega ribnika III. 
 

 
 

************************************* Slika: Marof.jpg ******************************************* 
********** Tekst: Ureditev ribiško-turističnega centra na Marofu bo zagotovila razvoj turistične dejavnosti 
in ribolova. 
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●●  LOKALNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  ●● 
 
 
 

●  Most čez reko Gračnico v Brodnicah  ● 

 
 
V začetku leta 2004 je bil dograjen most čez reko Gračnico v Brodnicah. Most je bil nujen za povezavo 
dveh stanovanjskih hiš z ostalim svetom, saj dostop preko dotrajanega lesenega mostu praktično ni bil več 
možen. V nevarnosti so bili tudi šoloobvezni otroci, ki so hodili preko mostu do avtobusnega postajališča, 
kjer so čakali šolski avtobus.  
Razmere so se izboljšale tudi za lastnike zemljišč, ki imajo svoja zemljišča na levi strani reke. Vrednost 
mostu je znašala 9,5 MIO SIT. Leseno ograjo na mostu pa so prispevali krajani sami iz svojega lesa. 
 

 
 

*********************************** Slika: Gracnica.jpg ************************************ 
********** Tekst: Po novem mostu varno čez vodno oviro … 

 
 

●  Gospodarjenje z odpadki  ● 

 
 
Občinski svet je aktivnostim na področju gospodarjenja z odpadki tudi v letu 2004 posvečal kar precej 
pozornosti. Obravnavana je bila izčrpna informacija o organiziranosti dejavnosti rednega odvoza in 
ločenega zbiranja odpadkov, o izgradnji zbirnega centra in kompostarne, prilagoditvi deponije Strensko 
okolje varstvenim zahtevam ter preusmeritvi odlaganja odpadkov iz občine Laško na deponijo Bukovžlak. 
OS je sprejel sklep o podaljšanju obratovanja obstoječe deponije Strensko do konca leta 2008 in o 
preusmeritvi odlaganja ostankov odpadkov iz laškega na deponijo Bukovžlak, po letu 2008 in s tem 
vključitev v regijski koncept gospodarjenja z odpadki Savinjske regije. V ta namen je naša občina tudi 
pristopila k pogodbi o sofinanciranju izgradnje »regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje«, ki jo je 
podpisalo kar 23 občin iz tega območja. 
Zakonodaja, od upravljavcev deponij, ki bodo obratovale po letu 2004 do leta 2008, zahteva ureditev 
zajema in ustreznega tretmana odlagališčnih plinov in izcednih voda ter izvedbo prekritja in rekultivacije 
površin, kot tudi izvajanje monitoringa še 20 let po zaprtju.  



 Stran 17 

Kot upravljavci deponije smo na Agencijo za okolje (ARSO) pri Ministrstvu za okolje prostor in 
energijo(MOPE) morali posredovati Program prilagoditve deponije z določili Pravilnika o odlaganju 
odpadkov, glede omenjenih zahtev zakonodajalca, za kar smo že pridobili ustrezno projektno 
dokumentacijo in poročilo o vplivih na okolje. 
Zemljiško knjižno stanje območja deponije je bilo v letu 2003 in 2004 ažurirano in v ZK vknjiženo kot 
deponija komunalnih odpadkov, kar bo pri prilagajanju in zapiranju deponije (priznano uporabno 
dovoljenje) imelo za posledico nekoliko krajše upravne postopke.  
V okviru zapiranja deponije je predvidena tudi izgradnja sortirnice, kompostarne ter zbirnega centra (za 
območja z nad 8.000 prebivalci). Za potrebe sortirnice je bila že v letu 2002 zgrajena montažna hala, dim. 
30 x 10 m, v kateri je bila montirana linija namenjena sortiranju komunalnih odpadkov. Delovala bo na 
principu sejanja in razvrščanja odpadkov. Sortirna linija omogoča avtomatsko izločevanje biološko-
razgradljivih odpadkov in magnetnih kovin. Na ta način bo možno skoraj v celoti izločiti vse magnetne – 
kovinske odpadke in biološke odpadke, kar utežno pomeni približno 1/3 vseh odpadkov. Biološki 
odpadki se bodo kompostirali, skupaj z zelenimi odpadki (trava, vejevje..), ki nastajajo pri vzdrževanju 
parkov in zelenic, kompost pa se bo uporabljal kot prekrivni sloj za prekritje deponije. V letošnjem letu je 
bila nabavljena oprema, ki bo omogočala nadaljnje sortiranje preostanka odpadkov, po sistemu lahko-
težko. Specifično lažji odpadki (papir, lahka plastika..) in specifično težji odpadki ( steklo, gradb. odpad, 
težka plastika, barvne kovine) se bodo avtomatsko izločali, kar bo v nadaljevanju omogočalo tudi 
prebiranje sekundarnih surovin. Ocenjujemo, da bomo s sortiranjem ostankov odpadkov njihovo količino 
zmanjšali na cca 50% teže, ter s tem sorazmerno tudi stroške deponiranja in prevozov v Celje. Nadalje je 
bil za potrebe sortirnice nabavljen traktor s čeljustnim nakladalnikom, zabojniki ter stiskalnica, za potrebe 
kompostiranja pa še obračalnik komposta, drobilec ter mulčer, vse kot traktorski priključki. 
Investicijska vrednost izgradnje montažne hale (2002) je znašala 26,4 MIO SIT, I. faze sortirnice (2003)  
30,5 MIO SIT in opreme za sortirnico ter kompostarno (2004) pa 30,6 MIO SIT. Viri so bili skoraj v 
celoti zagotovljeni v okviru sredstev takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 
V Programu prilagoditve deponije, ki je bil posredovan na ARSO so predvideni prilagoditveni ukrepi, ki se 
bodo zaradi zadostitve zakonskim zahtevam izvajali na deponiji. Zajem  izcednih voda bo zagotovljen 
preko črpalnega jaška, čiščenje pa na bližnji čistilni napravi. Površinske meteorne vode bodo ločeno 
odvajane v Savinjo. Kakovost podzemnih voda bo redno kontrolirana z monitoringom. Glede tretmana 
odlagališčnih plinov pa je predvideno prekritje celotnega območja deponije z bio filtrom – kompostom, v 
debelini 1,0 do 1,50 m. 
Predvidena je tudi izgradnja zbirnega centra in platoja za kompostiranje. V zbirnem centru bo omogočena 
oddaja kosovnih odpadkov, nevarnih gospodinjskih odpadkov in večjih količin ločenih frakcij odpadkov. 
 
 
 
 

●●OSKRBA S PITNO VODO IN KANALIZACIJSKI SISTEM ●● 
 
 
 
V Občini Laško je skupno 139.5 km primarnih vodov vodovoda, ki so priključeni na javni vodovodni 
sistem, 77.4 km sekundarnih vodov in 83 uličnih hidrantov. Podatke je posredoval upravljalec javnih 
vodovodov. V bazi Občine Laško, ki je namenjena za obračun vodarine je v evidenci 2926 hišnih 
priključkov. Izjema je območje Zidanega Mosta, ki ima samostojen vodovodni sistem, zanj pa skrbi KS 
Zidani Most. Omenjeni vodovod je skupne dolžine 8 km, nanj pa je priključeno 150 gospodinjstev oz. 350 
ljudi. Slični večji javni sistemi so vodovod Sedraž na katerega je priključeno 50 gospodinjstev, Tevče s 35 
gospodinjstvi in Šempeter, ki povezuje 15 gospodinjstev. Vsi ostali občani imajo vaške odbore, ki skrbijo 
za delovanje manjših sistemov.     
Z upoštevanjem dejstva, da je v povprečju v gospodinjstvu 3,5 ljudi je pokritost z javnimi vodovodi  
79.4% ljudi. Približno 2884 ljudi v občini ni vključeno v sistem javne vodooskrbe. Ti prebivalci imajo 
svoje lastne vodovodne sisteme. Z novo zakonodajo Zakonom o vodah (Ur. list RS 67/02) bo moral imeti 
vsak vodovod oz. izkoriščevalec vodnega vira vodne pravice in vodno dovoljenje za koriščenje vode.  
 
