Osnovni podatki o glasilu
Spoštovane občanke in občani Občine Laško!
Za
nami
je
obdobje volilne
kampanje.
Obdobje, polno
političnih
nastopov, izrečenih
besed, nasmehov, izmenjav in kresanja
stališč. Obdobje, v katerem so novi
obrazi na političnem prizorišču iskali
svojo priložnost, in obdobje, v katerem
smo že prepoznavni politiki iskali
zaupanje volivk in volivcev za minulo
delo in si prizadevali pridobiti vnovični
mandat
za
njegovo
plodno
nadaljevanje in nadgrajevanje v
prihodnjih letih. Ob tem se
zahvaljujem vsem, ki ste me na volitvah
podprli s svojim glasom in mi zaupali
odgovornost za učinkovito zastopanje
našega volilnega okraja v prihodnjem
sklicu državnega zbora.
Obljubljam vam, da se pri svojem
delovanju v naslednjih štirih letih ne
bom izogibal sloganu, s katerim sem
vas nagovarjal pred volitvami.
Odgovornost za spremembe namreč
sprejemam resno, saj zagovarjam
stališče, da Slovenija potrebuje
spremembe na bolje, spremembe, ki
jih morata biti deležni tudi občini
Laško in Radeče. Ob tem naj poudarim,
da že do sedaj nikdar nisem bežal pred
odgovornostjo in si nikdar nisem
zatiskal oči pred težavami, s katerimi se
srečujemo tudi v našem okolju. Da bi
jih lahko postopoma odpravljali, želim
sodelovati z vsemi, ne glede na njihovo
politično pripadnost. Pri tem upam na
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dobro sodelovanje z lokalnimi
oblastmi, saj bomo le skupaj lahko
realizirali velike projekte, pomembne
za razvoj Občine Laško in širše regije.
Kaj lahko torej pričakujete od mene?
Da bom spodbujal lokalno okolje k
pripravi velikih projektov, da bom
sodeloval pri diskusijah in svetoval v
okviru svojih pristojnosti in zmožnosti.
Da se bom potrudil, da ti projekti
dobijo svoje mesto tudi v proračunu
Republike
Slovenije.
Da
bom
zagotavljal učinkovito vez med lokalno
skupnostjo ter prestolnico. Da bom v
Državnem zboru Republike Slovenije
vestno in preudarno zastopal interese
volivcev in nenazadnje, da bom ostal
Matjaž Han, posameznik, ki rad
prisluhne ljudem, se seznani z
njihovimi težavami in potrebami,
človek dialoga in konstruktivnega
reševanja problemov. Ker želim ostati
takšen tudi v prihodnje, vam bom,
drage občanke in občani, na voljo tudi
v poslanski pisarni, kjer bom ohranjal
tesen stik z vami.
Napredek in razvoj širokega območja
Laškega je naša skupna naloga. Želim
si
povezovanja
in
sprejemam
odgovornost za svoja dejanja. Še
naprej se bom zavzemal za ukrepe
složne gospodarske in socialne
politike, za varstvo narave in za
povezovanje vseh ljudi.

Naslednja številka izide 15.
decembra 2008.

Hvala za vaše zaupanje!

Prispevke in oglase je treba oddati do
1. decembra 2008 na e-naslov

Matjaž Han

Brezplačen izvod glasila prejme
vsako gospodinjstvo v občini.
Glasilo je vpisano v razvid medijev
Ministrstva RS za kulturo pod zap.
št. 1191.
Fotografija na naslovnici:
Sebastijan Strašek - Vinska trta

bilten@lasko.si.

Aktualno

Vo l i t v e v d r ž a v n i
zbor
Okrajna volilna komisija Laško, ki
pokriva območje Upravne enote Laško,
torej občini Laško in Radeče, je 21.
septembra 2008 izvedla razpisane
volitve v Državni zbor Republike
Slovenije
kot
njen
letošnji
najpomembnejši projekt. K tega dne
ugotovljenim rezultatom volitev je 22.
septembra 2008 dodala še preštete
glasovnice, ki so prišle po pošti iz
domovine, in 29. septembra 2008 še
tiste, ki so prispele iz tujine. Upravna
enota Laško zaradi volilne matematike
(približno 210 tisoč volivcev na volilni
okraj) zaenkrat spada v volilno enoto
številka 6 – Novo mesto, kjer
predstavlja 8. okraj, kar pomeni
določeno specifičnost pri volilnih
rezultatih in izboru poslancev.
Za navedene volitve je bilo v volilni imenik
vpisanih 15.643 volivcev, glasovalo pa jih
je 9.697 ali 61,99 %. Udeležba je bila torej
na našem območju nekoliko nižja kot v
Sloveniji – 63,10 % in nekoliko višja kot
leta 2004, ko je bila v Sloveniji 60,55 %.
Ugotovljeno je bilo 234 neveljavnih
glasovnic ali 2,41 %, kar je višje od 1,74 %,
kot je povprečje v Sloveniji. Volilni odbori
so najpogosteje kot neveljavne izločevali
tiste glasovnice, ki so bile prazne, tiste,
kjer sta bili označeni dve politični stranki,
ali tiste, kjer sta bila označena določena
politična stranka in kandidat iz druge
stranke. Kakšnih posebej duhovitih ali
žaljivih pripisov na glasovnicah tokrat ni
bilo, kar kaže na dvig kulture volivcev.
Posebnosti ali zapletov na voliščih ni bilo,
volitve pa je spremljalo do sedaj največje
število opazovalcev in zaupnikov
posameznih političnih strank. Na štirih
voliščih so potekale vzporedne volitve.
Predčasnega glasovanja se je tokrat
udeležilo rekordnih 262 volivcev, iz
domovine je po pošti prispelo 18
pravočasnih glasovnic, iz tujine 44. Tako
kot vedno do sedaj se nihče od invalidov
ni prijavil za glasovanje na volišču,
prilagojenem za invalide. Tudi šablone, ki
jih je kot pripomoček za slepe in
slabovidne imelo vsako volišče, so bolj ali
manj samevale. Večina volivcev se je za
opravljanje svoje državljanske dolžnosti
tokrat odločila v popoldanskih urah.
Tako kot v državi je tudi na našem
območju zmagala stranka Socialnih
demokratov s kandidatom Matjažem
Hanom, županom Radeč, ki je zabeležil kar
36,64 % (stranka v Slovenji 30,45 %) ali
3.457 glasov (od tega v Občini Radeče
1.801 glas), kar je bil najboljši rezultat te
stranke v tej volilni enoti. Največ, rekordnih
71,84 % glasov, je dobil na volišču Društva
upokojencev v Radečah in najmanj, 1,54 %,
na volišču v Žigonu. Matjaž Han, že sedaj
poslanec, je bil s tem zavidljivim rezultatom
seveda ponovno izvoljen v Državni zbor
Republike Slovenije, žal kot edini kandidat
z našega območja.
Slovenska demokratska stranka je s
kandidatko mag. Damjano Petavar
Dobovšek iz Radeč s 26,67 % oziroma
2.524 glasovi končala kot druga, pri
čemer je rezultat nekoliko nižji od tistega
v Sloveniji – 29,26 %. Največ glasov, 59,52
%, je kandidatka zbrala na volišču Lažiše

in najmanj, 11,36 %, v Panečah. Njen
rezultat je bil peti v volilni enoti.
Tretji je bil prvi kandidat iz Občine Laško
Ivan Medved iz Olešč, predstavnik
stranke Zares – Nova politika, ki je zbral
815 glasov ali 8,61 %, kar je tudi nekoliko
manj od rezultata te stranke v Sloveniji
9,37 %. Dosegel je šesti rezultat med
kandidati te stranke v volilni enoti, pri
čemer je največ glasov, 36,78 %, zbral na
volišču v Tevčah in najmanj, 0,99 %, na
Jelovem.
Danijel Doberšek iz Mrzlega Polja se je
kot kandidat DeSUS-a uvrstil na četrto
mesto s 728 glasovi ali 7,69 %, kar je
bolje od državnega povprečja te stranke
7,45 %. Največ volivcev je zanj glasovalo
na Marofu, 31,30 %, najmanj v Lažišah,
1,19 %. Dosegel je osmi rezultat v volilni
enoti.
Nova Slovenija, NSi, stranka, ki ji ni
uspelo priti v parlament, ker v državi ni
dosegla predpisanega 4-odstotnega
volilnega praga, je z dr. Petrom
Kozmusom iz Paneč zbrala 518 glasov ali
5,47 %, kar je višje od državnega
povprečja 3,40 %. Pričakovano je kandidat
največ glasov, 40,91 %, dobil v Panečah,
najmanj pa na volišču Bistro Križišče v
Radečah, kje je ostal brez enega samega
glasu. Tudi če bi stranka prišla v
parlament, bi kandidat za uvrstitev v
parlament po izračunih potreboval volilni
rezultat vsaj okoli 8,33 % v volilnem
okraju, ki pa ga žal ni dosegel.
Šesto mesto je s kandidatko Barbaro
Jerman iz Sedraža s 4,99 % in 472
glasovi dosegla Slovenska nacionalna
stranka. Rezultat je slabši od povprečja
5,40 % v državi in predstavlja osmo mesto
(od enajstih) v volilni enoti. Največ glasov
je kandidatka zbrala na volišču v Velikih
Grahovšah, 15,38 %, kar na petih voliščih
pa je ostala brez glasov.
Parlamentarna stranka SLS v navezi z SMS
je s kandidatko Mojco Krivec iz Laškega
zbrala 3,92 % ali 371 glasov, kar je bilo
dovolj za sedmo mesto v okraju in šesti
rezultat v volilni enoti. Stranka je sicer v
državi dosegla 5,21 %. Kandidatka je
najboljši volilni rezultat dosegla v Žigonu,
16,92 %, na štirih voliščih in po pošti v
domovini pa nihče ni volil zanjo.
LDS s kandidatko Nevenko Turnšek iz
Laškega je bila osma. Zbrala je 3,21 % ali
309 glasov volivcev, kar je bistveno manj,
kot je bilo povprečje te stranke v državi –
5,21 %. Kandidatki je najboljši rezultat
uspelo doseči med tistimi, ki so glasovali
po pošti iz tujine, 9,09 %, in na volišču
Tevče, 8,05 %, na kar šestih voliščih pa je
bil rezultat 0 %.
Mario Majcenič iz Zgornjega Dupleka je
kot kandidat Lipe zbral 1,45 %, druge
stranke, Lista za čisto pitno vodo, Lista za
pravičnost
in
razvoj,
Krščansko
demokratska
stranka,
Stranka
slovenskega naroda, Zeleni Slovenije in
Zelena koalicija pa niso uspele zbrati niti 1
% glasov volivcev v volilnem okraju Laško.
Stranki Naprej Slovenija in Akacije v
našem okraju nista kandidirali.
Okrajna volilna komisija Laško čestita
vsem kandidatom in strankam za
dosežene rezultate na Volitvah 2008, v
prepričanju, da je svoje delo korektno,
strokovno in ob pomoči članov volilnih
odborov tudi uspešno in hitro opravila, saj
na svoje delo, tako kot vedno doslej, ni
prejela nobenega ugovora. Obenem se

zahvaljuje dolgoletni strokovni sodelavki
Danici Pirš, namestnici tajnice komisije, za
njen neprecenljiv prispevek k uspešni
izvedbi teh in vseh prejšnjih volitev ter ji
ob odhodu v pokoj želi zdravo, plodno in
dolgo tretje življenjsko obdobje. Hvala,
Danica! Volivke in volivce pa bomo na
volitve spet povabili predvidoma
spomladi 2009, ko bomo volili poslance v
evropski parlament.
Predsednik
Okrajne volilne komisije Laško
Milko Škoberne

Obisk ministra Karla Erjavca
V okviru zadnjega obiska vlade v tem
mandatu, v Zasavju, je Občino Laško 20.
avgusta obiskal minister za obrambo
Karl Erjavec, spremljali pa so ga
poveljnik Civilne zaščite RS Miran
Bogataj, generalni direktor URSZR
Bojan Žmavc, glavni inšpektor
Republike Slovenije za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj
Dolščak in vodja izpostave Uprave RS
za zaščito in reševanje Celje Silvester
Šrimpf.

Osrednja tema pogovorov je bila civilna
zaščita v Laškem. Minister in gostje so
se seznanili s problematiko poplav in
plazov, ki v naši občini povzročajo veliko
škodo. Predlagana je bila ureditev
rezervnega električnega napajanja na
pretvorniku na Maliču, saj ob poplavah
izpadi elektrike na širših območjih še
bolj otežijo delo reševalcev in civilne
zaščite, onemogočeno pa je tudi
spremljanje radijskih in televizijskih
postaj, s čimer je presekan pomemben
vir informacij za lokalno prebivalstvo.
Civilna zaščita na Občini Laško si je že
leta 2002 začela prizadevati za ureditev
rezervnega električnega napajanja,
vendar postopek ni bil izpeljan do
konca. Na omenjeni lokaciji ima namreč
svoj repetitor tudi Ministrstvo za
obrambo RS, zato je za konstruktivno
rešitev
potrebno
medsebojno
sodelovanje. Ob poplavah ima občinska
civilna
zaščita
težave
tudi
s
pridobivanjem ažurnih podatkov o
vodostajih, ti pa so ključnega pomena
pri pravočasnem obveščanju in
ukrepanju ob poplavnih nevarnostih. K
večji poplavni varnosti bi veliko
pripomogla izgradnja vodomerne
postaje na Polulah pri Celju, saj Savinja
od tam do Laškega nima večjih in
pomembnejših pritokov, ki bi občutneje
spremenili vodostaj Savinje v Laškem.
Predstavljena je bila tudi investicija
izgradnje novega gasilskega doma v
Rimskih Toplicah.
Maja Bukovec
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V ODOV OD
Vr h–Tev če–Reka–Tr o jno
Dela za izgradnjo tega vodovoda so se
pričela julija 2008, izvaja pa jih podjetje
VEKO, z. o. o., iz Velenja. Vrednost del
znaša dobrih 1.080.000 evrov. Na novo bo
zgrajeno 21 km primarnih in sekundarnih
vodov, ki bodo oskrbovala 192
gospodinjstev. Iz Vrha do Trojnega bo
potekal visokotlačni vod, ki bo oskrboval
tudi mesto Laško. Vzporedni vod bo
namenjen oskrbi prebivalstva v naseljih
Leskovca, Kladje, Erjavček, Tevče,
Lahomno, Trojno in Reka. Zajetja tega
vodovoda so pod Rudenikom nad
Jurkloštrom na višini 960 m nadmorske
višine. V preteklih letih je že bilo zgrajenih
13 km vodov do Vrha nad Laškim.
Projekt v višini 83,94 % upravičenih
stroškov sofinancira Regijski sklad za
regionalni razvoj EU. Rok dograditve je
junij 2009. Ker je občina z javnim
razpisom uspela dela oddati z nižjim
zneskom, kot je višina že odobrenih
sredstev, si prizadevamo, da se za razliko
opravi še več del, in sicer, da se v javno
vodovodno omrežje dodatno vključi nova
območja (zgornji del Reke, Njivice,
Erjavček, Lažiše in Žigon).

izhodišča za gradnjo vodovoda Paneče in
izhodišča za projektno dokumentacijo
vodovoda Zg. Rečica.

KANALIZACIJA
Podšmihel, Valentiničeva
ulica, Kidričeva ulica, Sp.
Rečica, Debro
Maja se je pričela izgradnja primarne
kanalizacije
na
delu
Podšmihela.
Kanalizacijski vodi in vodi izvajalcev
gospodarskih javnih služb so bili položeni v
cestno telo. Dela so bila zaključena pred
prireditvijo Pivo in cvetje.
Po terminskem planu se je junija začela
izgradnja 520 m dolgega voda v
Valentiničevi ulici, kjer je podjetje Gradnje
Žveplan izvajalo tudi hišne priključke.
Elektro Celje in Elektro Turnšek sta v cesto
položila svoje instalacije. Elektro Celje
namerava svoje vode, položene v 50. in 60.
letih prejšnjega stoletja, prestaviti v cestno
telo, Elektro Turnšek pa namerava v
prihodnosti zamenjati koaksialne kable z
optičnimi kabli, ki bi omogočili različne
signale do končnih uporabnikov po znatno
višjih hitrostih. V tej ulici je Pivovarna Laško,
d. d., obnovila tudi hišne priključke.
Preplastitev Valentiničeve ulice je bila
zaključena sredi septembra 2008.
Konec junija se je začela obnova
infrastrukture na Kidričevi ulici (vodovodni
priključki, kanalizacija, primarni in
sekundarni vodi, polaganje instalacije za
optični kabel). Oktobra 2008 se bo začela
izgradnja 700 m kanalizacije v Sp. Rečici.
Vsem občanom, ki živijo na območjih, kjer
so se izvajala dela, se zahvaljujemo za
razumevanje in potrpežljivost zaradi
prometnih zapor.

12 m3 rezervoar nad Tevčami

Vodovod Debro
Konec avgusta 2008 se je pričela gradnja
vodovoda Debro, ki bo v sistem javne
oskrbe na novo vključil 19 gospodinjstev.
Vod je dolg 2300 m. Z vodovodnim
omrežjem bo tako pokrit najsevernejši del
občine na desni strani reke Savinje.
Vrednost izgradnje vodovoda znaša
dobrih 45.072 evrov z DDV-jem, dela pa
izvaja GM Trbovc iz Rečice.

Vodovod Trnovo
Prebivalci Trnovega že vrsto let živijo na
območju, kjer voda v določenih trenutkih
ni primerna za uporabo. V letih 2007 in
2008 smo pripravili dokumentacijo in
pridobili soglasja lastnikov zemljišč za
gradnjo. Trenutno poteka izbira izvajalca
gradnje vodovoda Trnovo v dolžini 2700
m in izgradnje vodohrana 30 m3.
Predvidevamo, da bo gradnja vodovoda
in rezervoarja zaključena do konca I.
polovice leta 2009.
V pripravi je dokumentacija za vodovod
Mala Breza, Rimske Toplice II. etapa in
Radoblje.
Za
vodovod
Zidani
Most–Čelovnik načrtujemo, da bi izvedli
javni razpis še v oktobru 2008. Izvajalec
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo Pivovarna Laško, d. d., pripravlja
4

Priključevanje na ločeno
fekalno kanalizacijo
Občina bo za del Marija Gradca, Pot na
Šmohor in Pristavo pričela izdajati
odločbe
po
novem
odloku
za
priključevanje na omrežje. Po izdaji
odločbe se bodo zavezanci dolžni v
lastnem strošku v dveh mesecih priključiti

na priključek, ki jim je bil pripeljan en
meter v parcelo. Nanj se bodo lahko
priključevale samo fekalne vode iz
objektov. Priključek bo lahko izvedlo JP
Komunala Laško ali kateri drugi izvajalec,
le da bo moral biti ob priključitvi in
prevzemu del prisoten predstavnik JP
Komunale Laško.

OBČINSKI
PROSTORSKI NAČRT
Kar nekaj časa je že, odkar je občina začela
pripravljati novo generacijo prostorskih
aktov. Zadnje spremembe so bile
zaključene in objavljene v letih 2001 in
2002. V letu 2004 je občina pričela z
aktivnostmi
za
nove
spremembe
prostorske dokumentacije, zato je pozvala
vsa podjetja, krajevne skupnosti in občane,
da podajo svoje predloge.
Od začetka novih sprememb pa do danes
sta bila sprejeta dva nova krovna zakona na
področju prostorskega načrtovanja. To je
bil tudi vzrok za sorazmerno dolgo
pripravo dokumentacije, strokovnih osnov
za
pripravo
osnutka
občinskega
prostorskega
načrta,
za
katerega
predvidevamo, da bo dokončno sprejet v
letu 2009.
Prednosti novega prostorskega načrta so
nove možnosti in priložnosti za razvoj
lokalne skupnosti in gospodarstva.
Strategija občine je usmerjena v razvoj
dejavnosti turizma z dvema paradnima
konjema Thermano, d. d., in Rimskimi
termami. Istočasno je treba razvijati druge
zanimive destinacije. Vse naj bi potekalo v
čistem okolju in v smeri trajnostnega
razvoja. Predviden je tudi dodatni razvoj
poslovno-storitvenih
dejavnosti
in
ohranjanje
obstoječih
proizvodnih
subjektov.
Predlog osnutka bo zajemal in sintetiziral
splošno usmerjenost občine v prihodnjem
obdobju. Predvidene so širitve in
pripravljene strokovne podlage za
opredelitev območij, kot so: stanovanjska
gradnja v Debru, Sp. Rečici, Marija
Gradcu, Sevcah, Rimskih Toplicah;
turistično-rekreativna dejavnost na
Šmohorju z dvema območjema,
območje konjeniškega športa v Jagočah,
turistično območje na severnem delu
Šmihela, območje za golf na Marofu;
oblikovanje središča Rimskih Toplic med
blokovskim naseljem in glavno cesto G15; obrtna cona v Zidanem Mostu in
poslovno obrtno območje na Sevcah. V
izdelavi je tudi prometna študija mesta
Laško, katere zaključki bodo prav tako
povzeti in bodo sestavni deli občinskega
prostorskega načrta. Tudi v prihodnosti so
predvideni intenzivna gradnja javnih
vodovodnih
sistemov,
izgradnja
kanalizacije, rekonstrukcije in modernizacije
cestnega omrežja z izgradnjo kolesarskih
poti in pločnikov.

Posegi na območja
kmetijskih zemljišč in gozdov
Posebno pozornost si zasluži omenjena
problematika. Trenutno imamo 350
predlogov t. i. izjemnih posegov. Postavili
smo kriterije za pripravo stališč občine do
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teh predlogov, ki so: komunalna
opremljenost, geologija in oddaljenost
od bližnjih stavbišč. Potrdil jih je tudi
Občinski svet. Z njimi želimo doseči, da se
glavna načela in usmeritve države,
zakonske določbe in ekonomičnost glede
lokalne infrastrukture upoštevajo. Lokalna
skupnost usmerja gradnjo v območja
obstoječih naselij, kjer je infrastruktura že
prisotna. Teh naselij je v občini 85 na
površini 197 km2.
Specifičnost laške občine je ozka dolina s
hudourniško reko Savinjo in drugimi
hudourniškimi
vodotoki,
glavno
železniško progo Dunaj–Trst in glavno
cesto G1-5 Celje–Drnovo. Zaradi
omenjene infrastrukture in hribovitih
predelov, kjer so plazovi, je treba tudi v
oddaljenih naseljih zagotoviti možnosti,
da se izvajajo nadomestne gradnje,
rekonstrukcije in nekaj malega širitve
stavbišč, ki zagotavljajo, da bodo ljudje
tam tudi ostali.

Ureditev infrastrukture v
Debru (Košak–Brilej)
V poletnih mesecih so se izvajala in
zaključila obnovitvena dela na celotni
infrastrukturi na omenjenem območju, ki
ga je neurje prizadelo v letu 2005.
Vrednost del je znašala 66.773,26 evrov.
Obnovili so se javni vodovod, meteorna
kanalizacija, preplastila se je cesta, na
novo se je zgradila fekalna kanalizacija,
pripravila pa se je tudi instalacija za javno
razsvetljavo.

Sanacija usada leve brežine Savinje v Zidanem Mostu
Avgusta je bila končana sanacija usada leve brežine Savinje v Zidanem Mostu. Saniran
plaz je v neposredni bližini železniške proge in na LC 700120 Obrežje–Briše–Gračnica.
V poplavi leta 2007 se je del varovalne brežine, ki je bil saniran v letih 2001–2002,
posedel za dober 1,8 m in zdrsel v strugo reke Savinje. Približno 25 metrov ceste je bilo
poškodovane, zaradi zelo strme brežine pa
je bilo pričakovati širjenje poškodb na
cestišču. Sanacija nestabilne brežine je
izvedena z globoko temeljeno konstrukcijo
na pilotih manjšega premera. Pilotna stena
je sestavljena iz pilotov, preko katerih je
povezovalna greda v obliki zidu, visokega
dva metra. Za gredo je kamniti zasip, pred
pilotno steno pa se je uredila brežina. Z
izvedenimi sanacijskimi ukrepi je cesta
zavarovana. Saniral se je tudi poškodovani
del ceste.
Vrednost investicije znaša 150.000 EUR.
Občina Laško bo finančna sredstva za izvedbo investicije pridobila iz proračuna RS na
podlagi programa odprave posledic škode zaradi neurja s poplavo 18. septembra 2007.
Sanacijska dela je izvedlo podjetje AGM Nemec, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa je vršil
nadzornik Jožef Lukmar, s. p.
Ljubica Vižintin

Sanacija plazu v Šentr uper tu
V neurju 2005 se je pod krajevno cesto, ki vodi po pobočju hriba
Mačkovec, utrgal manjši plaz, ki je ogrožal prevoznost in varnost
prometa. Občina Laško je julija začela sanacijo plazu, izvedlo pa jo je
podjetje SMIT, d. o. o. Cestišče je stabilizirano s podpornim
objektom, in sicer z zložbo iz kamna v betonu. Z drenažo se je uredil
tudi odtok zbranih zalednih vod. Drenaža je s kanaletami speljana v
nepropustni vodotok.
Plaz je bil saniran konec avgusta. Vrednost celotne investicije znaša
15.000 EUR.
Ker nam neurje tudi letos ni prizaneslo, smo takoj začeli reševati na
novo nastal plaz, ki se je utrgal le nekaj metrov pred že saniranim plazom in ki je popolnoma
onemogočil prevoznost ceste. Poškodovana cesta povezuje kraje in se navezuje na lokalno
cesto Šentrupert–Trobni Dol, katere investicija je v pripravi.
Ljubica Vižintin
RADIJSKA ODDA
A URA"
ODDA JA "ŽUPANOV
"ŽUPANOVA

Luka Picej

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.
Ne
zamudite
naslednje oddaje, ki bo 3. novembra.

Slov esna položit ev t emeljne listine za izgradnjo poslovno-stanov anjsk ega objek ta Rimsk e Toplice
3. septembra je v središču Rimskih Toplic v prijetni družbi laških godbenikov potekala
slovesna položitev temeljne listine za izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta z
zdravstveno postajo Rimske Toplice.
Občina Laško je lani uspešno izpeljala postopek prijave na razpis Ministrstva za zdravje RS
in pridobila 187.415,68 EUR sredstev za izgradnjo zdravstvene postaje in nakup medicinske
opreme. Z gradbenimi deli je izbrani izvajalec družba Vegrad, d. d.,
iz Velenja pričel že v začetku avgusta, po pogodbi pa morajo dela
končati v devetih mesecih. Skupna uporabna površina
novozgrajenega objekta bo 1.238 m2, v njej pa bosta poleg
zdravstvene postaje (311 m2) in osmih stanovanj (741 m2) še lekarna
(92,5 m2) in zobotehnika (48 m2), predvideni pa so tudi prostori za
sedež KS Rimske Toplice (45,5 m2).
Izgradnja tega objekta za Rimske Toplice pomeni uresničitev dolgoletnih želja in prizadevanj. Rešen bo štiri
desetletja star problem zdravstvene postaje, ki je trenutno v več kot 100 let stari stavbi, v kateri je velika
prostorska stiska, medicinska oprema pa je dotrajana. Gradnja tega objekta pomeni velik korak naprej v razvoju
Rimskih Toplic, pomemben prispevek pa predstavljajo tudi nove terme in intenzivna zdraviliška dejavnost, ki
ima v teh neokrnjenih krajih velik potencial in možnosti za uspeh.
Na slovesnosti so zbrane nagovorili župan Franc Zdolšek, podžupan in predsednik KS Rimske Toplice Jože
Senica in direktor JZ Zdravstvenega doma Laško dr. Marko Ratej. Temeljno listino, ki nadomešča temeljni kamen, so vgradili župan
Franc Zdolšek, podžupan in predsednik KS Rimske Toplice Jože Senica in direktor družbe Vegrad, d. d., Matija Blagos.
Maja Bukovec
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Pr ed otv or itvijo
Vr t ca Debr o
Ob občinskem prazniku, 7. novembra, je
predvidena tudi slovesna otvoritev Vrtca
Debro. V času, ko pišemo ta prispevek, so
gradbena dela na objektu v zaključni fazi, v
oktobru bo postavljena še oprema v objekt,
montirana bodo tudi zunanja igrala. Za
oktober je razpisan tudi tehnični pregled
vrtca, in če bo vse potekalo po zastavljenem
načrtu, bo Vrtec Debro do novembra
pridobil uporabno dovoljenje. Več o
otvoritvi v decembrski številki.

Zaključek razpisa o dodeljev anju pomoči za
ohranjanje in razv o j kmetijstv a in podeželja Občine
Lašk o v letu 2008
Občina Laško je v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013
izvedla javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja Občine Laško v letu 2008. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
25/08, na spletnih straneh Občine Laško, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti in
v medijih (TV Krpan). Sredstva v višini 68.782 EUR so se na podlagi javnega razpisa
dodelila 33 upravičencem, in sicer za naslednje namene:
•
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
•
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
•
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Prav tako bo Občina Laško v skladu s Pravilnikom za programsko obdobje 2007–
2013 objavila razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja Občine Laško v začetku leta 2009. Več informacij dobite na Občini Laško,
pri Dragici Levstik, tel. št. 03 73 38 736.

