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Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Osnovni podatki o glasiluOsnovni podatki o glasilu
Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan
Pomočnica odgovorne urednice, oglasno
trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor:
Jasmina Štorman – glavna urednica,
Klemen Grešak, Nika Košak, Miha
Gartner, Tomaž Majcen
Izdajatelj: Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva:
Laški bilten – Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško

tel.  03 7338 712,
faks 03 7338 740 

internet: www.lasko.si 
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Jasmina Štorman
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Utrip Brežice, d. o. o.,
Marof 2, 8250 Brežice
Naklada: 5.000 izvodov

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

Fotografija na naslovnici:
Gregor Katič - Občinska uprava

Ob zaključku
ko leda r skega
leta 2008 in
hkrati ob polo-
vici mandata je

seveda čas, da se ozremo na izpolnjene
in neizpolnjene cilje kmalu preteklega
leta ter skušamo oceniti storjeno.
Med večjimi investicijami v letu 2008 je
Občina Laško zaključila izgradnjo
Mostu želja pri Zdravilišču Laško ter
vrtca v Debru. Pričeli smo z izgradnjo
težko pričakovanega poslovno-
stanovanjskega objekta z zdravstveno
postajo v Rimskih Toplicah in počasi že
zaključujemo enkratno izgradnjo
najdaljšega vodovoda v zgodovini
Občine Laško v dolžini 21 kilometrov, ki
ga bomo podaljšali še za nadaljnjih
devet kilometrov in tako prvič v naše
vodovodno omrežje vključili približno
dvesto petdeset gospodinjstev.
Asfaltirali smo tri pomembne
povezovalne ceste: Rečica–Zavrate–
Brezno, Laško–Kuretno in Šentrupert–
Mačkovec–Trobni Dol. Na območju
Podšmihela, Valentiničeve in Kidričeve
ulice smo nadaljevali z izgradnjo
kanalizacijskega sistema. Na Občini
Laško in tudi osebno sem bil razočaran
nad odločitvijo države, da ne bo
sofinancirala izgradnje nove podru-
žnične šole v Šentrupertu. Prav tako
nismo uspeli pridobiti izvenpro-
računskih sredstev za izgradnjo več-
namenskega doma v Rimskih Toplicah.
Za oba omenjena projekta bomo iskali
druge možnosti, da čim prej postaneta
realnost, saj smo na Občini Laško že
uredili vso potrebno dokumentacijo. 

V letu 2009 so pred nami še druge
večje investicije, ki so navedene v
načrtu razvojnih programov in
proračunu Občine Laško, oziroma
priprava nanje in iskanje finančnih
sredstev zunaj občinskega proračuna.
Leto 2009 bomo v večji meri kot prej
posvetili pripravi prihodnjih projektov.
Izjemno pomembna sta dokumenta o
razvojni strategiji Občine Laško do leta
2025 in splošni prostorski ureditveni
akt, ki bosta osnova za skladen in
trajnostni razvoj občine. Pred nami je
torej še eno delovno leto, v katerem se
bomo trudili storiti kar največ za našo
lokalno skupnost, z omenjenima
dokumentoma pa pridobivamo trdno
osnovo za prihodnost.
Želim si, da je za Vami uspešno leto
2008, v katerem ste izkoristili trenutke
življenja na najboljši možen način.
Pomembno je, da s svojim življenjem
poleg samega sebe osrečujete tudi
svoje bližnje ter skupaj ustvarjate
pozitiven odnos do življenja. Prav tako
upam, da ste na poslovnem oziroma
delovnem področju napredovali in
dosegli zastavljene cilje. Verjamem, da
je pred Vami uspešno leto 2009, v
katerega krenite optimistično, s
pozitivnimi pričakovanji in ne obupajte,
če se bo kaj zalomilo, saj se velikokrat
na pogled sprva slabo spremeni v
dobro. Prav tako pa naj Vam v
naslednjem letu dobro služita zdravje
in sreča!

Župan Občine Laško 
Franc Zdolšek

Naslednja številka izide 16.
februarja 2009.
Prispevke in oglase je treba oddati do
1. februarja 2009 na e-naslov

bilten@lasko.si.

V imenu Občine Laško in v svojem imenu
Vam želim vesele božične praznike, polne
ljubezni, razumevanja in osebnostne sreče!

V imenu Občine Laško in v svojem imenu
Vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti
želim, da ste ponosni na svojo državo in na
vse ljudi, ki gradijo našo državnost! 

V letu 2009 pa Vam želimo veliko zdravja,
uspeha, sreče ter prijetnega življenja v naši
skupnosti!

Župan Občine Laško 
Franc Zdolšek

Drage bralke, dragi bralci!Drage bralke, dragi bralci!

Leto 2008 se počasi izteka. Želimo vam, da v novo letoLeto 2008 se počasi izteka. Želimo vam, da v novo leto
zakorakate polni optimizma, volje, veselja do življenja. Zzakorakate polni optimizma, volje, veselja do življenja. Z
mislijo, da je vsak nov dan nov razlog za napredek, novemislijo, da je vsak nov dan nov razlog za napredek, nove
želje, nova poznanstva, nove ideje, nova spoznanja. Zželje, nova poznanstva, nove ideje, nova spoznanja. Z
zavedanjem, da so najdragocenejši tisti trenutki, ki jihzavedanjem, da so najdragocenejši tisti trenutki, ki jih
preživimo z ljudmi, ki so nam najbližje. Z upanjem, da sopreživimo z ljudmi, ki so nam najbližje. Z upanjem, da so
ovire na naši poti tam le zato, da nas krepijo. ovire na naši poti tam le zato, da nas krepijo. 
Naj bo srečno in naj bo uspešno, predvsem pa – naj boNaj bo srečno in naj bo uspešno, predvsem pa – naj bo
zdravo! zdravo! 
Laški bilten vas bo tudi v letu 2009 vsaka dva meseca čakalLaški bilten vas bo tudi v letu 2009 vsaka dva meseca čakal
v vaših nabiralnikih, poln novih informacij, zanimivosti inv vaših nabiralnikih, poln novih informacij, zanimivosti in
uspehov, ki jih dosegate naši občani. Ponosni smo nauspehov, ki jih dosegate naši občani. Ponosni smo na
vsakega od vas!vsakega od vas!

Uredništvo Laškega biltenaUredništvo Laškega biltena
Avtorica slike: Tatjana ŠolarAvtor slike: Franek Markošek
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Občinski praznik

RADIJSKA ODDRADIJSKA ODDAAJJA "ŽUPA "ŽUPANOVANOVAA
URA"URA"

Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu
ob 14.15. Morebitna vprašanja za
župana lahko pošljete na elektronski
naslov info@radiocelje.com. 
Ne zamudite naslednje oddaje, ki bo
5. januarja 2009.

OsrOsrednja občinska prednja občinska proslavoslavaa

V petek, 7. novembra, je v Kulturnem
centru Laško potekala osrednja proslava
ob občinskem prazniku.
Občina Laško je letos praznovala svoj drugi
občinski praznik, ki obeležuje dan, ko sta
trg Laško in sodišče Laško prvič omenjena
v listinah Leopolda VI., 7. novembra 1227.
Zbrane je nagovoril župan Franc Zdolšek,
ki je povedal, katere največje investicije so
bile v tem letu realizirane. Posebej je
izpostavil vrtec v Debru, gradnjo
največjega vodovoda v občini, vodovoda
Vrh–Tevče–Reka–Trojno in gradnjo
poslovno-stanovanjskega objekta z zdrav-
stveno postajo v Rimskih Toplicah. Po vsej
občini se ureja infrastruktura in gradijo
kanalizacijski sistemi. V svojem govoru je
poudaril, da so za skupen razvoj občine
pomembni tudi prispevki posameznikov,
naj bodo majhni ali veliki. Tiste največje in
najbolj odmevne je nagradil z najvišjimi
priznanji Občine Laško. 
V okviru akcije Moja dežela – lepa in
gostoljubna je župan podelil nagrade in

priznanja prvim trem v vseh kategorijah.
Tako je v kategoriji najbolj urejeno
podjetje priznanje za prvo mesto prejel
Bazenski kompleks Aqua Roma, za
drugo mesto Gostilna Bezgovšek in za
tretje mesto Kmetijska zadruga Laško. V
kategoriji najbolj urejenih kmetij so
nagrade prejeli: Božidara in Jurij Aškerc
za prvo mesto, Verica in Alojz Bezgovšek
za drugo mesto ter Irena in Štefan Cajzek
za tretje. Kot najlepše urejeno hišo so
uporabniki spleta in člani komisije
prepoznali domovanje Irene in Božidarja
Peklar, drugo mesto je pripadlo Amaliji in
Francu Pertinač, tretje pa Jožetu Senici. Za
najlepše urejeno vas/zaselek/naselje/
ulico je prvo nagrado prejela ulica Na
pristavi, drugo mesto je pripadlo
Savinjskemu nabrežju in tretje mesto
naselju Globoko. Z zlatimi lilijami,

posebnimi priznanji Občine Laško v znak
spoštovanja in pozornosti, je župan
nagradil dva zlata (David Sakić, Tomaž
Einfalt) in enega diamantnega maturanta
(David Polak), pa tudi družbo Monting
SK in njenega direktorja Silvestra Kneza,
prejemnika srebrne gazele za drugo
najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji, in
Thermano, d. d., ki je bila uspešna v akciji

naj kopališče in je v kategoriji srednje
velikih in manjših termalnih kopališč
prejela prvo nagrado. Dobitnike najvišjih
priznanj Občine Laško, zlatega in
srebrnega grba, je potrdil Občinski svet
Občine Laško na svoji septembrski seji in
določil, da srebrni grb prejmejo:

Prostovoljno gasilsko društvo Zidani
Most za 80 let uspešnega in požrtvo-
valnega dela na področju civilne in
požarne varnosti, gospa Cvetka Jurak za
predano delo in dosežke na področju
turistične in zdraviliške dejavnosti ter
gospod Franc Sotlar za dolgoletno
aktivno darovanje krvi in za največ
darovane krvi v zgodovini krvodajalstva v
Občini Laško. Zlate grbe Občine Laško so
prejeli gospod Vlado Petek za dolgoletno

požrtvovalno delo, ki ga opravlja kot
predsednik Društva na srcu operiranih
Slovenije, in gospod Franc Napret za
dolgoletno predano delo na področju
ohranjanja narave, zgodovine in turistične
dejavnosti v Laškem. Jubilejno listino je
župan podelil Krajevni organizaciji
Rdečega križa Rečica za 60 let uspešnega
delovanja. 
V kulturnem programu so nastopili Oktet
Vrelec, plesalke Glasbene šole Radeče, PGŠ
Laško, in plesno ustvarjalnega krožka OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice, za konec
pa so oder zapolnile postavne laške

mažoretke. Vse nastopajoče povezuje
lastnost, da so se na različnih tekmovanjih
in revijah v letošnjem letu izkazali kot
najboljši v naši občini. Praznovanje
občinskega praznika je teklo v izjemno
svečanem vzdušju. Večdnevno dogajanje
se je zaključilo s pohodom po nekdanjih
trških mejah Laškega v soboto, 15.
novembra.

Maja Bukovec
Foto: Jolanda Sojč

PRAPRAZNOVZNOVANJE OBČINSKEGA PRAANJE OBČINSKEGA PRAZNIKAZNIKA

Slovesno odkritje spomenika
osamosvojitveni vojni za

Slovenijo

V soboto, 8. novembra, je bilo na
parkirišču pod občinsko stavbo
slovesno odkritje spominskega
obeležja osamosvojitveni vojni za
Slovenijo. S slovesnostjo so počastili
spomin na čas in dogodke ob
osamosvojitveni vojni 1991.
Že pred slovesnostjo je župan Franc
Zdolšek v prostorih Občine Laško sprejel
najvišje goste in predstavnike slovenske
policije, vojske in vojnih veteranov. V
svojem govoru na slovesnosti pa je
poudaril, da je pomembno, da ohranimo
spomin na pomembne dogodke tistega
časa in da naj bo spomenik simbol
slovenske povezanosti, ki je v takratnem

času botrovala zmagi. Slavnostna
govornika sta bila predsednik Združenja
veteranov vojne za Slovenijo Janez
Pajer in Generalni sekretar združenja
Sever Franc Bevc, ki sta se podrobneje
spomnila takratnih dogodkov in
izpostavila, da je Občina Laško ena
redkih občin v Sloveniji, ki imajo posluh
za podpiranje takšnih obeležij.
Organizatorji so se županu za vse
prispevke in možnost postavitve
obeležja zahvalili s priložnostnim
darilom zlatim tetraedrom. Po
slovesnosti je na občinskem dvorišču
potekalo družabno druženje s
pogostitvijo, ki jo je omogočila
Slovenska vojska.

Maja Bukovec



MoMoja dežela – lepja dežela – lepa in gosta in gostoljubnaoljubna
Tekmovanje za najlepše urejene

vasi in objekte

Občina Laško je v sklopu vsakoletne akcije
Turistične zveze Slovenije Moja dežela –
lepa in gostoljubna v sodelovanju s
Komunalo Laško, turističnimi društvi in
krajevnimi skupnostmi organizirala
tekmovanje za najbolj urejene vasi in
objekte v občini. Strokovna komisija si je
julija ogledala vseh 40 prijavljenih
kandidatov in med njimi izbrala tri
najboljše v vsaki kategoriji. Ocenjevanje je
potekalo na podlagi vnaprej določenih
kriterijev Turistične zveze Slovenije:
urejenost objektov  (fasad, balkonov,
oken); urejenost prometnih površin;
urejenost zelenih površin; cvetličenje in
urejenost okolice. 
Nato ste imeli vi, občanke in občani,
možnost spletnega glasovanja, tako da ste
oddali svoj glas za enega od najboljših
tekmovalcev znotraj posamezne kategorije
in tako prispevali 20 % celotne ocene.
V kategoriji najbolj urejena vas/
zaselek/naselje/ulica so bili doseženi
naslednji rezultati:

1. mesto – Na Pristavi (KS Marija Gradec),
2. mesto – Savinjsko nabrežje (KS Laško),

3. mesto – Globoko (KS Rimske Toplice).
V kategoriji najbolj urejen javni objekt so
dosegli:

1. mesto – JP Komunala Laško, d. o. o., 
Podšmihel 1 e (KS Laško),
2. mesto – OŠ Primoža Trubarja, 
Podružnična šola Debro, Poženelova 26 
(KS Laško),
3. mesto – Vrtec Laško, enota Rimske Toplice,
Cankarjeva ul. 14 (KS Rimske Toplice).
V  kategoriji najbolj urejeno podjetje so
dosegli: 

1. mesto – Bazenski kompleks Aqua Roma,
Toplice 2 (KS Rimske Toplice),
2. mesto – Gostilna Bezgovšek, Trubarjevo
Nabrežje 31 (KS Marija Gradec), 
3. mesto – KZ Laško, Sevce 16 a (KS Rimske
Toplice).
V kategoriji najbolj urejena kmetija
so dosegli:
1. mesto – Božidara in Jurij Aškerc,
Vodiško 2 (KS Rimske Toplice),

2. mesto – Verica in Alojz Bezgovšek,
Velike Grahovše 20 (KS Vrh nad Laškim),
3. mesto – Irena in Štefan Cajzek, Senožete
5 (KS Rimske Toplice).

V kategoriji najbolj urejena hiša so bili
rezultati naslednji: 

1. mesto – Irena in Božidar Peklar, Marija
Gradec 80 (KS Marija Gradec),
2. mesto – Amalija in Franc Pertinač,
Šentrupert 100 (KS Šentrupert),
3. mesto – Jože Senica, Strmca 95 (KS
Laško).
Priznanja in nagrade (darilni bon za nakup
cvetja) je podelil župan Občine Laško

Franc Zdolšek na osrednji
slovesnosti ob občinskem
prazniku.

Dragica Levstik
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Občinska uprava

Sanacija plazu v ŠentrSanacija plazu v Šentruperupertutu

Plaz se je aktiviral že pred časom,
razširil pa se je po obilnem deževju
avgusta. Segel je čez polovico
cestišča, zaradi česar je bil promet v
celoti prekinjen. Občina Laško je
septembra začela s sanacijo plazu,
ki jo je izvedlo podjetje AGM
Nemec, d. o. o. Cestišče se je
stabiliziralo s podpornim objektom,
in sicer z zložbo iz kamna v betonu.
Z drenažo, ki je s kanaletami
speljana v nepropustni vodotok, se
je uredil tudi odtok zbranih zalednih
vod. Plaz je bil saniran novembra,
vrednost sanacije pa znaša 15.000
EUR. Asfaltiranje ceste na
poškodovanem odseku je bilo
izvedeno v okviru KS Šentrupert.

Ljubica Vižintin

SlovSlovesno odkresno odkritje obeležja ob gradnjiitje obeležja ob gradnji
vvodovodovoda Voda Vrrh–Tevh–Tevče–Rče–Reka–Treka–Troojnojno

V petek, 28. novembra, je na Vrhu nad Laškim
pri novozgrajenem rezervoarju potekalo
slovesno odkritje obeležja ob gradnji največjega
povezanega vodovoda v Laškem, vodovoda
Vrh–Tevče–Reka–Trojno. Z Vrha do Trojnega bo
tekel visokotlačni vod, ki bo oskrboval tudi
mesto Laško. Zajetja tega vodovoda so pod
Rudenikom nad Jurkloštrom na višini 960 m.  
Uspešni dograditvi na pot in z željo, da bodo
dela potekala tekoče in brez težav, so ploščo

simbolično privili župan Franc Zdolšek,
predstavnik Pivovarne Laško, ki je koncesionar
za vzdrževanje in oskrbo vodovodnih sistemov,
in direktorja družbe Veko, ki dela izvaja. Otroci
iz osnovne šole Vrh nad Laškim so pripravili
kratek kulturni program, udeležence pa je s
svojimi poskočnimi vižami v dobro voljo
spravljala vedno odlična Laška pihalna godba.