Na podlagi vrisanih vodovodnih sistemov za območje občine Laško, ugotavljamo, da so območja, ki 
nimajo primerni vodnih virov odnosno primerne ostale vodovodne infrastrukture sledeča območja: 
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-Debro, Rifengozd, Reka, Padež, Mala Breza, Mačkovec, Tevče, Stopce, Kladje, Harje, Bukovje, Radoblje, 
Modrič, Zg. Strensko, Povčeno, Zabrež, Laška vas, Selo, Brodnice, Del Trnovega, Bukovca, Torog, 
Lokavec, Lažiše, Dol pri Laškem.  
Perspektivni vodni viri so: izvir Malič, Trije studenci, Gorica (Mala Breza), Lahov Graben, Gozdnik, 
Kozje, Lokavec.  
 
Za zagotavljanje zadostnih količin vode je potrebno na lokaciji:  
-Lurd- usposobitev novih vrtin, ki so dale pozitivne rezultate 
-Jepihovec- sanacija vodnih zajetij in ureditev zalednih vod. Smiselno je izvesti vrtino, ki bi zmanjšala 
kaljenje 
-Kal – čiščenje obstoječih vrtin, katerim je izdatnost padla oz. izvedba novih v bližini starih 
-Štenge – Huda jama, sanacija vodnih zajetij in ureditev dostopa do zajetij 
 
 
 

●  Analiza oskrbe z vodo v letih 1998 - 2004   ● 

 
 
Vse do leta 1998 se je oskrba z vodo izvajala v okviru Javnega podjetja Komunala Laško.  V  prvi polovici 
leta 1998 je bila sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje oskrbe z vodo na javnih vodovodnih sistemih. 
Upravljalec javnih vodovodov je Pivovarna Laško d.d., ki skrbi za razvoj in enostavno reprodukcijo na 
Laškem vodovodu, za vse ostale javne vodovode pa skrbi za razvoj Občina Laško. Prav tako upravljalec 
skrbi za vzdrževanje – enostavno reprodukcijo vseh okoliških vodovodov. Občina Laško je v okviru 
občinske uprave ustanovila režijski obrat, znotraj katerega se odvijajo vse aktivnosti v navezavi na naloge 
iz koncesijske pogodbe. 
 
V letu 2001 je občinski svet že sprejel program razvoja vodooskrbe občine. Ugotavljamo, da so bile 
realizirane določene aktivnosti, zato je potrebno, da na novo začrtamo aktivnosti, ki bodo vodile do 
splošnih ciljev na vodooskrbnem področju.          
V letih 1999 –2004 so se izvedli večji vodooskrbni sistemi kot so: 
-Vodovod Trije studenci II. etapa. 
-Vodovod Trije studenci III. etapa. 
-Vodovod Trnov hrib. 
-Vodovod Ojstro. 
-Vodovod Rimske Toplice – levi breg. 
 
Zgoraj navedeni vodooskrbni sistemi so se financirali deloma iz sredstev vodarine, ki se zbere v okviru 
režijskega obrata, deloma državnih nepovratnih sredstev, deloma kreditov EKO sklada. Odplačevanje 
kreditov se bo za vodovode Trije studenci III. etapa, Trnov hrib in Ojstro vršilo 10 let za vodovod 
Rimske Toplice pa 15 let. Poplačevanje obveznosti se bo poravnavalo iz sredstev letne zbrane vodarine. 
 
Pri izvedbi sekundarnega vodovodnega omrežja so sodelovali tudi občani sami  s svojimi prispevki v višini 
150.000,00 SIT na priključek.   
 
Pregled opravljenih nalog in ostalih aktivnosti v letih 1999-2004: 
VODOVOD pog. vrednost 

(SIT) 
dolžina 

(m) 
vključena naselja objekti št.  

gosp. 

Trije studenci II. etapa 75 MIO  5300  Blatni vrh, Curnovec   

Trije studenci III. etapa 78 MIO  5100  Vrh nad L., Trate, Trobni dol, V. in 
M. Grahovše, Loke 

M. Grahovše 
60 m3 

 

Vodovod V. Grahovše,  Loke – sekundar 9 MIO  4300  V. Grahovše, Loke  18 

Trnov hrib 78 MIO  7800  Zavrate,Zg.Brezno,T.hrib,Trnovo Zg.Brezno 60 m3 
Trnov hrib 60 m3 

 

Trnov hrib sekundar 7,2 MIO  1969  Zavrate,Zg.Brezno,T.hrib,Trnovo  / 42 

Vodovod Ojstro 33.6 MIO 1800  Ojstro Brdo 60 m3  

Vodovod Ojstro sekundar 4.6 MIO 2241  Ojstro / 28 

Vodovod Log – sekundar 12.5 MIO 2377  
+538  

Trobni dol, M. Breza 
Del 

/ 15 

Vodovod Klenovo, Belovo – sekundar 4.5 MIO 4000 Klenovo, Belovo / 20 
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Vodovod Rimske Topl. 97 MIO 5800 Strensko,Brstovnica, Lože, Vodiško, 
Konc 

VH Globoko 120 m3 
VH Lože 60m3 

 

Vodovod Rimske Topl.-sekundar 15,5 MIO 6100 Strensko,Brstovnica, Lože, Vodiško, 
Konc 

 45 

Obnova črpališča na Tratah in VH Trobni 
dol 30 m3 

9.5 MIO  Trobni dol, Log VH Trobni dol 30 m3 črpališče 
Trate 

 

Vrtina Tri studenci  6.3 MIO 138    vrtina  

Skupaj  430,70 MIO 47.325    

 
V letu 2003 je bil sprejet nov odlok o javnih vodovodih v občini Laško, pridobljene pa so bile 
ugotovitvene odločbe s katerimi imajo v navezavi na 197. člen ZGO (Ur. l. RS 110/2002) uporabno 
dovoljenje sledeči vodovodi: 
-Vodovod Rimske Toplice – Laško z zajetji, Lurd, Borovke, Ogeče. 
-Vodovod Jepihovec-Laško, z zajetji Jepihovec. 
-Vodovod Kal – Laško, z zajetji Marinkov in Podmevškov graben. 
 
Omenjeni sistemi so temu primerno zakonsko obdelani – posneti v digitalni obliki in imajo potrebno 
dokumentacijo. 
Upravljalec  vodovoda zaključuje z zakonsko predpisano HACCAP  dokumentacijo. 
Cena vode je oziraje na ostale občine v državi izjemno nizka. V letih 1999 do 2004 je občinski svet sprejel 
povišanje cen 3 krat. Cene so se poviševale v skladu z državnimi uredbami. Ugotavljamo, da je cena vode 
krepko podcenjena, kakor tudi cena ostalih komunalnih storitev z ozirom na velike vrednosti, ki so 
potrebne za delovanje dejavnosti na infrastrukturnem področju.   
 
 
 

●  Strategija oskrbe z vodo   ● 

 
 
Občinski svet občine Laško je na svoji 12. redni seji dne 16.6.2004 sprejel strategijo razvoja oskrbe s pitno 
vodo v občini Laško za obdobje od leta 2004 do 2010. 
Sistem javne vodooskrbe se razvija v smeri zagotavljanja voooskrbe na celotnih poselitvenih območjih. 
Spodbuja se gradnja novih, obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje v bolj 
racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Za kakovostno zadovoljevanje potreb po pitni 
vodi se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo 
pitne vode. Kot vir tehnološke, požarne oziroma druge vode, ki ni namenjena pitju, se uporabi vire kot so 
padavinska voda, prečiščena odpadna voda.  
 