Stanka Jošt
O B Č I N A L A Š K O obvešča zainteresirane ponudnike, da je na
spletnih straneh Občine Laško (http://www.lasko.si) in na oglasni
deski Občine Laško o b j a v i l a
ZBIRANJE PONUDB
ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO
OBJEKTA LOKAVEC 5, 3272 RIMSKE TOPLICE, S
PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM:
Predmet prodaje je nepremičnina, ki jo v naravi predstavlja
starejša poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu
Lokavec 5, 3272 Rimske Toplice. Objekt etažnosti K+P+2 je bil
zgrajen leta 1942 in je dostopen po lokalnem asfaltnem cestišču, v
zadnjem delu po makadamskem cestišču. Objekt ni priključen na
javni vodovod. Posest sestavljajo nepremičnine parc. št. 505/3 –
dvorišče v izmeri 1473 m2 in poslovna stavba 150 m2, vpisani v z. k.
vložku 137, k. o. 1041 – Lokavec. Na osnovi potrdila Občine Laško
št.: 3502-7/2007 z dne 4. 6. 2007 je parcelna št. 505/3, k. o. Lokavec,
v cenitvenem poročilu vrednotena kot stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za nepremičnino je 55.240,00 EUR in velja do
odprodaje nepremičnin, vendar najdlje do 28. 11. 2008. Objekt bo
prodan z neposredno pogodbo najboljšemu ponudniku. V
postopku razpolaganja bo prodajalec z zainteresirano osebo ali
osebami opravil pogajanja o ceni.
Zainteresirane ponudnike vabimo, da vključno do 28.
novembra 2008 posredujejo svojo ponudbo priporočeno po pošti
na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. Ponudbo
lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije po
veljavnih predpisih. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti
naslednje podatke oziroma dokumente:
• naziv kupca in njegov točen naslov,
• fizične osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in
osebni dokument, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti
še izpis iz registra Davčne uprave RS, star največ 30 dni,
• pravne osebe pa morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko
številko, davčno številko, matično številko, transakcijski račun,
podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni.
in
J A V N O D R A Ž B O ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
NA NASLOVU ŠMARJETA 11, 3272 RIMSKE TOPLICE, S
PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM:
Predmet prodaje je poslovno-stanovanjski objekt, etažnosti
K+P+1, na naslovu Šmarjeta 11, Rimske Toplice, s pripadajočim
zemljiščem, ki ga v naravi predstavljajo nepremičnine:
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Dragica Levstik

Objekt je bil zgrajen pred približno 80 leti, leta 1974 pa je bil v
celoti prenovljen in dograjen. V zgornjem nadstropju je stanovanje,
v pritličju pa je ambulanta s pripadajočimi prostori. V kleti je
kurilnica. Objekt je masivno grajen in temeljen na kamnitih
pasovnih temeljih. Zidovi so zidani s kamnom in opeko. Stropne
konstrukcije so leseni tramovni stropovi. Strešna konstrukcija je
leseno trapezno vešalo, streha je prekrita z opečnim zareznikom,
žlebovi so pocinkani, fasada je ometana s klasičnim ometom.
Objekt je priklopljen na javni vodovod in kanalizacijo, elektro
omrežje in telefon. Ogrevanje je centralno, energent je kurilno olje.
Zidovi so grobo in fino ometani ter beljeni. Svetla višina prostorov
je cca 2,80 m. Stavbno pohištvo je leseno, okna so klasična z
dvojno zasteklitvijo, vendar že
potrebna obnove. Tla so
obložena s PVC oblogami
oziroma s klasičnim parketom.
Sanitarije so opremljene po
predpisih. Instalacije v objektu
so vse v podometni izvedbi.
Objekt je v celoti solidno
vzdrževan. Lokacija objekta je
dobra, nahaja se v naselju
Šmarjeta v neposredni bližini
cerkve in je od centra Rimskih
Toplic oddaljena 500 m.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško št.: 3506012/2008 z dne 18. 3. 2008 izhaja, da se nepremičnina nahaja na
območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Ur. list RS, št.
86/2001 in 98/2002) ureja z Odlokom o PUP za Občino Laško (Ur.
list RS, št. 79/2002, 45/2003, 60/2005, 96/2005, 103/2005,
104/2006, 51/2007 in 2/2008) in je po osnovni namenski rabi
stavbno zemljišče.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena
224.163,47 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
Javna dražba se bo vršila 5. novembra 2008 v sejni sobi Občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se
bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z
dokazili, navedenimi v objavi javne dražbe. Udeleženci, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati
tudi varščino v višini 20 % izklicne cene nepremičnine. Z vplačilom
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu prodaje ter javne
dražbe lahko interesenti pridobijo na tel.: 03 7338 700, 03 7338
712 ali e-naslovu obcina@lasko.si oziroma stanka.jost@lasko.si.
Po prehodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so
predmet prodaje.
Stanka Jošt

Občinska uprava
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 20/08), in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Uradni list RS, št.
42/08) Občina Laško objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2008
I. NAROČNIK
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03 7338 700, faks 03 7338
740.
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v
letu 2008 v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
III. UPRAVIČENCI
Do sredstev so upravičeni:
• samostojni podjetniki,
• mikro in mala podjetja.
–

–

Mikro podjetje je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, in
• vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.
Malo podjetje je družba, ki ni mikro podjetje po prejšnji alinei, je
neodvisno podjetje in izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov,
• vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov.

Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna
gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna
podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi
od 25 %. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike.
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo
investicije na območju Občine Laško. Upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje.
Do sredstev
dejavnost v
poslujejo v
kopenskega,

niso upravičena podjetja v težavah, podjetja, ki opravljajo
kmetijskem sektorju ali sektorju ribištva, in podjetja, ki
sektorju jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva ter
pomorskega in letalskega transporta.

Podjetja v težavah so podjetja:
• nad katerimi je začet stečajni postopek ali so v postopku prisilne
poravnave,
• ki so v zadnjih dveh letih zmanjšala število zaposlenih za več kot 20 %,
• ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter z zamudo plačujejo
druge svoje obveznosti,
• če druge okoliščine iz poslovanja podjetja kažejo na slabo stanje v
podjetju.

•

prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Laško, vsaj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Laško.

INTENZIVNOST POMOČI:
do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 3 minimalne plače pri
samozaposlitvi.
UPRAVIČENI STROŠKI:
• stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev.
• do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače za zaposlitev brezposelne
osebe.
VI. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec Vloga za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško,
• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim
ukrepom.
Vloga mora biti izpolnjena računalniško in oddana v zaprti kuverti, ki
mora biti opremljena z naslovom pošiljatelja in označena z oznako »NE
ODPIRAJ – RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2008«, od začetka razpisa
do 15. novembra 2008 oziroma do porabe sredstev, in sicer:
• po pošti priporočeno na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 15. 11. 2008),
• osebno v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
najkasneje 15. 11. 2008.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih in
pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa.
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu, in
sicer do porabe sredstev.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila:

Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih Odbor za gospodarski razvoj
Občine Laško določi glede na potrebe z vsakokratnim razpisom.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor
Občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom na
predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev,
namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove
k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s
pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne
bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo
s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.

IV. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE,
UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v občini Laško, znaša 10.000,00 EUR.
Sredstva bodo dodeljena opravičencem po pravilu "de minimis", kar
pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu, ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede na
instrument ali namen pomoči.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v
roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.

V. FINANČNA SREDSTVA SE NAMENIJO

Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika,
preverja odbor za gospodarski razvoj Občine Laško, na terenu pa preverja
namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.

ZA POSPEŠEVANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST
NAMEN UKREPA:
• odpiranje novih delovnih mest,
• kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za
nedoločen čas.
OBLIKA POMOČI: dotacija.
POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
• zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih
mest delodajalca,
• če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s
povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih,
• novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti
pomoči,
• zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za
zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, vsaj en mesec pred dnevom
zaposlitve,
• ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja
subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,
• kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se
upošteva tudi samozaposlitev; brezposelna oseba je morala biti

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2008.
VIII. NADZOR IN SANKCIJE

Upravičenec je dolžan Občini Laško v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je
vsak čas možna kontrola realizacije ukrepa ter vpogled v dokumentacijo
izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem. V primeru ugotovitve
nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do
pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine
Laško in v Uradu župana – Referat za gospodarske zadeve, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, mag. Andrej Flis, tel. 03 73 38 731, e-mail:
andrej.flis@lasko.si, vsak delovni dan od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure.
Datum: 10. 9. 2008
Številka: 322-4/2008

Občina Laško
Franc Zdolšek, župan, l. r.
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Občinska uprava
Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini (Uradni list RS, št.
99/2007) Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 99/2007) in Odloka o proračunu Občine
Laško za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/2008) Občina Laško objavlja

J avni razpis za enkratno denar no pomoč za študij v tujini za
let o 2008
I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev: Predmet javnega razpisa
so sredstva, ki se dodeljujejo za enkratno pomoč za študij v tujini. Sredstva v letu 2008
so predvidena v višini 4.286 EUR. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, ki so
zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2008.
II.
-

Upravičenec: Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
ima državljanstvo Republike Slovenije,
ima stalno prebivališče v Občini Laško,
ima status študenta in ni v rednem delovnem razmerju,
ima opravljene obveznosti za preteklo leto študijsko leto, tako da izpolnjuje pogoje
za redni študij ali temu enakovredni vpis v naslednjo stopnjo izobraževanja v
naslednjem študijskem letu.

Upravičenci so tudi tisti, ki so v preteklem šolskem letu (2007/2008) uspešno zaključili
zadnji letnik študija v tujini, imajo o tem vse potrebne dokaze, so se takoj po končanem
študiju zaposlili in ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. alinee zgoraj naštetih pogojev.
III. Merila: Merila, po katerih bodo ovrednotene prijave, so v Pravilniku o enkratni
denarni pomoči za študij v tujini (Uradni list RS, št. 99/2007) ter objavljena na spletni
strani in na oglasni deski Občine Laško.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
IV. Oddaja in dostava vlog
Prosilci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno na
naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško s pripisom "Vloga za dodelitev
enkratne denarne pomoči za študij v tujini".
V. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
na Oddelku za družbene dejavnosti pri Jasni Kermelj ali po telefonu 03 733 87 20.
Številka: 603-1/2008
Datum: 19. 9. 2008

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

OBVESTILO ZA JAVNI RAZPIS
za finančne spodbude za obnovo
fasad v starem mestnem jedru
Laško JR - F 2008
Občina Laško sporoča zainteresiranim
fizičnim osebam, ki so lastniki oziroma
solastniki objektov na naslovih Aškerčev
trg, Orožnov trg, Valvasorjev trg, Mestna
ulica in Trubarjeva ulica do vključno hišne
številke 31, brez hišnih številk 26, 28 in 30,
ter Savinjsko nabrežje 2, 4, 6 in 6 a, da je
rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev na Javni razpis
za finančne spodbude za obnovo fasad v
starem mestnem jedru Laško JR - F 2008,
podaljšan do vključno 17. 11. 2008.
Popravljeno besedilo javnega razpisa,
vključno
z
brezplačno
razpisno
dokumentacijo,
je
zainteresiranim
občanom od dneva objave do izteka
prijavnega roka dosegljivo na spletni strani
Občine Laško (www.lasko.si), v Glavni
pisarni Občine Laško in v Uradu župana
– Referatu za gospodarske zadeve,
Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Dodatne informacije o razpisu lahko
interesenti dobijo po telefonu 03 7338
700 ali 03 7338 712 vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure oziroma na
elektronskem naslovu lasko@lasko.si oz.
stanka.jost@lasko.si.
Stanka Jošt

Odkr itje spominsk ega obeležja p adlim bor cem Celjsk e čet e
31. avgusta je v Šentrupertu nad Laškim pri domačiji Gobec potekalo odkritje
spominskega obeležja padlim borcem Celjske čete, ki so izgubili življenje v spopadu na
tej kmetiji. Poboj dela Celjske čete, v katerem je bilo pet mož, od tega tudi eden iz
Palestine, se je zgodil 27. avgusta 1941. Partizani so se na domačiji hoteli odpočiti, a
jih je nekdo prijavil Nemcem. Po daljšem
obstreljevanju skednja, na katerem so bili
partizani, so skedenj zažgali. Na zadnjem boju
Celjske čete so tako štirje borci zgoreli, eden pa
se ni uspel prebiti iz gorečega skednja.
Na odkritju spominskega obeležja so bili tudi
pomembni slovenski in tuji gostje: minister za
obrambo, gospod Karl Erjavec, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, gospod
Janez Stanovnik, veleposlanik Arabske republike Egipt, nj. eksc. gospod Ahmed Farouk,
generalni konzul Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, nj. eksc. gospod Jim
Newman, častni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije, nj. eksc. gospod Samir Amarin, predsednik Arabskega kluba v Sloveniji,
gospod Fouad Al-Mansour, in ambasador Palestinskih ozemelj pri EU, nj. eksc. gospod Ibrahim Khraishi.
Karl Erjavec je v govoru poudaril, da so bili ti borci pogumni ljudje, ki so se uprli sovražniku – nemškemu stroju. To, da sta bila del
Celjske čete tudi dva Palestinca (eden je potem padel v bitki pri domačiji Gobec), kaže na to, da je bil boj proti
nacizmu in fašizmu globalni spopad. In prav je, da smo se Slovenci uprli, saj tako danes nimamo nad sabo
nobenega naroda. Narodnoosvobodilna borba in partizanski odpor sta bili edini pošteni odločitvi našega
naroda. Dejal je tudi, da ga skrbi, da se je že velikokrat govorilo o spremembi zakonov, ki bi spreminjali našo
zgodovino in tega ne smemo dopustiti. Janez Stanovnik je v govoru dejal, kako fascinantno je, da se je na
koščku zemlje peščica ljudi uprla Hitlerju in mu rekla ne. In iz tega ne se je rodila slovenska država.
Število žrtev je v tem primeru majhno v primerjavi z vsemi žrtvami, ki jih je za sabo pustil
narodnoosvobodilni boj. A vseeno jih je treba počastiti, saj so se uprli Hitlerju, čeprav so vedeli, da bodo
težko prišli živi iz boja. Odkritje spomenika je bilo pomembno za vse, ki so bili del narodnoosvobodilnega
boja, kot tudi za druge generacije, tudi za mlade.
Simona Gobec
Foto: Gregor Katič
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Občinski svet in tretja razvojna os

12. redna seja Občinskega
sveta Laško
Občinski svetniki so na 12. redni seji
zasedali 24. septembra 2008. Največ
časa so razpravljali o študiji in
predlogu umestitve tretje razvojne
osi oz. državne ceste med avtocesto A1
in A2, na katero so podali svoja mnenja.
Pri razpravi so sodelovali Civilna
iniciativa
Laško,
predstavnica
Ministrstva za promet, predstavnik RC
Celje planiranje idr. Svetniki so po
triurni razpravi sprejeli sklep o tem, da
Občinski svet zadolžuje župana in
Občinsko upravo, da aktivno sodelujeta
v pripravi vseh prostorskih aktov za
umestitev ceste, pri tem pa upoštevata
pripombe Občinskega sveta, civilne
iniciative in gospodarskih družb in o
tem poročata Občinskemu svetu. Ob
tem še gre poudariti, da je Občina
Laško edina občina v Sloveniji, ki je o
študiji predloga umestitve trase
razpravljala s svetniki, predstavniki
strokovnih služb in civilno iniciativo.
Na
področju
prostorskega
in
komunalnega urejanja je bil v prvi
obravnavi sprejet Odlok o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat Mestne
občine Celje, Občine Laško in Občine
Štore. Prav tako je bil sprejet sklep o
določitvi cene čiščenja mobilno
pripeljanih odpadnih fekalnih vod za
uporabnike, ki ne sodijo v sistem
pooblaščenega izvajalca gospodarske
javne službe.
Na področju finančnih in gospodarskih
zadev so svetniki poleg sklepa o
prenosu dveh terenskih vozil in aparata
za oživljanje v upravljanje JZ Zdravstveni
dom Laško, dali soglasje k Letnemu
poročilu
o
poslovanju
javnega
nepremičninskega sklada OL za leto
2007 in sprejeli pravilnik o dodeljevanju
finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma
v Laškem. Potrebno je bilo sprejeti tudi
Odlok o rebalansu proračuna Občine
Laško za leto 2008, Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Laško za leto 2009 ter
poročilo o realizaciji proračuna.
Sprejeli so spremembe in dopolnitve k
Odloku o ustanovitvi in delovanju Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Občini Laško, na področju
družbenih dejavnosti pa so obravnavali
in sprejeli še Sklep o ustanovitvi
Sosveta za partnersko sodelovanje na
področju varnosti v Laškem, poročilo o
delu društva ŠMOCL za leto 2007,
sprejet pa je bil tudi nov Sklep o
povišanju cene programov JZ Vrtec
Laško, vendar je cena kljub povišanju še
vedno občutno nižja od povprečne
cene v RS.
Svetniki so imenovali še dva dodatna
člana v Odbor za urejanje prostora in
komunalne dejavnosti, imenovali so
tudi namestnika predsednika Občinske
volilne komisije, člana JZ Celjske
lekarne in sprejeli Sklep o podelitvi
občinskih priznanj v letu 2008.
Maja Bukovec

Mnenja in stališča sv etnik ov in podr očnih str ok ovnjak ov
o umestitvi tr etje razv o jne osi sk ozi območje Lašk ega na
12. seji Občinsk ega sv eta Občine Lašk o
Na 12. redni seji Občinskega sveta
Laško je bila na dnevni red umeščena
tudi točka z naslovom Aktivnosti za
umestitev tretje razvojne osi v
območje Občine Laško, kjer je svoja
stališča še enkrat predstavila Civilna
iniciativa
krajanov
Laškega,
s
strokovnega
vidika
so
stališča
predstavili tudi nekateri pristojni
strokovnjaki, o točki pa so razpravljali
in svoja mnenja podali tudi svetniki in
predstavniki Občine Laško.
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, ga. Irena Zore Willenpart
(povzetek):
Pobuda za tretjo razvojno os je v
Strategiji prostorskega razvoja RS
definirana kot potrebna nova prometna
povezava in prihaja s strani regionalnih
središč, občin in ljudi, saj je prometna
povezava med kraji in mesti na
predvideni trasi izjemno slaba. Pobuda,
kje in kako naj bi predvidena trasa tekla,
pa prihaja iz strokovnih krogov na
podlagi opravljenih študij, med katere
sodi tudi Študija celovitega razvoja
območja tretje razvojne osi. Vse
predlagane rešitve so bile upoštevane v
študiji, ki jo je izdelal RC Planiranje.
Izkazalo se je, da je predlagana trasa
skozi ozemlje Občine Laško ekonomsko
najbolj smiselna. Razumemo, da imajo
občani svoje želje, vendar pa bodo
verjetno v prihodnosti prav občani tisti, ki
bodo od nas zahtevali določene
infrastrukturne ukrepe, nikomur pa ne
vsiljujemo nobenih tras. Predloge na MP
še zbiramo, pregledujemo, obravnavamo
in pripravljamo odgovore nanje. Za
konkretne odgovore glede končnega
poteka trase pa je še prezgodaj, saj je
zadeva še vedno v strokovni obravnavi.
Razvojni center Planiranje, d. o. o.;
izdelovalci študije, g. Rado Romih
(povzetek)
Smo v fazi priprave odgovorov in pri
optimizaciji delov tras na tretji razvojni
osi. Pripombe na študijo so prišle iz vseh
občin, ki ležijo ob predvideni trasi. Naša
študija obravnava vse vidike, obravnavane
so vse stanovanjske površine, površine,
namenjene gospodarstvu, dostopnost do
ceste, upoštevani so demografski kazalci,
gre pa poudariti, da je RC Planiranje le
eden od več partnerjev, ki je sodeloval pri
pripravi. Projektant same ceste je družba
DPI iz Maribora v sodelovanju s PNZ iz
Ljubljane, izdelovalec prometnega dela
študije je podjetje PNZ Ljubljana,
okoljskega dela pa OIKOS iz Domžal. Z
vsemi sodelujočimi smo glede na
pripombe, ki so prispele, pripravili
optimizacijo vseh variant. Pri tem smo
ugotovili, da varianta G-1 ne bi rešila
težav, varianta G-3 pa je bistveno manj
ugodna za reševanje naraščajočega
prometa v Laškem in Zasavju. Varianta
trase G-2 čez Občino Laško v največji meri
reši prometni problem na relaciji
Celje–Laško, z ustrezno navezavo v
Hrastnik in Zidani Most pa tudi problem
Zasavja.

V zvezi z demografskimi rešitvami naj
povem, da Občina Šentjur in Občina
Kozje zagovarjata varianto G-1, Občina
Prebold pa ji nasprotuje, torej trditve, da
se z varianto G-1 vsi strinjajo, ne držijo.
Glede na povedano smo poskušali
varianto G-2 optimizirati tako, da bi kar v
največji meri upoštevala predloge in
rešila probleme, ki se pojavljajo v Laškem
in Rimskih Toplicah. Po zadnji optimizaciji
poteka od Celja mimo Tremarij, kjer je
predviden avtocestni priključek, zahodno
od železniške proge, nad progo v hribu
proti Laškemu, kjer teče po zahodni strani
v hribu v večjem vkopu in tako zaobide
naselje Debro. Ceste se iz naselja Debro
ne bi videlo. V nadaljevanju cesta preide
dolino Rečice, kjer je bil predviden
avtocestni odcep za Laško. Nato preide v
predor, v Strmci iz predora naprej čez
Savinjo in proti Rimskim Toplicam. Eden
večjih problemov, ki so se pojavili, je
prečkanje doline Rečice, zato smo proučili
možnost, da se avtocestni priključek tu
ukine in dolino le prečka z nadvozom,
priključek pa smo predvideli na mestu,
kjer pride cesta iz predora na območju
Strmce, kjer zaobide naselje goste
poselitve. Poleg tega je trasa na območju
Debra premaknjena še bolj proti zahodu,
kot je bilo mišljeno prvotno, in se bo
fizično naselju izognila. Optimizacija v
Rimskih Toplicah predvideva, da bi se
trasa držala levega brega še naprej in bi
tekla za naseljem v predoru, nato pa
južno od naselja preide iz predora, čez
Savinjo in teče vzporedno s sedanjo cesto
proti Zidanemu Mostu, kjer je predviden
priključek, ki se navezuje tudi na novo
cesto iz Novega mesta. Na mestu, kjer se
priključi cesta iz Hrastnika, je bil prej
predviden avtocestni priključek, ki ga po
novi varianti ne bi gradili, tako da bi južni
priključek v Laškem služil tudi za Rimske
Toplice. Trasa tako ne bi prizadela naselja
Rimske Toplice. Priključek v Rimskih
Toplicah se tehnično še vedno da
izgraditi, če se bo v prihodnosti pokazala
potreba za to. Takšna trasa je po našem
mnenju optimalna za Laško, Debro in
Rimske Toplice. Seveda se vseh
problemov ne da rešiti, upoštevati pa
moramo, da se bo prometno stanje še
slabšalo. Vplivi prometa na zrak že
obstajajo in se bodo v prihodnje še
povečevali. Dejstvo pa je, da sodobne
ceste z boljšo pretočnostjo manj
onesnažijo okolje, prav tako se da omejiti
in obvladovati hrup.
OIKOS Domžale, d. o. o., izdelovalci
analize vpliva na okolje, ga. Mojca
Hrabar (povzetek):
Naše podjetje je dobilo naročilo, da
izdelamo študijo okoljskih vplivov za vse
variante, ki so bile predlagane. Pri tem
smo uporabili primerjalno metodologijo,
pomagali pa smo si tudi z drugimi
postopki iz tujine. Merila za vrednotenje
so bile mejne vrednosti, ki so predpisane
z zakonodajo, in določene prepovedi,
prav tako predpisane z zakonodajo. Na
primer za zrak in hrup imamo z zakonom
določene mejne vrednosti, dnevne,
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nočne in podobno, prepovedi pa se
nanašajo recimo na rabo v zvezi z
vodnimi viri, vodovarstvenimi območji,
varovanje narave, kulturne dediščine in
podobno. Pri izdelavi poročila smo
upoštevali sedanje in prihodnje stanje,
ko bo trasa zgrajena. Tako smo prišli do
določenih
zaključkov,
kot
so
predstavljeni v poročilu. Določenim
obremenitvam in vplivom v okolju se ne
da izogniti, sledili smo tistim, ki so še
sprejemljivi, dejstvo pa je, da je zelo malo
odsekov, kjer so vplivi tako veliki, da niso
več sprejemljivi. Z vidika obremenitve na
okolje in varstva okolja je ta varianta
trase tista, ki je najbolj sprejemljiva in
najmanj vpliva na okolje.
Mnenja
svetnikov
in
župana
(povzetki):
Svetniki Občinskega sveta Laško
pozdravljajo umestitev tretje razvojne osi,
saj cesto potrebujemo, poudarjajo pa, da
je potek trase treba še bolj optimizirati in
prilagoditi tako, da bi prinesla čim manj
negativnih vplivov in posledic na
poselitev, prav tako naj se izogne
termalnim vrelcem, dolini Savinje in
vodnim virom. Na splošno so mnenja, da
je treba tudi prispevek civilne iniciative
šteti za pozitivno, saj je opozorila na
nekatere probleme, ki bi se mogoče sicer
prezrli. Večina se nagiba k mnenju, da
umestitev hitre ceste pomeni pozitiven
prispevek k socialnemu, gospodarskemu
in turističnemu razvoju v naši občini. V
primeru hitre ceste po drugih variantah
(G-1 in G-3) obstaja bojazen, da promet
skozi Občino Laško ostane, saj se lahko
predvideva, da promet iz Krškega v Celje
ne bo potekal preko Trbovelj, temveč še
vedno skozi Laško, tako pa bo prometni
problem v Laškem ostal nerešen oziroma
se bo iz leta v leto povečeval, že sedaj pa
tranzit poteka skozi naselje. Trenutno so
na cesti skozi Laško postavljeni štirje
semaforji. Onesnaževanje in hrup, ki ju
tovorni promet in osebni avtomobili
povzročajo z ustavljanjem pri rdeči luči,
sta najbrž večja, kot bi bila, če bi ta
promet gladko potekal po viaduktih in
predorih mimo Laškega. Tretja razvojna
os pa pomeni tudi ključ do napredka pri
hitrejšem pretoku prometa, k boljši
regionalni in lokalni povezanosti ter
razvoju podeželja. Dejstvo je, da
izgradnja tako velikega projekta
potrebuje natančno in kritično presojo
pozitivnih in negativnih vplivov, vseh
pripomb in kritik krajanov, da bi se našla
tista možnost, za katero bi lahko rekli, da
je optimalna in da bo zadostila tako
svojemu namenu kot zahtevam krajanov.
Vsem negativnim vplivom se ob tako
velikem projektu ni mogoče izogniti,
lahko pa jih minimiziramo.
Občinski svet Občine Laško je po triurni
razpravi sprejel sklep, da je Občinski svet
Laško obravnaval problem umestitve
tretje razvojne osi skozi občino Laško in
da zadolžuje župana in občinsko upravo,
da aktivno sodelujeta v pripravi vseh
prostorskih aktov ZA umestitev ceste na
območju Občine Laško, pri tem pa
upoštevata pripombe Občinskega sveta,
civilne iniciative in podjetij in o tem
poročata Občinskemu svetu.
M. B.
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Hitra cesta sk ozi oči C ivilne iniciativ e krajanov Lašk ega
Kot odgovor na javno objavljeno Študijo variant s predlogom najustreznejše variantne
rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in A2, ki jo je pripravil RC Planiranje,
d. o. o., iz Celja in ki je predlagala koridor čez laško občino, smo 8. junija 2008
ustanovili Civilno iniciativo krajanov Laškega (CIKL), katere osnovni cilj je preprečiti
umestitev omenjene trase skozi Občino Laško. Po pogovoru pri županu Francu Zdolšku
smo dosegli, da je bila študija 18. junija 2008 predstavljena tudi javnosti v Kulturnem
centru in kot takšna doživela popolno nasprotovanje prisotnih občank in občanov. V
podporo nasprotovanju smo zbrali 1.523 podpisov in jih predali županu.
V predpisanem roku smo podali številne pripombe na omenjeno študijo na Ministrstvo
za okolje in prostor (MOP). Po posredovanju na Uradu predsednika vlade smo pred
kratkim dobili odgovore, ki so vsi napisani v smislu, da imamo že tako dovolj
onesnaženo okolje, da se bo kakovost bivalnih razmer z novo cesto res poslabšala,
vendar bo še vedno v mejah zakonsko dovoljenih normativov. Na pavšalno
vrednotenje vplivov na okolje kaže tudi odgovor, da po slovenskih predpisih ali
standardih s področja kmetijstva ni prepovedana pridelava hrane na površinah ob
prometnicah. Slovenska zakonodaja v Uredbi o mejnih vrednostih letnega vnosa
nevarnih snovi v tla jasno navaja nevarne snovi (večina izhaja tudi iz prometa) in mejne
vrednosti, katerih prekoračitev pomeni nesprejemljiv vpliv na človekovo zdravje in
okolje, kar v študiji, kot tudi v odgovoru ni upoštevano.
Odgovor je posredovala tudi Občina Laško, ki je vrisala nekoliko spremenjeno traso s
pomikom zahodno v rečiško dolino in na levi breg reke Savinje pri Rimskih Toplicah, in
hkrati zapisala, da Občina Laško omenjeno traso podpira, čeprav ta trditev takrat ni bila
podprta s sklepom Občinskega sveta. Na omenjeno dejanje je CIKL poslal pripombo
županu Občine Laško, a odgovora nismo prejeli.
V raziskovanju zgodovine 3. razvojne osi, katerega srednji del naj bi bila omenjena
povezava avtoceste A1 in A2, smo našli tudi drugačna mnenja stroke, kot so zapisana
v zgoraj omenjeni študiji. Januarja 2007 (en mesec pred izdajo naročila RC Planiranju)
je Omega Consult iz Ljubljane objavil svoj Projekt celovitega razvoja območja tretje
razvojne osi, kjer je kot najugodnejšo opredelil traso čez Trbovlje, vendar je študija iz
nam še nedostopnih podatkov romala v koš, čeprav je bila sofinancirana iz skladov EUja in kot takšna dobila možnost tudi za sofinanciranje projekta. Trasa skozi Občino
Laško je bila ocenjena slabo, predvsem z vidika težke umestitve v prostor, majhne
razvojne vrednosti in družbene nesprejemljivosti.
Poslanec v Državnem zboru Matjaž Han je zastavil poslansko vprašanje na MOP in na
Ministrstvo za promet, a dobil jasen odgovor, da nikakršne rešitve, ki bi pomenile
povečanje vrednosti investicije, ne pridejo v poštev. Po pogovorih z odgovornimi na
MOP-u je znano dejstvo, da je trasa v srednjem delu 3. razvojne osi že tako ali tako
ekonomsko neupravičena in da na dodatna vlaganja za zmanjšanje negativnih vplivov
na okolje lahko pozabimo.
CIKL je bil povabljen na 12. redno sejo Občinskega sveta 24. septembra 2008, kjer smo
predstavili svoja stališča proti umestitvi hitre ceste. Posebej je bila poudarjena skrb
zaradi poslabšanja bivalnih razmer (hrup, izpusti toplogrednih plinov, trajna
degradacija okolja, povečana tveganja za poslabšanje zdravja …) in to na račun
povečanega tranzita, predvsem iz Balkana v zahodno Evropo. Tudi strokovnjaki namreč
jasno priznavajo, da občanke in občani Laškega z omenjeno hitro cesto ne bomo
pridobili pri lokalnem prometu ničesar, saj imamo že sedaj dobro dostopnost do
avtoceste A1. Na seji smo sicer dobili verbalno podporo večine svetnic in svetnikov, ki
pa so v svojih poznejših razpravah omenjeno traso v večini podprli in tako pokazali
določeno mero dvoličnosti. V pogovoru z nekaterimi se je zelo jasno pokazalo dejstvo,
da omenjene študije in problematike prometne ureditve ne poznajo. Od predstavljalca
študije in predstavnikov države tudi niso dobili ustreznih informacij. Trenutno RC
Planiranje iz Celja pripravlja optimizacijo trase, ki predvideva nekaj popravkov, a trasa
se v osnovi ne spreminja. Oktobra letos naj bi bila optimizirana trasa predstavljena
javnosti.
Predstavniki CIKL-a smo trdno odločeni, da nas oznake »skupina cepetajočih
najstnikov« (TV Krpan), »naši nasprotniki« (župan) in celo »telebani« (občinski svetnik)
ne bodo ustavile, ampak bomo delali naprej, s ciljem, da dokažemo dejstvo – z
omenjeno traso laška občina precej več izgubi, kot pridobi, glede obvladovanja
povečanega prometa po obstoječi državni cesti pa obstajajo tudi boljše rešitve. Vse
zainteresirane občanke in občane vabimo, da se nam pridružite –
ciklasko@gmail.com ali obiščete našo internetno stran www.cikl.info.
Civilna iniciativa krajanov Laškega
Franci Vindišar