Maja Bukovec

SlovSlovesna otvesna otvororititevev
vvodovodovoda Rabuzinoda Rabuzin

V petek, 21. novembra, je župan Občine
Laško Franc Zdolšek skupaj s
predsednikom KS Laško Martinom
Kokotcem slovesno odprl novi vodovod
Rabuzin v Debru. Otvoritev so pripravili
in organizirali krajani Debra.
Gradnja vodovoda se je pričela avgusta
letos, nanj pa se je priklopilo 20
gospodinjstev, ki so na ta trenutek že
dolgo čakali. V naselju so dobili tudi dva
hidranta, ki bosta zagotovila vodo v
primeru požara, saj je dovoz za gasilsko
vozilo infrastrukturno onemogočen.
Vodni vod je dolg 2.300 metrov, z
vodovodnim omrežjem je sedaj pokrit
najsevernejši del občine na desni strani
reke Savinje. Vrednost izgradnje
vodovoda znaša 45.072 evrov, gradbena
dela pa je izvedel GM Trbovc iz Rečice. 

Maja Bukovec
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Občinska uprava

Občina Laško in Javni nepremičninski sklad Občine Laško vabita
zainteresirane ponudnike, da na spletnih straneh Občine Laško
(http://www.lasko.si) in na oglasni deski Občine Laško spremljajo aktualna

Z B I R A N J A  P O N U D B 
ZA SKLENITEV NEPOSREDNIH POGODB ZA PRODAJO 

I. 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. 1. 2009.   

II. PSO 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: 

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.: 35060-12/2008
z dne 18. 3. 2008 izhaja, da se nepremičnina nahaja na območju, ki se
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. 
Izhodiščna cena za nepremičnino je 224.163,47 EUR in velja do
odprodaje nepremičnine, vendar najdlje do 28. 1. 2009.

III. DELNO KOMUNALNO OPREMLJENIH IN NEZAZIDANIH 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN BELOVO 

k. o. Rimske Toplice 

ki jih v naravi predstavljajo:
1. parc. št. 212/4, njiva 5. kat. razred, v izmeri 1.082 m2, z

izhodiščno ceno 27.201,48 EUR in 

2. parc. št. 212/5, ekst. sadovnjak, 4. kat. razred, v izmeri 872 m2

in travnik, 5. kat. razred, v izmeri 514 m2 z izhodiščno ceno
34.844,04 EUR.   

Zemljišča so bremen prosta in se nahajajo na območju, ki se ureja z
Odlokom o lokacijskem načrtu Belovo (Ur. list RS, št. 122/2004), v
katerem so navedeni tudi pogoji za izgradnjo objektov v območju
individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti. Za omenjeno
območje je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja zemljišča za
gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Ur. list RS, št. 33/2007), ki predpisuje
podlage za odmero komunalnega prispevka. Vsa izhodišča za program
opremljenosti zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za
območje urejanja Belovo, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT, d. o.
o., Sevnica, pod št. projekta 93/03. 

Vse zgoraj navedene izhodiščne cene nepremičnin veljajo do
odprodaje nepremičnin, vendar najdlje do 28. 1. 2009. Cene ne
vključujejo davka na promet nepremičnin oziroma DDV, ki ga plača
kupec. V postopku razpolaganja bo prodajalec z zainteresirano osebo
ali osebami opravil pogajanja o ceni. Posamezna nepremičnina bo
prodana z neposredno pogodbo, sklenjeno v obliki notarskega zapisa,
najboljšemu ponudniku. 
Zainteresirane ponudnike vabimo, da vključno do 28. januarja
2009 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 
POSREDUJEJO KONTAKTNE PODATKE ZA NAKUP 

STANOVANJ V PSO RIMSKE TOPLICE
Zainteresirane za nakup novo-
zgrajenih stanovanj v objektu
Zdravstvene postaje v Rimskih
Toplicah obveščamo, da nam
lahko posredujete svoje kon-
taktne podatke. Prodaja stano-
vanj bo potekala v letu 2009 prek
nepremičninske agencije, ki vas bo
ob upoštevanju Zakona o varstvu
kupcev stanovanj in enostano-
vanjskih stavb (ZVKSES) povabila
na predstavitev splošnih pogojev prodaje in kataloga stanovanj za
kupce.   

Dodatne informacije o pogojih in predmetu prodaj lahko
interesenti dobijo 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, razen pri novogradnji.

Stanka Jošt 

Avtor prispevka Odkritje spominskega obeležja padlim
borcem Celjske čete je bilo uredništvo in ne Simona Gobec. Za
nastalo napako se ji opravičujemo.

Uredništvo

ObvObvestilo o objavi javnega razpisa o dodeljevestilo o objavi javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvanju pomoči za ohranjanje in razvooj kmetijstvj kmetijstvaa
in podeželja Občine Laškin podeželja Občine Laško v letu 2009o v letu 2009

Obveščamo vas, da bo Občina Laško v začetku leta 2009 objavila javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja Občine Laško. Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Občine Laško, na oglasnih deskah krajevnih
skupnosti in občine ter v medijih. Sredstva v višini 74.031,00 EUR se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; 3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu;
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;  4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Brezplačna razpisna dokumentacija bo od dneva 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, pri Dragici Levstik, tel. 03 7338 736, e-mail: dragica.levstik@lasko.si.

Dragica Levstik
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PPogovogovor z diror z direkekttororico Občinskico Občinske uprave uprave Laške Laško Sandro Sandro Barachinio Barachini
V tem letu je bila Občina Laško uspešna na
kar nekaj razpisih. Na katere razpise se
nameravate prijaviti naslednje leto?
Ja, v tem obdobju je Občina Laško pridobila kar
nekaj državnih in EU sredstev. V skladu z določili
21. člena Zakona o financiranju občin je Občina
Laško kandidirala s tremi infrastrukturnimi
projekti in pri tem pridobila v letu 2008 sredstva
v skupni višini 307.327 EUR za naslednje
projekte: obnova občinske ceste Debro–
Rečica–Zavrate–Brezno, obnova občinske
ceste Šmihel–Kuretno, pločnik in
javna razsvetljava v Jurkloštru.
Na podlagi Regionalnega razvojnega
programa v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007–
2013 razvojne prioritete Razvoj regij
smo do sedaj dobili odobrena
sredstva v višini 2.138.736 EUR, in
sicer za: Infrastrukturno urejanje za
potrebe turizma (II. faza) (355.453
EUR v obdobju 2007–2009),
Vodovod Vrh–Tevče–Reka–Trojno
(900.459 EUR v obdobju 2007–
2009), Kanalizacijo Laško in Rimske Toplice
(882.824 EUR za obdobje 2008–2010). Za
ureditev kanalizacije v Laškem smo skupaj z
občinami savinjske regije kandidirali za
pridobitev kohezijskih sredstev v okviru
projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih
virov na povodju Savinje za obdobje
2008–2009. Projekt zajema ureditev dela
Kidričeve ulice, Podšmihela, del Rečice in
Debra, višina nepovratnih državnih in  sredstev
EU pa znaša 510.129 EUR.  
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v obdobju
2008–2011 sofinanciralo izgradnjo Vrtca
Debro. Skupna vrednost projekta je znašala
dober milijon evrov, večina sredstev je bila
zagotovljena iz proračuna Občine Laško,
Ministrstvo za šolstvo in šport pa je  prispevalo
153.921 EUR. Ministrstvo za zdravje je v letu 2008
zagotovilo sredstva v višini 187.415 EUR za
sofinanciranje Zdravstvene postaje Rimske
Toplice. Obnovo Kulturnega doma v Zidanem
Mostu pa sofinancira Ministrstvo za kulturo v višini
30.000 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor je za
odpravo posledic naravnih nesreč po neurju
2005 na podlagi končnega programa pred
kratkim odobrilo sredstva za sanacijo v višini
592.500 EUR in sredstva v višini 418.780 EUR za
izvedbo geotehničnih ukrepov pri posameznih
objektih. Po poplavi 2007 je bilo do sedaj
odobrenih 150.327 EUR sredstev za sanacijo
plazu v Brišah.
Tudi v prihodnje bomo spremljali razpise in
kandidirali za pridobitev vseh možnih državnih
in evropskih sredstev. Iz naslova Regionalnega
razvojnega projekta bomo poskušali pridobiti
sredstva za širitev vodovodnega omrežja, iz
naslova 21. člena Zakona o financiranju občin
bomo sredstva namenili za ureditev cestne
infrastrukture. Na razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo
podali vlogo za ukrep ureditve vasi in obnove
kulturne dediščine. Novembra smo podali
vlogo na Ministrstvo za gospodarstvo za
investicije v širokopasovno omrežje, prav tako
upamo na odobritev vloge v okviru
Čezmejnega IPA projekta Slovenija – Hrvaška za
ureditev Kartuzije Jurklošter. 
Prav tako bomo ponovno podali vlogo na
razpis Ministrstva za šolstvo in šport za
investicije v šolsko infrastrukturo. Glede na
dosedanje izkušnje še ne vemo, kakšni bodo
pogoji državnega razpisa.  