Na vodovarstvena območja se usmerja dejavnosti, ki omogočajo prostorski razvoj in skladno z 
vodovarstvenim režimom ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. Na obstoječih močno urbaniziranih ali 
kmetijskih območjih se v primeru ogroženosti vodnih virov uvaja ukrepe aktivne zaščite. 
 
Probleme vodooskrbe se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih. V ta območja se ne usmerja 
novih velikih porabnikov vode, pri obstoječih pa se spodbuja uporabo najnovejših tehnologij in najboljših 
tehničnih rešitev pri pripravi in uporabi pitne in tehnološke vode. 
 
Za oskrbo prebivalcev s pitno vodo se uporabljajo večinoma konvencionalni viri pitne vode, kot so zajetja 
v vodonosnikih in na izvirih. 
 
Varovanje vodnih virov je eno izmed glavnih načel trajnostnega razvoja. Razvoj je potrebno prilagoditi 
razpoložljivim danostim prostora, kar še posebej velja na vododeficitarnih območjih. Sistem vodooskrbe 
na vododeficitarnih območjih je treba zasnovati in urediti tako, da bo omogočen razvoj ob hkratnem 
količinskem in kvalitetnem varovanju obstoječih in potencialno pomembnih vodnih virov. 
 
Vsako leto se iz naslova vodarine zbere v okviru režijskega obrata dobrih 40 mio sit sredstev. Približno 30 
mio sit se bo v proračunskem letu porabilo za odplačevanje obveznosti kreditov EKO sklada. Torej so 
letno razpoložljiva sredstva v višini 10 mio sit.  
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V prihajajočem planskem obdobju je od velikih sistemov potrebno zgraditi, vodovod Debro-Laško, Vrh-
Tevče-Reka-Trojno in Trije studenci IV. Etapa. Vsi ostali vodovodi pa se bi navezovali na že zgrajene 
glavne vodooskrbne sisteme. 
 
 
 

●  Aktivnosti na področju oskrbe z vodo do leta 2010   ● 

 
 
Po sedanji oceni je do leta 2010 v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občine Laško predviden 
finančni vložek in sicer nekaj nad 1.000.000.000,00 SIT. Pri strategiji vodooskrbe predstavlja največji 
finančni vložek zamenjava vodovoda Rimske Toplice – Laško, katerega glavnino bo nosila Pivovarna. 
 
Izjemno pozornost je potrebno posvetiti zaščiti kvalitetnih vodnih virov in odkrivati nove izvire. V 
miselnosti ljudi je potreben preskok v skrbi za čisto okolje ter skrb za racionalno ravnanje s pitno vodo. 
 
 
 

●  Izvedena dela na vodovodnem sistemu v letu 2004  ● 

 
 

Sistem javnih vodovodov 
 
V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo je Občina Laško vodila sledeče aktivnosti na področju javnih 
vodovodov: 
-  Dokončanje primarnega in sekundarnega omrežja Rimske Toplice – levi breg. 
-  Izgradnja vodovoda Trojno – Brečko. 
-  Izgradnja VH Log v Trobnem dolu. 
-  Dokončanje projektne dok. za vodovod Vrh–Leskovca–Tevče–Reka–Trojno. 
-  Nadaljevanje aktivnosti pri projektiranju vodovoda Malič – Debro – Laško. 
-  Pričetek izgradnje vodovoda Kobivjek. 
-  Priprava ustrezne projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Modrič. 
-  Aktivnosti za izgradnjo vodovoda Torog.  
 
 

Vodovod Rimske Toplice – levi breg 
 
V začetku leta 2004 se je dokončala izgradnja primarnega vodovoda Rimske Toplice-levi breg, ki vključuje 
v javni vodovodni sistem naselja Strensko, Globoko, Brstovnica, Lože, Vodiško in Konc. Primarni vod 
zajema skupno dolžino 5800 m, vodohran 120 m3 na Globokem, ureditev črpališča v Brstovnici in 
izgradnjo vodohrana 60 m3 v Ložah. Za omenjeni vodovod je bil v mesecu juniju 2004 že izveden tehnični 
pregled objekta. Sekundarno vodovodno omrežje kot navezava na primarno omrežje je bilo skupne 
dolžine 6.600 m, nanj pa se je priključilo 45 gospodinjstev. Izvedba tako primarnega, kakor tudi 
sekundarnega omrežja je bila vredna 110.000.000,00 SIT. Z izgradnjo tega sistema so se izboljšale tudi 
tlačne razmere v naselju Rimske Toplice, ki je bil doslej oskrbovan z vodnimi zalogami iz le 28 m3 
rezervoarja zgrajenega v letu 1928. Na Strenskem, Globokem, Brstovnici, Ložah in pri Izbiri v Rimskih 
Toplicah so bili nameščeni novi hidranti, ki pomenijo izboljšanje požarne ogroženosti v omenjenih krajih.  
 
 

Izgradnja vodovoda Trojno-Brečko 
 
V mesecu marcu 2004 je bil zgrajen vodovod na relaciji Trojno – do domačije Brečko (Reka). Dolžina  
vodov je 1300 m, nanj pa se je priključilo 9 gospodinjstev.  
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SAPARD sredstva 
 

1.  Izgradnja vodohrana log 40 m3  v Trobnem dolu  
 
V letu 2001 je bilo zgrajeno sekundarno vodovodno omrežje iz VH Trobni dol, preko Loga do Marota, 
Deželaka in Hrastnika nedaleč od Šentruperta. VH Trobni dol ni zadoščal za tako širitev, zato je Občina 
Laško naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo VH  40 m3 Log – Trobni dol. Pridobljeno je bilo 
gradbeno dovoljenje, občini pa je uspelo pridobiti tudi nepovratna sredstva iz naslova programa SAPARD 
v višini 9 MIO SIT. 
 

 
 

*********************************** Slika: TrobniDol.jpg *********************************** 
*********** Tekst: Nov vodohran Log – Trobni dol 

 
Koncem meseca junija 2004 se je pričela izgradnja VH Log – Trobni dol in odcep vodovoda skupne 
dolžine 200m. Gradnja je zaključena, opravljen pa je bil že tudi tehnični pregled. 
Z izgradnjo tega vodohrana so izboljšane tlačne razmere na območju Trobnega dola-Loga, izboljšane so 
požarne rezerve, dana pa je možnost širitve vodovodnega omrežja. S to izgradnjo se uresničujejo možnosti 
za povezavo vodovoda Trije studenci – Trobni dol – Log – Šentrupert. 
 
 

2.  Izgradnja vodovoda Kobivjek 
 
Že vrsto let je obstajal problem povsem na vzhodnem delu mesta Laško, ko predel Kobivjek ni imel 
potrebne javne vodooskrbe.  
V letu 2001 so bili pripravljeni projekti, pridobljene so bile služnostne pogodbe in opravljeni odkupi 
zemljišč. Koncem leta 2002 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prav tako je občini uspelo pridobiti 
nepovratna sredstva iz naslova programa SAPARD. V letu 2004 je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za 
finance  in izveden javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca. Ob izgradnji vodovoda Kobivjek, ki 
zajema cca 1000 m vodovoda, črpališče in rezervoar 60 m3 se bo zgradila tudi potrebna fekalna 
kanalizacija, gradbeni del javne razsvetljave, meteorna kanalizacija, kabelska televizija in rekonstrukcija 
ceste. Na sekundarno vodovodno omrežje se bo priključilo 15 gospodinjstev. 
S pripravljalnimi deli se je pričelo v mesecu novembru 2004, izvajalec pa bo pričel prvo z izgradnjo 
vodohrana 60 m3 in črpališčem ob javni poti. 
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Izgradnja vodovoda Modrič 
 
V letu 2004 je bila pridobljena ustrezna projektna dokumentacija, ki je osnova za izgradnjo vodovoda 
Modrič, ki se bo navezoval na skupni jašek, kjer bo odcep za čistilno napravo, deponijo in naselje Modrič. 
Za izgradnjo vodovoda v letu 2005 je potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč in izbrati 
najugodnejšega izvajalca na podlagi javnega razpisa.  
 