Tretja razvojna os

Tr etja razv o jna os in v ar ianta odseka G-2 sk ozi Lašk o
Že vrsto let potekajo aktivnosti za določitev poteka trase 3.
razvojne osi, ki bi povezovala severni del Slovenije z južnim
delom, natančneje z Novim mestom. Pripravljenih je bilo že kar
nekaj študij, ki so izkazovale primernost umestitve v prostor.
Zadnjo študijo variant je pripravilo podjetje Razvojni center
Planiranje, d. o. o., iz Celja in jo 27. maja 2008 v Sevnici predstavilo
županom. Investitor in naročnik študije je bilo Ministrstvo za
promet, Direkcija republike Slovenije za ceste. Odgovorni
koordinator naročnika je bil DDC, Svetovanje inženiring, d. o. o.,
Ministrstvo za okolje in prostor pa je zastopala mag. Helena Šolar.
Študija je bila izdana pod številko projekta 302-2-1/07 april 2008.
Iz Študije variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo
državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2 izhaja, da je
najugodnejša trasa državne ceste G2–H2–I1.
Po tej varianti odseka G2 naj bi trasa potekala od Lopate,
Medloga, skozi predor pod Košnico, mimo Tremarij, zahodno od
železniške proge preko viaduktov in tunelov do Sp. Rečice, nato v
tunel pod Strmco, nadalje čez reko Savinjo na levi breg nad
čistilno napravo preko Rimskih Toplic, pod kompleksom
zdraviliškega parka Rimske Toplice, nato preko Obrežja pri
Zidanem Mostu, pod Veliko Kozje, z zaključkom na levi strani Save
do Radeč.
Odsek H pomeni del med Radečami in Boštanjem. Tu je kot
najugodnješa predlagana varainta H2. Odsek I je odsek od
Boštanja do avtoceste A2. Kot najustreznejša je predlagana trasa
I1, ki se v kraju Raka navezuje na avtocesto A2.
Občinski svet je bil seznanjen s potekom najustreznejše trase na
junijski seji leta 2008, ko se je točka dodatno uvrstila na dnevni
red. Na tej seji sta bila sprejeta sklepa, da je Občinski svet
seznanjen z umestitvijo najugodnejše variante v območje Občine
Laško, kakor to izhaja iz študije, in da Občinska uprava zbira
pripombe in predloge na predstavljen potek trase.
Zaradi izjemne pomembnosti se je rok za podane pripombe na
predstavljeno traso G2 podaljšal do 10. julija 2008, ko je bilo na
občino naslovljeno 40 pripomb krajanov in gospodarstva. 18.
junija 2008 je v Kulturnem centru potekala predstavitev
najugodnejše trase, ki jo je predstavil direktor RC Planiranja Rado

Romih. Javne predstavitve se je udeležilo 250 občanov, bila pa je
ustanovljena tudi Civilna iniciativa krajanov Laškega, ki so podali
svoja stališča na predlagano traso. Po njihovem mnenju potek
trase preko območja Občine Laško nikakor ni sprejemljiv.
Po pridobljenih pripombah, podanih v roku, je Občina Laško
tematsko združila pripombe, ki bi jih lahko strnili v naslednji alinei:
(1) Traso je treba prestaviti zunaj območij poselitev in (2)
Traso ceste je treba umakniti iz območij termalnih vrelcev in
zaščitenih gozdov. Več kakor 90 % vseh anketiranih
gospodarskih subjektov je izrazilo potrebo po novi državni cesti v
bližini, s tem da je treba upoštevati okoljevarstvene vidike in
prednosti Občine Laško.
Občina je na podlagi podanih pripomb na Ministrstvo za okolje in
prostor posredovala dopis z grafičnim delom, v katerem je podala
predlog korigirane najustreznejše trase. Pooblastilo za takšen
predlog izhaja iz predhodnih sklepov Občinskega sveta Občine
Laško, ki dajejo občinski upravi podporo pri aktivnostih nasproti
državnim organom glede umestitve tretje razvojne osi.

Potek korigirane trase
Korigirana trasa bi z upoštevanjem glavnih pripomb, podanih
junija in julija 2008, potekala v predoru od severnega dela
Debra do Sp. Rečice, nato bi se nadaljevala preko viadukta v
Sp. Rečici, nadalje potekala iz območja kamnoloma skozi
predor pod Strmco, prečkala reko Savinjo, nadaljevala mimo
Modriča in Radobelj, zavila skozi predor pod Plazovjem po
levi strani Savinje in nadaljevala mimo Globokega,
Brstovnice, Gračnice, Obrežja in ponovno zavila v predor pod
Veliko Kozje. S tako korigirano traso bi se izognili gosteje
naseljenim krajem in zadržali nedotaknjene termalne vrelce in
varovane gozdove.
MOP nam je poslal dopis, v katerem nas seznanja, da bo
optimizacija poteka državne ceste (z upoštevanjem sklepov
občinskega sveta) preko Občine Laško zaključena oktobra 2008 in
bo tudi javno predstavljena.
Luka Picej

Dr ugi obisk otr ok iz Lašk ega v Baški na ot oku Krku
Letos so se otroci iz Laškega že drugič odpravili na počitnice na otok Krk v Baško. V Celjskem
domu, kjer so nam zopet ponudili gostoljubje, je v petih možnih terminih od 10. julija do 29.
avgusta po 10 dni skupaj počitnikovalo 57 otrok, starih od 5 do 15 let. Vsi prijavitelji za počitnice
v Baški so imeli možnost uveljavljati občinsko subvencijo ali popust na ceno letovanja za 10 dni v
primeru polnega plačila. Od tega je bilo 26 otrok z zdravstvenimi indikacijami, ki so poleg občinske
subvencije lahko uveljavljali tudi zdravstveno subvencijo. Precej otrok se je imelo lani tako lepo, da
so se letos ponovno odločili za počitnice v Baški, drugi pa so bili toliko radovedni, da so se odšli
sami prvič prepričat, kako je tam. Vreme ne bi bilo muhasto, če ne bi tu in tam ponagajalo, kljub
temu pa so otroci preživeli vesel in razigran dopust, poln novih poznanstev, čofotanja v morju, iger,
potovanje z ladjo in drugih dogodivščin. Vsi zaposleni v Celjskem domu so povedali, da so otroci
iz Laškega super gostje in nas povabili na poletne počitnice tudi v letu 2009.
Jasna Kermelj

Novi delovni stroji Komunale Laško
Javno podjetje Komunala Laško je zadnje nakupe večjih delovnih strojev oz.
opreme za opravljanje komunalne dejavnosti kupila v letih 1999 in 2000. V
začetku leta 2007 je bil načrtovan nakup bagra in valjarja, ki sta prednostno
namenjena obnovi in vzdrževanju občinskih cest. Realizacija nakupa je bila
izvedena decembra 2007. V letošnjem letu pa sta bila realizirana dva nakupa
komunalne opreme. Junija je bila izvedena zamenjava pometalnega stroja
iz leta 1991 z novim BUCHER-City Cat 2020 XL, septembra pa je bila
opravljena zamenjava smetarskega vozila MB iz leta 1996 z novim
posebnim komunalnim vozilom za odvoz odpadkov MAN z nadgradnjo
Stummer. Poglavitni razlog za nakup nove komunalne opreme je predvsem
prepogosto vzdrževanje oz. menjava rezervnih delov in premajhna delovna
storilnost. Vsi nakupi komunalnih strojev in opreme so se izvedli v skladu z
Zakonom o javnih naročilih ZJN-2.
Andrej Iljevec
11

Iz krajevne skupnosti

K S J U R K L O Š T E R S E P R E D S TA V I . . .
Re d ka p o se l j e n o s t , a ve l i ka s l o ž n o s t
Krajevna skupnost Jurklošter obsega
približno 42 km2, poseljenost pa je
redka, saj je prebivalcev le okrog 800.
V KS je osem naselij, poleg Jurkloštra
še Blatni Vrh, Lahov Graben, Lipni Dol,
Marijina vas, Mrzlo Polje, Paneče in
Polana. Največji želji krajanov sta
boljše ceste, ki bi v kraj pripeljale tudi
več turistov, in pa večnamenski objekt,
ki bi olajšal delovanje društev. Ponos
kraja
je
starodavna
kartuzija,
ustanovljena okrog leta 1170. KS
Jurklošter vodi Franc Lesičar.

Središče krajevne skupnosti je Jurklošter,
kjer so trgovina, bife, pošta, gasilski dom,
enkrat tedensko pa delujeta tudi
ambulanta in knjižnica. Pri kartuziji sta
vrtec in šola, zgrajena leta 2000; od
uvedbe devetletke učenci to šolo
obiskujejo do vključno petega razreda.
Jurklošter je dostopen iz treh smeri: iz
Rimskih Toplic, Sevnice in Šentjurja.
Predzadnji odsek ceste iz Šentjurja se
modernizira v tem času, ostalo pa bo še
300 metrov ceste od kartuzije Jurklošter
do Janezove kapele, ki jo želijo prestaviti
na staro traso, s čimer bi se promet
umaknil od kartuzije in pokopališča.
Dostop iz Rimskih Toplic, pa tudi Laškega
je otežen zaradi obeh podvozov, ki ne
dopuščata prevoza avtobusov ali večjega
tovora. Tudi zato je obisk kartuzije manjši,
kot bi si želeli.
Poleg redke poselitve se KS Jurklošter
srečuje s še enim problemom – staranjem
prebivalstva. Bojijo se, da bodo kmetije
zapuščene, nekatere, nekdaj skrbno
o b d e l a n e
kmetijske površine,
pa se bodo zarasle.
Tudi dejstvo, da se
za takšne kmetije
zanimajo
tujci,
predvsem Angleži,
jih ne navdaja z
optimizmom.
V Jurkloštru pa se
zavedajo,
kako
pomembna je skrb
za okolje, zato že vrsto let, vse od
osamosvojitve, organizirajo čistilno akcijo,
ki se je vsakič udeleži okrog 60 krajanov.
»Okolico smo precej očistili in ozavestili
krajane, da smeti ne sodijo v naravo,« je
povedal predsednik KS Jurklošter Franc
Lesičar.
Krajani so dejavni v več društvih, ki med
seboj veliko sodelujejo. Živahno je
kulturno življenje, za katerega skrbijo v
Kulturnem
društvu
Prežihovega
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Voranca Jurklošter. Vodi ga Magda
Stopinšek, vanj pa je včlanjenih več kot
50 odraslih in 20 otrok. V društvo so
vključeni moški pevski zbor, etno skupina
(ki deluje tudi v občinskem Etno odboru
Jureta Krašovca Možnar), odrasla dramska
skupina, mladinska dramska skupina in
otroška folklorna skupina, ki jo vodi Darja
Horjak. Pripravljajo prireditev ob
materinskem dnevu, florjevanje, že 16 let
pa za vse otroke od enega do desetega
leta starosti organizirajo Prihod Božička,
na katerega povabijo tudi znane
glasbenike
ali
gledališke
skupine, vse otroke pa bogato
obdarijo.
Člani
društva
sodelujejo na vseh krajevnih
prireditvah: letos so ob
krajevnem prazniku pripravili
razstavo manjših predmetov, ki
so jih na tem območju nekoč
uporabljali
v
vsakdanjem
življenju,
in
srečanje
jurkloštrskih godcev. Sodelujejo
pa
tudi
na
prireditvi Lepo je
res na deželi,
tradicionalni
paradi na Pivu in
cvetju, prikazu starih šeg in
navad ter skoraj povsod,
kamor jih povabijo. Zavod
Odon
Jurklošter
(www.odon.si)
je
bil
ustanovljen 4. maja 2005,
njegov namen pa je
načrtno odkrivanje bogate
duhovne,
kulturne
in
naravne
dediščine
kartuzije Jurklošter in
njene okolice ter promocija.
Ime je dobil po blaženem
Odonu, priorju kartuzijanov v Jurkloštru
ob koncu 12. stoletja. Zavod se lahko
pohvali s kar nekaj odmevnimi dogodki,
najodmevnejši pa je zagotovo odkritje
domnevnega groba Veronike Deseniške,
kar ni pomembno le za Slovenijo, ampak
tudi za širši evropski prostor. Našli in
ponovno obudili so tudi podobo
blaženega Odona, ki je bila kot edina
shranjena oziroma razstavljena v muzeju v
Toledu v Španiji, Severina Trošt Šprogar
pa ga je po njej
upodobila tudi na
slikarskem platnu.
Da bi si obiskovalci
lažje predstavljali
življenje kartuzijanskega meniha,
so uredili meniško
celico, veliko večji
finančni zalogaj pa
bo
obnova
Veronikine spominske sobe, kjer je bil pred tremi leti
odkrit podstavek grobnice. Direktor
zavoda je dr. Peter Kozmus, pomembno
vlogo pri delovanju zavoda pa imajo
domačini.
Prostovoljno
gasilsko
društvo
Jurklošter neuradno obstaja že od leta
1880, ko se je imenovalo še požarna
bramba, uradno pa obstaja od leta 1933.
Letos tako praznuje 75-letnico. Prvi
avtomobil so prevzeli leta 1977, podarili

pa so jim ga prijatelji gasilci iz Šmarja pri
Jelšah. Leta 1997 so kupili novo sodobno
vozilo, ki so ga v naslednjih letih tudi
nadgradili. Dograjevali pa so tudi gasilski
dom in minuli mesec namenu predali
orodjarno. V društvu je 100 članov, med
njimi 30 operativnih gasilcev. Ponosni so,
da imajo v svojih vrstah veliko članic, ki na
tekmovanjih nastopajo v dveh desetinah.
Skrbijo pa tudi za družabno življenje v
kraju:
organizirajo
tradicionalni
orientacijski pohod, ki se zaključi s
piknikom; ko goduje njihov zavetnik sv.
Florijan, se skupaj z drugimi krajani
zberejo pri maši pri sv. Kancijanu; za
zabavo pa poskrbijo tudi ob krajevnem
prazniku. Predsednik društva je Vid
Palčnik, poveljnik pa Janez Lesičar.
Športno društvo Kartuzija je bilo
ustanovljeno leta 1993. Ima 100 članov,
med katerimi je približno 30 aktivnih,
predseduje pa mu Robert Bezamovski.
Igrajo nogomet, namizni tenis, košarko,
odbojko in se trudijo, da bi čim več časa
namenili mladim. Ekipa
igralcev,
starih
15
oziroma 16 let, nastopa
v
občinski
malonogometni ligi, rezultati
pa so jih pripeljali blizu
vrha 2. lige. Nekateri
mlajši fantje obiskujejo
tudi treninge nogometa
v Radečah; lansko šolsko
leto so en trening
tedensko opravili v
Jurkloštru,
kar
je
financiralo
športno
društvo. Športno igrišče
ob šoli v Jurkloštru je
med najbolj urejenimi v
občini, radi pa bi uredili
še tribune in ograjo. Z ureditvijo teniškega
igrišča bi se jim uresničila dolgoletna
želja. Želijo si tudi, da bi gostili več
tekmovanj na občinski ravni – spomladi
so na primer gostili vsa kola 2. občinske
malonogometne lige in vsako drugo kolo
1. lige, na tekmah pa ni manjkalo domačih
navijačev. Ob koncu šolskega leta
pripravijo športni dan Jurkloštra s
programom za najmlajše, ki ga pripravi
šola, lokalnim nogometnim turnirjem, vse
pa se zaključi z druženjem. Ob krajevnem
prazniku
pripravijo
tradicionalni
malonogometni turnir, pozimi pa, če je
snega dovolj, tudi smučarsko tekmovanje.
Krajevna organizacija Rdečega križa
Jurklošter ima več kot 200 članov, odbor
pa sestavlja 14 članov. Predsednik je Ivan
Klavžar. Trikrat letno ljudem, potrebnim
pomoči, razdelijo pakete s hrano in
oblačili, ki jih po potrebi še dodatno
naročijo. Vsako drugo leto pripravijo
srečanje krajanov, starejših od 70 let, s
pozornostnimi paketi obdarijo nekatere
krajane ob materinskem dnevu in novem
letu, svoje sokrajane pa obiskujejo tudi v
domovih za starejše v Loki pri Zidanem
Mostu, Šentjurju in drugje. Med člani je
približno 30 krvodajalcev. Krajevna
organizacija enkrat letno pripravi
zdravstveno predavanje o aktualni temi,
člani pa se včasih udeležijo tudi delavnic v
Laškem ali Rečici. Letos so ob krajevnem
prazniku vsem, ki so v organizacijo
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včlanjeni že več kot 40 let, podelili
posebna priznanja.
Društvo upokojencev Jurklošter je
začelo delovati kmalu po drugi svetovni
vojni. Ima 154 članov, vanj pa je vključena
večina upokojencev v kraju. Predsednik
društva je Danijel Dobršek. V društvu
poskrbijo predvsem za medsebojno
druženje in krajšanje dolgih zimskih dni,
udeležujejo pa se tudi izbirnih športnih
tekmovanj Zveze društev upokojencev
Občine Laško, čeprav težko sestavijo
ekipe. »Naši člani opravljajo dela na
kmetiji, dokler zmorejo, zato jim
zmanjkuje
časa
za
rekreativne
dejavnosti,« je povedal Dobršek. Zaradi
oddaljenosti in redkih avtobusnih
povezav člani ne morejo biti aktivni v Hiši
generacij, a če jih katera od dejavnosti
zanima, na primer prikaz obrezovanja
sadnega drevja, se je udeležijo. Tesno so
povezani tudi Združenjem borcev za
vrednote NOB Laško – Krajevno
organizacijo Jurklošter, ki ima približno
90 članov, njen predsednik pa je Franc
Bezgovšek. Skupaj pripravljajo izlete, ki
so vedno dobro obiskani. Letos so se
udeležili srečanja upokojencev celjske
regije v Mozirju, si ogledali muzej
premogovništva v Velenju in šli po češnje
v Goriška Brda. Pripravili bodo še
tradicionalno martinovanje.
Lovska družina Jurklošter je bila
ustanovljena leta 1949. Površina njenega
lovišča, ki sodi med srednjegorska, je 48
hektarov, več kot polovica je gozdnih
površin. »Okolje je dokaj čisto, na kar so
vplivale tudi čistilne akcije,« je povedal
starešina Stane Ivanšek. Problem, s
katerim se zadnje čase srečujejo lovci, pa
je vznemirjanje divjadi s štirikolesniki
oziroma motornimi sanmi. Divjad namreč
predvsem pozimi tako po nepotrebnem
porablja energijo, v begu pa se
marsikatera žival tudi poškoduje. V
njihovem lovišču sicer živijo srnjad, divji
prašiči, gams (t. i. gošar), bolj ali manj
izginili pa so fazani, gozdne kure in divji
petelini. Okrog 1. maja letos so na

območju Rudenika izsledili tudi medvedjo
šapo, a je kosmatinec te kraje le prečkal.
Po vsej verjetnosti je šlo za triletnega
medveda, ki po starodavnih poteh potuje
iz Kočevske Reke do Pohorja ali Menine
planine in je nenevaren. V lovsko družino
je včlanjenih 51 članov, med njimi je en
pripravnik. Povprečna starost je 54 let. Pri
Lenovci so postavili svojo lovsko kočo, v
kateri so tudi prenočišča, namenjena
lovskemu turizmu. Ob godu zavetnika
lovcev sv. Huberta v začetku junija je na
Sv. Trojici tudi maša, po kateri vsi

ter Občino Laško, ureditev nekaterih
lokalnih cest in javnih poti ter vodovodov.
Prizadevajo si tudi za to, da bi Agencija RS
za okolje poskrbela za ureditev nabrežin
potokov, s čimer bi se zagotovila
poplavna varnost. Vse škode, ki jo je leta
2005 povzročilo neurje, še niso uspeli
odpraviti, julijska ujma pa je ponovno
uničila nekaj makadamskih cest, razkrila
nekaj streh in poškodovala drevje. Najbolj
črna točka Jurkloštra pa ostaja bencinska
črpalka, ki si jo že nekaj let prizadevajo
oživiti, a je zaradi lastniške nedorečenosti
vsaj še nekaj časa ne bo.
Jasmina Štorman
Foto: Franc Lesičar, Stanka Jošt, Jasmina
Štorman

Krajevni praznik KS Jurklošter

udeleženci preživijo prijetno popoldne ob
lovskem golažu. V Jurkloštru delujeta tudi
turistično in strelsko društvo, ki ima
strelišče urejeno v prostorih nekdanjega
TIM-a.

Predsednik KS: Franc Lesičar
Člani sveta: Rado Vidmar, Franci
Horjak, Janko Cesar, Dušan Stopinšek,
Danijel Dobršek, Jelka Mlinarič, Rihard
Pušnik in Ivan Klenovšek
V KS Jurklošter v prihodnosti načrtujejo
ureditev kanalizacije za osnovno šolo in
center Jurloštra, gradnjo stanovanj, s
čimer bi v kraju obdržali mlade družine,
ureditev
kartuzijske
pristave
v
sodelovanju z Zavodom Odon Jurklošter

Kartuzija Jurklošter je bila prvič
ustanovljena ok. 1170 (ustanovna listina se
ni ohranila, zato lahko strokovnjaki o
ustanovitvi samo domnevajo), vendar so jo
l. 1199 ukinili. Drugič jo je l. 1209 ustanovil
Leopold VI. Babenberški, med drugim zato,
da bi laško gospostvo dobilo kulturno in
duhovno središče. Za njeno ukinitev l. 1596
je bila posredno kriva tudi reformacija, saj
so vidnejšo vlogo pri krepitvi krščanske
vere prevzeli jezuiti.
Kartuzijanska cerkev je bila posvečena l.
1227 in je edini del kartuzije, ki je še ostal Vir: Jelovšek, Edo (1983): Jurklošter nekoč in danes. Maribor:
ohranjen. Samostan je bil v razvalinah že v Bodočnost.
17. stoletju, kar dokazuje Vischerjeva
upodobitev iz 1681. Leta 1780 so razvaline odstranili in ob cerkvi zgradili graščino, ki je
bila požgana in porušena v 2. svetovni vojni.
Samostanu so bili še posebej naklonjeni Celjski grofje, ki so mu odstopali desetino nad
svojimi zemljišči, ga denarno podpirali, mu potrjevali sodno imuniteto in poklanjali
nova posestva. Na samostanskem pokopališču so postavili tudi svojo kapelo, v
samostanskem hodniku pa poseben oltar. 17. 10. 1428 je dal Celjski grof Herman II.
utopiti Veroniko Deseniško, drugo ženo sina Friderika. Najprej so jo pokopali v
Braslovčah, nekaj let po Hermanovi smrti pa naj bi jo Friderik prepeljal v Jurklošter.
Leta 1471 so samostan oropali in razdejali Turki. V času slovensko–hrvaškega kmečkega
upora leta 1573 ga je napadel Ilija Gregorič. Drugič so ga kmečki uporniki izropali leta
1635.
V zadnjih letih so v prostorih kartuzije odkrili skrivne prehode in prostor, kjer naj bi bila
samostanska knjižnica. Med pomembnejša odkritja pa sodi odkritje podstavka grobnice
Veronike Deseniške v nekdanji kapiteljski dvorani novembra 2005. Grobnica je bila sicer
najverjetneje oskrunjena v času turških vpadov in kmečkih uporov.

Ob iztekajočih poletnih mesecih krajani
KS Jurklošter pripravimo sklop prireditev
ob praznovanju svojega krajevnega
praznika. Za svoj krajevni praznik smo
izbrali 9. september in letos smo ga
praznovali že sedmo leto po vrsti. To je
dan, ko je krški škof Henrik pred 838 leti
podelil pravice kartuziji Jurklošter. Tudi
grb KS je povezan z obdobjem
kartuzijanov pri nas, saj predstavlja zemljo
s simbolom križa s sedmimi zvezdami. S
tem smo ponazorili Jurklošter s kartuzijo
in sedmimi zaselki, ki so v naši krajevni
skupnosti. KS Jurklošter spada po površini
med večje krajevne skupnosti v Občini
Laško, po številu prebivalcev pa med
manjše. Zato so pri organizaciji in izvedbi
krajevnega praznika in prireditev,
povezanih z njim, sodelovala vsa društva.
Že v soboto, 30. avgusta, je v
organizaciji športnega društva na igrišču
pri PŠ Jurklošter potekal 16. tradicionalni
turnir v malem nogometu. Na njem je
sodelovalo osem ekip iz širšega celjskega
območja. Domače ŠD je sodelovalo z
dvema ekipama, vendar jim športna sreča
kljub dobri igri ni bila naklonjena za
osvojitev prvega mesta. Istega dne je
potekal že tradicionalni pohod po
poteh Jurkloštra. Pot je pohodnike
vodila iz Polane preko Svete Trojice v
Jurklošter. Pohodniki so poskrbeli za
prijetno vzdušje, prav tako pa tudi
domačini, ki so nas prijazno ustavljali in
pogostili z domačimi dobrotami. V petek,
5. septembra, je KUD Prežihov Voranc
organiziralo prvi koncert »jurkloštrskih
godcev«, ki je bil ob 19. uri na dvorišču
kartuzije. Razveseljivo je, da so se
prireditve udeležili starejši godci, še
posebej pa smo veseli, da so svoje
sposobnosti in ljubezen do glasbe in petja
pokazali tudi mladi iz krajevne skupnosti.
Počastitev krajevnega praznika je bila v
soboto, 6. septembra. Začelo se je s
pohodom spomina na NOB iz kartuzije
na Voluško goro v organizaciji OZNOB
Laško in KONOB Jurklošter. Pohod je
potekal do obeležja partizanske bolnice,
kjer je bil krajši kulturni program učencev
OŠ Jurklošter. Pohoda se je udeležilo 39
udeležencev. Pot je pohodnike ob
vračanju vodila po drugi strani Voluške
gore, preko Marofa v Jurklošter. Ob 13. uri
je bila v Jurkloštru otvoritev novega
pločnika z javno razsvetljavo, katerega
investitor je bila Občina Laško. Pločnik
poteka od obnovljene večstanovanjske
13
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hiše »stara logarnica« do bencinske
črpalke in je dolg 250 m. Investicija je
vredna 122.346 evrov. Nov pločnik je
otvoril župan Občine Laško Franc
Zdolšek skupaj s predsednikom KS
Jurklošter Francem Lesičarjem. Otvoritev

članom Rdečega križa. Predsednica KUD
Prežihov Voranc Magdalena Stopinšek je
otvorila razstavo starih predmetov v
stolpu Jurkloštrski stražar, predsedniki
društev pa so pozdravili svoje člane in vse
prisotne ter se zahvalili za dobro
sodelovanje. Po končanem uradnem delu
je sledilo družabno srečanje ob zvokih
ansambla Mladi korenjaki, ki je trajalo
pozno v noč.
Janko Cesar, tajnik KS Jurklošter

Kulturno društvo Prežihov
Voranc Jurklošter je
praznovalo

sta popestrila MPZ iz Jurkloštra in Miha
Hliš. Pri otvoritvi se je zbralo veliko

domačinov, saj ta investicija zanje pomeni
veliko pridobitev; rešuje namreč izredno
pereč problem prometne varnosti ob
regionalni cesti za vse udeležence v
prometu. Še posebej pa so pridobitve
veseli otroci in starejši. Po uradni otvoritvi
so se udeleženci sprehodili po pločniku
do gasilskega doma, kjer so gasilci ob 75letnici delovanja dali v prevzem novo
zgrajen prizidek h gasilskemu domu za
hranjenje gasilske opreme – orodjarno.
Otvoritev je opravil župan skupaj s
poveljnikom gasilske zveze Laško
Slavkom Špilerjem in predsednikom
PGD Jurklošter Vidom Palčnikom.