Koliko denarja ste morali nameniti odpravi
posledic julijskega neurja? 
Za odpravo posledic neurja 13. in 14. julija 2008
smo namenili večji del neporabljene
proračunske rezerve v višini 50.000 EUR.

občinski upravi postavljajo vprašanja, dajejo
predloge in pobude. Iz naše statistike je
razvidno, da je bilo do sedaj v letu 2008 že
skoraj 84.000 obiskov naše spletne strani.
Največ obiskovalcev si je ogledalo osnovno
stran, kjer so rubrike Novice in obvestila, Javna
naročila in razpisi, Prireditve ter Projekti. Od
maja 2007 do danes pa je bilo prek spletne
storitve Občina občanu podanih 120 vprašanj,
pobud ali pripomb. 

Kaj za občane pomeni ustanovitev
Medobčinskega inšpektorata Mestne občine
Celje, Občine Laško in Občine Štore?
Mestna občina Celje, Občina Laško in Občina
Štore so se odločile, da ustanovijo organ
skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško
in Občine Štore, ki začne na podlagi sprejetega
odloka delovati s 1. januarjem 2009. 
Medobčinski inšpektorat bo izvajal nadzor na
naslednjih področjih: nadzor nad mirujočim
prometom v naselju (parkiranje, zapuščena
vozila); nadzor nad občinskimi cestami
(nedovoljeno prekopavanje cest, onesnaževanje
cest …); urejanje prometa v naseljih (merjenje
hitrosti na občinskih in državnih cestah);
urejanje prometa zunaj naselij (merjenje
prometa na občinskih cestah); skrb za varnost
na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah; nadzor nad urejanjem
in vzdrževanjem pokopališč; nadzor nad
ravnanjem s komunalnimi odpadki ter
nedovoljenim odlaganjem komunalnih in
gradbenih odpadkov (črna odlagališča ipd.);
nadzor javnega reda in miru (nedostojno
vedenje na javnem kraju, npr. pred gostinskimi
obrati ipd., beračenje, uporaba nevarnih
predmetov, poškodovanje uradnega napisa,
pisanje po objektih); vandalizem (poškodovanje
javne razsvetljave, cestnoprometnih znakov);
nadzor nad plakatiranjem in reklamiranjem
(jumbo panoji, plakati, oglasne table); nadzor
nad nedovoljeno uporabo in zasedbo javne
površine (nedovoljena prodaja, gostinski vrtovi
…); nadzor nad pobiranjem in odvajanjem
turistične takse; nadzor na drugih področjih, ki
jih določajo zakoni, podzakonski predpisi in
občinskih predpisi občin ustanoviteljic. 
Za Občino Laško sta predvidena dva zaposlena,
in sicer 0,5 inšpektorja in 1,5 redarja.  Predvideno
je delovanje inšpektorja na območju Občine
Laško dva dni v tednu, redarji pa bodo vršili
nadzor v dopoldanskem času tri dni v tednu, v
popoldanskem pa dva dni v tednu oz. v skladu z
dodatnimi potrebami in navodili Občinske
uprave. Namen ustanovitve medobčinskega
inšpektorata je vzpostavitev večjega reda v
občini, pridobitev dodatnih proračunskih
sredstev iz naslova glob in državnih sredstev za
sofinanciranje skupne občinske uprave. 

Se naslednje leto pri delovanju občinske
uprave obetajo še kakšne novosti?
V prihodnjem letu je predvidena izdelava
Strateško razvojnega dokumenta občine, ki
nam bo dala usmeritve za delovanje in razvoj
občine v prihodnjih letih. Ta bo podlaga za
nadaljnje investicije in kandidiranje za prido-
bitev nepovratnih sredstev. Občinska uprava bo
začela uporabljati nov program javnih naročil, ki
bo zagotovil večjo preglednost postopkov in
olajšal delo zaposlenim. Večjo preglednost naj
bi zagotovil tudi program pisarniškega poslo-
vanja. 
Še naprej se bomo trudili, da bomo dobro
opravljali vse redne, zakonsko predpisane, raz-
vojne in druge naloge za vse nas, predvsem pa
za dobro občanov. Pri tem bomo redno
obveščali javnost o delu prek spletne strani,
novinarskih konferenc, informacij v medijih ter
prek Laškega biltena, ki je dobro sprejet med
občani.

Jasmina Štorman

Sredstva so bila namenjena nujnim ukrepom
zagotavljanja prevoznosti cest in ureditvi
vozišč v krajevnih skupnostih, ki so prijavile
škodo. Žal pa je bilo te škode preveč, zato sta
dve krajevni skupnosti morali zagotoviti delež
lastnih sredstev iz naslova vzdrževanja cest.
Država za odpravo tega neurja do sedaj ni
zagotovila nobenih sredstev. 

S kakšnimi problemi se zaposleni v občinski
upravi najpogosteje srečujete? 

Problem dela v občinski
upravi predstavlja vedno
večja birokracija, s katero
se srečujemo zaposleni
(in s tem tudi občani).
Občine so prepuščene
same sebi pri delovanju in
pri pripravi občinskih
predpisov, ki so podlaga
za vse aktivnosti na
lokalni ravni. Zato se
povezujemo z drugimi
občinami v Skupnost
občin Slovenije in Zdru-

ženje občin Slovenije, prek katerih zastopamo
svoje interese in poskušamo uveljaviti pobude
za izboljšanje stanja. Prav tako država prenaša
na občine vedno nove naloge oz. obveznosti,
pri tem pa ne zagotavlja dodatnih proračunskih
sredstev. Zaradi premajhnih proračunskih
sredstev za investicije (pretežni del proračuna je
namreč predviden za izvajanje rednih in
zakonsko predpisanih nalog) si morajo
občinske službe prizadevati in kandidirati za
pridobitev državnih in EU sredstev, katerih
postopki pa so zahtevni, dolgotrajni in večkrat
neuspešni. Za izvedbo teh projektov, ki se
sofinancirajo iz evropskih sredstev, mora
občina najprej zagotoviti lastna sredstva, na
podlagi tega pa lahko pridobi druga
nepovratna sredstva. To lahko predstavlja
likvidnostne probleme občine.  
Pri delu na terenu pa postaja eden največjih
problemov občine pridobivanje služnosti in
soglasij pri različnih občinskih projektih v
javnem interesu za urejanje vodovodov, cest,
kanalizacije. Velikokrat so te služnosti
pogojene s tako velikimi zahtevami občanov,
da jih kot občina s tem proračunom ne
moremo izpolniti. Zato projekte tudi večkrat
spreminjamo, kar pa pomeni časovne zamike
in jezo občanov. 

Kaj uporabniku ponuja spletna stran
občine, ki je eden od elementov odprte
uprave? Kako pogosto jo uporabljajo in za
kakšne namene?
Na spletni strani Občine Laško je predstavljena
celotna Občina Laško, njena zgodovina,
naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti,
dejavnosti (kot so gospodarstvo, turizem,
podeželje, kultura, šport) z glavnimi nosilci.
Poleg predstavitve dela organov občine in
občinske uprave so občanom na spletni strani
predstavljeni vsi postopki in obrazci ter
navedena potrebna dokumentacija, ki jo morajo
priložiti pri posameznih občinskih postopkih za
uresničevanje svojih pravic ali izpolnjevanju
obveznosti. Poleg tega so objavljeni vsi sprejeti
občinski predpisi, katalog informacij javnega
značaja, objavljene so uradne ure in poslovni
čas. Za občane so lahko zanimive rubrike
Prireditve, Projekti, Javna naročila in razpisi ter
Novice in obvestila, kjer so objavljeni vsi
dogodki, ki se izvajajo v občini (prireditve,
otvoritve, proslave, družabni dogodki). 
Zaradi preglednosti delovanja uprave in
seznanitve z izvajanjem aktivnosti in
sprejemanjem občinskih aktov so na spletni
strani tudi gradiva in posnetki sej Občinskega
sveta Laško. Posebnost spletne strani je
interaktivna, javno dostopna spletna storitev
Občina občanu, prek katere lahko občani
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13. redna – slavnostna in 14. seja Občinskega sveta Laško