 

Izgradnja vodovoda Torog 
 
V preteklih letih, ko je bila izjemna suša so prebivalci zaselka Torog v KS Vrh nad Laškim bili oskrbovani 
s primerno vodo s pomočjo gasilskega društva Vrh nad Laškim. Ker je zaselek le 600 m oddaljen od 
novega VH Male Grahovše se je pripravila ustrezna upravno tehnična dokumentacija za izvedbo del. 
Trenutno poteka javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo del. Takoj po podpisu pogodbe 
se bo pričelo z izvajanjem del v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere.  
 
 

Projektna dokumentacija za vodovod Vrh Nad Laškim – Leskovca – Tevče - Reka – 
Trojno 

 
V mesecu juniju 2004 je občinski svet sprejel strategijo razvoja vodooskrbe v letih ob 2004 – 2010. 
Leskovca, Tevče in Reka sodijo v območja, kjer ni primerne vodooskrbe. V jeseni 2004 je bila dokončana 
projektna dokumentacija za naselja Leskovca, Tevče, Reka. Vzporedno z nizkotlačnim cevovodom se bo 
preko omenjenih krajev vodil tudi visokotlačni cevovod za potrebe Laškega, ko bo v sistem Treh 
studencev vključena tudi vrtina, ki zagotavlja dodatnih 2-4 l/s iz globine 140 m. Vrtina bo vključena v 
sistem leta 2005, občinska uprava pa bo za vodovodni sistem pričela s sklepanjem služnostnih pogodb z 
lastniki zemljišč, ki so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in pričetek del.  
 
 

Aktivnosti za izgradnjo vodovoda Malič – Debro - Laško 
 
Občina Laško je v strategiji razvoja vodooskrbe v letih 2004 – 2010 zapisala, da je potrebno predele 
Debra, Rifengozda primerno oskrbeti s kvalitetno vodooskrbo. 
Na severni strani Maliča, kjer je neokrnjena narava, obstaja izvir, ki je tudi opredeljen v Odloku o zaščiti 
virov pitne vode v občini Laško. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev dodatnih količin pitne vode iz 
te vrtine. Strokovnjaki so mnenja, da bi z opravljeno vrtino 150 m pridobili dodatne 3-4 l/s za potrebe 
naselij Debro, Rifengozd in Laškega. 
Vzporedno se pripravlja tudi projektna dokumentacija. predvidevamo, da bomo v letu 2005 zaključili s 
pripravo projektne dokumentacije in pričeli s sklepanjem služnostnih pogodb ter nakupi zemljišč. Vse 
aktivnosti za izgradnjo tega vodovoda bodo prioritetne narave, saj se pričetek delovanja novega kompleksa 
Zdravilišča Laško, Merkatorja in Izbire navezuje na samo izgradnjo omenjenega vodovoda.  
 
 
 

●  Izvedena dela na čistilni napravi in kanalizacijskem omrežju v letu 2004  ● 

 
 
Občanom občine Laško smo v Biltenu občine Laško za leto 2003, predstavili vse izvedene aktivnosti v 
zvezi s čistilno napravo in kanalizacijskim sistemom od leta 1999 dalje, prav tako pa vrednost celotnega 
projekta in vire financiranja projekta.   
 
Delno gradbeno dovoljenje za Čistilno napravo Laško je bilo pravnomočno dne 14.07.2003. Po izvršenih 
pripravljalnih delih se je pričela gradnja dne 07.08.2003. Dopolnilno oz. popolno gradbeno dovoljenje je 
bilo izdano dne 10.12.2003. 
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V letošnjem letu so zaključena vsa ključna zemeljska in gradbena dela na masivnih objektih čistilne 
naprave. Trenutno potekajo zaključna, obrtniška dela, ter montažna dela na strojnih ter električnih 
instalacijah in napravah. Izvaja se dokaj zapleten podzemni in nadzemni sistem povezovalnih cevovodov 
in električnih instalacij, ki je zaradi utesnjenosti razpoložljivega prostora še zahtevnejši. Dela na ČN so v 
zaključni fazi. 
 

 
 

*********************************** Slika: Cistilna.jpg ************************************ 
********** Tekst: Pogled na zgrajene objekte čistilne naprave. 

 
Po koncesijski pogodbi je bilo investitorstvo za izgradnjo čistilne naprave s pripadajočim kanalizacijskim 
omrežjem preneseno na koncesionarja. Ne glede na navedeno pa smo predvsem zato, da bomo v 
uresničevanje projekta lahko vključevali tudi sredstva iz naslova takse za obremenjevanje voda in 
eventualna nepovratna sredstva, morali pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave in 
kanalizacijskega omrežja na ime občina Laško, oz. koncedenta. Kasneje se je pokazalo, da to ni dovolj in, 
da mora občina, če želi porabljati takso za obremenjevanje voda  in eventualno pridobljena nepovratna 
sredstva, biti tudi dejanski investitor. Vsled navedenega smo z dodatkom k koncesijski pogodbi izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja, brez kolektorja iz Laškega do čistilne naprave in iz Rimskih Toplic do čistilne 
naprave, izvzeli iz podeljene koncesije in ga sedaj po posameznih odsekih gradi občina. Pri tem ostajajo 
naloge in odgovornost koncesionarja tudi na kanalizacijskem sistemu za celotno projektiranje in aktivnosti 
za pridobitev gradbenih dovoljenj. Tako so sredstva ki jih vlagamo v ta projekt iz proračuna, izključno 
sredstva takse za obremenjevanje voda in sredstva priključne takse, ki so bila do sedaj porabljena za 
naslednje odseke kanalizacijskega omrežja:  
-  kolektor levi breg (pred podpisom koncesijske pogodbe), 
-  Žikovca (delno pred podpisom koncesijske pogodbe, delno po podpisu koncesijske pogodbe), 
-  Rimske Toplice I. faza - I. in II. etapa (trenutno potekajo aktivnosti za pripravo razpisne dokumentacije 
III. faze), 
-  Pot na Šmohor,  
-  v teku je javni razpis za ureditev fekalne kanalizacije Marija Gradec I. etapa v skupni dolžini cca 550 m 
(od teniških igrišč višje). 
Istočasno z izgradnjo vodovoda Kobivjek se bo v letu 2005 gradilo kanalizacijsko omrežje na področju 
Kobivjeka, prav tako pa je za leto 2005 predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja iz Sevc do čistilne 
naprave, združitev levoobrežnega z desnoobrežnim kolektorjem, ter kanalizacijsko omrežje Laško 
(Rožnik, Pristava, Lahomšek).  
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*********************************** Slika: Kolektor.jpg ************************************ 
********** Tekst: Izgradnja transportnega kolektorja Laško – čistilna naprava poteka v skladu z načrti. 

 
Koncesionar  s svojimi viri sredstev gradi čistilno napravo in oba že omenjena kolektorja. Kljub nekoliko 
spremenjeni situaciji v odnosu na osnovna določila koncesijske pogodb, odgovornost za tehnične rešitve, 
kvaliteto gradnje in kvalitieto vgrajene opreme, ostaja na koncesionarju, zato so predstavniki koncesionarja 
vedno vključeni v komisijo za izbor izvajalcev predvidenih del, kakor tudi v nadzor kvalitete izvedenih del.  
Projekti in podprojekti za izgradnjo kanalizacijskega sistema nastajajo separatno in temu primerno se po 
Zakonu o javnih naročilih vrši izbira najugodnejših izvajalcev. Računamo, da bo glavnina izgradnje 
kanalizacijskega sistema zaključena konec leta 2006. V tem času bomo ponovno kandidirali na predvideni 
javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za izgradnjo 
kanalizacijskega sistema. Prav tako smo poleg 19 občin vključeni v medobčinsko pogodbo za izvedbo 
projekta celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na 
povodju Savinje.  
Tudi preko navedenega projekta pričakujemo možnost pridobitve nepovratnih sredstev državnega 
proračuna oz. strukturnih skladov EU. 
 