Ob 14. uri je bila na dvorišču pred
kartuzijo osrednja prireditev s kulturnim
programom ob praznovanju krajevnega
praznika, na kateri so sodelovali MPZ
Jurklošter ter otroci vrtca in PŠ Jurklošter.
Osrednjo besedo ob prazniku KS je imel
predsednik KS Franc Lesičar, ki je v svojem
govoru nanizal nove pridobitve v kraju in
se vsem krajanom, ki so kakor koli
pomagali pri tem, zahvalil. Prav tako je vse
zbrane pozdravil tudi župan Občine
Laško. V okviru krajevnega praznika so
bila podeljena priznanja dolgoletnim
14

V praznovanje krajevnega praznika
Krajevne skupnosti Jurklošter se je
vključilo tudi Kulturno društvo Prežihov
Voranc. Letos praznujemo 60-letnico
prve znane omembe tega društva –
takrat še pod imenom Prosvetno društvo
Prežihov Voranc – zato smo ob tej
priložnosti
organizirali
srečanje
jurkloštrskih godcev. Srečanja, ki je bilo
5. septembra zvečer, se je udeležilo osem
posameznikov oziroma skupin. Večer so
popestrili
z
igranjem
različnih
inštrumentov in petjem, program pa je
duhovito povezovala Darja Horjak.
Posebej odmevno je bilo igranje na
kitaro in petje g. Janeza Brečka, saj je
pel stare, predvsem šaljive pesmi našega
kraja. Z igranjem na harmoniko je
navdušila gospa Slavka Zemljak, ki je
bila najstarejša godbenica našega
srečanja. Veseli nas, da so za ta večer
združili moči Marjanca Ocvirk ter Lucija

sooblikovali prijetno druženje.
Praznovanje pa smo popestrili tudi s
pripravo razstave starih predmetov z
območja Jurkloštra v Jurkoštrskem
stražarju, ki smo jo za ogled odprli 6.
septembra. Zbrali smo več kot sto
predmetov, ki so jih naši predniki
uporabljali v vsakdanjem življenju. Vemo,
da je veliko starin že končalo drugje ali
pa so uničene, zato smo se odločili, da
začnemo načrtno reševati, kar je še
ostalo. Zaradi neustreznega prostora je
kar nekaj starin ostalo nerazstavljenih,
saj je prostor primeren le za manjše
predmete. Z razstavo smo želeli
predvsem vplivati na zavest krajanov, da
so stari predmeti pomniki naše
preteklosti in da jih moramo ohraniti za
kasnejše rodove.
Z zanimanjem so si jo ogledovali tako
starejši, ki so ob tem obujali spomine,
kot tudi otroci, ki večine predmetov niti
ne poznajo in si težko predstavljajo, kaj
se z njimi sploh počne. Naš namen je, da
bi v prihodnosti predstavili še več
predmetov, zato želim spodbuditi vse
krajane, da starine shranite. Ko bomo
imeli primerno dvorano, ki nam jo
obljubljajo, pa bi lahko te starine
predstavili širši javnosti. Kdor bi si želel
razstavo ogledati, lahko pokliče na
telefonsko številko 031 211 220.
Zahvalila bi se vsem, ki ste predmete
posodili za razstavo, in vsem, ki ste
razstavo pomagali postaviti.
za KD Magda Stopinšek

KS Z idani Most
Novice iz Zidanega Mosta

in Miha Hliš, ki so se predstavili s petjem
in igranjem. Najmlajša glasbenica je bila
Špela Lesičar, ki je igrala na klaviature.
Harmoniko je raztegnil tudi Kristijan
Nemec, ki nas pogosto razveseli z
igranjem kot spremljevalec naše
folklorne skupine. Predstavila sta se tudi
Milan Volavšek ml. s petjem in Milan
Volavšek st. z igranjem. Naši gostje pa
so bili člani Ansambla Šantej, ki ga
sestavljajo otroci našega nekdanjega
sokrajana. Srečanja se je udeležilo tudi
veliko krajanov, ki so spodbujali
nastopajoče. Posebno doživetje pa je
bilo, ko so vsi nastopajoči za konec
uradnega dela skupaj zapeli in zaigrali.
Večer se je nadaljeval v prijetnem
vzdušju. Igranje in petje na dvorišču
kartuzije je odmevalo še pozno v noč.
Z veseljem ugotavljamo, da smo bili
zadovoljni
tako
obiskovalci
kot
nastopajoči. Upamo, da bodo ta srečanja
postala tradicionalna in da se bo
opogumilo še več krajanov, saj naša
krajevna skupnost premore še veliko
glasbenikov.
Hvala
vsem,
tako
nastopajočim kot obiskovalcem, da ste

Upokojenci smo zaključili svoj Teden
upokojencev in invalidov Občine Laško.
Letos sta priznanje ZDU Laško prejela
upokojenca iz Zidanega Mosta Pavla
Prestor in Peter Prestor. Sodelovali smo
na številnih tekmovanjih in dosegli lepe
uspehe. Posebej smo zadovoljni, da
ohranjamo povezavo balinarskih ekip z
ZDU Radeče, ZDU Troblje, ZDU Hrastnik
in ZDU Dol pri Hrastniku, ki se radi
udeležujejo srečanj za Rudijev memorial
in Trifkov memorial na igriščih v Zidanem
Mostu.
Krajane nas je najbolj razgibala 80-letnica
PGD Zidani Most. Iskrene čestitke za
dobro izvedeno praznovanje! V KUD
Svoboda Zidani Most se pripravljamo na
obisk
Sarajeva
in
tamkajšnjega
slovenskega kulturnega društva Ivana
Cankarja. Z njimi bomo izmenjali kulturni
program in izkušnje.
In kaj je še novega? Krajani smo bili zelo
vznemirjeni zaradi pomanjkanja pitne
vode oz. zaradi celotnega dogajanja v
zvezi z vodooskrbo. Pričakujemo, da bo
tej problematiki v naslednjih mesecih
posvečen zbor krajanov, ki ga že dolgo
čakamo. Pa še kakšno bo treba reči,
predlagati, dobiti informacijo. Na potezi
sta Svet krajevne skupnosti in Občina
Laško, morda tudi novo izvoljeni poslanec
v Državni zbor g. Matjaž Han. Njemu
iskrene čestitke, bralcem pa srečno!
Zlata Strel
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KS Rečica
Neurja v KS Rečica in dejavnosti
v jesenskem času
Med poletnimi počitnicami je KS Rečica
prizadelo neurje, ki je povzročilo veliko
škode
na
cestni
infrastrukturi,
vodotokih in kmetijskih površinah. Prvo

neurje je bilo 14. julija, drugo pa čez
dobrih petnajst dni. S pomočjo
gasilskega društva Rečica smo najprej
rešili
in
zaščitili
premoženje
posameznikov, nato pa odpravili
posledice
neurja
na
cestni
infrastrukturi.
O poteku in
načinu dela
smo obveščali predstavnike
Občine Laško
in JP Komunala Laško.
Po izvedenih
prvih delih
smo
začeli
sanirati ceste,
ki so bile
najbolj poškodovane in po katerih vožnja ni bila
varna. Skoraj vse makadamske odseke,
ki so v upravljanju KS Rečica, je bilo
treba obnoviti, dela pa so opravili Darko
Trbovc, s. p., Damjan Trbovc, s. p., in
Branko Selič, s. p. Prva obnovitvena
dela so stala 30.250 evrov, kar je več kot
znaša letna dotacija Občine Laško za

redno delovanje KS Rečica. Stroške
obnove je prevzela Občina Laško.
Na območju KS Rečica sem opravil
popis škode na cestni infrastrukturi in
na strokovne službe Občine Laško
podal poročila, ki jih je naknadno
preverila tudi državna komisija. Poleg
poškodovanih cestišč smo z veliko
zaskrbljenostjo opazovali tudi stanje
vodotokov, predvsem potoka Rečica in
njenih pritokov (Zg. Rečica, Komočar,
Bozovica,
Viki
Selič–Gozdnikar, Huda Jama
in
v
Spodnji
Rečici
Klepej–Lončar).
Ker
z
vodotoki upravlja država
oziroma
Ministrstvo
za
okolje in prostor, jih lahko le
opozarjamo in prek dopisov
prosimo
za
popravilo
poškodb. Vodotok Rečica in
njegovi
pritoki
niso
vzdrževani ustrezno, zato na
drugi infrastrukturi nastaja
velika škoda.
Opažamo
pa,
da
posamezniki manjše potoke
zapirajo oziroma jih urejajo po svoje,
brez ustreznih dovoljenj in ustreznih
materialov. Pri njihovi sanaciji v
prihodnje ne bo več mogoče
pričakovati finančne pomoči KS Rečica,
saj nas ustrezne službe vedno bolj
opozarjajo, da so ti pritoki hudourniški
in
jih
z
zapiranjem
v
betonske cevi
s
a
m
o
omejujemo,
s
tem
pa
povzročamo
posredno škodo
na
drugi
infrastrukturi.
V KS Rečica
pridobivamo
smernice
in
idejne zasnove
za vodooskrbo na območju Zg. Rečice
na odseku med Stankom Mačkom in
Jožetom Belejem ter v naselju Bozovica,
sanira se javna pot Zakrišek–Gaberšek,
skupaj z Občino Laško in Komunalo
Laško pa smo začeli tudi aktivnosti pri
pridobitvi idejnega projekta za
izgradnjo mrliške vežice v Rečici.

Javna razsvetljava v Zg. Rečici
Krajevna skupnost Rečica je septembra
zaključila izgradnjo javne razsvetljave na
območju strjenih naselij in avtobusnih
postajališč. Zadnja pridobitev je izgradnja

javne razsvetljave na območju Zg. Rečice
pri podružnični šoli, ki je stala 2.500 evrov,
v celoti pa jo je financirala KS Rečica.
Izgradnjo je izvedlo podjetje Elstor –
Bojan Homšek, gradbena dela pa podjetje
Damjan Trbovc, s. p.
Na osnovi pobud in opozoril krajanov
smo opravili pregled potoka Rečica na
tistih
mestih,
kjer
so
potekala
obnovitvena oziroma zaščitna dela struge
v letih 2006 in 2007. Dela je izvajalo
podjetje Nivo Celje. Letošnja neurja so
močno poškodovala kamnite zložbe in
različne druge varstvene objekte. Ali so

bila dela opravljena strokovno ali ne, ne
moremo
ocenjevati,
lahko
pa
pričakujemo, da si bodo poškodbe
ogledale ustrezne službe in od izvajalca
zahtevale, da poškodbe čim prej sanira.
KS Rečica je o tem obvestila službe, ki so
odgovorne za upravljanje z vodotoki na
našem območju. Upamo, da bodo
prisluhnili našim zahtevam.
Predsednik KS Rečica
Matjaž Pikl

Obnovljena in blagoslovljena kapelica na Ojstrem
Na Jernejevo nedeljo, predzadnjo v avgustu, ko se je sonce še visoko upiralo v Žikovški brd, so se zbrali Ojstrčani, Žikovčani in
Laščani, da prisostvujejo lepemu dogodku – blagoslovu obnovljene kapele Sikovškovih. V Žikovci, na razpotju ceste, ki vodi
navkreber v višje ležeče Ojstro oz. se desno odcepi v Žikovco, stoji kapelica, stara menda že 150 let. Omenja se leto 1860. Kljubovala
je času in vremenu ter doživela nekaj obnovitev, zadnjo pred nekaj tedni.
Obnovili so notranji omet, fasado in križ zamenjali za kip sv. Uršule, mučenke,
med drugim zavetnice bolnih otrok. Kip je naredil Martin Klezin iz žgane
gline, obnovo ometa pa je opravil Vanči Sešel. Da so se Sikovškovi odločili za
postavitev kipa sv. Uršule, sta vsaj dva razloga. Tukaj je bila doma njihova
sorodnica, teta Urška, globlji pomen pa je zahvala za povrnitev zdravja hčerki
in vnukinji Urški.
Blagoslov je opravil laški kaplan Iztok Hanžič, lepemu dogodku in prijetnemu
druženju pa so prisostvovali tudi ugledni gostje laške občine, ljudski pevci iz
Šmiklavža in domači godci, ki se jih v tem kraju ne manjka.
Vlado Marot
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Kmetijstvo in podeželje

M o ž n o s t i so t u d i v d o p o l n i l n i h d e j a v n o s t i h n a k m e t i j i
Pr edelav a sadja
Travniški sadovnjaki z visokimi krošnjami
dreves ustvarjajo značilno podobo naših
podeželskih naselij in posameznih
domačij. Poleg privlačne podobe dajejo
tudi obilo raznovrstnega sadja. Tudi
letos. Kam s sadjem? Ga bomo pustili
zgniti ali ga bomo
pobrali
in
predelali
v
jabolčnik, jabolčni
kis, žganje, ga
posušili
in
pripravili različne
shranke?
Ne
pozabimo,
da
lahko pripravimo
odlično in zdravo
brezalkoholno
pijačo – sadni sok.
Najbolj poznan je
jabolčni sok, ki ga
pridobimo
s
stiskanjem jabolk
in
pasterizacijo
(segrevanjem) na
78 do 80 stopinj
Celzija. Sok takoj
polnimo
v
steklenice (vinske
ali jumbo) in
zapremo
z Foto: Tomo Jeseničnik
zamaškom.
Svetujemo
uporabo
cevnega
pasterizatorja, kjer se sok segreje v
kratkem času in se ne pregreje. Polne
steklenice takoj po polnjenju obrnemo v
vodoraven položaj za dve minuti in čim
prej ohladimo na temperaturo pod 40
stopinj Celzija. Tako preprečimo uničenje
vitaminov ter karamelizacijo sladkorjev. S
tem pridobimo visoko vreden sok, ki je
zelo piten in ima pravo sadno aromo.

Če se odločimo za predelavo sadja kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji,
moramo zagotavljati najmanj 50
odstotkov lastnih surovin, ostali del
lahko dokupimo od drugih kmetij.
Urediti moramo prostore za predelavo, v
katerih sta ločena čisti in nečisti del. V
nečisti del sodi grobo čiščenje in pranje
sadja, v čisti del pa
postopki fine obdelave
(npr. mletje, rezanje sadja
…), postopki konzerviranja
(npr. pasterizacija) ter
polnjenje in pakiranje.
Oprema in urejenost
prostorov sta odvisna od
tehnologije
predelave.
Upoštevati moramo, da se
prostori uporabljajo le za
obdelavo, predelavo in
skladiščenje surovin in
živil in da so: primerno
zaščiteni pred vstopom
glodavcev, mrčesa in
drugih živali v prostore;
priključeni na vir pitne
vode iz javnega vodovoda
ali lastnega vira, ki mora
biti zaradi zagotavljanja
zdravstveno
ustrezne
pitne vode pod stalnim
zdravstvenim nadzorom;
čisti, dobro vzdrževani in
primerno osvetljeni; tla in
stene do višine 1,8 m v vseh prostorih iz
materialov, ki omogočajo mokro čiščenje
in razkuževanje; stiki sten in tal izvedeni
z zaokrožnicami; vsi talni odtoki
rešetkasti; da je v delovnih prostorih
urejeno naravno prezračevanje, v
območju termične obdelave živil pa tudi
prisilno zračenje in da so vsa živila
oziroma surovine skladiščene dvignjeno
od tal.

Predelave jabolk v jabolčni sok
so se lotili tudi na Razborškovi
kmetiji na Strmci
Na kmetiji je veliko sadnega drevja,
kmetija pa je že šest let usmerjena v
ekološko kmetovanje. V travniškem
sadovnjaku najdemo številne stare sorte,
kot so: bobovec, carjevič, mušancelj,
zlata pramena, rožmarinka, ledrca,
lesnika, jonatan in druge, ki so letos
dobro obrodile.
Razborškovi so uredili prostore za
predelavo sadja, ki ustrezajo kriterijem za
predelavo živil rastlinskega izvora v
okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Nabavili so opremo in sredi septembra
že napolnili prve steklenice sadnega
soka. Sok je iz neškropljenih jabolk in
brez dodanih konzervansov. Okusen,
primeren za otroke in odrasle.
Poleg jabolčnega soka na kmetiji
Razboršek ponujajo tudi storitve
predelave, pasterizacije in polnjenja.
Tako lahko na kmetijo pripeljete
jabolka iz vašega sadovnjaka, na
kmetiji pa jih bodo zmleli, stisnili v
jabolčni sok, ga pasterizirali in
primerno ustekleničili.
Lahko pa sok stisnete sami, na kmetiji
pa vam ga bodo le pasterizirali in
ustekleničili.
Več informacij dobite na tel. številki
03 573 22 76 pri družini Razboršek.

Jožica Krašovec, dipl. ing. agr.,
Kmetijska svetovalna služba Laško

Člani Društva Raznolikost podeželja na ekskurziji
V soboto, 27. septembra, smo se člani Društva Raznolikost podeželja občin Celje, Laško,
Štore in Vojnik odpravili na obisk dveh Lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa
Leader v Sloveniji. Zjutraj smo se polni energije in dobre volje zbrali pred znanim
centrom v Celju in se po prispetju vseh zamudnikov z avtobusom odpravili proti Jančam.
Po kratkem postanku z zajtrkom in okrepčilom smo kmalu zapustili avtocesto in pot
nadaljevali po ozki strmi cesti proti Jančam, ki so poznane tudi kot Jagodna dežela. V
tamkajšnji osnovni šoli so nam za dobrodošlico predstavili Lokalno akcijsko skupino občin Ljubljana,
Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica in Škofljica, ki so skupaj podprle program Sožitje med mestom in podeželjem.
Članice Pekarne 301 so nam predstavile svoj projekt poskusnega trženja izdelkov prek Zavoda za razvoj
podeželja. Prijetno druženje se je zaključilo ob zvokih harmonike in polni mizi različnih dobrot, ki jih z dobro
voljo in pridnimi rokami pripravljajo članice neformalnega združenja Pekarna 301. Prevzeti nad pogostitvijo
in prijaznim sprejemom smo pot nadaljevali proti Litiji, kjer so nas že čakale predstavnice Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za
območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Najprej so nas sprejeli na domačiji Marn in
nas pogostili z doma pripravljenim pecivom in svežimi jagodami. Nato smo se peš sprehodili mimo cerkvice do zbirke savskih
prodnikov na Bregu pri Litiji. V nadaljevanju smo si ogledali sirarno Paternoster in se sami prepričali, kako zelo okusne in
raznovrstne sire pridelajo na svoji kmetiji. Naša pot se je nadaljevala proti Veliki
Preski, kjer so nam predstavili LAS Srce Slovenije in primer povezanosti krajanov z
inovativnim podjetjem na podeželju, ki se ukvarja z zunanjo ureditvijo. Kljub temu
da smo vsepovsod preizkušali raznovrstne dobrote, smo se na koncu odpravili na
skupno večerjo na Poljšnik, kjer se je naše druženje ob obilni hrani zaključilo. Z
obljubami, da se s člani LAS še srečamo, smo se z novimi idejami za nadaljnje delo
odpravili nazaj proti domu.
Za vse tiste, ki vas o društvu zanima kaj več in bi morda želeli postati član društva,
so vam vse informacije na voljo pri ga. Mojci Krivec in ga. Vesni Mihalič na
sedežu društva v Celju na Trnoveljski 2, telefonska številka 03 490 75 86.
Dragica Levstik
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Kultura in turizem

V Kulturnem centru Laško smo že pričeli z
novo sezono prireditev. Tudi letos smo za
vas izbrali vrhunske koncerte in gledališke
predstave, ki so namenjene abonentom in
izven. Več o prireditvah najdete v
programski brošuri Program prireditev v
Laškem v sezoni 2008/09, katero dobite
v TIC-u. Po želji vam jo pošljemo tudi na
dom. Še več o samih prireditvah pa
najdete na naši spletni strani www.stiklasko.si.

Laškem so obiskovalci občudovali
zaključno vodno simfonijo v letošnjem
letu. Vse od sobote, 12. julija, se je vsak
petek in soboto na reki Savinji pod
pokroviteljstvom Pivovarne Laško in v
organizaciji STIK-a izvedla večmedijska
predstava Vodna simfonija. Igra s curki
vode in svetlobnimi efekti je pričarala
čudovito zgodbo z naslovom Tri lilije. Do
jubilejne 50-letnice Pivo in cvetja se bo
tako zvrstilo še pet zgodb skozi vodno
simfonijo na temo Sotočje dobrega ali
Dobra vodna vila se prebudi.

sklenili s pesmijo Stari prijatelj (Alte
kamerad) pod taktirko Ivana Medveda,
dirigenta Laške pihalne godbe.
Organizatorji prireditve STIK, Laška
pihalna godba in JSKD OI Laško se
nagibajo k temu, da bi glasbena parada
godb postala tradicionalna prireditev,
znana vsej Sloveniji in tudi preko meja.
Alenka Škorjanc, STIK

Svetovni dan turizma, 27.
september 2008
Svetovni dan turizma (World Tourism
Day), ki ga od leta 1980 vsako leto
praznujemo 27. septembra, predstavlja
dan sprejema statuta Svetovne turistične
organizacije (UNWTO), hkrati pa pomeni

Klik na spletno stran STIK-a
Spletna stran vsebinsko združuje
ponudbo vseh štirih enot javnega zavoda
STIK na eni strani ter turistično, športno in
kulturno dogajanje ter ponudbo območja
občine Laško na drugi strani. Je stičišče
informacij, povezanih z Laškim, ki jih želi
obiskovalec izvedeti iz prve roke. Poudarja

2. glasbena parada godb

konec glavne turistične sezone na
severni polobli in začetek na južni.
Na ta dan smo v TIC-u Laško pripravili
dan odprtih vrat in brezplačno vodenje
po starem mestnem jedru z ogledom

preglednost, učinkovitost in enostavnost
uporabe.
Z
vsakodnevnim
posodabljanjem aktualnih dogodkov,
dopolnjevanjem
vsebin,
popravki,
pošiljanjem e-novic … se trudimo
obiskovalca seznaniti z dejstvi, novicami,
novostmi in ponudbo ter ga tako
spodbuditi k dejanjem.
Kategorije v meniju na levi strani med
drugim ponujajo pomembne informacije
o prireditvah, doživetjih, naravni in
kulturni
dediščini,
gostinstvu
in
namestitvah, športnih in rekreativnih
aktivnostih ipd. Na desni strani v
koledarju prireditev hitro pregledate in
najdete želeno prireditev, si ogledate
mesečni in letni napovednik prireditev,
kupujete v e-trgovini, pošljete erazglednico in se naročite na e-novice.
Spletna stran zajema več kot 400 strani,
trenutno prevedenimi tudi v angleški
jezik, v kratkem pa še v italijanski in
nemški jezik. Prepričajte se sami s klikom
na www.stik-lasko.si.
Dean Muhovec,
strokovni sodelavec v turizmu

Poletni večeri v Laškem
Zadnji avgustovski sobotni večer v
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V nedeljo, 28. septembra, je v dvorani Tri
lilije potekal veliki godbeniški spektakel, ki
je navdušil Laščane in druge obiskovalce.
Najprej je vse obiskovalce pozdravil prav
za to priložnost sestavljen mednarodni
orkester, v katerem je pod taktirko Ervina
Hartmana 200 godbenic in godbenikov
zaigralo tri popularne koračnice. Sledil je
program
avstrijske
godbe
iz
Heiligenkreuza am Waasen, za njimi pa je
nastopil mednarodno uveljavljen Pihalni
orkester KUD
P o š t a
Maribor
s
s h o w
programom
Pismo.
Za
atraktiven
prehod
v
drugi
del
parade
je
poskrbela
o d l i č n a
p l e s n o akrobatska
skupina Flip
iz Pirana. V
drugem delu
sta
nato
nastopili še
dve godbi, najprej godba iz Langenwanga
v Avstriji, ki je nastop obogatila še z
alpskimi rogovi, kot zadnji pa so se
predstavili domačini, Laška pihalna godba
z mažoretno skupino, ki je bila tudi
najštevilnejša. Za konec so vsi sodelujoči
orkestri zaigrali skupaj. Pri vsaki pesmi je
dirigiral drug dirigent, prireditev pa so

razstav Muzeja Laško ter sprehodom do
gradu Tabor. Vsem interesentom smo z
veseljem razkazali prostore TIC-a ter jim
pripravili manjšo pogostitev.
Obiskovalci so si lahko ogledali tudi vse
publikacije, ki jih nudimo, hkrati pa smo
jim predstavili Turistično agencijo
Komptur iz Celja, ki deluje v okviru TIC-a.
Med 9. in 13. uro smo sprejeli 35
obiskovalcev ter kar nekaj telefonskih
klicev. Brezplačnega vodenja se je
udeležilo pet deklet iz turističnega
krožka OŠ Primoža Trubarja Laško, za kar
se zahvaljujemo g. Andreju Gobcu, ki
budno spremlja in vzpodbuja turistični
podmladek.
V Občini Laško je turizem izjemnega
pomena, zato v prihodnjem letu vabimo
občane, da se nam pridružijo, saj bomo
ponovno obeležili ta dan.
Polona Zorko, TIC Laško

Kultura in turizem

Trubarjevo leto v Laškem se
nadaljuje
Dvojni kulturni dogodek, ki predstavlja
pričetek jesenskega dela obeležitve
Trubarjevega leta, se je v organizaciji
STIK-a, enote Muzej Laško, zgodil 29.
avgusta na dvorišču župnišča cerkve sv.
Martina v Laškem. V večernem programu
sta se povezala glasbena in likovna
umetnost. Nastala je multikulturna
prireditev, ki je zadovoljila raznolike okuse
ljubiteljev lepega in dobrega.
V
glasbenem
programu
se
je
predstavil
kvartet
violončelistov
ČeloFonija. Člani tega
mladega kvarteta so
bili v Laško povabljeni
že drugič. Njihov prvi
obisk v naši občini je
bil preteklo leto v času
dnevov
evropske
kulturne dediščine, ko
so nastopili v cerkvi
blaženega Antona Martina Slomška v
Zgornji Rečici. Tudi letos so se vabilu
prijazno odzvali in se predstavili s še
zahtevnejšim in umetniško bogatejšim
programom, ki so ga ponovno visoko
kakovostno in profesionalno izvedli v
veliko zadovoljstvo in užitek poslušalcev,
ki so do zadnjega kotička napolnili
prostor med čudovitimi arkadami

župnišča. Umetniki, prof. Milan Hudnik,
Barbara Jager, Zoran Bičanin in
Katarina Majcen, so z glasbo, ki so jo
tenkočutno
izvabljali
iz
svojih
inštrumentov, zapolnili ves prostor.
Letošnji program so pričeli s Šestimi
moteti
renesančnega
skladatelja
slovenskega rodu Jakoba Petelina Gallusa,
ki se je rodil istega leta, kot je Primož
Trubar izdal prvo tiskano knjigo v
slovenskem jeziku. Nadaljevali so s
Sarabando in Gavoto v D-duru skladatelja
Johanna Sebastiana Bacha, enega od
najboljših
skladateljev
vseh časov.
Skladbi sta
p l e s n a
stavka
iz
Šeste suite
z
a
violončelo
solo in v
B a c h o ve m
zapisu za
petstrunsko
violončelo zazvenita v polnih harmonijah.
Prvi del programa, posvečenega očetu
slovenske knjige, so zaključili s
Sarabando, Gavoto in Museto Edvarda
Griega. Skladbe so del Holberg suite za
godalni orkester. Grieg se je z njo
mojstrsko poklonil trem značilnim plesom
iz obdobja baroka. Prvega je oplemenitil z
romantično vznesenostjo, druga dva pa
domiselno povezal v celoto.