V sredo, 5. novembra, je potekala 13. seja Občinskega sveta, na kateri so svetniki sprejeli Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore. Prav tako so sprejeli spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško in Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2009 ter podali svoja stališča v razpravi o pripombah, podanih v času javne razgrnitve na dopolnjen
osnutek Odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Taborje II Laško. Na dnevnem redu je bila tudi razprava glede
vzpostavitve območnega razvojnega partnerstva za območje Osrednje Celjsko in predlog Sklepa za izvzem zemljišča iz javnega dobra.
V slavnostnem delu seje so oba podžupana, župan in direktorica Občinske uprave predstavili svoje delo v preteklem letu in načrte za
naslednje leto. Omenjene so bile predvsem letošnje investicije in projekti ter načrti za leto 2009.
V sredo, 17. decembra, bo 14. redna seja Občinskega sveta Laško. Na dnevnem redu so predvideni predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009, predlog Komunale Laško, d. o. o., za povišanje cen najemnin grobov,
predlog Kostre Celje za uskladitev cen parkiranja na območju Laškega, predlog tarifnega sistema za obračunavanje storitev v zvezi z
odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih vod v Občini Laško, zaključno poročilo projekta Zdraviliško-turistični center ob Savinji,
zaključno poročilo o izvedbi investicije vodna ureditev leve brežine Savinje na območju ureditvenega načrta Zdravilišča Laško (km 14.8
+ 64) do mostu v Jagoče, zaključno poročilo o izvedbi investicije izgradnja vrtca v Debru in predlog sklepa za izvzem dveh parcel iz
javnega dobra.

Maja Bukovec

Za investicije, izvedene ali začete v
letošnjem letu, ste namenili 8.570.405
evrov. Katerim investicijam ste namenili
največ sredstev?
Za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta
Rimske Toplice smo namenili približno 1,6
milijona evrov, približno milijon evrov smo
namenili gradnji brvi čez Savinjo oz. Mostu
želja, najbolj ponosni pa smo na izgradnjo
vrtca v Debru, za katerega smo namenili
približno milijon evrov, njegova otvoritev pa
je bila ob občinskem prazniku 7. novembra.
To je najboljša investicija za ljudi, ki živijo v
bližini tega vrtca, in za otroke.

Septembra se je začela gradnja PSO
Rimske Toplice. Kdaj načrtujete njeno
otvoritev?
Septembra smo položili temeljni kamen,
otvoritev pa bo, če bo šlo po načrtih, na dan,
ko KS Rimske Toplice praznuje svoj krajevni
praznik, tj. junija prihodnje leto. Gradnja
zaenkrat dobro
poteka.

Kdaj pa se bo
začela gradnja
g a s i l s k e g a
doma v Rimskih
Toplicah?
Pričetek gradnje
bo možen takoj,
ko bodo zago-
tovljena finančna
sredstva za inve-
sticijo, ki jih
bomo skušali pridobiti iz več različnih virov
(država, evropski skladi, drugi viri).

Skoraj 1,5 milijona evrov je Občina Laško
namenila izgradnji vodovoda, pripravljate
še dokumentacijo za tri projekte. Kam se
Občina Laško uvršča v Sloveniji glede
vodooskrbe občanov? Kako kvalitetna je
ta voda? 
Občina Laško v primerjavi s sosednjimi
občinami sodi med slabše oskrbljene z
javnimi vodovodi. Pokritost je približno od
58- do 60-odstotna. Z izgradnjo vseh
načrtovanih vodovodov bi radi dosegli 70-
do 75-odstotno pokritost. Imamo še nekaj
predelov, kjer imajo težave s pitno vodo v
sušnih obdobjih. Voda je zelo kakovostna, za
kar skrbi koncesionar, Pivovarna Laško, s
stalnim nadzorom. V zadnjih letih je vložil
tudi veliko sredstev v raziskovanje novih

vodnih virov. Kljub temu, da se količina vode
zmanjšuje, pa ni bojazni, da bi je bilo
premalo, saj je količina še vedno večja od
potreb. Še posebej, če bodo ljudje začeli
ravnati bolj racionalno, predvsem s
pridobivanjem sanitarne vode, uporabo
deževnice in podobno. Prav pa je, da dostop
do javnega vodovoda zagotovimo večini
občanov.

Katere večje projekte nameravate izvesti v
prihodnjem letu? Koliko sredstev jim boste
namenili?
V prihodnjem letu se bodo zaključili nekateri
veliki projekti, ki smo jih pričeli realizirati
letos, to so poslovno-stanovanjski objekt
Rimske Toplice in vodovod Vrh–Tevče–Reka–
Trojno (vreden 1.080.873,18 evrov), namera-
vamo urediti vodovoda Rimske Toplice, II.
etapa (po projektantski oceni je vreden
840.000,00 evrov), Rimske Toplice, III. etapa
(po projektantski oceni je vreden

487.221,276 evrov) in
izboljšati cestno infra-
strukturo. Za prihodnje leto
smo zastavili načrte, da
pričnemo z gradbenimi
deli za večnamenski objekt
v Rimskih Toplicah, v ka-
terem bi zagotovili prostor
gasilcem, nujno bo pričeti z
deli za novo osnovno šolo
v Šentrupertu, za katero pa
je ocenjena vrednost na
2.000.100,00 evrov in brez
pridobitve ustreznih sred-

stev projekta ne moremo izvesti. V čim
večjem obsegu želimo urediti tudi
kanalizacijo v naši občini.

Milijon evrov boste namenili odpravi
posledic poplave v letu 2007. Česa se
boste lotili? Kako dolgo bo še trajala
odprava teh posledic?
Čakamo na sklep vlade in sprejem triletnega
programa odprave posledic škode po
poplavi v letu 2007, v okviru katerega je
predvideno, da Občina Laško prejme skupno
1.200.000,00 evrov. Z lastniki zemljišč na
marijagraškem ovinku reke Savinje smo se
novembra dogovorili o nakupu zemljišč in z
njimi sklenili pogodbe. Država odslej nima
več zadržkov in lahko začne z urejanjem.
Ureditev marijagraškega ovinka je sicer
uvrščena v državni proračun v obdobju
2009/2010 in pričakujemo, da bodo projekt

čim prej začeli izvajati. Ob tem bi se zahvalil
lastnikom teh zemljišč, ki so jih bili
pripravljeni prodati, s čimer so omogočili
začetek največjega projekta v Občini Laško,
ki bo izboljšal poplavno varnost v Laškem.
Zahvalil bi se tudi Ministrstvu za okolje in
prostor ter bivšemu ministru Janezu
Podobniku, ki se je osebno zavzel za ta
projekt.

Kaj lahko Občina Laško sama naredi za
preprečitev poplav v Laškem ali vsaj za
zmanjšanje škode ob poplavah?
Sami ne moremo narediti prav veliko, glede
na to, da ima država ingerenco nad vodotoki.
Občina lahko le posreduje pri državnih
organih. Koncesijo za urejanje voda ima sicer
Nivo, d. d., ki pa ima glede na potrebe na
voljo premalo sredstev. Ne glede na to pa se
seveda trudimo storiti kar največ, saj je
poplavna varnost ena najpomembnejših tem.
V pripravi je projekt za zagotavljanje
poplavne varnosti, v katerem bodo
podrobno razdelani ukrepi. Dva glavna
ukrepa sta prestavitev in ureditev struge
Savnije na območju zdravilišča oz. Thermane
ter prestavitev struge Savinje na marija-
graškem ovinku. Za tem bo sledilo še nekaj
manjših ukrepov, med katerimi je tudi
ureditev struge vodotoka Rečice v bližini
izliva v Savinjo. S tem programom bomo
identificirali tudi ukrepe na območju drugih
vodotokov.

Načrtujete tudi nekaj projektov za
obogatitev turistične ponudbe, med njimi
tematsko pot od cerkve sv. Martina do
gradu. 
Uredili bomo stopnišče, nato pa želimo
urediti tudi pot do gradu. Ta projekt zajema
tudi dostop do gradu z druge strani – razširiti
nameravamo cesto na Svetino in cesto do
gradu, s čimer bo grad dobil novo veljavo.

In za konec, kaj bi občankam in občanom
zaželeli ob novem letu?
Ob novem letu si vedno zaželimo vse
najboljše. Glede na trenutno gospodarsko
stanje želim vsem čimprejšnjo prebroditev
gospodarske krize, za katero upam, da bo
čim manj vplivala na življenje naših občank in
občanov. Želim jim, da bi se v našem mestu
vedno prijetno počutili, pa tudi obilo zdravja
in zadovoljstva v osebnem življenju in na
vseh drugih področjih.