 

Kanalizacija 
 
V letu 2004 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega sistema Žikovca I. etapa na Valvazorjevem trgu. V 
sklopu izvedenih del je bil napravljen združitveni jašek, ki združuje levoobrežni in desnoobrežni kanal ob 
vodotoku Žikovca. Od združitvenega jaška, pa do levoobrežnega kolektorja mesta Laško, je bilo izvedeno 
podvrtavanje v skupni dolžini 50 m. Preko PVC cevi 300 mm se bodo fekalne odpadne komunalne vode z 
dela starega mestnega jedra, Kidričeve, Valentiničeve ulice, Ceste na Svetino vodile preko zbirnega 
mestnega kolektorja do čistilne naprave. Vrednost opravljenih del je 24 MIO SIT, dela pa je opravljalo 
podjetje NIVO d.d. iz Celja.  
Z zaključkom I. etape se je zaključila celotna izgradnja kanalizacijskega sistema Žikovca od Vrtca Laško pa 
do priključitve na levoobrežni kolektor mesta Laško v dolžini 360 m. Istočasno s sanacijo kanalizacije se je 
sanirala tudi podporna konstrukcija v vodotoku Žikovca, ki je bila dotrajana. Temeljev konstrukcije 
mestoma sploh ni bilo več, tako da je obstajala nevarnost, da se v kratkem pod težo bremena prometnih 
obremenitev konstrukcija posede.  
 



 Stran 25 

Izgradnja kanalizacije Rimske Toplice 
  
V začetku leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije Rimske Toplice I. faza. V 
okviru I. faze I. etape se je uredila kanalizacija na odseku Zdraviliške ceste od Lončariča do trgovine Izbira 
v skupni dolžini 770 m. Položeni so bili gravitacijski in tlačni vodi. Izvedeni pa so bili tudi prvi hišni 
priključki 1m v parcelo lastnikov objektov, kamor se bo navezovala fekalna kanalizacija iz objektov. 
Opravljeno je bilo tudi podvrtavanje pod glavno cesto GI-5, kjer so bile položene tudi kanalizacijske cevi. 
V skladu s projektno dokumentacijo so bile cevi montirane in izolirane na mostno konstrukcijo. Skupno je 
bilo izvedeno 970 m kanalizacije. Vrednost del kanalizacije je znašala 44,73 MIO SIT. Največji problem 
pri izgradnji kanalizacije Rimskih Toplice I. faze I. etape je predstavljala ostala infrastruktura, ki je prav 
tako položena v samo cestno telo. V cestnem telesu so star salonitni vodovod, nov vodovod, CATV, 
meteorna kanalizacija, telekom kabli, električni kabli. Pred samim posegom v cestno telo na Zdraviliški 
ulici je bila asfaltna površina dotrajana. Po izvedbi del kanalizacije smo se odločili, da se celoten odsek od 
domačije Lončarič do marketa  v celoti preplasti.  
 

 
 

*********************************** Slika: ZdraviliskaCesta.jpg ************************************ 
********** Tekst: Prenovljena Zdraviliška cesta v Rimskih Toplicah. 

 
V mesecu septembru 2004 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega sistema Rimske Toplice I. faza II. 
etapa. Dela so zajemala izgradnjo kanalizacije vzdolž ceste GI-5 do Tajhmajstrovega bloka, del 
Trubarjevega naselja, Pašnica, do Zdraviliške ceste nad šolo Antona Aškerca in del Ulice XIV. divizije. 
Skupna dolžina vseh vodov II. etape je 1100 m. 
V občinskih strokovnih službah pa že pripravljamo vse potrebno za izbor izvajalca kanalizacije Rimske 
Toplice I. faza III. etapa, ki bo zajemala dela na Zdraviliški cesti do Šmarjete, nato do bivše osnovne šole, 
Pod Kojzico in del od železniške postaje do naselja Globoko. 
 
 

Kanalizacija Pot na Šmohor 
 
V mesecu juliju smo izvajali izgradnjo komunalne infrastrukture Pot na Šmohor v skupni dolžini 180 m. 
Na novo so bili zgrajeni meteorni vodi, fekalni vodi, deloma vodovod, gradbeni del javne razsvetljave in 
nova cesta. Vrednost del je znašala 13.5 MIO SIT. 
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*********************************** Slika: PotNaSmohor.jpg ************************************ 
********** Tekst: Nov izgled Poti na Šmohor. 

 
 

Kanalizacija Kobivjek 
 
Koncem leta 2004 se je pričelo z izgradnjo vodovoda Kobivjek. Stekla so prva pripravljalna dela. 
Istočasno z izgradnjo vodovoda se bo zgradila tudi fekalna kanalizacija tega območja.  
 
 

Kanalizacijsko omrežje Laško 
 
Za kanalizacijsko omrežje Laško je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo sekundarne fekalne 
kanalizacije Marija Gradec I. faza to je od teniških igrišč do hišne številke Marija Gradec 65. Dela se bodo 
odvijala v I. polovici leta 2005. Predvidevamo, da se bo na ta fekalni kanal priključilo 20 individualnih hiš. 
Projektantska organizacija Savinjaprojekt je v letu 2004 pričela s projektiranjem povezovanja 
desnoobrežnega kolektorja mesta Laško na levoobrežni kolektor, ki se nato nadaljuje do čistilne naprave. 
Povezovanje se bo izvajalo v letu 2005 kot prioriteta. 
Prav tako so v pripravi projekti za predel na Pristavi, Rožnik, Cesta na Lahomšek, Na Rebri, Šercerjeva 
ulica, Keršetova ulica, Čedejeva ulica in del Trubarjeve ulice. Vsi vodi so pretežno predvideni v javnih 
površinah, cestah, poteh. Ugotavljamo, da je pridobivanje služnostnih pogodb za položitev v javnih 
površinah manj zapleteno in časovno krajše.  
Za območje Valentiničeve ceste in Kidričeve ulice je predvideno, da se bodo stanovanjski objekti 
priključevali na fekalno omrežje, ki bo potekalo v cestiščih. Objekti, ki so locirani niže od nivoja cest se 
bodo priključevali na omrežje, ki bo potekalo vzdolž vodotoka Žikovce. V pripravi so tudi projekti za 
kanalizacijsko omrežje Rečice in Debro, ki jih pripravlja projektivna organizacija Imosgeateh iz Ljubljane. 
Pri snovanju projektne dokumentacije in pridobivanju upravnih dovoljenj se velikokrat srečujemo z 
neurejenimi zemljiškoknjižnimi stanji lastnikov, kar pomeni določeno oviro in kasnitev s pričetkom 
izvajanja del.  
Projekti izgradnje fekalne kanalizacije nastajajo po območjih in kakor hitro se pridobijo tudi upravna 
dovoljenja, tako se vrši tudi izgradnja. 
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●  Splošno o načinu zaračunavanja priključnin za kanalizacijsko omrežje  ● 

 
 
V letu 2003 so bile s strani občinske uprave izdane odločbe z odmerjeno višino priključnine za priključitev 
na fekalno kanalizacijsko omrežje. Zneski na odločbah so temeljili na sprejetem odloku, ki predpisuje, da 
se višina priključnine zaračuna na podlagi porabljene vode v letih 2001 in 2002. Količina tako porabljene 
vode pa se pomnoži s faktorjem  1.65. Kar nekaj zavezancev se je odločilo, da so odmerjeno višino 
poravnali v enem znesku in tako dobili 5% popust. Na odločbi odmerjeni znesek se zavezancem 
zaračunava v 36 enakih obrokih. V skladu z odlokom bomo  priključek fekalnega kanalizacijskega omrežja 
pripeljali 1 m v zemljišče, kjer ima lastnik objekt. Občani bodo dolžni v svojem strošku ločiti svoje 
meteorne in fekalne vode ter se priključiti na fekalni priključek. Greznice se bodo tako opustile. 
S priključitvijo objekta na ločen kanalizacijski sistem se bo taksa za obremenjevanje voda znižala za toliko, 
kolikor bo čistilna naprava očistila fekalije. Po pričetku delovanja ČN in priključnih objektov na ločen 
kanalizacijski sistem bo cena odvajanja in očiščenja odpadne vode 1.38 €/ m3 porabljene vode.  
 