Med odmorom glasbenikov so se
obiskovalci prireditve posvetili ogledu
likovnih del, ki so jih v letošnji ex tempore
delavnici z naslovom Primož Trubar v
barvah, ustvarili člani Likovne sekcije
Laško z gosti iz Celja in Radeč. Dela v
različnih likovnih tehnikah odražajo barvit
pogled na čas, ki ga je Trubar preživel v
Laškem. Likovniki so v sproščenem
klepetu komentirali svoja dela in vsem
zainteresiranim z veseljem razložili svoja
ustvarjalna hotenja.
V nadaljevanju svojega programa so člani
kvarteta ČeloFonija najprej rahločutno
odigrali Frates estonskega modernega
skladatelja Arva Pärta. Skladba je troglasni
koral, napisan v starocerkvenem modusu,
ki se na ostinatnem tonu ponavlja in se
stopničasto gradi v dinamiki in barvi
zvoka. Postopoma prehaja iz eteričnih
harmonskih tonov v zvočno intenzivni
višek ter na koncu zamre v vzdušju
»podaljšanega časa«. Koncert so zaključili
z Enajstimi etudami za kvartet violončel in
Concertonom Luciana Marie Škerjanca,
enega
najvidnejših
slovenskih
skladateljev, ki je slovensko glasbo
zaznamoval kot skladatelj, dirigent,
pianist, pedagog in glasbeni pisec.
Umetnost je še enkrat polepšala dan in
večer vsem, ki so se odzvali povabilu
glasbenikov in likovnikov ter prišli v
krasen ambient laškega župnišča.
Tomaž Majcen
kustos Muzeja Laško

KNJIŽNICA L AŠKO
Jesenski prireditveni utrip v
Knjižnici Laško
Sezono prireditev v Knjižnici Laško smo
letos začeli zgodaj, in sicer s skrbjo za
zdravje. Skupaj z Območnim odborom
Rdečega križa smo v tednu upokojencev
organizirali predavanje dr. Nika Boriča
Težave gibal ob boleznih veziv in tkiv.
Dobili smo priporočilo: »Veliko se
gibajmo.«

Z drugo prireditvijo smo se v dnevih
evropske kulturne dediščine spet povrnili k
Trubarju. Prisluhnili smo predstavitvi
Aškerčeve pesnitve Primož Trubar, ki je
nastala leta 1905 v počastitev takrat
bližajoče se štiristoletnice Trubarjevega
rojstva. Po knjižni izdaji tega dela se je v
slovenskem prostoru razvila huda
polemika glede Trubarjeve vrednosti. V
njej se je naš rojak, tako kot že v sami
pesnitvi, odločno zavzel za Trubarja in prvi
zelo glasno ovekovečil njegov pomen za
slovensko kulturo in slovenski narod. Letos
je Aškerčeva pesnitev ponovno izšla v

reprezentančni knjižni izdaji in naša
knjižnica je dala pobudo gledališkemu
igralcu Tonetu Kuntnerju za umetniško
interpretacijo tega
dela. Tone Kuntner
je k sodelovanju
povabil glasbenika
in
umetniškega
fotografa
Lada
Jakšo. Nastala je
z a n i m i v a
predstavitev
obsežne Aškerčeve
pesnitve, obogatene
z moderno glasbo in
v i d e o p r o d u kc i j o .
Premiera je bila
izvedena v naši knjižnici, sledile bodo še
predstave na Raščici, v Loki in verjetno še v
kakšnem kraju v Sloveniji. Občinstvo je
prireditev sprejelo z navdušenjem.
Menimo, da je bila ta predstavitev za Laško
pomemben dogodek, s katerim nismo
počastili le Trubarja, pač pa tudi našega
rojaka, pesnika Antona Aškerca, ki ima
največjo zaslugo, da se je slovenski narod
sploh zavedel pomena tega reformatorja.
Na prireditvi smo povedali, da je Trubar pri
nas živel tri ali morda pet let, da pa smo
lahko ponosni tudi zato, ker je bil v veliki
meri prav po Aškerčevi zaslugi obujen iz
zamolčanosti in je med Slovenci zaživel za
vedno.
Želimo si, da bi se jesen nadaljevala z malo
več sonca, kot smo ga bili deležni doslej.
Naš prireditveni program bomo v oktobru
nadaljevali
z
dvema
potopisnima

predavanjema: Matej Košir nas bo
popeljal v Čile, Bolivijo in Argentino,
Tomaž Majcen pa bo obudil svoje
spomine
na
kolesarjenje
okrog
Jadranskega morja.
S Trubarjem se bomo srečali v naši knjižnici
še enkrat, na proslavi na predvečer dneva
reformacije v soorganizaciji Sklada za
ljubiteljsko kulturo in Občine Laško. Nekaj
pozornosti bomo posvetili razstavi
Trubarjevih knjig in del o njem, prisluhnili
bomo Trubarjevi pridigi in pesmi v izvedbi
Martina Hrastnika in MePZ Koral Laško.
Literarno društvo pa nam bo pod
vodstvom Mire Deželak Slatinek
pripravilo krajši literarni večer. 28. oktobra
se bomo skupaj s predstavniki celjskega
odbora Slovenskega društva Hospic
posvetili razmišljanju o smrti in lajšanju
bolečin svojcem med boleznijo ter
žalovanjem.
Že tradicionalno martinovanje v naši
knjižnici se je letos postavilo pod vprašaj.
Zaradi proslave na predvečer občinskega
praznika, v petek, začetka martinovanja na
ta dan ne bomo mogli imeti. Odločili pa
smo se, da bomo s praznovanjem začeli
malo bolj zgodaj. Predavanju dr. Petra
Kapša Vino in zdravje bomo tako
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Kultura
prisluhnili
v
četrtek,
pa
tudi
tradicionalnemu petju ob kozarčku
mladega vina se ne bomo odrekli.
Tudi dan slovenskih splošnih knjižnic,
čeprav mu zaradi številnih prireditev v
Laškem ne moremo posvetiti konca tedna, bi
radi naredili v knjižnici čim bolj prazničen. V
času, ko je knjižnica odprta za obiskovalce, se
bomo poveselili z mladimi, zvečer pa bomo
razmišljali na slovensko temo letošnjega
praznovanja, ki ima naslov Knjižnica – moj
tretji prostor. Vabimo vas na pogovor o
knjižnici kot fizičnem in virtualnem prostoru
in na kulturni večer, na katerem bomo med
drugim prisluhnili tudi petju Akademskega
pevskega zbora Laško.
V decembru se nam bo predstavil študent,
domačin Benjamin Ambrož, ki bo
predstavil vtise s strokovne ekskurzije po
ZDA. Letošnje leto pa bomo sklenili z
večerom poezije Jaka Koširja ob
spremljavi zvokov kitare.
Metka Kovačič

v

spletni

igroteki, ki bo pod
knjižničarja
občasno
potekala v popoldanskem
Z jesenjo v naši knjižnici postane živahnejše dogajanje tudi v e-učilnici. Spomladi
smo že izvedli prvi del tečaja Moje prvo srečanje z računalnikom, zdaj je na vrsti
nadaljevalni tečaj. Prav tako bomo izvajali tudi še začetni tečaj, zato lepo vabljeni
k prijavam.
Med poletnimi počitnicami smo se zabavali z otroki v spletni igroteki, ki bo pod
mentorstvom knjižničarja občasno potekala v popoldanskem času. Osnovnošolce in
srednješolce pa v našo e-učilnico še posebej vabimo vsak petek med 13. in 14.
uro, ko vam bomo ponujali možnost brezplačnega učenja, kako uporabljati baze
podatkov, program COBISS ter različne elektronske in spletne vire za projektno in
seminarsko delo.
Zavedamo se tudi pomena informacijske pismenosti, zato bomo dali poudarek
tovrstnim temam. V času poplave informacij, ko je predvsem svetovni splet hkrati
lahko izredno hiter, bogat in učinkovit informacijski vir, po drugi strani pa tudi zbirka
nekakovostnih, netočnih in nepreglednih podatkov, so takšna znanja vse bolj
pomembna, pa naj gre za učenje ali študij, povsem vsakodnevne informacije ali za
prosti čas.
O dejavnostih v naši e-učilnici vas bomo še obveščali, vse informacije pa kadar
koli dobite v knjižnici.

Dogajanje v mentorstvom
e-učilnici

Matej Jazbinšek

Otroci in odrasli – vabljeni k branju!
S pričetkom nove šolsko-delovne sezone bomo v Knjižnici Laško za vsakogar ponovno pripravili kaj zanimivega. Poleg prireditev,
ki jih že obiskujete in bodo potekale vsak mesec, bomo v oktobru nadaljevali z nekaterimi lansko leto začetimi dejavnostmi. Tako
vas vabimo, da se nam pridružite v drugi sezoni bralne značke – za otroke in tudi za
odrasle.
V okviru pravljičnih uric, ki potekajo v knjižnici že vrsto let vsak ponedeljek in petek
dopoldan (ob 9.30), začenjamo prav v tem mesecu s Predšolsko bralno značko. Prvi
otroci iz vrtca so nas že obiskali, druge še pričakujemo. Letos bomo vsak 3. torek v
mesecu pripravili pravljično urico tudi popoldan, ob 17. uri, nanjo pa vabimo zlasti vse
tiste otroke in starše, ki nas dopoldan ne morete obiskati. Tisti bralčki, ki se boste na
pravljičnih uricah pridružili branju za Predšolsko bralno značko, boste v knjižnici na
prvi pravljični urici v oktobru prejeli bralne mapice. Kot ste že vajeni, boste ob vsakem
obisku knjižnice prejeli nalepko za v mapico; (vsaj) šest zbranih nalepk bo ob koncu
sezone, v maju 2009, pomenilo osvojitev značke. Veseli smo, da se je projekt Bralne
značke za otroke letos razširil tudi v vrtca Sedraž in Zidani Most.
V okviru Bralne značke za odrasle pa smo izbrali 30 novih naslov: tujega in slovenskega
leposlovja, tudi poezije ter poučnega gradiva (potopisov, spominov, priročnikov), izmed katerih boste sami izbirali tiste, ki vam bodo
(naj)ljubši. Trudili smo se za raznolik in kvaliteten izbor. K vpisu, ki se začenja v tem mesecu, vabimo lanskoletne značkarje in seveda
tudi nove člane! Bralna značka bo namreč potekala vse leto, od oktobra do oktobra, več informacij pa vam bomo radi posredovali
v knjižnici.
Barbara Rančigaj

Oblačkove počitnice
Nekega dne se je oblaček odločil, da bo šel na počitnice za
obzorje. Ko je prišel za obzorje, je odšel v hotel za oblačke. Najel
si je sobo. Stopil je vanjo in se zleknil v posteljo in takoj zaspal.
Prišla je sobarica. Odprla je vrata in se glasno zadrla: »Dober
dan!«
Oblak se je prebudil in rekel: »Kaj za vraga se dogaja?
Vlomilka!!!«
Sobarica pa se je začudila: »Kaj pa je z vami?«
»Kje pa ste dobili ključe?« jo je vprašal oblak. »Vsaka sobarica jih
ima,« mu je odvrnila.
»V redu, prav, super!« je zagodrnjal oblak. »Samo počistila bom.«
Čez nekaj časa je sobarica odšla. Oblak je razpakiral prtljago in
odšel na večerjo. Tam je bil jedilni list, na katerem je pisalo:
Dobrodošli! Danes Vam nudimo:
Sendvič s soncem
Špagete z zvezdnim prahom
Mavrično klobaso
Lunin cmok
Zvezdni zavitek
Čaj z luninim mrkom
Vodo s soncem
Sok z meglo
Sneženo torto
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Izbral si je zvezdni zavitek in čaj z luninim mrkom. Ko se je
najedel, je odšel v sobo in se odpravil k nočnem počitku.
Naslednji dan je pospravil prtljago in se odpravil domov.
Pričakala ga je mavrica: »Končno si se vrnil. Hočeš, da se igrava
hotel in da sem jaz sobarica?«
Oblak: »Sobarica? Ne, ne, ne, samo tega ne!
Zala Uratarič,
OŠ Primoža Trubarja Laško

Prijat elj
Prijatelj te nikoli ne zapusti,
zraven tebe v klopi sedi,
ob strani ti stoji.
Ko solza po licu ti steče,
spodbudno besedo ti reče.
Z njim se učiš in loviš ter skrivnosti deliš.
Prijatelj nikoli te na cedilu ne pusti,
kot prijatelj najboljši nihče na svetu ni.
Hana Uratarič
OŠ Primoža Trubarja Laško

Literarni kotiček

V Lašk em je lepo
V Laškem je res lepo,
nikjer ni drugod tako,
v Laškem se vse dobi,
kar srce si želi.
Veseli smo fantje vsi
in tudi Laščani vsi
vriskali bi cele noči.
Fant, če si "ledik" še,
v Laškem izberi si dekle,
Laščanke "lušne" so,
žal ti ne bo.
Če žejen ali lačen si,
v Laško podaj se ti,
pečenko privošči si,
pa z laškim pivom zalij.
Če si ljubitelj cerkvenih umetnin,
v farno cerkev te vabi svet' Martin.
Zanimivo ogledati si je
vse laške podružne cerkvice.
Če zdravje zapušča te,
v zdravilišče oglasi se,
skopaj se z laško vodo,
pa bo zdravo telo.
Imamo res marsikaj,
le pridi še večkrat k nam,
pri nas se vse dobi,
le brez denarja nič ni.
Laščani bogati smo,
denarja pa nimamo,
denar ima kratek rep,
prehitro prazen je žep.
Leopold Maček

Tam daleč
Naša jesen
Tesnoba v meni nastaja
in misel vse manjša postaja,
zakaj so moči bolj šibke,
obraz preresen, roke nič več gibke,
preteklost pa tako daleč ostaja.
Nekdanje prostranosti so tako blizu,
bližino pa čas tako daleč odmika,
kot da nevidna se stena mednju pomika.
Čustva odkriva in toplino ohlaja,
naša pa srca nič več ne pomlaja.
Je vse kot ljubezen, ki enkrat ugasne,
umre kakor roža, ko cvet ji omahne.
Heda Peterkovič

Pogled
V skoraj večeru
skozi okno objamem moj svet.
Že skrito sonce
pošilja zastrto svetlobo
in elipsast oblak seka svod,
kot konica noža za odpiranje pisem …
V pismu tega večera
nemo spregovorijo nebesa,
cvetovi tulipanov spokojno sijejo v oči,
nad gradom sinja packa,
kot drobna šala neba izvabi nasmeh …
Iz prekritih strahov
in manter za moč doživeti živa smrt
se razgalja pogled na ljubezen do življenja.

Foto: Sebastijan Strašek

Mira Deželak Slatinek

Vlak

Naučimo mlade delati

Iz daljave se sliši.
Po tirih polzi,
lahno se nagiba,
je tiho, le kdaj zažvižga.

Nekateri vedno tarnajo,
kdo bo delal, ko bo nas starejših zmanjkalo,
mladim delo slabo gre od rok,
usmili se nas Bog.

Ne sliši se ropot,
kot kača vijuga.
Samo zapornice so glasne,
ko zapirajo prehode.

Nekateri pa zato tarnajo,
ker se mladi šolajo,
kajti kdor izšola se,
misli, da delati ne sme.

Mnoge usode prevaža.
Na njem ljubezni je nebroj,
je kruh, je zgodovina,
je Zidani Most.

Jaz pa vem, da ni tako hudo,
vse se uredilo bo,
če prišel hud bo glad,
vsak bo delal rad.

Zlata Strel

Takrat bomo enaki vsi,
učeni in "butasti",
kdor jesti bo hotel,
rad za vsako delo bo prijel.

Tam daleč nekje na planoti
stoji kmetija na samoti.
Tam gori Janez kmet "tastar"
je samemu sebi on zdaj gospodar.
Hiša kmečka s slamo krita
v jutranjo je zarjo vsa povita.
Janez živino na pašo žene,
osamljen je brez otrok in brez žene.
Imel hčerko on je in sina,
a oba mu vzela je tujina.
Njegova žena Mica, dolgo je že tega,
k večnemu počitku se je ulegla.
Tu gara sam od jutra do večera,
veliko tukaj kmečkega je dela.
A Janezu moči počasi že zmanjkuje,
z dneva v dan on bolj obupuje.
Janez sploh takrat se ni zavedel,
da k zadnjemu počitku se je ulegel.
Tam gori Janez kmet "tastar",
ki samemu sebi bil je gospodar.
Štefanija Belej

Dolina Reka–Padež
Cesto na Reko, Padež in Polžnico
dobil sem za družico,
tu je delati lepo,
ljudje zelo prijazni so.
Ko greš po dolini Reka–Padež,
varuj se, da v potok ne padeš,
da ne bo tega vinček kriv,
če si ga preveč popil.
Dolina skrita je med hribi,
da nikamor se ne vidi,
po njej cesta speljana je,
lepe domačije ob njej stoje.
Cesta ima potok za soseda,
ki jo neusmiljeno spodjeda,
tu so včasih noč in dan ropotali mlini,
a zdaj vse tiho je v dolini.
Ljudje vesele so narave,
ohranjajo lepe stare šege in navade,
popotnik, ki pride v ta kraj,
lačen in žejen ne bo odšel nazaj.
V tem zakotnem in samotnem kraju
lepo je kakor v raju,
tu živeti lepo je,
med in mleko tukaj cedita se.
Leopold Maček

Kdor bistre je glave,
naj izšola se,
"stolček" pa zasesti prej ne sme,
da imel bo žuljave roke.
Leopold Maček
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Zdravstvo, sociala in humanitarna dejavnost

Z dr avstv eni dom
L aško
KAKO NA JHITRE JE DO
SPECIALISTIČNEGA PREGLED A
DOLOČENEGA OR GANA?
Zdravstveni dom Laško vam nudi možnost
obiska in specialističnih pregledov v
naslednjih samoplačniških ambulantah: v
ambulanti za diagnostiko srca in ožilja,
ambulanti za žilna obolenja in ambulanti
za ultrazvočno diagnostiko.
Ambulanta za diagnostiko srca in ožilja
- Specialistične preglede izvaja: Dragan
Kovačič, dr. med., spec. int. med.
- Delovni čas: dva do trikrat mesečno ob
ponedeljkih popoldan
- V ambulanti se izvajajo: specialistični
internistični pregledi, EKG, 24-urna
meritev krvnega tlaka, UZ vratnih arterij,
UZ srca in obremenitveno testiranje.

Območno zdr uženje Rdečega kr iža L aško
KRV OD A JALSTV O NA
SLOVENSKEM IN V L AŠKEM
IMA BOGATO TRADICIJO

V letošnjem letu bodo v Laškem še tri
akcije, in sicer 4., 11. in 18. decembra v
Centru starejših – Hiši generacij.
Pridružite se nam!

Priprava in izvedba krvodajalskih akcij ter
skrb za motiviranje krvodajalcev je eno od
javnih pooblastil, ki jih je država z
zakonom zaupala Rdečemu križu. Rdeči
križ to poslanstvo opravlja že 55 let in kljub
nekaterim družbenim spremembam v
svojem bistvu ostaja nespremenjeno.
Bolniki namreč vsakodnevno potrebujejo
kri in njene sestavine ter še naprej ostajajo
odvisni od odziva krvodajalcev na povabilo
k udeležbi na krvodajalskih akcijah. V
Sloveniji daruje kri okoli 5 % prebivalcev,
dnevno pa potrebujemo okoli 400
krvodajalk in krvodajalcev, da zberemo
zadostne in potrebne količine krvi.
Občasno se dogaja, da zaradi posegov pri
redkih krvnih skupinah in njenega
neskladja prihaja do pomanjkanja krvi in v
teh primerih dodatno iščemo darovalce.
Pri Območnem združenju Rdečega križa
Laško, ki pokriva področje občin Laško in
Radeče, letno daruje kri okrog 1.100
občanov, še najmanj dvesto pa je tistih, ki

Ali ste vedeli ?
V Sloveniji je najbolj pogosta krvna
skupina A, ki jo ima približno 40 %
Slovencev. Sledi krvna skupina O z 38 %,
krvna skupina B, ki jo ima 15 %, AB pa
je zelo redka in jo ima le okoli 7 % ljudi
pri nas. Rh pozitivnih je 82 %
prebivalcev Slovenije, Rh negativnih pa
le okrog 18 % vseh prebivalcev.

Ambulanta za žilna obolenja
- Specialistične preglede izvaja: Brigita
Švab, dr. med., spec. krg.
- Delovni čas: dvakrat mesečno ob torkih
popoldan
- V ambulanti se izvajajo: specialistični
pregledi žilnih obolenj, merjenje
gleženjskih indeksov, UZ arterij in ven,
sklerozacija varic, odstranitev strdka in
krčnih žil, zdravljenje varikoznih
sprememb.
Ambulanta za ultrazvočno diagnostiko
- Specialistične preglede izvaja: Dušan
Ačkun, dr. med., spec. radiolog
- Delovni čas: dvakrat mesečno ob
sredah popoldan
- V ambulanti se izvajajo specialistični
pregledi s pomočjo ultrazvočne
preiskave: UZ dojk, UZ trebuha, UZ
ščitnice, UZ testisov in kombinacije teh
preiskav.

Na pregled se lahko naročite v tajništvu
ZD Laško na telefonski številki 03 734 36
00 od ponedeljka do petka od 7.30 do
12.00. Vaši podatki se zapišejo, in ko je
zbrano zadostno število ljudi za eno
ambulanto, ste obveščeni o datumu in uri
obiska v samoplačniški ambulanti.
Informacije o vrsti pregleda dobite pri
osebnem zdravniku, informacije o ceni
pregleda pa dobite pri osebnem zdravniku
ali ko se naročate na pregled. Plačilo
opravite na dan pregleda pri medicinski
sestri ali tajnici. Izvidi vam bodo v čim
krajšem času poslani na dom.
Zdravstveni dom Laško
Damjana Ključevšek
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PRVA POMOČ NA DELOVNEM
MESTU
V začetku lanskega leta je v veljavo stopil
Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi
za prvo pomoč na delovnem mestu.
Pravilnik natančneje določa ukrepe
delodajalca za zagotavljanje prve pomoči
na delovnem mestu. Usposabljanje

Ob zaključku usposabljanja delavci in podjetje prejmejo
potrdila.

Stanko Aleš iz Harja prejema priznanje za darovano kri na
prireditvi, ki je bila na Marija Gradcu.

kri darujejo zunaj občin in te podatke
beležijo tam, kjer je bila kri darovana.
Centralnega registra, ki bi ločeval občane
po domicilnem principu in ne po mestu
darovanja, namreč še ni. Letno število, brez
upoštevanja neevidentiranih krvodajalcev,
nas uvršča krepko nad republiško
povprečje in med vsemi 56 območnimi
združenji RK v Sloveniji smo uvrščeni v
prvo tretjino. Tudi podatki zadnjih sedmih
mesecev kažejo, da se trend uspešnosti
nadaljuje in bi se še bistveno povečal, če bi
lahko beležili tudi podatke tistih, ki kri
darujete drugje. Do sedaj se je število
naših krvodajalcev povečalo za 3,27 %
glede na število v enakem obdobju lani.
Ponosni in veseli smo, da imamo med
našimi občani toliko plemenitih ljudi, ki po
eni strani kri darujejo, po drugi strani pa
tudi vseh tistih, ki zaposlenim to
omogočate.
Vendar pri krvodajalstvu ne gre le za
statistična prikazovanja uspehov, ampak
gre za pomembno solidarnost do ljudi, saj
z darovanjem krvi za drugega na najbolj
elementarni način izražamo našo pomoč.
Našim krvodajalcem se javno, ob
določenem času pa tudi individualno za
njihovo poslanstvo zahvalimo s priznanji,
kot smo se pred časom v Marija Gradcu na
srečanju tamkajšnjih krvodajalcev in
krajanov.
Ker kri potrebujemo vsak dan, bomo veseli
in hvaležni, če boste krvodajalci in tisti, ki
se za ta korak še niste odločili, prišli
darovati kri na eno od naslednjih akcij.

delavcev za prvo pomoč v Sloveniji izvajajo
na
podlagi
javnega
pooblastila
organizacije Rdečega križa, ki imajo
posebej za to usposobljene strokovne
sodelavce – predavatelje prve pomoči z
licencami. Pri nas imamo v registru devet
strokovno usposobljenih predavateljev.
Pri Območnem združenju RK Laško smo v
letošnjem letu izvedli že dve usposabljanji
zaposlenih, in sicer iz podjetij Fragmat in
Radeče Papir. Pričakujemo, da se bo za
usposabljanje v naslednjih mesecih
odločilo še več podjetij in zavodov iz
našega območja, ki jim obveznost
nalagata omenjeni pravilnik in Zakon o
varstvu in zdravju pri delu. Še bolj pa
potreba in moralna skrb po tovrstnem
znanju, ki jo prepoznavajo tudi zaposleni,
kar je razvidno iz njihovih anket.

V JURKLOŠTRU PRIZNANJA
ZA ZVESTOBO OR GANIZA CIJI
V okviru 7. krajevnega praznika je svoj 60letni jubilej počastila tudi tamkajšnja
krajevna organizacija RK. Spomnili so se na
prehojeno pot organizacije, njihovih
predsednikov in članov odbora ter ob
koncu vsem članom, ki so 40 in več let člani
njihove organizacije, podelili posebna
priznanja za požrtvovalno delo, humana
dejanja in zvestobo.
Priznanja so podelili Janezu Brečku, Ediju
Gračnerju; Mariji Kolar, Erni Kosmačin,
Mariji Kozmus, Idi Krajnc, Mariji
Kunšek, Albinu Oprešniku, Faniki

Zdravstvo, sociala in humanitarna dejavnost
bolj kot prejšnja leta z veseljem poda proti
domu, po novem, potrebnem in želenem
pločniku do hiške, ki stoji na začetku ceste
za Strmco. V njej preživljata prijetne dneve
skupaj s hčerko Heleno in kot sami pravita,
jima je živeti v njej, kot bi bili na vikendu.
Čeprav so Rozalijo Puh, ki si je kot mlado

Priznanje je bilo na osrednji prireditvi ob krajevnem prazniku
podeljeno tudi Janezu Brečku.

Volavšek, Amaliji Zapušek,
Zupancu in Berti Žagar.

Francu

jubilej tudi z Nežo Amon z Blatnega Vrha
pri Jurkloštru. Tudi Neža si je, kot rečemo,
nadela deveti križ na svoja ramena in le
kdo bi tudi njej verjel, da ima že toliko let.
V njej je zadnjih nekaj let tlela tiha želja, da
za 90. rojstni dan obišče župana. Zdelo se
ji je vredno in pomembno, da lahko pri teh
letih brez sramu potrka na županova vrata
in mu razodene veselo novico, da je ena
od trinajstih slavljenk, ki so že oz. bodo v
naslednjih dneh in tednih stari toliko kot
ona in da ga povabi nekam, kjer bo lahko
z njim nazdravila. In to se je tudi zgodilo,
župan pa je bil vljudnostnega obiska vesel.
Po nekaj dneh, na dan, ko je bila zares
stara 90 let, pa smo nazdravili.

ŠENTRUPER ČANI V
PARL AMENTU
Ob prijetnem klepetu skupaj z županom in Karlo Pal.

13. septembra so se člani Rdečega križa
Šentrupert po tradiciji podali na 30.
ekskurzijo po Sloveniji. Jubilejna ekskurzija
je bila domoljubno obarvana, saj smo si
ogledali parlament od zunaj in znotraj,

sedli za poslanske oz. svetniške klopi, se
sprehodili po zagonetnih hodnikih,
spoznali bogastvo zgradbe, tako pročelja,
kakor notranjosti, obiskali staro Ljubljano
s Kongresnim in Prešernovim trgom,
Tromostovjem, stolno cerkvijo sv. Nikolaja,
Magistratom in se z gondolo odpravili na
grad, od koder smo prestolnico občudovali
še od zgoraj.
Svojevrstno doživetje so nam pripravili v
geometričnem središču Slovenije Geossu,
kjer smo slišali nekaj misli o domovini in
kjer so nas učili oziroma »čarali«, kako radi
moramo imeti sami sebe in vse ljudi okoli
nas. Ekskurzijo smo zaključili v Lovskem
dvorcu v Trbovljah, ki je bil nekdaj v lasti
laške gosposke, in potem smo vedeli, da ni
več daleč do doma, kjer bomo do
naslednjega leta obujali vtise in spomine z
naših potepanj.
V 30 letih smo pri Krajevni organizaciji RK
Šentrupert na pot popeljali več kot 2.100
potnikov
in
spoznali
marsikatero
zanimivost, ki je verjetno nikoli ne bi imeli
priložnost videti, če nam ne bi gostitelji v
teh letih marsikje ustregli tudi tako, da so
nas sprejeli tudi tam, kjer je bilo to na meji
dopustnega. Sporočimo vam lahko, da
smo se tudi tokrat imeli lepo, da je bilo
zanimivo in da se tradicija nadaljuje.

R O ZALIJA ŽELEZNIK ZA 90
LE T SPEKL A TORTO
V tem obdobju sta dve naši slavljenki
praznovali 90 rojstni dan. 23. avgusta smo
začetek družinskega praznovanja zmotili
pri Rozaliji Železnik iz Strmce pri Laškem.
Le kdo ne bi poznal Rozike, simpatične in
korajžne gospe, ki se pogosto že zarana
odpravi po nakup v samopostrežbi in se še

dekle kar nekaj let služila denar in kruh kot
gospodinjska pomočnica pri šolskem
upravitelju v Laškem Juru Kislingerju, poti
vodile skupaj z možem po različnih
kotičkih, je bila srečna, ko sta pred leti
končno kupila to hiško in se ustalila. Le
škoda je, da je mož tako hitro umrl, saj je
že kar 37 let vdova. V zakonu so se jima
rodili štirje otroci, Leon, Helena, Egon in
Dragec. Roziki je svojevrsten pečat pustila
druga svetovna vojna, ki se je, kakor
večina, nerada spominja. Sicer pa je rada
gospodinjila in skrbela za dobro počutje
družine doma, iti v službo pa ji je zdravnik
zaradi težav z želodcem ni priporočal. Je
pa zato pogosto šla v »tavrh« pomagat
ljudem pri delu na kmetijah po Strmci in
okrog. Tam je bila rada v prijetni družbi.
Vesela je bila, ko so kakšno zapeli in se
nasmejali, le »čvekarij« ni marala, saj ni
želela komu delati krivice ali se mu
zameriti.
Danes, ko jo obkrožajo dva vnuka, ena
vnukinja in ena pravnukinja, pravi, da je
zmernost
in
skromnost
izjemno
pomembna in ta jo je zagotovo pripeljala
do teh let čilo, vedrega obraza in polno
energije. Ob obisku smo se ji nasmejali, ko
so ji župan naše občine Franc Zdolšek,
predstavnik Krajevne skupnosti Laško
Matevž Kolar, predsednica Društva
upokojencev Laško Karla Pal in
predstavniki Rdečega križa Laško, Karla
Lokošek in Vlado Marot, stisnili roko v
pozdrav. Vsakega je posebej opomnila,
kdo ima toplo in kdo manj toplo roko, in
nam obljubila, da bo na praznovanju
zdržala do konca, le če bodo drugi gostje
to zmogli. In je, tako da je čez nekaj dni
počastila še sorodnike po moževi strani in
zanje spekla torto, ko so ji pripravili
praznovanje. Iskrene čestitke.

NEŽA AMON PRIŠL A
PO ZDRAVIT ŽUPANA

Neža se je rodila kot peta od devetih otrok
v Kapeli pri Brežicah. Preden so se
dokončno »usidrali« na Blatnem Vrhu, jo je
pot vodila po različnih krajih, od Košnice
pri Celju, Trbovelj, Belgije, Reke pri Laškem
in še kod. Na Blatnem Vrhu je bil doma
njen mož, ki je rudaril po različnih rudnikih,
tudi v Belgiji in Nemčiji, nazadnje pa v
Pečovniku. To je bil tudi eden od razlogov
tolikšnih selitev. Tako jo je druga svetovna
vojna zajela kar v Belgiji. Čeprav je
poprijela za različna dela, tudi "kelnarila"
je, je večino časa na Blatnem Vrhu
preživljala kot gospodinja ob šestih otrocih
na sedem hektarjev veliki kmetiji. S
spomini, ki so še vedno živi in močni, se
vrača v preteklost, kako je preživljala vojno
vihro v Belgiji.
Tudi Neža je prava korenina. Vsa dela še
sedaj opravlja brez očal. Piše, bere, šiva …
Slednje je zelo rada počela, predvsem je
rada šivala ženske obleke. Še pred šestimi
leti je hčerki, pri kateri sedaj stanuje v
Šentjurju, sešila dvodelno obleko, ki bi ji jo
lahko zavidala marsikatera kreatorka iz
priznanega butika. Posebno ljubezen pa
goji tudi do rož in vrta.
Ob prijetnem klepetu smo skupaj
nazdravili in obujali spomine na pretekle
čase. Neži družbo sedaj dela že osem
vnukov in šest pravnukov. Skupaj z
županom Francem Zdolškom sva ji v
imenu občine, kraja Jurklošter in Rdečega
križa čestitala ter z njo nazdravila še
Danijel Dobršek in Vlado Marot.