Jasmina Štorman

PPogoogovvor z župor z županom Franom Francancem Zem Zdolškdolškomom
NačrNačrti so vti so veliki, manjka feliki, manjka f inančnih srinančnih sredstedstevev

Ob koncu leta in po polovici mandata smo se pogovarjali z županom Občine Laško Francem Zdolškom. Cilji, zastavljeni ob začetku
županovanja, se postopoma uresničujejo, s tem pa se izboljšuje tudi kakovost življenja občanov. Številni za prihodnost načrtovani
projekti pa so odvisni predvsem od tega, ali bo občini uspelo pridobiti dovolj finančnih sredstev.
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Občinska uprava

Prometna študija I.
V letu 2008 se je pripravila projektna
naloga, katere namen je izdelava
prometne študije mesta Laško, ki naj bi
proučila problematiko prometnih tokov,
varnosti in smotrnosti določenih
predvidenih problemov. Naloga se še
posebej osredotoča na promet in varnost
v starem mestnem jedru in skuša nakazati
rešitve za izboljšanje stanja. Na podlagi
javnega razpisa je bila naloga zaupana
Tehniški fakulteti iz Maribora, Prometno
tehničnem inštitutu.  
Do sedaj je bila študija predstavljena v
delovnem osnutku. Želimo, da se
problemi karseda podrobno proučijo,
strokovnjaki pa pripravijo sprejemljive in
uresničljive rešitve. Prometna študija bo
kasneje predstavljena delovnim telesom in
Občinskemu svetu. V njej bodo nakazani
rešitve in ukrepi, med katerimi se bodo
lahko nekateri razmeroma hitro uresničili
in izvedli, drugi pa se bodo izvajali in
reševali dalj časa. S to študijo želimo
nakazati vizijo reševanja problemov v
prihodnosti z ozirom na to, da so v
mestnem jedru ozke strme ulice,
razpoložljiva površina pa je zelo omejena,
in ob dejstvu, da je miselnost nas vseh, da
je treba do vsake točke prispeti z
motornim vozilom. Ena od rdečih niti
študije je, da bo moral vsak posameznik v
prihodnosti narediti miselni preskok glede
uporabe prevoznih sredstev na kratkih
razdaljah v mestu. Razmišljati bo treba, da
krajše poti v mestu opravimo peš oziroma
s kolesom. Tako bi reševali problem
prometnih zagat, parkiranja in manjše
uporabe škodljivih goriv, na drugi strani pa
bi krepili zdravje in dosegli nižje stroške
prevozov.
V obdelavo se je zajelo mesto s skrajnimi
mejami na severu, nekdanji distribucijski
center Pivovarne Laško, d. d, na jugu
Marija Gradec, na vzhodu območje
Kobivjeka in Ojstrega, na zahodu pa
območje Parona, d. o. o., v Spodnji Rečici.
Opis obstoječega stanja kaže, da se skozi
ozko dolino vijejo pomembni infra-
strukturni koridorji v smeri sever–jug:
glavna cesta GI-5, železniška proga
Dunaj–Trst in reka Savinja, ki spada v I. red
vodotokov po zakonu o vodah. Vse
omenjeno mesto deli na ozke površine
med temi infrastrukturami, zato je treba v
prihodnosti zagotoviti večjo povezavo v
smeri vzhod–zahod (s podhodi, mostovi,
nadhodi, predori). Največje preureditve so
načrtovane na južnem delu mesta s
prestavitvijo marijagraškega ovinka,
izgradnjo novega podvoza v Marija
Gradcu in novega mostu čez reko Savinjo.
Tako bi se ves promet, ki se danes vije čez
obstoječ most čez Savinjo, prestavil v južni
predel mesta na območje marijagraškega
ovinka. V ožjem mestnem jedru tako ne bi
bilo več tovornega prometa za pivovarno.
Izsledki prometne študije nakazujejo, da bi
bilo mogoče brez večjih težav zapreti del
Trubarjeve ulice od križišča pri celjski
lekarni do križišča Center za socialno
delo–market  TUŠ–Kidričeva ulica v dolžini
80 m. Velik problem je tudi ustavljanje
vozil na Kidričevi ulici, ko se občani
napotijo v Lekarno Cizej oz. Biro Teal. Za
rešitev tega problema je predvidena
preureditev dela zelenice v površino za
kratko parkiranje (»short time parking«).
Za takšen ukrep je treba vzpostaviti
močno nadzorno službo, ki bo
nadzorovala in sankcionirala nepravilno
parkiranje.
V prometni študiji je obdelanih še več
velikih resnih prometnih problemov v
Laškem, ki jih bomo obširneje predstavili
ob zaključku študije.        

Luka Picej

Izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Laško – 
izdelava celovitih energetskih analiz z izvedbo razširjenih

energetskih pregledov in vzpostavitev energetskega upravljanja

V okviru projekta izdelave lokalnega
energetskega koncepta Občine Laško
(LEK), ki je bil potrjen na septembrski
seji Občinskega sveta, so bili med
drugim predlagani ukrepi za učinkovito
rabo energije v javnih zgradbah in
akcijski načrt za obdobje 2008–2014.
Za doseganje učinkovite rabe energije v
javnih zgradbah in posledično zmanjšanje
stroškov za uporabljeno energijo je zelo
pomembno, da se predlagani ukrepi za
izboljšanje energetskega stanja zgradb
tudi dejansko izvajajo. Ukrepi na papirju
ne prinašajo energetskih prihrankov, zato
so potrebne dejanske investicije in
izvedba predlaganih ukrepov. Glavni
organizacijski ukrep za izboljšanje
energetskega stanja v vseh javnih zgrad-
bah je osveščanje in informiranje zapo-
slenih in upravljavcev. Zmanjšanje rabe
energije se najprej začne pri vsakem
posamezniku in šele nato z izvedbo
ukrepov. Z izvedbo ukrepov na področju
učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije pa želimo v okviru ukrepov
iz akcijskega načrta LEK-a doseči glavna
cilja: zmanjšati skupno rabo energije v
vseh javnih zgradbah za 16 % do leta
2013 glede na leto 2007 in povečati delež
obnovljivih virov energije na 7 % do leta
2015 glede na leto 2007.
Na podlagi preliminarnih energetskih
pregledov, ki so bili izvedeni v okviru
izdelave LEK-a Občine Laško, so bili
ugotovljeni preliminarni potenciali za
organizacijske in investicijske ukrepe za
zmanjšanje rabe in stroškov za energijo.
Rezultati preliminarnih energetskih
pregledov so pokazali smiselnost izvedbe
razširjenih energetskih pregledov in
celovitih energetskih analiz, ki so
opredeljeni tudi v akcijskem načrtu LEK-a

Občine Laško. Na osnovi energetskih
pregledov želimo pridobiti podatke o
realnih potencialih zmanjšanja rabe in
stroškov energije. Razširjeni energetski
pregledi so tudi osnova za izdelavo študij
izvedljivosti projektov za izkoriščanje
obnovljivih virov energije in učinkovite
rabe energije s tehnološkega, eko-
nomskega in okoljskega vidika. Pred-
stavljajo tudi podlage za pripravo inve-
sticijske dokumentacije pri implementaciji
novih projektov.
Energetsko upravljanje je osnova za
stalno optimiranje rabe energije v
objektu, kar omogoča tudi učinkovito
rabo energije, prispeva k znižanju stroš-
kov za energijo in k zmanjševanju obre-
menitve okolja. Osnova za energetsko
upravljanje objekta je sklop storitev, ki
zajemajo optimalno izbiro in pravilno
vgradnjo energetske opreme, vzdrže-
vanje te opreme v celotnem življenjskem
ciklusu in spremljanje učinkov. Nad-
gradnja tega pa je upravljanje vseh
energetskih naprav v objektu in stalni
nadzor nad energetskim stanjem objekta.
Novembra smo pristopili k prvi fazi
izdelave celovitih energetskih analiz z
izvedbo razširjenih energetskih pregledov
in vzpostavitvijo energetskega upra-
vljanja stavb za javne objekte Vrtec Laško,
Vrtec Laško, enota Rimske Toplice,
Zdravstveni dom Laško, OŠ Antona
Aškerca Rimske Toplice, STIK – Kulturni
center Laško in TIC Laško, kar bo tudi
osnova za prijave na nacionalne in
evropske projekte za pridobivanje ne-
povratnih sredstev iz naslova energetske
sanacije zgradb.

Tomaž Novak

UPRAVNA ENOTA LAŠKO
upravneenote.gov.si/lasko e: ue.lasko@gov.si
Mestna ulica 2, 3270 Laško
t: 03 733 88 00, f: 03 733 88 33

REPUBLIKA SLOVENIJA

Na svetu si, da gledaš sonce,

na svetu si, da greš za soncem,

na svetu si, da sam si sonce

in da s sveta odganjaš - sence.

(T. Pavček)

Naj  bo božič toplo ognjišče sredi mrzle zime!

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Vam iskrno čestitamo!