 
 
 

●●  PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ  ●● 
 
 
 

●  Lokacijski načrt Belovo  ● 

 
 
Občina Laško je v letošnjem letu na občinskem svetu potrdila Odlok o lokacijskem načrtu Belovo. Le ta 
zajema območje v istoimenskem naselju za gradnjo 16 - ih stanovanjskih objektov s pripadajočimi 
pomožnimi objekti. Po objavi odloka v Uradnem listu bodo zainteresirani investitorji lahko pričeli z 
urejanjem gradbene dokumentacije. 
 
 

●  Strategija prostorskega razvoja Slovenije  ● 

 
 
V letošnjem letu je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoje Slovenije. Posledično so občine dolžne 
sprejeti strategije občin v roku 3 leta od sprejetja tega dokumenta. V okviru sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin, ki se po novem imenuje strategija prostorskega razvoja smo v fazi obdelave pobud.  
Občina Laško je naročila strokovne podlage kot obvezen sestavni del priprave strategije prostorskega akta. 
Strokovne podlage zajemajo industrijsko cono Zidani Most, nekaj manjših posegov ter peskokope na 
celotnem območju občine Laško. 
 
 
 
 

●●  GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI  ●● 
 
 

●  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  ● 

 
 
Na podlagi novo sprejetega Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02)  je bil v letu 2003 
sprejet nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, št. 114/03). Območje 
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se je razširilo na celotno območje občine Laško.  
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Občina Laško je obrazce za nadomestilo začela pošiljati v prvi polovici tega leta. Večina zavezancev za 
plačilo nadomestila je te obrazce izpolnjene vrnila v zahtevanem roku. Z odstotkom vrnjenih oziroma 
izpolnjenih obrazcev smo zadovoljni. Na območju občine Laško je 4500  zavezancev, od tega jih je 2300 
prejelo odločbe v juliju 2004, 200 pa v novembru.   
 
V prihodnosti pričakujemo še nekatere spremembe v zakonodaji, ki bodo verjetno vplivale  na področje 
stavbnih zemljišč.  
 
 
 
 

●●  STANOVANJSKO GOSPODARSTVO  ●● 
 
 
 
Na stanovanjskem področju so za občane trenutno najbolj zanimive in pomembne spremembe, ki 
zadevajo poenotenje neprofitnih najemnin na državnem nivoju in drugačen sistem subvencioniranja le-teh. 
Zato vam uvodoma predstavljamo bistvene novosti na obeh področjih.   
 
 
 

  ●  Neprofitna najemnina  ● 

 
 
Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najemnik lastniku stanovanja najemnino, ki se določi z najemno 
pogodbo, vendar ne sme biti v nasprotju z določbami veljavnega stanovanjskega zakona. Plačevanje 
najemnine je bistveni element najemnega razmerja.  
 
Najemnine za službena, tržna in namenska najemna stanovanja se v Sloveniji oblikujejo prosto (prosto 
oblikovana najemnina). Najemnine za neprofitna stanovanja se trenutno še oblikujejo na podlagi Odloka o 
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS, št. 23/2000), od 1. januarja 
2005 dalje pa so predpisane z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003).  
 
Z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih je Vlada Republike Slovenije  
določila način in postopek za izračun najvišjih najemnin, ki jih smemo lastniki neprofitnih stanovanj 
zaračunati najemnikom, postopnost pri njihovi uveljavitvi, merila glede vpliva lokacije ter merila in 
postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine.  
 
 
 
Neprofitna najemnina  pokriva:  

 stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov,  

 stroške za upravljanje upravniških storitev,  

 amortizacijo v življenjski dobi 60 let  in  

 stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče 
stanovanjske stavbe. 

 
Bistvena novost je, da bo neprofitna najemnina po 1.1.2005 oblikovana enotno in da stopnja za izračun 
najemnine ne bo več odvisna od vrste lastnika neprofitnega stanovanja, starosti stanovanja ali datuma 
sklenitve najemnega razmerja. Spremembe so posledica novega stanovanjskega zakona, ki je uvedel 
enotno vrednost stanovanjske točke, to je 2,63 EUR v tolarski protivrednosti in tudi enotno najvišjo 
dovoljeno stopnjo neprofitnih najemnin, 4,68% od vrednosti stanovanja. Novi sistem naj bi  omogočil 
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obnovo obstoječega fonda in zagotovil vsaj minimalne vzpodbude za gradnjo oziroma pridobivanje 
dodatnih neprofitnih stanovanj.  
 
Prehod na nov sistem oblikovanja najemnin bomo za občinska neprofitna stanovanja izvedli postopoma, 
v zakonsko predpisanem roku dveh let, ob sprotnem obveščanju naših najemnikov. Navedeno konkretno 
pomeni, da bomo s 1.1.2005 uskladili zgolj vrednost stanovanjske točke iz dosedanjih 2,2 EUR na 
zakonsko določeno višino 2,63 EUR.      
 
 
 

  ●  Subvencioniranje najemnine po novem  ● 

 
 
V skladu z določili novega Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin bo s 1.1. 2005 
prenehal veljati dosedanji način subvencioniranja in znižanih najemnin na stanovanjskem področju. Dva 
vira pomoči pri plačevanju najemnine bo nadomestil enoten način subvencionirane najemnine.  
 
Do subvencionirane najemnine boste upravičeni:  

 najemniki v neprofitnih stanovanjih,  

 najemniki v namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitne najemnine in  

 najemniki v bivalnih enotah, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb.  

 
Najemniki zgoraj naštetih stanovanj boste lahko uveljavljali subvencionirano najemnino, če vaš dohodek 
in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine minimalnega dohodka (v letu 2004 
znaša minimalni dohodek za prvo odraslo osebo 45.524 SIT, za drugo odraslo osebo 31.867 SIT, za 
otroke pa 13.657 SIT), povečanega za 30% vašega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. 
Najemniki v najtežjih materialnih pogojih boste upravičeni do subvencije v višini do 80% najemnine, 
odvisno seveda od dohodkov, strukture vašega gospodinjstva, velikosti stanovanja in višine najemnine.    
 
Pri izračunu subvencij bomo upoštevali tudi površinske normative za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem, ki znašajo:  

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja   

1 – člansko  od 20 m2 do 30 m2   

2 – člansko  nad 30 m2 do 45 m2  

3 – člansko  nad 45 m2 do 55 m2  

4 – člansko  nad 55 m2 do 65 m2 

5 – člansko  nad 65 m2 do 75 m2 

6 – člansko  nad 75 m2 do 85 m2 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2. 

 
 
V vlogi boste navedli svoje podatke, podatke o stanovanju, vključno s podatki o osebah, ki z vami 
uporabljajo stanovanje in seveda podatke o dohodkih in materialnem stanju za vas in osebe, ki z vami 
uporabljajo stanovanje. Vsi dohodki, prejemki in odhodki so v neto zneskih.  
 