KAM IN KAKO PO
INFORMA CIJE ?

Zadnji petek v septembru smo počastili lep
Uradne ure Območnega združenja RK
Laško so na našem sedežu, na Aškerčevem
trgu 4 b v Laškem, in sicer ob ponedeljkih
od 8.00 do 14.30, ob sredah od 8.00 do
12.00 in od 14.00 do 15.45 ter ob petkih
od 8.00 do 12.30. Telefonska številka je
734 34 60, številka faksa je 734 34 61,
mobilnega telefona v delovnem času pa
041 736 166. Elektronski naslov je:
rdeci.kriz.lasko@siol.net.
Vlado Marot
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Hiša generacij

Center starejših - Hiša generacij Laško
Nagrada za pr ost ov oljnost
V soboto, 27. septembra, smo naše
prostovoljne mentorice za njihovo
požrtvovalno delo v Centru starejših –

Hiši generacij Laško nagradili s
celodnevnim izletom. Najprej smo si
ogledale kaligrafijo in razstavo v čast
Primožu Trubarju, ki je bila v Sorževem
mlinu v Novi Cerkvi. Nato smo se
odpeljale na 19. Pikin festival v Velenje,
kjer smo si nabirale nove ideje za
ustvarjalne delavnice, ki jih pripravljamo

pri nas vsak dan med 9. in 11. uro in so
brezplačne. Po dobrem kosilu pa smo si
pretegnile noge do šaleškega gradu, od
katerega je ostal le še stolp trikotne
oblike, ki je edinstven v slovenskem in
evropskem prostoru. Naša pot se je
končala v Slovenj Gradcu, kjer so se naše
oči spočile na belih klekljanih čipkah,
razstavljenih v atriju Koroške galerije
likovnih umetnosti.
Dan je kljub sivemu vremenu minil s
svetlobno hitrostjo – polno iskrivosti,
sproščenosti in zadovoljnosti ter z novim
ciljem: pritegniti še več upokojencev,
starejših, v Center starejših – Hišo
generacij, da se družijo skupaj z nami in
mlajšimi generacijami v svojem prostem
času.

Br ezplačni t ečaji
Vabimo vas, da se prijavite na brezplačne
tečaje:
- obnovite znanje PRVE POMOČI, saj
nikoli ne veste, komu lahko rešite
življenje,
- izkušeni vozniki lahko obnovite znanje
iz CESTNOPROMETNIH PREDPISOV,

UPOKO JENCI IN INVALIDI ŽE TRIDESE TIČ MERILI MOČI
Stereotip, da je upokojenec shiran
gospod in usmiljenja vredna gospa, ki
se komaj premika po ulici, že dolgo ne
velja več. Tudi taki so, a večina jih
svoje tretje življenjsko obdobje
preživlja aktivno: se druži med seboj,
ukvarja z različnimi športi ali vsaj
rekreacijo. In meri svoje moči, koliko
je boljši (ali boljša) od drugih. V naši
občini upokojenci in invalidi že tri
desetletja merijo svoje moči v začetku
septembra s sklopom prireditev,
imenovanim Teden upokojencev in
invalidov. No, letos so se tradiciji
izneverili samo v toliko, da so to
početje opravili drugi teden v
septembru, od 8. do 13. septembra. To
pa je nepomembna podrobnost, saj je
vse drugo teklo po ustaljenem redu.
Prvi dan, v ponedeljek, so se tudi letos
srečali z županom Francem Zdolškom in
z njim poklepetali o svojih težavah. In kaj
jih ta čas najbolj pesti? Kot so našteli, je
največji problem zasedenost domov za
ostarele – v nekaterih so čakalne dobe
zelo dolge – zato si želi čim več
upokojencev čim dlje ostati v domačem
okolju; za tako normalno življenje pa bi
potrebovali več javnih prevozov in boljših
lokalnih cest.
V Zvezo društev upokojencev Laško je v
tem času vključenih sedem društev
upokojencev s 1850 člani. V dveh
društvih invalidov pa je včlanjenih 850
članov. V Laškem jih je okrog 700, v
Rimskih Toplicah pa 150. Tokratnega
Tedna upokojencev se je na vseh
prireditvah in tekmovanjih v petih
športnih disciplinah pomerilo 221
udeležencev. Tekmovalci so merili moči v
streljanju z malokalibrsko puško,
balinanju, športnem ribolovu, kegljanju
in ruskem kegljanju. Tudi letos so v svoj
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program uvrstili pohodništvo in se kot že
vrsto let prej podali na Kopitnik. Svoje
vsakoletno druženje so sklenili v soboto
v Trobnem Dolu z družabnim
srečanjem, kjer so najboljšim podelili
priznanja.

Zmagovalci v posameznih
kategorijah:
športni ribolov – DU Rečica
kegljanje – DU Rečica (moški), DU
Rečica (ženske)
balinanje – DU Zidani Most (moški),
DU Zidani Most (ženske)
rusko kegljanje – DU Rimske Toplice
(ženske), DU Rimske Toplice (moški);
»Letošnji teden morda res ni bil tako
množičen kot prejšnja leta, a vendarle ga
ohranjamo,« je ob jubileju povedal
Branimir Pavčnik, predsednik Zveze
društev upokojencev, »vedno večja
draginja nas omejuje in redči naše vrste,
toda vseeno bomo vztrajali.« Zdajšnji
predsednik občinske upokojenske zveze
daje ton in pečat tem prireditvam, kot jim
je vrsto let prej dajal Matevž Kolar, ko je
zvezo še vodil in ko so bila še zelo
obiskana in množična.
Boža Herek
Foto: Zlata Strel

- če radi pojete in bi želeli zraven še
zaigrati na strune kitare, se prijavite na
OSNOVE
IGRANJA
KLASIČNE
KITARE,
- če bi radi vedeli, kako napisati prošnjo,
pesem, vabilo … na računalnik, kako
napisati elektronsko pošto ali
pogledati, kaj vse lahko najdemo na
spletu, se prijavite na OSNOVNI
RAČUNALNIŠKI TEČAJ.
Prijave sprejemamo vsak dan med 8. in
16. uro na telefonu: 03 734 18 80, na
mobilnem telefonu: 051 436 240 ali pa
se oglasite v Centru starejših – Hiši
generacij Laško na Savinjskem
nabrežju 6 v Laškem.
Tečaje bomo izvedli v jesensko-zimskem
času, dopoldne ali popoldne – prilagodili
se bomo udeležencem in takoj, ko bo
prijavljenih vsaj 10 oseb na posamezni
tečaj (razen pri tečaju OSNOVE IGRANJA
KLASIČNE KITARE, kjer tečaj poteka
individualno). O pričetku vas bomo
obvestili prek medijev in osebno.
Petra Šuster

VABILO NA SREČANJE
KRA JANOV SEDRA ŽA
Krajevna
organizacija
RK
Sedraž se je tudi letos odločila,
da bo s pomočjo Krajevne
skupnosti
Sedraž,
Občine
Laško, Območnega združenja
RK Laško in donatorjev
pripravila
tradicionalno
srečanje vseh krajank in
krajanov Sedraža, starih 70 in
več let, saj vemo, da jim to
veliko pomeni in da si to
nenazadnje tudi zaslužijo.
Srečanje bo v nedeljo, 16.
novembra 2008, s pričetkom
ob 13. uri na Turistični kmetiji
Nemec v Sedražu.
Na srečanje so povabili vseh 99
krajanov
svoje
krajevne
skupnosti in dva člana RK zunaj
KS, ki so z leti dosegli to čast,
da so jih lahko povabili medse.
Zbirali se bodo med 12.30 in
13.00, ko bo na vrsti kosilo.
Okrog 15. ure pa so za vse
udeležence srečanja pripravili
bogat
kulturni
program.
Pričakujejo, da se bodo krajani
tudi tokrat srečanja udeležili v
tako lepem številu kot doslej.

Damjan Knez

Vzgoja in izobraževanje

Vr t ec Lašk o
Pr vič v vr t ec

iger smo spoznali imena otrok in njihove
značilnosti. Raziskovali smo novo igralnico
in se med igro seznanjali z novimi pravili, ki
so potrebna za dobro počutje in varnost
vseh v vrtcu.

Vstop v vrtec pomeni ločitev malčka od
mamice, na katero pogosto oba močno
čustveno reagirata. Skrbna priprava lahko
ta prvi korak v svet zelo olajša. Sama
priprava na vrtec se začne že v družini.
Odziv otroka je odvisen od odnosa staršev
do te institucije. Če starši vrtec sprejmejo
kot varstvo svojega otroka in mu ga

predstavijo v pozitivni luči, bodo otroku
neizmerno olajšali vstop vanj. Zelo
pomembno je otroku pojasniti, zakaj mora
v vrtec, kako poteka življenje v njem. Otrok
in starš si skupaj ogledata prostore, se
pogovarjata o tem, da se bo tukaj igral,
zabaval, da bo spoznal nove prijatelje …
Vedno pa je treba ponoviti, da boste prišli
ponj! Čas uvajanja je zelo pomemben, zato
se dobri rezultati dosežejo s sodelovanjem
z vzgojiteljico in obratno. V tem trenutku
so za otroka zelo pomembne ljubkovalne

igrače (medvedki, pleničke, dude), zato mu
jih ne jemljemo. Ker pa je v tem času na
kupu veliko malih glavic, je treba paziti in
varovati zdravje vseh. Zato se v vrtec ne
vozi otrok, ki so bolni (vročina, izpuščaji,
driska, bruhanje, uši, razjede v ustih, težko
dihanje …).
Prav tako je pomembna prehrana, za
katero je v vrtcu poskrbljeno, zato dodatno
prinašanje hrane ni zaželeno in potrebno.
Sicer pa ima vrtec na otroka številne
pozitivne učinke, saj s pomočjo
vzgojiteljice prek igre z vrstniki hitreje
razvija socialne sposobnosti, se uči
samostojnosti, razvija kreativnost. Otroku
pa je nujno potrebno prisluhniti in se z
njim pogovarjati in tako bo kmalu že na
poti domov veselo čebljal o svojih novih
dogodivščinah.
Račke, Saša in Petra

Spoznajmo se – igrajmo se
Uvajalno obdobje v našem oddelku Zajčki
se počasi izteka. Največ časa in pozornosti
smo namenili spoznavanju drug drugega
in nove igralnice ter navezovanju stikov z
novimi prijatelji. Prek različnih družabnih

Že prvi teden druženja nas je obiskal mišek
Tip, ročna lutka. Pripovedoval nam je o
svoji izkušnji ob vstopu v vrtec. Bil je zelo
radoveden, zanimalo ga je predvsem, zakaj
radi prihajamo v vrtec in kaj nam je v vrtcu
najbolj všeč. Odgovarjali smo mu takole:
Nadja: Rada pridem v vrtec, ker je veliko
igrač, rada se igram z Nejo in Karin.
Andrej: V vrtcu mi je všeč risanje, rad se
igram z novimi prijatelji.
Simona: Rada pridem, ker imam veliko
prijateljev, najbolj všeč mi je igra v kotičku.
Najah: V vrtcu so mi všeč dojenčki, rada se
igram s Simono.
Tian: V vrtcu imam prijatelje, všeč mi je, da
se igramo.
Davor: V vrtcu je lepo, všeč so mi igrače,
avtomobili.
Lan: Všeč so mi avtomobili, v vrtcu se rad
igram.
Alja: Ker bom šla potem v šolo.
Zala: Mami in ati sta v službi, jaz pa grem
v vrtec, všeč mi je igranje, rada se igram z
Julijo.
Neja: Všeč mi je igranje, rada se igram z
Julijo.
Leunora: V vrtcu mi je všeč mišek Tip.
Julija T.: Rada se igram z Nejo, všeč mi je,
ker je veliko otrok.
Karin: Všeč mi je mišek Tip, rada se igram
z Iztokom in Juretom.
Jaka: V vrtcu mi je všeč Nodi, rad se igram
z njim.
Anej: Rad pridem v vrtec, da se igram.
Damjan: V vrtec rad pridem, ker hočem,
všeč mi je kotiček.
Iztok: V vrtcu mi je všeč, ker je veliko
igračk, rad se igram z Damjanom.
Jure: Rad pridem v vrtec, ker imam rad
otroke, všeč mi je kotiček.
Danes se z zadovoljstvom oziramo na
pretekli prvi mesec; ob redkih težkih
trenutkih so nas bodrili Katja in Milena ter
novi prijatelji, za vesele in srečne dogodke
pa se nam vsem že zdi, da so najlepši, ko
jih deliš z vsemi. Zgradili smo nova
prijateljstva, ki bodo med šolskim letom
postajala vse trdnejša.
Prijateljski pozdrav vam pošiljamo iz
oddelka Zajčki

Sanjsk o igralo
Večina od nas je veliko dogodkov in stvari
iz otroštva pozabila, a za vse življenje nam
ostanejo v spominu tiste stvari, ki so nas
razveselile in bogatile. Prav gotovo je med

temi dogodki tudi čas, preživet v vrtcu.
Otroci so ves čas v procesu nenehnega in
intenzivnega telesnega in čustvenega
razvoja. Potrebujejo ustrezno motivacijo, ki
jih pripelje k lastni aktivnosti ter s tem k
bogatenju in pridobivanju izkušenj.
Gibanje in igra sta primarni otrokovi
potrebi. Otrok spozna okolico, prostor, čas
in samega sebe. Z obvladovanjem svojega
telesa začuti veselje, varnost, udobje, se
dobro počuti, pridobiva samozaupanje in
samozavest. Z gibanjem otroci ne razvijajo
samo gibalnih sposobnosti, ampak tudi
intelektualne. Primerne in kvalitetne izzive
za gibanje pa lahko otroku nudi samo
kvalitetno igralo, ki bo otroka spodbudilo,
motiviralo k aktivnosti.
V enoti Laško smo se zato odločili, da bi z
nakupom kvalitetnega igrala posodobili
naše igrišče, ki je dostopno in namenjeno
uporabi tudi otrokom, ki ne obiskujejo
vrtca. Žal so igrala, ki so primerna za
otroke v starosti od 1. do 6. leta, izredno
draga. V ta namen smo v Vrtcu Laško –
enoti Laško z zbiranjem papirja,
novoletnim bazarjem in nekaterimi
donatorji (Pivovarna Laško, Banka Celje,
Miran Verdel, s. p., KS Laško, AinA
Vesenjak, d. o. o., Zdravilišče Laško, Danijel
Medved, s. p., ki se jim v imenu vseh
najlepše zahvaljujem) zbrali 5.721 evrov.
Igralo, ki ga želimo kupiti, pa je še veliko
dražje, stane namreč 10.000 evrov. Zato
bomo tudi v letošnjem šolskem letu
nadaljevali z zbiranjem časopisnega
papirja (projekt Pisani koški), za podjetja
izdelali otroške novoletne voščilnice,
sodelovali na novoletnem bazarju in
pridno iskali donatorje.
A ni lepo naše sanjsko igralo?

Elizabeta Pfeifer, pom. ravnateljice

Vr t ec Ostr žek
Rimsk e Toplice
Utr inki iz vr t ca
Dovolite, da se predstavimo. Smo otroci
starejšega oddelka vrtca Ostržek Rimske
Toplice, ki skupaj z Jelko in Tino preživljamo
lepe trenutke v vrtcu in zunaj njega. V tem
prispevku vam želimo predstaviti drobne
utrinke, ki so nastali v sodelovanju z
Rimskimi termami.
2. septembra smo se odpravili na naš prvi
septembrski sprehod. Bil je lep sončen dan
in pot nas je pripeljala do Rimskih term, kjer
smo nastopali za prve turiste, ki so devet
dni bivali v obnovljenem Sofijinem dvoru.
Gostom, ki so prišli iz Španije, smo se
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predstavili s slovenskimi ljudskimi pesmimi
za otroke in prstnimi igrami. Naš nastop so
sprejeli z velikim navdušenjem. Za srečno
pot domov v Španijo pa smo jim poklonili
naše risbice in sekvojine storže. V spomin
na ta dan smo naredili gasilsko fotografijo.

OŠ Pr imoža Tr ub arja
Lašk o
Spr ejem pr v ošolcev
Tudi letos smo v Laškem toplo sprejeli 101
prvošolca. Pripravili smo jim kulturni
program, ki ga je vodila Pika Nogavička
Brigita Mulej. Sodelovali so tudi učenci 4.
razreda iz matične šole Laško: Taja Jančič,
Katarina Penič, Maja Kumberger, Tjaša

Komaj smo si oddahnili od našega prvega
nastopa, smo že dobili novo povabilo. 11.
septembra smo bili povabljeni, da
pozdravimo goste, ki se ukvarjajo z
razvojem turizma v Sloveniji in so si prišli
ogledat, kako napreduje obnova Rimskih
term. Med njimi sta bila tudi mag. Dimitrij
Piciga, direktor Slovenske turistične
organizacije, in mag. Marjan Hribar,
direktor direktorata za turizem na
Ministrstvu za gospodarstvo. Predstavili
smo se kot bodoči turistični delavci Rimskih
Toplic, ki bodo znali poskrbeti, da se bodo
gostje v Rimskih Toplicah prijetno počutili,
se zabavali in se še vračali v naš kraj. Naša
turistična ponudba je zajemala ljudsko
izročilo, zdravo hrano in neokrnjeno naravo.
Vse to smo predstavili z otroškimi
pesmicami in plesom. Seveda nismo
pozabili na spominke, ki jih bodi turisti
odnesli iz našega kraja in ki smo jih izdelali
sami. Prve spominke smo poklonili ob tej
priložnosti, kar smo opravili zelo odgovorno
in samostojno. Jelka in Tina sta nas
pohvalili. Uf, bil je lep, a naporen dan.
Ampak kmalu je že sledila nova
dogodivščina v našem kraju.
Naš obisk v Rimskih termah v sredo, 24.
septembra, je bil namenjen nam, otrokom.
Na Sofijinem dvoru smo se zbrali otroci
vrtca Ostržek in otroci OŠ Antona Aškerca.
Tokrat je bil pred nas postavljen likovni izziv
Obuditev speče Trnjulčice. Risali smo na
velika platna, ki bodo pokrila zaščitne
gradbene ograje pred Sofijinim dvorom.
Med nami je bil tudi slikar Jure Godec.
Skupaj smo ustvarili zelo lepo sliko
»velikanko« in pri tem zelo uživali. Bilo je
zelo zabavno in poučno srečanje, ki je
potekalo v veselem vzdušju, za katerega je
poskrbel klovn Pikolino. Prijazno osebje
Rimskih term, ki je organiziralo ta dogodek,
je poskrbelo za zaščito naših oblačil –
poklonili so nam majice – pa tudi za sladko
malico, ki se nam je zelo prilegla. Ob
zaključku srečanja je sledilo veliko
presenečenje – pogostili so nas z veliko
torto in Rimske terme so Vrtcu Ostržek
podarile velik LCD televizor.
Osebju Rimskih term se zahvaljujemo za lep
dan in poklonjen televizor. Veselimo se
naših skupnih srečanj in upamo, da bomo
tudi v prihodnje še sodelovali z njimi ter z
drobnimi dejanji prispevali k razvoju
turizma v našem kraju.
Otroci Vrtca Ostržek z Jelko in Tino
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Razboršek, Anže Ozimek in Marko Vidič.
Zakorakale so tudi mažorete pod
vodstvom Majde Marguč. Staršem in
otrokom je gospa ravnateljica Slavica
Šmerc predstavila vse učiteljice prvega
razreda na MŠ Laško Ano Cestnik in
Matejo Slemenik, Tanjo Verhovšek in
Karolino Teršek ter strokovne delavce.
Za naše nove učence pa s tem še ni bilo
konec presenečenj. V razredu so se nato
tudi posladkali in odžejali ter se odpravili
na poslušanje pravljice in posebnega
darila, medtem ko so si starši skrbno
zapisali napotke ob začetku šolanja. Vsem
nastopajočim se najlepše zahvaljujemo, saj
so s svojim nastopom polepšali prvi dan v
šoli tistim, ki so prvič prestopili šolski prag.
Ana Cestnik

Vzdr žev anje zgradb in nakup
opr eme v pr et eklem šolsk em
letu
Iz sredstev občinskega proračuna, delnega
sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in
šport, sredstev, pridobljenih z oddajo
šolskih prostorov, in donacijami, smo v
preteklem šolskem letu prišli do
precejšnjega števila novih pridobitev, s
čimer smo močno izboljšali razmere za
bivanje in delo v šoli.
Po zahtevi zdravstvenega inšpektorata
smo kamnite stopnice na matični šoli (MŠ)
opremili s protidrsnimi trakovi, med
poletnimi
počitnicami
izvedli
slikopleskarska dela na prizidku matične
šole iz leta 1980, med zimskimi
počitnicami obnovili stensko oblogo v
telovadnici na PŠ Rečica, izvedli
slikopleskarska dela vseh prostorov in
obnovili oplesk stavbnega pohištva na PŠ
Reka, namestili senčila za okna in obnovili
oljni oplesk okenskih okvirov na PŠ Vrh.
Med zimskimi počitnicami smo obnovili
tudi sanitarne prostore pri telovadnici MŠ.
Asfaltirali smo igrišče in dovoz do garaže
na MŠ ter obnovili tribune. Poskrbeli smo
za posodobitev razsvetljave pri MŠ in
delno uredili okolico (zasaditev novih
dreves na dvorišču in ureditev prostora pri
spomeniku Primoža Trubarja). Obnovili
smo mrežo okoli igrišča na PŠ Debro ter
poskrbeli za dodatno zaščito za goli in

namestili nova vrata.
S pomočjo polovičnega sofinanciranja
občine (50 % MŠŠ), najemnin in donacij
smo kupili 16 osebnih računalnikov, en
digitalni fotoaparat in eno digitalno
videokamero.

Na MŠ smo šest učilnic opremili z novimi
omarami in mizami, štiri učilnice pa z
omarami. Kupili smo pet DVD-video
predvajalnikov, najeli fotokopirni stroj za
PŠ Šentrupert in kupili en monitor. Veseli
smo vsake pridobitve. Večino nam je
omogočila Občina Laško.
Ravnateljica OŠ Primoža Trubarja
Slavica Šmerc

Tr ub arjev e šole v knjigi
»Vsak začetek je težak in nepopoln.«
OŠ Primoža Trubarja Laško se je aktivno
vključila v vseslovensko praznovanje 500.
obletnice rojstva očeta slovenske knjige. V
Sloveniji so po Primožu Trubarju
poimenovane kar tri šole: v Laškem, Velikih
Laščah ter v Bazovici pri Trstu.
Učenci četrtih razredov vseh treh šol smo
med seboj navezali stike in se lotili pravega
pisanja
zgodb. V
vsaki šoli
s m o
izbrali po
e n e g a
učenca, ki
je zapisal
začetek
zgodbe.
Nato smo
zgodbo
poslali v
naslednjo
Trubarjevo šolo, kjer so učenci nadaljevali s
pisanjem drugega dela. Zaključek zgodbe
je zapisal učenec iz tretje šole. Tako so
nastale tri knjige, katerih avtorji so učenci
vseh treh Trubarjevih šol. Vsako knjigo
smo ilustrirali in izdali v treh izvodih. Na
srečanju Trubarjevih šol v Velikih Laščah so
se avtorji knjig srečali in izmenjali knjige.
Učiteljica Jasna Lapornik
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Žar eče nebo
Vedela sem,
da enkrat sonce bo zašlo,
prikazala se bo luna
takrat zažarelo bo nebo.
Polno zvezd je
na tisoče svetlih luči.
Zaslužim si malo luči.
Nebo žari,
cela Slovenija že spi.
Ko ugasnejo luči, vse že trdno spi,
mogoče tudi mi in vi.
Nebo žari in tudi ti skupaj z mano.
Ana Cajhen
OŠ Primoža Trubarja Laško

Omara
Omara v sobi je spregovorila:
»Kaj, reva, bi lahko naredila?«
češ, da hrbet jo boli,
ker tako dolgo tam stoji.
In koliko praha se je na njej nabralo,
za celo goro in še malo.
In kako vrata škripljejo,
namazati bi jih treba bilo,
a vsi na to pozabljajo.
Omara povedala je,
da polica pretežka je,
da na njej čepijo nogavice, ki smrdijo,
puloverji, hlače in majice, na
obešalnikih pa srajce,
jopiči, kravate in umazane copate.
V predalih pa igrače in za punčke male
hlače,
pa glavniki in krtače in pa gumijaste
kače.
Omara se je pritožila, zakaj ne dobi
plače.
A ljudje jo pa lahko dobijo,
pa nič ne naredijo in ne
kot ona tu vsa leta čepijo.
Omara se je sprijaznila z usodo,
uporabila babičino je metodo,
vzela čaj je in pomirjevala in si rekla:
»Tu boš ostala.«
Zdaj postala je vesela,
vsako jutro je pesmi pela.
A otroci, ki so obleke po omari iskali,
vse so razmetali in vse je bilo po stari
navadi.
Hana Uratarič
OŠ PrimožaTrubarja Laško

PŠ ŠENTRUPERT
Dopisovanje Trubarjevih šol
V šolskem letu 2007/08 smo si z učenci
četrtega in petega razreda podužnične
šole Šentrupert zastavili cilj poiskati nove
prijatelje iz Slovenije in tujine. Učenci z
veseljem sodelujejo v različnih projektih,
zato so z zanimanjem sprejeli nov izziv –
dopisovanje.

Navezali smo stike z učenci, učiteljicami in
ravnatelji osnovnih šol, ki se imenujejo po
Primožu Trubarju. In kako je potekal
projekt? Na vsaki od teh treh šol smo
izbrali deset predstavnikov. Oblikovali smo
skupine treh učencev. V vsaki skupini je
sodeloval učenec iz Laškega, Velikih Lašč in
Bazovice. Izmenjali so si naslove in si
vztrajno dopisovali ter navezovali stike. V
zadovoljstvo mi je bilo spremljati njihove
iskrice v očeh ob vsakem prejetem pismu
ali telefonskem klicu. Prejeto pošto so
skrbno prinesli v šolo in njeno vsebino
delili z učenci in učitelji. Niso mogli skriti
navdušenja nad novimi prijatelji.
Da ni ostalo le pri dopisovanju prek
navadnih pošiljk, smo naše znanje
obogatili še z novostmi sodobne
tehnologije. Naučili so se uporabljati
elektronsko pošto in z njo podrobneje
spoznavali nove prijatelje. Prek spleta so se
pogovarjali in si pošiljali kratka sporočila.
V nas je ves čas gorela želja po srečanju
dopisovalcev. Ta se nam je uresničila, saj
smo se v maju vsi dopisovalci srečali v
Velikih Laščah. Tam nas je združilo

prijateljstvo. Naša podružnica se je
predstavila s programom, v katerem smo
prikazali zanimivosti, pesmi in plese iz
našega kraja.
Želimo, da bi se niti našega prijateljstva še
dolgo prepletale in da jih ne bi že
najmanjši veter pretrgal ter zbrisal trdne
vezi, ki se je spletla med nami.
Učiteljica Suzana Oder

OŠ Ant ona Ašk er ca
Rimsk e Toplice
Obiskali smo Pikin festiv al
Z učenci naše šole že nekaj let obiskujemo
Pikin festival v Velenju. Letos so se ga
udeležili vsi učenci od 1. do 5. razreda iz
centralne in vseh podružničnih šol, to je
več kot 160 učencev. Za nas so bile
z a n i m i v e
predvsem
delavnice, saj
smo ta dan
izkoristili
za
tehniški dan.
Učenci
so
izdelovali
r a z l i č n e
izdelke, navajali
so
se
na
samostojnost
in spoznavali
nove obraze.

Vsi pa smo navdušeno pozdravili Piko, ki
nas je sprejela pri avtobusu in nas vodila
po delavnicah, in vse »žive lutke«, ki so nas
obiskale oziroma so se sprehajale med
nami. Posebna vrednost tega dne se kaže v
tem, da učenci zelo sproščeno in na
drugačen način dosegajo cilje pouka.
Učenci in učiteljice si želimo še več takšnih
dni.
Za Osnovno šolo
Antona Aškerca Rimske Toplice
Magda Stopinšek

Kaj dogaja doma in naokoli?
KORISTNO:
Tečaj poljščine
MSL vabi na brezplačen začetni in
nadaljevalni tečaj poljščine.
Vir: www.lmit.org
Seminar „Nonformal activities of the
youth with limited opportunities“
Praga, 5.–8. november 2008
Vir: www.lmit.org
RAZPISI:
Foto natečaj Bodi KUL, Bodi KULturen,
Bodi medKULturen
Foto natečaj se bo zaključil 15. novembra.
Vir: www.lmit.org
Spletni natečaj za najboljši plakat.
Za šolarje med 10. in 14. letom starosti.
Natečaj poteka do 31. decembra 2008.
Vir: www.lmit.org
GLASBA:
V ŠMOCL-u lahko prek prodajnega
sistema EVENTIM kupite vstopnice za
najrazličnejše prireditve v Sloveniji in
Evropi. Spored prireditev si lahko ogledate
na spletni strani: www.eventim.si
ZABAVNO:
CELJSKI MLADINSKI CENTER
Obiščite multimedijski center in kavarno
MCC Port, kjer bodo na temo informiranja,
izobraževanja, e-kulture in e-sociale
potekali različni projekti.
www.mc-celje.si
Kultivator Radia Student vsako sredo ob
10.40 na Radio Fragola FM 104,5 in 104,8.
Arhiv Kultivatorjev se nahaja na:
http://www.radiostudent.si/categories.ph
p?catid=20
Pripovedovalci zgodb/story tellers: v
oktobru, novembru in decembru bodo
zgodbe pripovedovali in igrali v živo
NUDE, MI2 in ORLEK.
www.mc-celje.si
DELO:
Iščemo čarovnico za animacijo in
vodenje kreativnih delavnic za otroke v
času krompirjevih počitnic.
Info: www.mc-celje.si
V Klubu Nirvana iščemo študentko za
delo v dvorani. Za vse interesentke smo
za dodatne informacije na voljo na
telefonski številki 041 469 169.