Naj novega Vam leta zarja prinese dneve brez viharja!

Načelnica Upravne enote Laško
Mag. Andreja Stopar

S SODELAVCI
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Tretja razvojna os/Iz krajevnih skupnosti

PRPROBLEMAOBLEMATIKA TRETIKA TRETTJE RAJE RAZVZVOOJNE OSIJNE OSI
Tudi optimizirana trasa za
prebivalce nesprejemljiva
Civilna iniciativa krajanov Laškega že od objave
študije na spletnih straneh Občine Laško dalje
budno spremlja dogajanje glede umestitve
hitre ceste skozi območje občine Laško.
Trasa G2, ki je v omenjeni študiji pred-
stavljena kot najustreznejša, je že ob prvi
objavi doživela veliko kritik s strani
prebivalcev. Svoje odločno nasprotovanje
poteku trase skozi občino Laško je izrazila
tudi večina prisotnih na predstavitvi v
Kulturnem centru, 18.06.2008. Prav tako se je
negativno do poteka hitre ceste opredelila
Regionalna gospodarska zbornica Celje, ki je
na svojem posvetu dne, 30.06.2008
ugotovila, da trasa G2 gospodarstvu ne
prinaša dovolj močnega vzvoda razvojnemu
potencialu, medtem ko bi na razvoj
zdraviliško turističnih podjetij Thermana in
Zdravilišče Rimske Toplice delovala celo
zaviralno. Svoje jasno stališče proti umestitvi
hitre ceste sta sprejeli tudi Krajevna skupnost
Rečica in Krajevna skupnost Laško. Odbor za
gospodarstvo Občine Laško je na seji sveta
dne, 24.09.2008 poudaril, da pozdravlja
umestitev trase, vendar z dovolj velikim
odmikom trase zahodno, stran od
zdraviliških kompleksov, Osnovne šole
Debro, Vrtca Debro, Doma ostarelih,

blokovskih naselij … 
Ministrstvo za okolje in prostor je kljub jasno
izraženemu nasprotovanju Civilne iniciative,
prebivalcev, Krajevnih skupnosti in
gospodarstva, pri izvajalcu RC Planiranje d.o.o.
iz Celja naročilo pričetek optimizacije trase G2,
kar pomeni splošno ignoranco stališč zgoraj
navedenih organov, čeprav so bila vsa stališča
pisno in pravočasno posredovana na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Po informacijah Civilne iniciative je
optimizacija trase zaključena. Po novem naj bi
trasa potekala v Debru po pokritem vkopu le
cca 10 m zahodneje od prvotne trase, v Rečici
praktično ni sprememb, saj naj bi potekal
viadukt na istem mestu kot v prvotni varianti,
odstranjen je priključek na/iz avtoceste, v
Strmci poteka po isti trasi, dodatno pa so
načrtovalci dodali Strmci pentljo oz. uvoz in
izvoz iz avtoceste. V Rimskih Toplicah je trasa
v celoti umaknjena na levi breg Savinje.
Optimizacija je očitno pokazala absolutno
ignoranco in nezainteresiranost izvajalcev
prisluhniti pripombam prebivalcev, Civilne
iniciative, krajevnih skupnosti, gospodarstva
in Regionalne Gospodarske zbornice Celje. 
Optimizirana trasa je s strani civilne iniciative
v celoti nesprejemljiva. 
Na seji občinskega sveta dne, 24.09.2008 je
bila svetnikom predstavljena prvotna trasa
G2. Glede na pomembnost umestitve

takšnega objekta v prostor, je župan javno
obljubil, da bo organiziral javno predstavitev
dokončnega poteka – optimizirane trase
skozi območje občine Laško.

Javni poziv Civilne iniciative  krajanov
Laškega županu Francu Zdolšku:
Spoštovani gospod župan, glede na javno
dano obljubo pričakujemo, da boste
organizirali javno predstavitev optimizirane
trase, saj je sedaj končno potrebno ljudem
pojasniti, kje dejansko bo trasa potekala.
Ljudje moramo v polni meri razumeti, kaj
dobrega in kaj slabega bo 4 pasovnica
namenjena tranzitu prinesla Laškemu.
Pričakujemo, da bo na javni predstavitvi dana
možnost aktivnega sodelovanja tako
prebivalcem kot Civilni iniciativi. 

Ignoranca, distanciranje od problema ter
nezainteresiranost odgovornih, so povzročili
stopnjevanje napetosti med Laščani ter
pripeljali traso hitre ceste v zadnjo fazo, v
kateri Laščani še vedno lahko izrazimo svoj
jasni PROTI. 
Kasneje poti nazaj ne bo več.

Franci Vindišar

Občinska uprava Občine Laško uradnega stališča Ministrstva za okolje in prostor, ki vodi vse aktivnosti glede umeščanja trase
tretje razvojne osi, do današnjega dne (tj. do 4. 12. 2008) še vedno NI prejela. Uradnega stališča Ministrstva za okolje in
prostor nismo prejeli, kljub temu da je bil Občini Laško 22. 9. 2008 s strani Ministrstva za okolje in prostor posredovan dopis,
v katerem nas seznanjajo, da bo optimiziran predlog predlagane najustreznejše variante morebitne trase tretje razvojne osi
pripravljen v oktobru 2008. Na podlagi omenjenega Občina Laško zaenkrat ne more argumentirano odgovarjati na stališča
civilne iniciative. Poleg tega Občina Laško oziroma katera koli javna institucija v Republiki Sloveniji ne more komentirati ali
odgovarjati na neuradne oziroma domnevne navedbe neznanih oseb druge javne institucije. Občina Laško bo komunicirala z
državnimi institucijami v skladu z običajno prakso v Republiki Sloveniji in bo uradno odgovarjala na uradna stališča državnih
institucij pri pripravi državnih projektov takrat, ko bo to primerno v skladu z zakonodajo, drugimi predpisi in običajno prakso. 

Uredništvo Laškega biltena se distancira od zgoraj navedene problematike.  

KS ZKS Z idani Mostidani Most Iskrene čestitke ob jubileju
knjižničarke ge. Ljube Golob

Ko se je naša knjižničarka ga. Ljuba Golob
po 20 letih neprekinjenega dela v knjižnici
poslovila od dela z bralci, še nismo imeli v
mislih njenega častitljivega jubileja, 80-
letnice rojstva. Pa se je zgodilo. Pravijo, da
se za ženske ne spodobi razkriti let. Za go.
Ljubo naj to ne velja. Let ne kaže, je polna
energije, volje, humorja. Pa glasna je še
tudi. 
V imenu številnih bralcev, kulturnikov,
njenih bivših učen-
cev, sokrajanov, že-
limo ge. Ljubi veliko
zdravja in še mnogo
dni, napolnjenih s
pozitivno energijo,
ki je njej lastna.
Vemo pa, da bo ga.
Ljuba Golob v
knjižnico še zaha-
jala, saj ima zdaj
malo več časa za
branje. Čestitam. 

Predsednica KUD-a Svoboda
Zlata Strel

Svet KS Zidani Most je sprejel sklep, da bo
zbor krajanov, ki naj bi bil decembra,
zaradi obnove doma prestavljen na januar
ali februar. Na sejo sveta so povabili tudi
predsednike društev.
Pripravljamo se na obisk Božička in dedka
Mraza. Če ju ne bo v Dom svobode,
prideta v šolo. Otroci se že pripravljajo na
prireditev Pokaži kaj znaš v organizaciji
KUD-a Svoboda. Veliko uspehov imajo v
tem času strelci, člani SK Toneta Bostiča. Za
pregled celoletnih uspehov v letu 2008
bodo pripravili posebno poročilo. Člani
smučarskega kluba se ozirajo po snegu,
veselijo pa se že tekmovanj na Rogli v
organizaciji SK Zlatorog Laško. 
Pa ne nazadnje: od urejene ceste "pod
skalo" so se cestna dela prestavila k
priključku "na Vilo" in kamnolom. Gre za
pričetek gradnje pločnika skozi kraj. Ali
smo res dočakali tudi to? Zelo pohvalno!
Kdor ima zasluge, naj čestitke pričakuje.