Občinska uprava Laško bo nato vsem, ki boste izpolnjevali pogoje, izdala odločbo o subvencioniranju 
najemnine. Subvencijo bomo izračunali enkrat letno za obdobje enega leta. Med letom se ne bo 
spreminjala, razen v izrednih primerih, navedenih v uredbi. Za vlogo je v skladu z navodili Ministrstva za 
okolje in prostor potrebno plačati upravno takso v višini 4.250,00 SIT, razen v primerih, ko gre za 
posameznika v slabih premoženjskih razmerah.  
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  ●  Na občinski ravni  ● 

 
 
Podobno kot v preteklih letih je bila naša pozornost usmerjena v pridobivanje dodatnih neprofitnih 
stanovanj. Predmet prihodnje večje investicije je izgradnja neprofitnih najemnih stanovanj v Laškem. S 
tem namenom smo se konec leta 2003 prijavili na razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za 
soinvestitorstvo pri izgradnji neprofitnih stanovanj v kompleksu Debro. Konec junija 2004 smo prejeli 
sklep, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije s 40% deležem pripravljen vstopiti v soinvestiranje z 
našim skladom in odobriti sredstva za izgradnjo  neprofitnih stanovanj.   
 
Glede na navedeno smo v strokovnih službah pripravili ustrezno dokumentacijo, sestal se je nadzorni svet 
javnega nepremičninskega sklada in sprejel sklep, da se prijavimo tudi na razpis dolgoročnih posojil 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za pridobitev neprofitnih stanovanj ter na ta način poskusimo 
zapreti finančno konstrukcijo projekta in izpeljati investicijo. K najemu posojila je dal soglasje tudi 
občinski svet. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja pravnomočnega gradbenega dovoljenja in priprave 
razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del. Ker rezultatov razpisa za najem posojila še ne poznamo 
razmišljamo o varianti mešanega partnerstva pri projektu, to pomeni, da bi bil investitor ene od lamel 
Javni nepremičninski sklad Občine Laško, parcelo za drugo lamelo pa bi namenili zainteresiranim 
investitorjem za gradnjo za trg.    
 

************************** Slika: DebroLamela1.jpg in DebroLamela2.jpg ************************** 
*************** Tekst: Pogled na bloke iz SZ in SV strani 

 
Med druge večje projekte spada tudi preureditev zapuščene dvorane in spremljajočih prostorov ob 
upokojenskih stanovanjih na Savinjskem nabrežju,  za potrebe Centra za pomoč na domu. Za poslovni 
prostor smo v letošnjem letu sklenili dolgoročno najemno pogodbo z Nepremičninskim skladom 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pridobili ustrezno projektno dokumentacijo in gradbeno 
dovoljenje. V decembru bo izbran  izvajalec gradbenih del. Preureditev bo potekala fazno, glede na 
potrebe. V prvi fazi bodo center za pomoč na domu in starejši občani pridobili ustrezen prostor za svoje 
dejavnosti, v zadnji fazi pa objekt tudi videz, ki se bo zlival z veduto starega mestnega jedra. 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja se je zavezal, da bo zaradi nove 
pridobitve investiral izgradnjo šestih dodatnih upokojenskih stanovanj in dvigala v sosednjem objektu. 
 
Z opisanim pa še zdaleč niso zaobsežene vse aktivnosti, ki so vse leto potekale na področju 
stanovanjskega gospodarstva. Med letom smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na strehi graščine v 
Širju, na večstanovanjskih objektih in stanovanjih Zidani  Most 14, Zidani Most 17, Zidani Most 28, 
Podšmihel 7, Pod Gradom 5, Mestna ulica 5 in 15 ter na poslovno stanovanjskih objektih Trubarjeva ulica 
3, 13 in Lažiše 27. Sodelovali smo tudi pri pripravi pogodb o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih 
objektih ter oblikovali lasten rezervni sklad za kritje bodočih stroškov investicijskega vzdrževanja 
objektov.               
 
 
 
 

●●  NARAVNE NESREČE – ODPRAVLJANJE POSLEDIC  ●● 
 
 
 

●  Ceste  ● 

 
Zaradi letošnjih močnih neurij dne 20.6. in 6.7. je prišlo na občinskih cestah do precejšnjih poškodb. 
Poškodovane, nekatere so bile neprevozne, so bile ceste na področju krajevnih skupnosti Jurklošter, 
Zidani Most, Rimske Toplice, Marija Gradec, Vrh nad Laškim in Šentrupert. Poškodbe so se predvsem 
nanašale na odnos materiala zgornjega ustroja in zasutja jaškov za odvodnjavanje na makadamskih cestah 
ter poškodbah bankin, zajedah v asfaltno vozišče, zabitih propustov na asfaltnih cestah. Skupna 
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izračunana škoda, ki je bila posredovana državnim organom, znaša 15 MIO SIT. Iz občinskega proračuna 
smo za nujno zagotovitev prevoznosti poškodovanih cest namenili 6 MIO SIT, državne pomoči pa še do 
tega trenutka nismo dobili nič.  
 
 

●  Plazovi  ● 

 
V letošnjem letu se je na področju naše občine sprožilo nekaj novih plazov. Zaradi reševanja omenjene 
problematike smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo najtežjih primerov. 
 
S sredstvi stalne proračunske rezerve smo sanirali plaz nad občinsko cesto, javno potjo, Zidani Most – 
Majland ter udor pod občinsko cesto Zidani Most – Obrežje. Stroški sanacije obeh plazov so znašali 4 
MIO SIT.  
 

●  Toča v letu 2004  ● 

 
 
V poletnih mesecih letošnjega leta sta bili v občini Laško dve večji neurji s točo, in sicer 20. 6. ter 6. 7. 
2004. Neurje s točo, dne 20. 6. 2004, je zajelo predvsem krajevne skupnosti Rimske Toplice, Vrh nad 
Laškim, Marija Gradec in Zidani Most. Zaradi močnega neurja s točo, dne 6. 7. 2004, pa je nastala velika 
škoda v  krajevnih skupnostih Vrh nad Laškim, Šentrupert, Marija Gradec in Jurklošter.  
 
Največ škode je nastalo predvsem na cestnem in kmetijskem gospodarstvu.    
Ceste so bile neprevozne zaradi velikih poškodb na makadamskih cestiščih (odnos materiala zgornjega 
ustroja). Poškodbe so nastale na makadamskih delih cest in tudi na asfaltiranih odsekih, kjer je prišlo do 
poškodb bankin, zasutih propustov in jarkov. JP Komunala Laško, kot upravljalec, je izvedla interventne 
ukrepe za zagotovitev prevoznosti, pri tem pa so ji pomagale tudi krajevne skupnosti.  
Na kmetijskem gospodarstvu je bilo največ škode na kmetijski proizvodnji, in sicer pšenici (in ostalih 
žitih), intenzivnem in ekstenzivnih sadovnjakih, koruzi, krompirju, vrtninah in travinju.  Škodo na  
kmetijski proizvodnji je prijavilo 114 oškodovancev.  
 
V septembru je predstavnik regijske komisije ocenil, da je končna škoda na koruzi manjša, kot je bilo 
določeno pri prvi oceni. Stopnja poškodovanosti ostalih kultur je ostala nespremenjena.  
Po navodilih MKGP se akontacija dodeli v višini 10% od prijavljene višine škode, pri tem pa je minimalni 
znesek za izplačilo akontacije 60.000,00 SIT. Za izračun škode se ne upošteva škoda na krompirju in 
travinju.  
Občina Laško je vloge posredovala na Upravo za zaščito in reševanje. Če bodo oškodovanci dosegli 
potrebno višino škode, bodo s strani MKGP prejeli odločbo in na podlagi le-te nakazilo sredstev.  
 