Bunker (neprofitni zavod za izvedbo in
organizacijo kulturnih prireditev) išče
novega sodelavca/ko za vodenje
administracije
in
osnovnega
računovodstva.
Priporočena
so
ustrezna znanja in izkušnje. Rok prijave
je do zapolnitve mesta.
Info: Bunker, 01 231 44 92,
bunker@siol.net
Vir: Artservis
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Mladi

P ro s to vo l j c a i z F r a n c i j e v L a š ke m
Projekt Evropske prostovoljne službe
(European Voluntary service – EVS)
mlademu posamezniku omogoča, da
za obdobje do enega leta postane
prostovoljec/-ka v drugi državi. V tem
času je v materialnem smislu zanj
poskrbljeno prek EVS-ja, ponujene pa
so mu številne priložnosti za
pridobitev različnih znanj in izkušenj v
mednarodnem okolju. V ŠMOCL-u
imamo dva prostovoljca, Tiphaine in
Emiliena.
24-letna Tiphaine Mancoux prihaja iz
severne Francije. Odraščala je ob obali
v Sr Valery sur Somme. Večji del
študija angleške literature, sodobne
umetnosti in didaktike francoščine je
preživela v mestu Lille blizu Belgije.
Nekaj
let
namerava
naokrog
poučevati francoščino. Emilien Denis
prihaja iz zahodne obale Francije. Star
je 27 let, na visoki šoli je študiral
elektroniko in na univerzi pa
sociologijo.
Zakaj sta se odločila za EVS?
Tiphaine: Za program EVS sem izvedela
v mladinski organizaciji. Vračala sem se
iz šestmesečnega študija prek Erasmusa
in iskala možnosti za preživljanje časa
nekje drugje. EVS je bil ključ! EVS se mi
je zdel idealna priložnost za preživljanje
časa med študijem in delom.
Emilien: Po enem letu v Erasmusu na
Poljskem sem iskal poti za potovanje
naokrog, odkrivanje drugih kultur, delo z
različnimi ljudmi. In končno sem našel
EVS.

Zakaj Slovenija, zakaj ŠMOCL?
Tiphaine: Iskala sem enoletni projekt,
povezan z umetnostjo in kulturo v
srednji in vzhodni Evropi ali v
skandinavskih državah. Slovenija se mi je
zdela zanimiva, ker nisem ničesar vedela
o tej deželi. ŠMOCL sem izbrala zaradi
njegove ideje, da dela z mladimi, ter
zaradi video in glasbene dimenzije
projekta.
Emilien: Želel sem v državo v vzhodni
Evropi ali pa v Skandinavijo, država ni
bila ravno pomembna. Pomemben je bil
projekt, želel pa sem si kulturo ali medije.
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Kaj počneš v ŠMOCL-u?
Tiphaine: Zadolžena sem za video
aktivnosti z Emilienom: skrbim za video
projekcije, kot so kratki filmi z
mladostniki iz Laškega, snemanje na
prireditvah v ŠMOCL-u in okolici. Z
Emilienom sva vsak petek
organizirala tudi filmske
večere.
Poleg
tega
organiziram
različne
francoske delavnice za
študente, najstnike in
otroke
skozi
igro.
Oblikujem tudi plakate in
letake. Tudi sama pa se
učim slovenski jezik, kako
izpeljati projekt, kako
uporabljati kakšen nov
multimedijski program ...
Emilien:
Večino časa
delam na video projektu.
Snemam
in
urejam
dogodke, ki so se zgodili v
ŠMOCL-u
in
okolici.
Snemamo dokumentarce in filme z
ljudmi, ki jih zanima video. Organiziram
tudi kino večere in nudim lekcije
francoskega jezika, kdor želi.
Kako je živeti v Sloveniji?
Tiphaine: Hitro sem jo sprejela, ker je le
nekaj kulturnih razlik med Slovenijo in
Francijo. Počutim se kot doma in sem
vesela, da sem v toku z drugo kulturo.
Malo pogrešam prijatelje in družino.
Emilien: Tiho in mirno! Brez stresa.
Katere so kulturne razlike ( jezik,
običaji ...)?
Tiphaine: Moram priznati, da
sem pričakovala bolj eksotično
državo! Slovenski jezik je
občutno
drugačen
od
francoskega, kulturnih razlik pa
le malo. Slovenci ste bolj tih
narod in vstajate zelo zgodaj.
Ne objemate in ne poljubljate
se v pozdrav, tako kot to
počnemo v Franciji. Nasploh pa
je Slovenija zelo čista in
organizirana. Šokirana sem
bila, ko sem prvič stopila v šolo
in zagledala, da imajo vsi obute
copate.
Emilien: Slovenija živi zjutraj,
vsajate zgodaj in greste zgodaj
spat. Navajen sem živeti pozno
in frustrirajoče je videti, da je po 22. uri
vse zaprto. Smešno je, da vsi nosijo
copate, celo v šolah.
Katere so dobre in slabe stvari v
Sloveniji?
Tiphaine: Opazila sem tri slabe stvari.
Dokaj slaba stvar je, da so ljudje zelo
sramežljivi, posebej mladi, in je težko
vzpostaviti stik z nekom, ki ga ne poznaš.
Druga stvar je, da je ob sobotah vse
zaprto. Tretja je turbo folk!
Dobre stvari pa so: razgibana in čudovita
narava, vina in laško pivo, hrana,
posebno sladice. Všeč mi je dejstvo, da

pozimi sneži, da lahko štopam, in jezik
mi je všeč. Poleg tega mi je všeč, da je
Slovenija majhna: enostavno je v
trenutku obiskati sosednje države. Moj
prijatelj Sasha mi je povedal, da moraš
imeti, če v Sloveniji treniraš smučarske

skoke, s seboj vedno potni list, ker nikoli
ne veš, v kateri državi boš pristal.
Emilien: Dobre: Mir. Dežela je zelo lepa.
Slabe: Življenje je drago za razpoložljiv
denar. Veliko ljudi je strah govoriti tuji
jezik, ste ravnodušni do ostalega sveta,
čeprav mislim, da je tako povsod.
Ali boš še obiskal Slovenijo?
Tiphaine: Da, obiskala bom prijatelje.
Definitivno.
Emilien: Ne vem. Nikoli ne reci nikoli.
Katera je najtežja slovenska beseda?
Tiphaine: Uf, veliko jih je: piščančji file,
železniška postaja, shramba, nahrbtnik ...
Emilien: Kruh! Ne morem izgovoriti črk r
in h v isti besedi.
Urška Kmetič
Foto: Tanja Lazarević

Potrdila o šolanju
Tudi v letošnjem
študijskem letu
bomo v LAK-u
pobirali potrdila
o šolanju in
vpisovali nove
člane. Potrdila
lahko prinesete v
prostore LAK-a na Trubarjevi ulici 3,
in sicer ob petkih med 17. in 19. uro
ter ob sobotah med 10. in 12. uro.
Ob tem bo vsak prejel tudi USB ključ (2
GB). Sicer pa bomo letos spet
organizirali razne izlete in prireditve,
med prvimi bo vsekakor že
tradicionalno brucovanje. Več o
dogajanju in nadaljnih načrtih si lahko
preberete na naši spletni strani
www.drustvo-lak.si.
Nika Košak

Šport in rekreacija

Pogov or z Jur et om Travnerjem

»Zaigral bi za Real Madr id«
Jure Travner je nogomet začel trenirati
z desetimi leti, in sicer v takratnem
Nogometnem klubu Tim Laško. Po štirih
letih je svojo športno pot nadaljeval v
Celju, kjer sedaj že nekaj let igra za
člansko ekipo MIK CM Celje, kjer je tudi
standardni igralec prve enajsterice.
Te je pred nogometom zanimal še kateri
drug šport?
Pred nogometom sem eno
leto treniral atletiko v
Celju, vendar me ni preveč
zanimala, ker me je
enostavno preveč vleklo k
nogometu. Že kot otrok
sem velikokrat spremljal
očeta na nogometnih
tekmah in tako sem ta
šport vzljubil.
Kaj konkretno ti je všeč
pri nogometu?
Pri nogometu mi je všeč praktično vse. Je
hitra in zanimiva igra, kjer je treba
uporabljati praktično vse dele telesa.
Nogomet je treba igrati predvsem tudi z
"glavo".
Kako je prišlo do sodelovanja s Celjem?
Pri štirinajstih letih sem se preselil v Celje,
kjer so bili boljši pogoji za napredovanje.
Tam sem nato nastopal za starejše dečke,
kadete in mladince ter se kasneje kot
perspektiven igralec priključil članskemu
moštvu in podpisal prvo pogodbo.
Si se moral čemu, kar ti je pri srcu,
odpovedati na račun nogometa?
Je kar dosti odpovedovanja, ampak glede
na druge športe mislim, da se ne bi smeli
preveč pritoževati! Nimamo ravno
poletnega dopusta in včasih odpade
kakšna zabava, je pa zato pozimi več
prostega časa.
Kako pomembni so zate odnosi s
soigralci in trenerjem?
Odnosi s soigralci in trenerjem so v
ekipnem športu, kot je nogomet, ključnega
pomena. Boljši, kot so odnosi, boljši so tudi
rezultati. Zato mislim, da so najbolj
pomembni za doseganje dobrega
rezultata.
Če bi imel možnost zaigrati za
katerikoli klub, za katerega bi igral in
zakaj?
Zaigral bi za Real Madrid, ker je
najuspešnejši klub na svetu in ima veliko
odličnih nogometašev. Poleg tega pa mi je
Španija kot država sama zelo všeč.
Kaj po tvojem mnenju odlikuje dobrega
nogometaša?
Lastnosti dobrega nogometaša so dobre
fizične
predispozicije,
delavnost,
obvladanje žoge in predvsem glava na
mestu.
Igraš na položaju branilca. Se ti zdi, da
bi ti ustrezal še kak drug igralni
položaj?
Ko sem začel, sem bil vse do mladincev

napadalec, sedaj pa igram na položaju
branilca. Mogoče bi se znašel tudi v
napadu, vendar mislim, da mi ta položaj,
na katerem trenutno igram, tudi najbolj
ustreza.
Ti je kakšna tekma ostala še posebej v
spominu? Zakaj?
V spominu ti ponavadi ostanejo tekme, na
katerih si še posebno dobro odigral, dal
kakšen gol ali podajo za gol. Sam ne
dosegam veliko golov,
zato bi izpostavil tekmo
proti Izoli v pokalu (Pokal
Hervis, op. p.), kjer sem
dosegel svoj prvi uradni
gol za klub.
Kaj bi rekel, da je tvoj
največji uspeh v športu
do zdaj?
Da smo z mladinci dvakrat
postali državni pokalni
zmagovalci Slovenije, trije nastopi za
reprezentanco Slovenije do 21 let in preboj
v člansko moštvo ter standardno igranje v
prvi enajsterici.
Glede na visoko minutažo je treba imeti
veliko kondicije. Kako jo ohranjaš ti,
poleg treningov?
Večino kondicije dobimo v pripravljalnem
obdobju in jo potem med sezono
ohranjamo s treningi. Sam sem tekalno
dokaj sposoben, zato poleg treningov ne
potrebujem še kakšnega dodatnega
načina za ohranjanje kondicije.
Kako se soočaš s poškodbami, ki so
navsezadnje sestavni del športa?
Zaenkrat še nisem imel pretirano veliko
poškodb, če pa so že, nam pomaga klubski
fizioterapevt, ki je specializiran za to.
Si imel kdaj kakšno krizo, ko se nisi več
želel ukvarjati z nogometom?
Ni bila ravno kriza, ampak včasih, ko je zelo
veliko tekem, in če so še rezultati slabi,
pomisliš, da bi si malo odpočil od
nogometa. Ampak po dveh, treh dneh brez
njega vidiš, da je to le preblisk in
enostavno ne gre brez nogometa.

Mislim, da navijači, ki hodijo na tekme z
namenom, da bi se pretepali in razbijali, to
niso.
Kako pa je s celjskimi navijači, kakšni so
odnosi z njimi?
Kakšnih posebnih odnosov ni, vidi pa se,
da je celjsko občinstvo željno dobrih
rezultatov, in vem, da bi na tekme hodilo
veliko več ljudi, če bi dosegali boljše
rezultate. Zato se 100 % trudimo, da bi
nam to čim prej uspelo. Bi pa pri občinstvu
izpostavil Celjske grofe, ki nas res
spodbujajo na vsaki tekmi, hodijo na vsa
gostovanja in to nam nogometašem res
pomaga, saj ti da dodaten motiv za
igranje. Pohvale.
Slovenska nogometna reprezentanca je
na sedanjih kvalifikacijah za svetovno
prvenstvo (pozitivno) presenetila. Kako
ocenjuješ njihovo igro? Imajo po tvojem
možnosti za nastop na SP?
Ja, res so dobro igrali in če bodo tako
nadaljevali, mislim, da imajo možnosti, da
se uvrstijo na svetovno prvenstvo.
Večini športnikov največ pomenijo
olimpijske igre, vendar se pri nogometu
zdi, da so svetovna prvenstva
pomembnejša, vsaj kar se tiče medijske
pozornosti in odzivov navijačev. Zakaj
misliš, da je tako?
To je zaradi tega, ker na olimpijskih igrah
lahko igrajo le trije nogometaši, starejši od
23 let v posamezni ekipi, na svetovnih pa
ni nobene omejitve in so prisotni vsi
najboljši, zato je tam večja pozornost
medijev in navijačev.
Pred časom naj bi se zate zanimali iz
tujine (Italija). Kako je s tem in do kdaj
te pravzaprav veže pogodba s Celjem?
Bi raje ostal v Sloveniji ali te vleče v
tujino?
Tudi sam sem iz medijev prebral o tistem
zanimanju. Za takšne stvari imam
managerja, ki mu zaupam. Pogodbo v
Celju imam do leta 2012, vendar se sam
želim preizkusiti v tujini, če bo le prava
priložnost.

Kako je videti tvoj tipičen
dan?
Če ni treninga zjutraj, je
obvezno dolgo spanje,
potem pogledam kakšen
film na računalniku, sledi
kosilo, pred treningom ali
po njem pa tudi kakšna
pijača in druženje s
soigralci.
Ti ostane še kaj prostega časa in kaj
počneš takrat?
Tudi prostega časa je nekaj, predvsem
takrat, ko zaradi tekem potrebujemo več
počitka in je manj treningov. Takrat
ponavadi lenarim (smeh) in igram
računalniške igre.
Nogometni navijači veljajo za nekoliko
bolj agresivne kot v katerih drugih
športih. Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Imaš možnost predčasno
prekiniti pogodbo s
Celjem, če bi slučajno
dobil kakšno dobro
ponudbo iz tujine?
Ob ponudbi iz tujine mora
klub, ki se zanima zame,
obvestiti moj klub in se z
njim dogovoriti za vse
podrobnosti. Predčasno in
enostransko se pogodbe
ne da prekiniti.
Kakšne imaš načrte po končani aktivni
športni karieri?
Zaenkrat sem popolnoma skoncentriran
na kariero in nimam kakšnih posebnih
načrtov, zagotovo pa si želim ostati in
delati v športu.
Nika Košak
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Dr žavno pr v enstv o v
špor tnem plezanju
Plezalni klub Laško je na graščinskem
dvorišču Občine Laško v lepem vremenu
v soboto, 6. septembra, in nedeljo, 7.
septembra, organiziral že šesto tekmo
državnega prvenstva v balvanskem
plezanju za vse kategorije.
In kaj je balvansko plezanje? V tej disciplini
športnega plezanja (obstaja namreč še
težavnostno in hitrostno plezanje)
tekmovalci plezajo brez varovanja z vrvjo,
saj so plezalne stene nižje in je za njihovo
varnost poskrbljeno z debelejšimi
blazinami, ki so pod steno. Tekmovanje je
sestavljeno iz več balvanskih problemov, ki
jih morajo tekmovalci preplezati v
določenem času. Zmagovalec je tisti, ki
osvoji več vrhov.
Tekmovanja se je udeležilo 180
tekmovalcev, članov 26 klubov iz vse
Slovenije. Najštevilčnejši so bili najmlajši,
kar dokazuje, da ima ta šport čedalje več
privržencev. Seveda niso manjkali
tekmovalci iz PK Laško, in sicer Mateja
Hohkraut, Rok Rabuza, Ksenija Zupanc
in Gregor Pungeršek. Najboljši rezultat je
dosegla Mateja, ki je v sobotnem finalu

Izidor Zup an na
mladinsk em sv et ovnem
pr v enstvu v Avstraliji
V Sydneyju v Avstraliji je od 28. do 31.
avgusta potekalo mladinsko svetovno
prvenstvo
v
š p o r t n e m
plezanju
v
težavnosti
in
h i t r o s t i .
Prvenstva se je
udeležilo
310
tekmovalcev iz
36
držav.
V
s l o v e n s k i
reprezentanci si
je
pravico
nastopa priboril
tudi
Laščan
Izidor Zupan –
Izi, član društva
PAS Gamsi iz
Hrastnika.
Izi je v kategoriji
kadetov osvojil
17. mesto. Pričakovanja so bila nekoliko
večja, a se je treba zavedati, da le ena
sama drobna napaka v steni pahne
tekmovalca na začelje lestvice. V
kvalifikacijskih smereh je uspel dvakrat
osvojiti vrh, v polfinalu pa ga je napačno
ocenjen prijem oddaljil od borbe za sam

vrh. Kljub vsemu je
s tem rezultatom
zadovoljen in mu
bo v spodbudo na
naslednjem
s v e t o v n e m
prvenstvu, kjer bo
nastopal v isti
kategoriji. Trener
Albin Simonič je
rezultat, glede na
konkurenco, ocenil
kot soliden in
hkrati zavezujoč.
Kot eden najperspektivnejših mladih
plezalcev v Slovenji si je Izidor Zupan
udeležbo zagotovil z dobrimi rezultati na
tekmah evropskega pokala in z odličnim
plezanjem v naravnih plezališčih. V tej
sezoni je uspel preplezati že pet smeri
težavnosti 8B. Svoje prve plezalske korake
je naredil pod budnim očesom očeta
Jožeta, priznanega plezalca in himalajca.
V njegovi kratki, a bogati športni poti sta
kot trenerja pustila pečat tudi trenerja
Maja in Aleksander Stopinšek, ki sta mu
uspela pokazati smisel treniranja in
lastnega zadovoljstva. Vseskozi pa nad
njegovim plezalskim razvojem bedi
priznani plezalec in trener športnega
plezanja Albin Simonič. Prav slednjemu
gre zahvala za vse izvrstne rezultate, ki jih
dosega v zadnjem obdobju.
Franc Unuk

Vzpon na Šmohor
3. množični pohod in vzpon
Pivovarne Laško na Šmohor

prepričljivo zmagala tako v svoji kategoriji
mladink kakor tudi v absolutni kategoriji
članic. S tem je prevzela vodstvo v
skupnem seštevku v obeh kategorijah.
Osvojila je tudi tradicionalni pokal občine
Laško za najboljšo tekmovalko. V nedeljo
se je odlično odrezal tudi Gregor, ki je v
kategoriji cicibanov osvojil 9. mesto, kar je
do sedaj njegov najboljši rezultat. Do
konca državnega prvenstva nas čakata še
dve tekmi, in sicer v Slovenj Gradcu in
Škofji Loki, in upam, da se bodo naši
tekmovalci tudi tam tako dobro odrezali.
Tekmovanje je odlično uspelo, saj smo
dobivali pohvale od vseh ekip. Hkrati pa bi
se rad zahvalil še vsem sponzorjem, brez
katerih tekme zagotovo ne bi mogli
izpeljati tako uspešno, še posebej pa
Pivovarni Laško, Občini Laško in OŠ
Primoža Trubarja Laško.
Ob tej priložnosti bi želel povabiti vse, ki
jih zanima športno plezanje, naj se nam
pridružijo in postanejo člani Plezalnega
Kluba Laško (informacije na telefonu 041
554 295 – Mitja).

Na zadnjo avgustovsko nedeljo se je na
Šmohorju trlo pohodnikov, kolesarjev in
vseh zabave željnih. Razlog za to je bil
tretji množični pohod na Šmohor,
katerega glavna pokroviteljica je bila
Pivovarna Laško, medijski pokrovitelj pa
Novi tednik in Radio Celje.
Na Šmohor so se pohodniki lahko podali iz
štirih strani – Liboj, Zabukovice, Laškega in
Tremerij. Na vrhu Šmohorja se je zbralo

največ pohodnikov doslej – kar 900!
Organiziran je bil tudi kolesarski vzpon na
Šmohor, pri katerem se je meril čas. Na
vrhu Šmohorja se je nato nadaljevala
zabava ob številnih nagradnih igrah in
ansamblu Malibu.

Kolesarski vzpon na Šmohor
Kolesarski del prireditve je organiziral
Kolesarski klub Olimp 2004 Laško. V
Spodnji Rečici, kjer je bil start, se je zbralo
158 tekmovalcev, ki so bili razporejeni v

štiri moške in dve ženski kategoriji.
Najhitrejši je bil po 6600 prevoženih metrih
na cilju Miro Cvet iz Hrastnika, ki je za pot
potreboval 18 minut in 7 sekund. Dosegel
je za 33 sekund boljši čas kot leto prej. Čas
je merilo podjetje Timing iz Ljubljane s
pomočjo čipov. Vsi najbolje uvrščeni so
dobili lepe praktične nagrade generalnega
sponzorja.
Načrtujemo, da bi bila v prihodnosti v laški
okolici dva kolesarska vrhunca, in sicer v
okviru Športno konjeniškega vikenda v
juliju in vzpon na Šmohor zadnjo soboto v
avgustu.

Foto: Katja Dernovšek
Luka Picej

M. H.
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Ne gr e v edno vse po maslu

Graška Gora 2008

Človek je še vedno samo delček prahu v
sestavi naše prelepe in navdihujoče
narave. Sami smo si zakuhali trenutke, ko
ne veljajo več stoletja uravnana
pričakovanja, ki smo jih gojili do matere
narave, in ki nam jih je, dokler je le še šlo,
nudila v okviru naših pobožnih želja.
Veliko izkušenj s tovrstnimi željami,
tradicijo napovedi in uresničevanjem
hotenj imajo naši gorniki, planinci,
predvsem pa navadni smrtniki, ki lezemo
vsemu navkljub v hrib. Mnogo tega, kar je
veljalo še pred nekaj leti, ko smo
načrtovali pot v gore, je danes obrnjeno
na glavo: muhasto, renčeče, "strelovito",
deževno vreme se pač ne ravna po naših
trenutnih željah, kaj šele, da bi nas
ubogalo. Imeli smo lep namen, da na
našega očaka, narodni simbol Triglav,
popeljemo planince, veterane in
"štirinajstnike", pa nam je mati narava
vrnila, kar smo ji darovali …

Člani Društva za ohranjanje spomina na
pohod XIV. divizije Laško smo se sedmo
leto zapored odpravili na srečanje
planincev, borcev NOB, veteranov ZVVS in
Sever, ZSČ in nas, pohodnikov na Graško
Goro – goro jurišev.
Udeležba na svečanostih, ki poudarjajo
krepitev slovenske zavesti in biti, kjer se s
ponosom lahko ozreš nazaj in preteklost
povežeš s sedanjostjo, je za člane našega
društva pomemben dogodek, sploh če gre
za obuditev spominov na težke trenutke v
polpreteklosti, ko se je na Štajerskem
rojevala legenda moči, upornosti,
neuklonljivosti in poguma, strahotnih žrtev
in tovarištva – legenda XIV. slovenske
narodnoosvobodilne udarne divizije in
njenega prihoda na Štajersko. Nima smisla
kot »generali po bitki« (kar mnogi danes
skušajo biti) ocenjevati okoliščin in
odločitev, sprejetih med epopejo borcev;
bile so vpete v čas vojne in v popolnoma
drugačnem svetu, kot ga doživljamo
danes; smisel ima ohranjati zavest duha,
pokončnosti in voljo premagovati še tako
nemogoče ovire, če pot k boljšemu vodi
preko njih. Tega je danes, predvsem pri
mlajših generacijah, premalo, kot da ni
potrebno, bo že kako, ali bo kdo drug
namesto …. Veseli pa nas, da na Graški Gori
vsako leto srečujemo več mlajših, ki jim ni
vseeno ..., ne za to, kar se je zgodilo, in ne
za to, kar živimo.
Prijetna pot udeležence srečanja vodi na
slovesnost preko Završ mimo Meha in
Samčevega vrha na prireditev in srečanje,
popestreno
z
všečnim
kulturnim
programom in glasbo. Druženje in
spoznavanje novih somišljenikov se v
zgodnjih popoldanskih urah prevesi v
drugi del poti pohodnikov – proti Paškemu
Kozjaku (spust v dolino Pake in prijeten
vzpon na »šaleški Triglav«), kjer nas v
planinski koči pričakuje prijazna oskrbnica
Olga. Ob poti doživimo enkratno
predavanje matere narave o tem, kdo je
letos glavni pri vremenu (ploha s točo in
neurjem spira zadnje kristale soli s prej
znojnih oblačil), o gobarskih užitkih, ki so
prejšnje leto bili samoumevni, saj je naš
Jože Krajnc eden večjih strokovnjakov za to
področje, smo lahko le sanjali …. in
dosanjali, ko sta se pojavila »intendanta«
Nestl in Milan – vsebina njune hladilne
posode seveda konča kot enkratna
poslastica v smejočih in dobrovoljnih ustih
pohodnikov,
Nestlove
(Kladnikove)
kmečke domače dobrote bi pa tudi angelci
popapcali in zalili z njegovim »jabolčnim
sokom«, kaj ne bi tega storili mi.
Noč je bila prekratka in jutro še rahlo
deževno osvežujoče, tako, da smo jo drugi
dan hitro potegnili pod Basališčem in
preko Brdc proti dolini Socke. Hodili smo v
obratni smeri – navzdol in se spraševali,
kako hudo je šele moralo biti med vojno, v
globokem snegu, pod točo krogel in
granat, lačnim, prezeblim, na smrt
utrujenim borcem brez streliva in podpore,

Prvi termin smo zaradi izredno slabe
vremenske napovedi odpovedali in
prestavili podvig na čas, ko je bilo v
preteklosti romanje v visokogorje varno
in lepo, vsaj kar se vremena tiče. Žal tudi
izbira drugega termina ni bila posrečena
– kljub lepi, sončni luknji med vikendom
je letošnje muhasto vreme z nevihtami,
dežjem in snežno sodrgo opravilo svoje.
Razočaranje udeležencev je bilo
upravičeno, odločitev vodstva, gorskih
vodnikov in planincev pa tehtna,
odgovorna in pohvale vredna –
trmoglavljenje v visokogorju lahko hitro
pripelje do nesreče in še večjih
razočaranj.
Triglava torej letos nismo (niste) videli, je
pa to, da so pohodniki sprejeli
alternativno pot na Zelenico in Vrtačo,
marsikomu odtehtalo željo po očaku in
višini. Tudi na tej poti ni bilo, kar se
vremena tiče, vse rožnato, je pa bilo lepo
in je odpihnilo marsikatero slabo misel.
Vsem, ki jim želja po osvojitvi Triglava
ostaja, pa ostaja tudi misel, da gora čaka
in razmišlja kdaj, komu in zakaj ... Morda
smo pač popili čašo pelina namesto tisoč
t. i. planincev.
Planinskemu društvu Laško in njihovim
vodnikom lahko izrečemo pohvalo za
izredno prizadevanje in lepo vodenje in si
želimo, da bi še v prihodnje dobro
sodelovali, z veterani in "štirinajstniki"
zagotovo še nismo rekli zadnje ... Vsem, ki
ste želeli na vrh Slovenije letos, želim
obilo uspeha v prihodnje, ko bo narava
bolj milostna.
Konrad Zemljič
Foto: Jožef Krajnc

prodirati navkreber, v neznano – tudi v
smrt. Obstaneš brez besed in se zamisliš …
Opravili smo del poti, kjer se je leta 1944
dogajala epopeja XIV. divizije, ob pomnikih
smo za trenutek postali in izkazali
spoštovanje za trpljenje in življenja, ki so
bila dana na oltar domovine. Naj se nikoli
ne ponovi!
Zahvala pohodnikom za udeležbo,
prihodnje leto pa v še večjem številu – se
vidimo.
Konrad Zemljič
Foto: Jože Krajnc

80 let P GD Z idani Most
PGD Zidani Most je 23. avgusta
praznovalo 80-letnico delovanja, ob tej
priložnosti pa smo nameravali prevzeti
tudi novi društveni prapor in gasilsko
cisterno. Vse je bilo organizirano do
potankosti, na prizorišču so bila že
zbrana povabljena društva, tam so že
bili župan Občine Laško, poslanec v DZ

in predstavniki GZ Laško ter večina
sodelujočih na prireditvi. Gasilci PGD
Zidani Most so že bili oblečeni v
slavnostne uniforme, ko se je začelo.
Vse skupaj je dobesedno padlo v vodo,
saj je bilo po končanem neurju s točo in
močnim vetrom vse tako mokro, da ni
imelo smisla nadaljevati. Prireditev smo
odpovedali in jo prestavili na 29. avgust.
Kljub praznovanju na prostem, brez
šotora, je prireditev 29. avgusta v celoti
uspela. Iz rok župana Občine Laško
Franca Zdolška smo prevzeli novi
društveni prapor, na katerega smo zelo
ponosni, saj je z motivom Zidanega
Mosta in Florjanom videti čudovito. Iz
rok poveljnika PGD Laško Romana
Cerovška pa smo prejeli ključe gasilske
cisterne GVC 24/50, ki nam bo služila še
kar nekaj let, saj je lepo ohranjena.
Vsem donatorjem, društvom in drugim
smo se zahvalili za sodelovanje s
plaketo in kipcem Florjana. Ob obletnici
smo izdali tudi publikacijo o 80-letni
zgodovini našega društva, v njej pa so
poleg slikovnega gradiva tudi misli
župana, predsednika GZ Laško, naših
članov in mladih gasilcev.
Po uradnem delu smo vse povabljene
pogostili in skupaj nazdravili naslednjim
80 letom uspešnega delovanja našega
društva. Ansambel Simona Gajška in
Nuša Derenda pa so nas zabavali še
pozno v noč.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem
gasilcem PGD Zidani Most, ki so kljub
temu, da so bili oblečeni v slavnostne
uniforme, ob neurju 23. avgusta
pomagali, da smo obvarovali šotor in
druge stvari, da ni bila škoda še večja.
Tajnik PGD Zidani Most
Beno Kolander
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Iz roda v rod