 
 
 
 

●●  OBČINSKA PRIZNANJA  ●● 
 
 
 
V letu 2004 so bila podeljena priznanja: 
 

Zlati grb Občine Laško 
 
sta na proslavi ob dnevu državnosti prejela: 

 Kmetijska zadruga Laško z.o.o., za njeno več kot 50. letno delovanje, ki sega na področje 
sodelovanja s kmeti, klanje živali in predelavo mesa ter trgovsko in gostinsko dejavnost. 
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 Jože Marot iz Šentruperta, za njegovo dolgoletno delo v okviru krajevne skupnosti Šentrupert, 
kjer se je trudil za razvoj krajevne samouprave, zlasti komunalne infrastrukture, je tudi član raznih 
društev, kjer s svojim delovanjem zbližuje in druži sokrajane. 

 
 

Srebrni grb Občine Laško 
 
so na proslavi ob dnevu državnosti prejeli: 

 Darja Horjak iz Jurkloštra, za usmerjanje in mentorstvo mladih ter prizadevanja k bogatemu 
kulturnemu utripu domačega kraja. 

 Mihaela Pečar iz Rimskih Toplic, ki je svoj prosti čas namenjala delu v organizaciji Rdečega križa, 
kjer je skozi različne oblike izobraževanja skušala preventivno pomagati k boljšemu zdravju naših 
občanov ter kasneje prevzela tudi funkcijo predsednice krajevne organizacije Rdečega križa in 
območnega združenja Rdečega križa. 

 Jožef Hrastnik iz Sedraža, za njegovo dolgoletno delovanje v krajevni skupnosti Sedraž, kjer si je 
prizadeval za izboljšanje komunalne infrastrukture in kjer je bil tudi dolgoletni predsednik sveta 
krajevne skupnosti. 

 
 

Priznanje Antona Aškerca 
 
so ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika prejeli: 

 Ivan Medved, za delovanje na področju instrumentalne glasbe, skrb za vzgojo mladih 
glasbenikov in strokovno vodenje laške godbe na pihala  ter vsestransko dolgoletno delo na 
področju ljubiteljske kulture, 

 Moški pevski zbor Sedraž, za dvajsetletno delovanje na področju ljubiteljskega zborovskega petja, 

 Franci Mulej, za dolgoletno uspešno delo na področju folklorne dejavnosti v občini. 
 
 

Priznanje Zlata Petica 
 
so ob zaključku šolskega leta 2003/2004 prejeli učenci osnovnih šol, ki so vse razrede uspeli zaključiti z 
odličnim uspehom. To so: Nina Bartol, Manja Frece, Mateja Hohkraut, Petra Janc, Brigita Lapornik, Nik 
Plavčak, Slavica Plevnik, David Polak, Tadej Razboršek, David Sakić, Anže Siljan, Živa Zdolšek, Nejc 
Zdovc, Karmen Zeme, Darja Žikovšek, Lucija Ajdič, Tanja Guček, Polonca Kozmus ter Julija Ratej. 
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●  Tekmovanje »Moja dežela – lepa in gostoljubna«  ● 

 
 
Občina Laško je sodelovala v tekmovanju slovenskih krajev na področju turizma, urejanja in varstva okolja 
pod sloganom »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. 
 
V okviru te akcije je na občinski ravni potekalo tekmovanje za  PODELITEV NASLOVA NAJLEPŠA/I: 
1. hiša, 
2. kmetija, 
3. javni objekt,  
4. podjetje, 
5. vas, zaselek, ulica.  
 
 
V kategoriji najbolj urejena hiša so bili doseženi naslednji rezultati:  
1. mesto – Oprešnik Marta in Ivan, Cesta v Debro 55,  
2. mesto – Gradišnik Mateja in Gregor, Tevče 31 a,   
3. mesto – Aleš Karmen in Jože, Cesta na Svetino 9.  
 

 
 

*************************************** Slika: hisa.jpg ***************************************** 

 
V kategoriji najbolj urejena kmetija so prejeli priznanje:  
1. mesto – Fidler Olga in Ivan, Leskovca 3, 
2. mesto – Knez Milena in Jože, Male Grahovše 7, 
3. mesto – Tovornik Marija in Ivan, Velike Gorelce 10.  
 



 Stran 34 

 
 

***************************************** Slika: kmetija.jpg ************************************ 

 
Komisija je predlagala, da se v kategoriji za najbolj urejen javni objekt, ne dodelijo priznanja, ker noben 
prijavljeni objekt po urejenosti ne izstopa. 
 

V kategoriji najbolj urejeno podjetje so dosegli:  

1. mesto – Hotel Hum, Trg svobode 1, 
2. mesto – Forum Terma, Toplice 2, Rimske Toplice,  
3. mesto – Gostilna Čater, Marija Gradec 34.    
 

 

 

************************************** Slika: podjetje.jpg ************************************** 
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V kategoriji najbolj urejena vas, zaselek, ulica so bili doseženi naslednji rezultati:  

1. mesto – Trsteniška ulica, KS Rimske Toplice, 
2. mesto – Naselje Lahomšek, KS Marija Gradec,    
3. mesto – Naselje Globoko, KS Rimske Toplice. 
 

 
 

************************************** Slika: naselje.jpg *************************************** 
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Bilten Občine Laško  
izdaja Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško  
Letnik 6 
Izvod je brezplačen 
 
 
 
Uredniški odbor 
Bilten urejajo delavci Občinske uprave Laško 

- Jure Klepec - odgovorni urednik, 

- Stanka Jošt, 

- Tomaž Koprivc in 

- Aljaž Majcen. 
 
 
Naklada: 5000 izvodov. 
Tekste uredil: Jure Klepec. 
Priprava slikovnega gradiva: Tomaž Koprivc. 
Oblikovanje in računalniški prelom: 
Tisk: 
 
 
 
 
 
SEZNAM AVTORJEV (po zaporedju člankov) : 

- Šolstvo, Šport – Jože Krašovec; 

- Častitljivi jubilej podružnične šole Laziše – Martina Jelenc, OŠ Anton Aškerc Rimske Toplice; 

- Tokrat vam predstavljamo Konjeniški klub Laško – Andrej Vesenjak, Konjeniški klub Laško; 

- Laški dvorec in Kislingerjeva hiša – Luka Picej; 

- Prireditveni center Laško v letu 2004 – Andreja Križnik, Prireditveni center Laško; 

- Delovanje ljubiteljskih kulturnih društev - Ivan Medved, Območna izpostava JS RS za kulturne 
dejavnosti; 

- 100 let Kulturnega društva Miklavž –  povzeto iz biltena ob sto letnici delovanja KD Miklavž; 

- 15 let mažoretne skupine – Majda Marguč, mažoretna skupina; 

- Študentsko mladinski, otroški center Laško – Aljaž Cestnik, ŠMOCL;  

- Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško – Irenca Kovčan, Medgeneracijsko društvo; 

- Turizem, Drobno gospodarstvo, Kmetijstvo – Sandra Barachini; 

- 40 let Pivo in cvetja v Laškem – Alenka Škorjanc, Turistično društvo Laško; 

- Most čez reko Gračnico v Brodnicah – Luka Picej; 

- Gospodarjenje z odpadki – Marjan Salobir, JP Komunala Laško; 

- Oskrba s pitno vodo in kanalizacijski sistem – Luka Picej, Jure Klepec; 

- Prostorsko načrtovanje in razvoj – Uroš Krašek; 

- Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – Vesna Sgerm; 

- Stanovanjsko gospodarstvo – Stanka Jošt; 

- Naravne nesreče,odpravljanje posledic – Božo Potušek; 

- Toča v letu 2004 - Sandra Barachini;  

- Občinska priznanja – Martina Švec; 

- Tekmovanje "Moja dežela – lepa in gostoljubna" – Sandra Barachini. 
 
 
 