Sprehod po geološki učni poti
na Govce
STIK, center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško, enota Muzej
Laško, je v začetku septembra organiziral
pohod po geološki učni poti na Govce.
Pot je nastala že pred leti kot »učni
pripomoček« pri spoznavanju geološke
preteklosti našega planeta in kamninske
zgradbe okolice našega kraja.
Izhodiščna točka geološke učne poti na
Govce je na železniški postaji v Laškem.
Pot je speljana skozi čudovito pokrajino
preko Kuretnega do Govc in nato po
dolini Rečice nazaj v Laško. Ves čas vodi
po cesti in gozdnih poteh. Teren je
večinoma položen, zato je pot primerna
tudi za otroke. Na petnajstih opazovalnih

Jagoška noč in kožuhanje
Društvo za razvedrilo Jagoče, ki se je
letos predstavilo tudi na nedeljski
povorki Piva in cvetja, je na zadnjo
avgustovsko soboto osmič zapovrstjo
organiziralo tradicionalno druženje
vaščanov Jagoč. Jagoška noč je bila to
pot v središču vasi, pod t. i. „Jurjevim
kozolcem“. Ob obilni pijači in jedači se je
zbralo preko 70 vaščanov Jagoč, med
njimi tudi nekdanji prebivalci Jagoč, ki
jih je življenjska pot kasneje zanesla v
druge kraje. Ob petju, plesu in

polnočnem ognjemetu se je druženje
zavleklo v zgodnje jutranje ure, vaščani
pa so se poslovili z željo, da se prihodnje
leto zberejo še v večjem številu.
20. septembra je Društvo za razvedrilo
Jagoče vnovič organiziralo snidenje,
tokrat na Hohkrautovi domačiji, ki ji po
domače rečejo pri „Podrepšekovih.“
Namen srečanja ni bilo samo druženje,
temveč tudi pomoč pri ličkanju koruze.
Ličkanje koruze ali »kožuhanje« je eden
od starih in pristnih načinov druženja, ki
pa dandanes le še redkokje živi v praksi.
Kožuhanja pri Podrepšekovih se vsako
leto udeleži veliko število domačinov, po
hitro opravljenem delu pa seveda
sledijo druženje, obujanje spominov in
zabava. Letošnjega ličkanja se je
udeležilo več kot sto ljudi, tisti najbolj
zagnani pa niso pomagali le pri samem
ličkanju, temveč tudi pri pripravah na to
opravilo. Prijeten večer ni minil zgolj ob
koruzi (mimogrede, »nakožuhali« so jo
za kar šest zvrhanih traktorskih prikolic),
temveč tudi ob odlični domači pijači in
jedači, vse skupaj pa je, kot se spodobi,
podpiral ubran zvok »frajtonarice«.
Podrepšekovim se Društvo za razvedrilo
Jagoče zahvaljuje za gostoljubje in se
priporoča tudi pri naslednjem ličkanju
koruze.
N. P.
Foto: Peter Hohkraut
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točkah obiskovalci spoznavajo različne
vrste kamnin. Od najstarejših karbonskih
in permskih laporjev, skrilavih glinovcev in
peščenjakov,
preko
različnih
triasnih
sedimentnih (apnenci,
dolomiti)
in
magmatskih (diabazi,
keratofirji, tufi) kamnin,
do najmlajših terciarnih
laporjev, apnencev in
peščenjakov s številnimi
okamnelimi
ostanki
nekdanjega življenja.
Pogosti
so
fosili
cepljivk,
mehkužcev,
členonožcev in tudi vretenčarjev.
Tri opazovalne točke so posvečene
zgodovini rudarjenja v okolici Laškega.
Negativne posledice nepremišljenega
izkoriščanja rudnega bogastva so
prikazane na primeru vasi Govce. V idilični
hribovski vasici zahodno od Laškega je
življenje, dokler niso odkrili velikih zalog
premoga južno od vasi, potekalo zelo
mirno. Vaščani so gojili vinsko trto, sadno

drevje
in
žgali
apno.
Zaradi
prekomernega odkopavanja premoga se
je vas porušila, prebivalci pa so se morali
odseliti. Zadnja točka
učne poti na Govce pa
obravnava
izvire
termalne vode skoraj v
samem
središču
mesta.
Majhna
skupinica
pohodnikov je na
svojem
sprehodu
spoznala raznolikost
kamninske zgradbe
področja zahodno od
reke Savinje, nabirala
fosilne dokaze o življenju v nekdanjem
Panonskem morju, ki je s svojim zalivi
segalo tudi v naše kraje, ter odkrivala
zgodovino rudarjenja in žalostno usodo
vasice Govce. Udeleženci sprehoda so se
strinjali, da mora pohod po Geološki učni
poti na Govce postati tradicionalna oblika
muzejske delavnice.
Tomaž Majcen,
kustos Muzeja Laško

Ledinska imena v v asi Ž igon
Ledinska imena še živijo v ustnem govoru med
samimi domačini, marsikje pa so že odšla v
pozabo. So pomemben del naše kulturne
dediščine, zato jih etnologi in kulturni
antropologi raziskujemo, popisujemo in
poskušamo razvozlati njihov pomen, kakršnega
jim pripisujejo lokalni prebivalci. Polona Roblek
pravi, da so ledinska imena najmanjša zemljiška
imena, ki zaradi prenatrpanosti redko najdejo
prostor na zemljevidih ali kartah. Živijo s
prebivalci posameznih vaških skupnosti in
odslikujejo njihov način življenja in miselnost.
Kamnit most, ki poteka čez potok Lamovšek.
Zaradi lažjega medsebojnega sporazumevanja
in orientacije v naravi je človek poimenoval kos za kosom poznane zemlje. Gre torej za
imena polj, travnikov, pašnikov, sadovnjakov, vinogradov, gozdov, planin, močvirij in drugih
površin. Ta ledinska imena so se sčasoma spreminjala, zamirala, nastajala so nekatera nova.
V prispevku se osredotočam na vas Žigon, ki leži na 450 metrih nadmorske višine, od
Laškega je oddaljena enajst kilometrov in leži pretežno na ravninskem svetu. Pokrajina je
kultivirana, polja, njive in travniki so obdelani.
Ledinska imena lahko delimo na tista, ki izražajo naravna stanja, in na tista, ki izražajo
človekov poseg v naravo. Prva, ki opisujejo naravne značilnosti zemeljskega površja,
lahko delimo na poimenovanje rastlinskih odej – Hrastje (njegovo ime najbrž izhaja iz
drevesne vrste – hrasta), reliefov, to so Breg, Dol, Dolina, Hrib, Gorica (ki ima dva
pomena, lahko je vinograd v gričevnatem svetu ali hrib), Podgorica (ime je dobila ravno
zaradi svoje lege ob gorici), Grivček (ni natančne razlage, verjetno je bil mišljen majhen
grič), Reber (pobočje, ki je strmo, izobčeno kot
del telesa, kjer so rebra), Za Ravnam (to so
nad dolinami v brežnato reber posejane police
(terase)) in vodnih oblik, kot so Lamovšek
(potok hudourniškega značaja, ki naj bi nekdaj
vse lomil pred seboj), Ločica (travniki v ravni
ob potokih, rečicah), Mlake (močvirnat kraj,
močvirje), Potok (parcela, ki je ležala ob strugi)
in Sopot, ki označuje sopihanje, žuborenje,
Pobočje, ki se zarašča, se imenuje Reber.
šumenje potokov po tesni kamnitni grapi.
Poznamo tudi ledinska imena, ki označujejo človekovo dejavnost kmetijstvo. Imeni
Dolga njiva in Njivce kažeta na prisotnost poljedelstva, medtem ko na živinorejo
spominjajo imena Pašnica (zemljišče, poraščeno s travo in namenjeno paši), Pripas
(pomeni, da se je tam nekdaj paslo) in Ugrajca (ime spominja na ogrado). Človek je
svoja zemljišča poimenoval tudi po stavbah in poteh. V Žigonu je kar nekaj takšnih
imen, npr. Nad vasjo, Pri kozolcu, Pri križi, Za cesto, Za grabnom. Razlag za nekatera
ledinska imena ne najdemo ne v Slovarju slovenskega knjižnega jezika ne v Slovenskem
etimološkem slovarju, pri tem so nam v pomoč domačini, ki poznajo zgodovinsko
spreminjanje pokrajine in lahko na podlagi tega razložijo ime parcele.
Človek je vedno iskal izboljšave, orodja, s katerimi bi si v vsakdanjem življenju pomagal.
Ledinska imena so že eno od teh orodij, ki jih ponekod še ohranjajo, so priročna, dokaj
enostavna za pomnjenje in zelo uporabna, zato je pomembno, da se zapišejo. Še
pomembneje pa je, da bi se v čim večji meri ohranila v vsakdanjem govoru, saj so del
naše kulturne dediščine, zgodovinskega spomina in preteklosti.
Alenka Lapornik

POLICIJA SVE TU JE
Var no na poti v šolo
Začelo se je novo šolsko leto in na
cestah veliko pogosteje kot med
počitnicami srečujemo otroke, mnogo
se jih je šolo odpravilo prvič. Skrb za
tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in
ne poznajo nevarnosti na njih ali v
vsakdanjem prometu, je izredno
pomembna. Ob tem seveda ne smemo
pozabiti na druge učence, ki so se po
dolgih počitnicah vrnili v šole in so še
razigrani. Otroci so kot udeleženci v
prometu nepredvidljivi, prometne
predpise si razlagajo po svoje
(predvsem
prometne
znake,
ki
obveščajo o varni hoji), prav tako pa ne
zmorejo pravilno oceniti hitrosti in
oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato
moramo za njihovo varnost skrbeti
predvsem drugi udeleženci v cestnem
prometu. Otroci in mladoletniki
spadajo v tako imenovano skupino
šibkejših prometnih udeležencev, saj se
zelo redko pojavljajo kot povzročitelji
prometnih nesreč.
Od 1. do 12. septembra smo policisti
Policijske postaje Laško v sodelovanju s
SPV Laško in Radeče in ZŠAM na
šolskih poteh pred in po šolskem
pouku izvedli fizično varovanje, pomoč
in svetovanje otrokom ter hkrati
opozarjali druge udeležence na
ponovno povečano prisotnost otrok v
cestnem prometu. Sodelovali smo tudi
na uvodnih roditeljskih sestankih s
starši prvošolcev, za prvošolce smo
pripravili krajša predavanja o prometni
varnosti in jih popeljali po poteh, ki
vodijo v šole in iz njih, ter jim praktično
prikazali pravilno uporabo prometnih
površin. Posebno pozornost smo
namenili opremljenosti otrok z

rumenimi ruticami (učenci 1. in 2.
razredov OŠ), ob zmanjšani vidljivosti
in ponoči pa tudi uporabi odsevnikov v
cestnem prometu. Opozorili smo tudi
na obvezno spremljanje otrok v vrtec
oziroma prvi razred OŠ in nazaj
(Spremljevalec mora biti polnoletna
oseba, z dovoljenjem staršev pa je
izjemoma lahko spremljevalec tudi
otrok, starejši od 10 let, ali mladoletna
oseba. Druga izjema je hoja v vrtec oz.
prvi razred OŠ in nazaj na območjih
umirjenega
prometa
ali
območja za pešce, a ponovno
le z dovoljenjem staršev. V
splošnem pa velja, da otroci ne
smejo samostojno sodelovati v
cestnem prometu, dokler se
starši ne prepričajo, da so
sposobni razumeti nevarnosti v
prometu in da so seznanjeni s
prometnimi razmerami na
prometnih površinah). Izvajali
smo tudi kontrolo hitrosti, in
sicer predvsem na cestah, ki so
z vidika prometne varnosti
problematične glede hitrosti in
hoje otrok (bližina šol, vrtcev in
drugih šolskih objektov, igrišč, šolske
poti in odseki, kjer so pogoste hujše
prometne nesreče). Dosledno smo
ugotavljali tehnično urejenost oz.
brezhibnost vozil (avtobusov in drugih
vozil), s katerimi se prevažajo skupine
otrok v šolo in iz nje, preverjali
psihofizično stanje in druge pogoje za
vožnjo voznikov tovrstnih vozil. V tem
sklopu smo izvedli nadzor nad vozili in
vozniki za prevoz skupin otrok. Ob
rednem delu posebno pozornost
namenjamo nadzoru posameznih
prevozov otrok v šolo in iz nje
(vstopanje in izstopanje otrok iz vozil,
dostop do šole, prečkanje vozišča,
pravilna uporaba otroških varnostnih
sedežev ipd.). Učencem prvih razredov
smo razdelili tudi pobarvanke Varno na
poti v šolo in domov, s katero je

spoznavanje prometnih pravil in učenje
pravilnega ravnanja v prometu
zanimivejše,
predvsem
pa
bolj
učinkovito. Aktivnosti, ki bodo
pripomogle večji varnosti naših
najmlajših, pa bomo v sodelovanju s
SPV in ZŠAM izvajali čez vso šolsko
leto.
Za večjo varnost otrok staršem
priporočamo, naj čim več časa
namenijo prometnovarnostni vzgoji
otrok. Preverijo naj, kaj otroci znajo in

zmorejo, ne samo na šolski poti, ampak
tudi na sprehodu, kolesu ali v
avtomobilu. Pri tem naj ne pozabijo, da
je najboljša vzgoja lastni zgled. Otroci
naj bodo med vožnjo privezani
oziroma naj sedijo v ustreznih sedežih.
Tudi starši naj bodo vedno pripeti.
Voznikom pa priporočamo, naj bodo
kot udeleženci v prometu na otroke in
njihovo nepredvidljivost še posebej
pozorni in temu naj prilagodijo tudi
svojo vožnjo. Še posebej naj bodo
previdni v bližini vrtcev in šol ter krajev,
kjer se morda otroci igrajo (npr. na
ulicah, parkiriščih ...).
Mirko Došlić,
pomočnik komandirja
Policijske postaje Laško
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Napovednik

O K T O B E R
Sreda, 15. oktober
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Rože iz nogavic (Marija
Kamenšek) (od 9. do 11. ure)
- Kulturni center Laško: Mavrica polk in valčkov: koncert ansambla
Beneški fantje (ob 19.30)
Četrtek, 16. oktober
- Center starejših – Hiša generacij: Slikice iz fimo mase (Karmen
Sedlar) (od 9. do 11. ure)
- Center starejših – Hiša generacij: Zdravstveno predavanje
Pripravimo svoje telo in dušo za zimo (ob 17. uri)
- Knjižnica Laško: Potopisno predavanje Tomaža Majcna S
kolesom okrog Jadranskega morja (ob 19. uri)
Petek, 17. oktober
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Druženje s kamero (Boža
in Bojan Herek) (ob 13. uri)
Sobota, 18. oktober
- Planinsko društvo Laško: Izlet po Pomurski poti (zbor
udeležencev na AP Laško ob 6. uri; potrebna je predhodna
prijava)
- Center starejših – Hiša generacij: Druženje ob petju (ob 18. uri)
Nedelja, 19. oktober
- Kartuzija Jurklošter: Maša v spomin na Veroniko Deseniško
(mašo bo popestril Akademski pevski zbor Laško) (ob 10.30)
Ponedeljek, 20. oktober
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Voščilnice iz furnirja
(Marjeta Dremel) (od 9. do 11. ure)
Torek, 21. oktober
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Kvačkanje (Ana Tošić) (od
9. do 11. ure)
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Predavanje Ko bolezen in
smrt spremenita življenje (Hospic) (ob 17. uri)
Sreda, 22. oktober
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Šola makrameja (Valerija
Trtnik) (od 9. do 11. ure)
Četrtek, 23. oktober
- Muzej Laško: Delavnica Reprodukcija umetniškega dela (ob 18. uri)
Petek, 24. oktober
- Center starejših – Hiša generacij: Literarni kotiček (Zlata Strel)
(od 9. do 11. ure)
- Center starejših – Hiša generacij: Sproščen klepet v družbi Ide
Medvešek, Jožice Rajh in Rezike Škoberne (ob 17. uri)
- Kartuzija Jurklošter (Zavod Odon Jurklošter): Kloštrski večer s p.
Karlom Gržanom (ob 19. uri)
Sobota, 25. oktober
- Vrh nad Laškim: Srečanje krajanov, starejših od 70 let (ob 14.30)
- Center starejših – Hiša generacij: Šahovski turnir (od 15. do 19. ure)
- Kulturni center Laško: Komedija 5žensk.com (ob 17. in 20. uri)
Nedelja, 26. oktober
- Vrh nad Laškim: Žegnanje konj (ob 10. uri)
Ponedeljek, 27. oktober
- Center starejših – Hiša generacij: Richelieu (Anka Levičar) (od 9.
do 11. ure)
Torek, 28. oktober
- Center starejših – Hiša generacij: Oblikujmo das maso (Jožica
Cajhen) (od 9. do 11. ure)
- Knjižnica Laško: Predavanje Hedvike Zimšek Predstavitev
dejavnosti Slovenskega društva Hospic (ob 19. uri)
Sreda, 29. oktober
- Kulturni center Laško: Odprtje razstave akademskega slikarja
Lojzeta Adamljeta (ob 18. uri)
Četrtek, 30. oktober
- Knjižnica Laško (Sklad za ljubiteljsko dejavnost in Občina Laško):
Proslava, posvečena dnevu reformacije (ob 19. uri)

Foto: Sebastijan Strašek

N O V E M B E R
Sobota, 1. november
- Združenje borcev za vrednote NOB: Komemoracija ob dnevu
spomina na mrtve pri spomeniku žrtvam NOB v Laškem (ob 9.
uri); pri pokopališču v Zgornji Rečici (ob 10. uri); pri domu
krajanov na Marija Gradcu (ob 12. uri)
Torek, 4. november
- Kulturni center Laško: Sašo Hribar in Radio Ga ga show (ob
19.30)
Četrtek, 6. november
- Knjižnica Laško: Predavanje dr. Petra Kapša Vino in zdravje (ob
18. uri)
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Petek, 7. november
- Kulturni center Laško: Proslava ob občinskem prazniku (ob
19.30)
Sobota, 8. november
- Planinsko društvo Laško: Pohod po Levstikovi poti od Litije do
Čateža (zbor udeležencev AP Laško ob 7. uri; potrebna je
predhodna prijava)
- Združenje veteranov vojne za Slovenijo in druga veteranska
združenja: Odkritje spominskega obeležja osamosvojitveni vojni
na parkirišču pod zgradbo Občine Laško (ob 10. uri)
- Kulturni center Laško: 7. območno srečanje pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž iz laške okolice (ob 18. uri)
Nedelja, 9. november
- Aškerčev trg: Martinov sejem, praznična sveta maša in prireditev
Martinova nedelja (dopoldan)
Ponedeljek, 10. november
- Muzej Laško: Otvoritev razstave Ljubiteljska likovna produkcija
CE (ob 18. uri)
Torek, 11. november
- Kulturni center Laško: ABC abonmajček: predstava Peterček
(dopoldan)
Petek, 14. november
- Kulturni center Laško: Koncert Imate radi Bacha? (ob 19.30)
Sobota, 15. november
- Planinsko društvo Laško in STIK: Pohod po trških mejah Laškega
(zbor udeležencev na avtobusni postaji ob 8. uri)
Nedelja, 16. november
- Planinsko društvo Laško: Planinski izlet po Vrtovčevi poti pri
Vipavi (zbor udeležencev na avtobusni postaji ob 6. uri;
potrebna je predhodna prijava)
Ponedeljek, 17., in torek, 18. november
- Kulturni center Laško: ABC abonmajček: predstava Čarovnije
protipackarije (dopoldan)
Četrtek, 20. november
- Knjižnica Laško: Knjižnica – moj tretji prostor (pogovor in
kulturni program ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic) (ob 19.
uri)
Petek, 21. november
- Dvorana Tri lilije: 10. Dorijev večer (ob 20. uri)
Četrtek, 27. november
- Muzej Laško: Delavnica Puzzle (ob 18. uri)
Petek, 28. november
- Kulturni center Laško: Predvajanje dokumentarnega filma
Trubarjevih 500 (ob 19.30)

D E C E M B E R
Sreda, 3. december
- Kulturni center Laško: Dan odprtih vrat Kulturnega centra (ob 18.
uri)
Četrtek, 4. december
- Knjižnica Laško: Benjamin Ambrož: Turistične zanimivosti ZDA,
tamkajšnjih univerz, nekaterih velemest in visokotehnoloških
podjetij (vtisi s strokovne ekskurzije) (ob 19. uri)
Petek, 5. december
- Kulturni center Laško: Komedija Gospodinja (ob 19.30)
Četrtek, 11. december
- Kulturni center Laško: Koncert Ota Pestnerja (ob 19.30)
Petek, 12. december
- Dvorana Tri lilije: ABC abonmajček: Plesno-akrobatski show
Športnega kluba Flip (ob 10. uri)
- Knjižnica Laško: Adventni večer poezije Jaka Koširja ob zvokih
kitare (ob 19. uri)
Sobota, 13. december
- Planinsko društvo Laško: Planinski izlet v neznano (zbor
udeležencev na avtobusni postaji ob 7. uri; potrebna je
predhodna prijava)
Vsak torek
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Klekljanje (Marjeta
Dremel) (od 7. do 9. ure)
Vsak torek in četrtek
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Nordijska hoja (od 15. do
16. ure)
Vsak četrtek
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Telovadba (Marjeta
Dremel) (od 17.50 do 18.50 in od 19.00 do 20.00)
Vsako 1. in 3. soboto v mesecu
- Center starejših – Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob
18. uri)

Oglas
zanesljivo delovno okolje. Nova poslovna
zgradba, v kateri bo imela odslej svoj
sedež uprava družbe FRAGMAT TIM, tudi v
širšem pomenu predstavlja uspešno
preteklost
in
nakazuje
obetavno
prihodnost podjetja, ki bo zaposlenim in
lokalnemu okolju nudila nadaljnje
možnosti zaposlitve in osebnega, pa tudi
lokalnega razvoja.

FRA GMAT TIM ODPRL NOV O
POSLOVNO STAVBO
Zadnji petek v avgustu je bil za
zaposlene v delniški družbi FRAGMAT
TIM v Spodnji Rečici pri Laškem prav
poseben dan. Na mestu, kjer je več kot
petintrideset let stala stara vratarnica,
so odprli nove poslovne prostore
Skupine FRAGMAT.

poskrbela
gospa
Majda
Petan.
Predstavnica Slovenskega inštituta za
kakovost je ob tej priložnosti izročila
družbi certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

Vrhunec prireditve je predstavljal prerez
traku predsednika uprave Franca Žgajnarja
in člana uprave Karla Košaka. Odprtje
poslovne stavbe je predsednik uprave
podkrepil še s simboličnim prerezom
Občani Laškega so lahko kar nekaj
mesecev opazovali, kako iz stare vratarnice
Tima Laško, d. d., nastaja nova, sodobna in
predvsem lepa poslovna zgradba, ki
pripada družbi, ki v laški občini posluje že
več kot petintrideset let.
Na slovesnosti, ki je potekala zadnji petek
v avgustu, smo skupaj z vsemi zaposlenimi
, izvajalci in povabljenimi gosti poslovno
zgradbo tudi formalno predali v uporabo
svojim sodelavcem. Povabljene je
uvodoma pozdravil predsednik uprave in
direktor skupine Fragmat Franc Žgajnar, v
nadaljevanju pa tudi župan Občine Laško
Franc Zdolšek.

Nove poslovne prostore in »Šipkovo
kapelico«, ki jo je podjetje FRAGMAT ob tej
priložnosti obleklo v novo fasado, je ob
predaji svojemu namenu blagoslovil tudi
gospod Jože Horvat.
Slavnostno otvoritev so popestrile uspešne
laške mažorete in nič manj uspešna Laška
pihalna godba. Za dodaten kulturni užitek
pa je s svojim žametnim vokalom

Tradicija tovarne izolacijskega materiala v
Laškem sega že v leto 1973, ko se je
Rudnik rjavega premoga Laško preusmeril
v izdelavo in predelavo izolacijskih
materialov TIM Laško. Ne samo rečiška
dolina, celotno Laško je bilo vpeto v
delovanje družbe, ki je predstavljalo
pomemben prispevek k industrijskemu
napredovanju mesta. Letos bi TIM Laško
praznoval 35 let delovanja. Od leta 2005
ima novega večinskega lastnika, ki je
združil svoje dotedanje podjetje Fragmat
Izolirka Ljubljana s podjetjem TIM in tako
je nastala nova družba Fragmat TIM
oziroma skupina Fragmat, ki s svojimi
proizvodi pokriva celotno slovensko tržišče
in območje nekdanjih jugoslovanskih
republik. Družba v zadnjih letih veliko
vlaga v posodobitev proizvodnje, tehnično
opremljenost, boljše delovne pogoje in
rezultat teh vlaganj je tudi nova poslovna
stavba.
Skupina Fragmat velik poudarek namenja
tudi skrbi za kakovost svojih izdelkov in
skrbi za okolje, zavedajoč se velikega
pomena zdravega in varnega življenjskega
okolja. Odnos do okolja je med njihovimi
primarnimi nalogami.

Fragmatovega stiropora in vabilom na že
tradicionalni piknik zaposlenih v skupini
Fragmat, ki se ga že vrsto let udeležujejo
naši sodelavci iz Slovenije in tudi iz vseh
drugih držav, kamor sega poslovanje
skupine Fragmat.
Nova poslovna pridobitev je uslužbencem
skupine Fragmat prinesla okrog petdeset
sodobno opremljenih delovnih mest, sejno
sobo, prodajno predstavitveni prostor in
arhivske prostore. Novih poslovnih
prostorov so posebej veseli zaposleni v
prodaji in drugih strokovnih službah, ki so
s tem pridobili nova delovna mesta,
urejena po najnovejših standardih, ki
veljajo na področju zdravega in varnega
dela. Novi poslovni prostori nudijo
moderne pisarne tudi invalidskemu
podjetju TIM Svetloba, d. o. o., ki s svojim
poslovanjem prav tako že vrsto let nudi
varno
zaposlitev
večjemu
številu
zaposlenih.
Poslovna zgradba družbe FRAGMAT TIM je
zgrajena iz materialov, ki so rezultat
lastnega znanja, inovativnosti, okoljske
ozaveščenosti in drznih poslovnih
odločitev. Vsem zaposlenim nudi varno in

Sistem kakovosti ISO 9001 ter sistem
ravnanja z okoljem ISO 14001 imata v
posameznih družbah sedanje skupine
Fragmat zelo bogato tradicijo. Na lokaciji v
Laškem se je zgodba na tem področju
začela leta 1993, ko je takratni TIM Laško
pridobil certifikat vodenja kakovosti po
standardu ISO 9001. Narava dela je
narekovala tudi sistematičen pristop k
okoljevarstveni problematiki in tako so leta
2000 pridobili certifikat po standardu ISO
14001. Z združitvijo podjetij Fragmat
Izolirka in TIM Laško v podjetje FRAGMAT
TIM so združili in poenotili tudi delovanje
na področju kakovosti in ravnanja z
okoljem. Potrditev dobrega in trdega dela
se kaže v pridobljenem certifikatu za
sistem vodenja SKUPINE FRAGMAT, ki ga
je v letošnjem letu podelil Slovenski
inštitut za kakovost.
Magda Šantej
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ŽE VESTE KAM POVABITI
SODELAVCE NA ZAKLJUČEK LETA?
Pravočasno si zagotovite prostor za vašo
prednovoletno zabavo.
Priporočamo obisk Thermane, kjer lahko preživite prijeten večer v hotelu Zdravilišče Laško, v
restavraciji Vrelec (do 200 oseb), v Biedermaier salonu (do 90 oseb) oz. Banketnem salonu (do 32
oseb), obiščite hotel Hum z restavracijo (do 160 oseb s plesiščem) in s pivnico (do 40 oseb) ali nov
hotel Wellness Park Laško (restavracija 250 in á la carte 100 oseb).
Za vas smo pripravili pester izbor jedi iz slavnostnih menujev,
lahko pa izberete nekaj po svojem okusu iz bogate á la cart ponudbe.
Pokličite čim prej in nas seznanite z vašimi željami
ter si pravočasno rezervirajte termin, ki vam najbolj ustreza.
V Thermani smo za lažjo izbiro poslovnih daril pripravili pestro ponudbo storitev.
DARILNI BON bo prav gotovo razveselil vsakega, kateremu ga boste podarili. Izberete lahko
katerokoli storitev po veljavnem ceniku ali pa podarite vrednostni darilni bon.

Prisrčno dobrodošli v družbo dobrega počutja!
Informacije in rezervacije:
T: +386 (0)3 734 52 60; F: 00386 (0)3 734 52 98, gostinstvo@thermana.si , www.thermana.si

Družba dobrega počutja.

Praznujemo
osemdeset let!

USTANOVLJENO 1928
Mizarstvo Hrastelj d.o.o.
Trubarjeva 30, 3270 Laπko
info@hrastelj.si, www.hrastelj.si
telefon: 03 73 43 880, fax: 03 73 43 888

Tukaj je lahko
vaš oglas.
03/73 38 712
bilten @ lasko.si