Novice iz Zidanega Mosta

V prejšnji številki smo napovedali, da se
člani KUD-a Svoboda Zidani Most
pripravljajo na obisk Sarajeva in
Kulturnega društva Ivana Cankarja, ki
združuje tamkaj živeče Slovence. Obisk je
bil zelo prisrčen, izmenjali smo izkušnje in
se jim predstavili s krajšim programom, v
katerem so sodelovali tudi Veseli
upokojenci iz Laškega. Tudi v našem kraju
smo pripravili program ob 500-letnici
Primoža Trubarja. Ker naš Dom svobode
prenavljajo (tega smo zelo veseli in komaj
čakamo otvoritev), smo se s programom
preselili v prostore šole Zidani Most.
Sodelovali so MPZ Spev Zidani Most,
učenci GŠ Radeče in člani KUD-a Svoboda.
Prav nestrpno smo čakali na vabljenega
predsednika protestantskega društva
Slovenije gospoda Viktorja Žaklja. Z
izbranimi in zanimivimi besedami je
predstavil Trubarjevo pot in mnogo
prehitro je minil njemu namenjen čas.
Presenetili so nas tudi učenci OŠ Zidani
Most (samo 16 jih je), ki so vsak po svojem
videnju naslikali Trubarjevo podobo. 
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KS RKS Rečicaečica
Zbor krajanov KS Rečica

V četrtek, 23. oktobra, je v polni dvorani
Sindikalnega doma v Hudi Jami potekal
redni letni zbor krajanov KS Rečica.
Udeležilo se ga je preko 70 ljudi, ki so v
uvodnem delu prisluhnili poročilu
predsednika KS Rečica
Matjaža Pikla, pod-
županu Občine Laško
Klemnu Grešaku, sa-
mostojnemu stroko-
vnemu sodelavcu režij-
skega obrata Občine
Laško Aljažu Krpiču in
predstavniku Policijske
postaje Laško Srečku
Gradišniku. Poročilo o
delovanju Krajevne
skupnosti Rečica v za-
dnjem letu se je nanašalo na izvedene
naloge in opozorila oziroma probleme,
ki jih krajevna skupnost ne bo mogla
rešiti sama. Gre za pomoč krajanom pri
ureditvi vodotoka Rečica, izgradnji
vodovoda v Zg. Rečici in obnovi
vodovoda v naseljih Huda Jama in Sp.
Rečica od gasilskega doma do
stanovanjskega objekta Antona Očka,
izgradnji mrliške vežice v Zg. Rečici in
obnovi lokalne ceste Debro–Zavrate.
Svet KS Rečica se je v tem času sestal na
šestih rednih sejah in zabeležil 100 %
udeležbo članov sveta. Na sejah sta bila
vedno prisotna en član Občinskega
sveta in predstavnik nadzornega odbora
KS Rečica. Glavne naloge, ki je izvedla KS
Rečica v letih 2007/08, so naslednje:
pridobitev soglasij lastnikov zemljišč za
obnovo cest (Zavrate–Brezno, Zakrišek–
Gaberšek), sanacijo plazov Podrenovca
in Oštir, izgradnja otroškega igrišča v
Hudi Jami s pomočjo Občine Laško,
izgradnja javne razsvetljave v Zg. Rečici
pri šoli, pomoč pri izvedbi krvodajalske
akcije, izvedba krajevnega praznika ter
ureditev pogodb za vračilo v
telekomunikacijsko omrežje. Vseskozi
smo na osnovi pobud krajanov
opozarjali in s pisnimi vlogami opozarjali
ustrezne službe (kot so upravljavec
javnega vodovoda Pivovarna Laško,
upravljavec lokalnih cest JP Komunala
Laško, upravljavec vodotoka ARSO Celje
in Občina Laško) na nastale težave. Na
zboru krajanov je bilo izpostavljenih
veliko vprašanj in zahtev do Pivovarne
Laško kot upravljavca javnega vodovoda,
ki so se nanašali na redno vodooskrbo in
obnovo obstoječega vodovoda v Sp.
Rečici, kjer napeljava še vedno poteka po
salonitnih ceveh. Vprašanja so se
nanašala tudi na obnovo lokalnih cest
(Debro–Zavrate) in sanacijo plazu pri šoli
v Rečici. Predstavnika Občine Laško sta
odgovorila na marsikatero vprašanje,
pogrešali pa smo ključne predstavnike
Občine Laško, Pivovarne Laško in
Komunale Laško. Obravnavali smo tudi
širša vprašanja, kot so izgradnja 3.
razvojne osi, izgradnja in posodobitev
telekomunikacijskih vodov in vpliv okolja
na ljudi v Sp. Rečici, kjer se je razvila
velika industrijska cona. Poročilo
predstavnika Policijske postaje Laško
potrjuje, da je življenje v naši skupnosti

dokaj varno. Zabeležili so 22 kaznivih
dejanj in jih v veliki meri tudi rešili. Hkrati
smo bili opozorjeni na previdnost pri
dvigu gotovine in na razne
preprodajalce, ki svojo dejavnost izvajajo
od vrat do vrat. V letošnjem letu je
policist Srečko Gradnišnik prenehal
opravljati naloge kot vodja okoliša na
območju Rečice. Želimo mu, da mu
bodo nove naloge pomenile izziv, in se

mu seveda iskreno
zahvaljujemo za
njegove dosežke in
pomoč, ki jo je nudil
našim krajanom. Vo-
dja okoliša je postal
Bojan Šipek. 
Krajevna skupnost je
nameravala jeseni
obnoviti javno pot
Zakrišek–Gaberšek,
a smo morali na
osnovi županovega

predloga in po tem, ko je sklep potrdil
Občinski svet, za sanacijo javnih poti,
poškodovanih v julijskem neurju,
nameniti 7.200 evrov lastnih sredstev.
Omenjeni znesek pomeni 23 % letnega
proračuna naše KS, zato vljudno prosimo
vse krajane, ki so jim bila obljubljena
dela v letošnjem letu, za potrpežljivost.
Upamo, da bodo tisti, ki odločajo o
delitvi finančnih sredstev, še enkrat
pomislili o takšnem načinu zagotavljanja
sredstev, ki pomenijo za vsako krajevno
skupnost v naši občini korak nazaj v
preteklost. Na vprašanja, ki ste nam jih
zastavili, bomo poskušali pridobiti pisne
odgovore od ustreznih služb in vam jih
bomo tudi posredovali. V letu 2009 naj
bo vaše življenje v naši skupnosti
prijetno, zadovoljno ter predvsem
zdravo in srečno. 

Predsednik KS Rečica Matjaž Pikl

KS VKS Vrrh nad Lh nad Laškimaškim
Tradicionalni blagoslov konj ob

sv. Lenartu

Zadnjo oktobrsko nedeljo so pri cerkvi
sv. Lenarta na Vrhu nad Laškim pripravili
že tradicionalno "žegnanje" konj.
Konjerejci iz bližnjih in daljnih krajev so
prišli s približno 80 konji različnih pasem,

dogodka pa se je udeležilo tudi nekaj
konjenikov Šaleške konjenice. Po-
sebnost "žegnanja" na Vrhu ostaja, da
duhovnik blagoslov deli s konjskega
hrbta, in tako kot lani je ta čast pripadla
gospodu Slavku Pajku. Prireditev z leti
privablja vedno več obiskovalcev,
organizatorja, Konjerejsko društvo Vrh
nad Laškim in Krajevna skupnost Vrh
nad Laškim, pa poskrbita tudi za to, da
je nihče ne zapusti žejen ali lačen.

Najstarejša Šentlenarčanka ima
100 let

2. novembra je 100 let praznovala
druga najstarejša občanka Fanika Jančič
z Vrha nad Laškim. Poleg številnih
sorodnikov so jo obiskali tudi župan
Občine Laško Franc Zdolšek, pred-
sednik KS Vrh nad Laškim Stanko Selič,
predstavniki KORK Vrh nad Laškim,
sekretar Območnega odbora RK Laško
Vlado  Marot in kaplan Iztok Hanžič. Z
ubrano melodijo je hišo nečaka Ivana,
kjer Fanika sedaj prebiva, napolnil
harmonikar Jože Rezec.

Fanika se je rodila kot tretji otrok od
devetih leta 1908. Leta 1929 jo je pot
zanesla v Celje, kjer se je izučila za
kuharico. V Celju je živela vse do leta
1951, potem pa se je vrnila v rodni
Šentlenart in skupaj s še dvema
sestrama zaživela "Na gmajni", kjer so
obdelovale zemljo, imele so tri krave in
nekaj prašičev. Zadnjih nekaj let je tam
živela sama, slabo leto dni pa zanjo
skrbi nečakova žena Marica. "Ko smo jo
zjutraj vprašali, ali ve, kateri dan je, je
brž odgovorila: 'Ja, kaj ne bi vedela. Sto
let sem stara," je povedala Marica
Jančič. Na praznovanje tega res

častitljivega jubileja sta prišla tudi
Fanikina 95-letna sestra Ivanka in
najmlajši brat Alojz, star 88 let. 

Jasmina Štorman
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Krajevna skupnost Marija Gradec
obsega 20,39 kvadratnih kilometrov in
ima 2013 prebivalcev. Sestavljajo jo
zaselki Marija Gradec, Gabrno, Harje,
Lahomno, Lahomšek, Modrič, Olešče,
Plazovje, Radoblje, Reka, Stopce,
Šempeter, Tevče in Trojno. Imajo
približno 65 kilometrov cest, sama KS
skrbi za 50 kilometrov. V delu KS
Marija Gradec trenutno poteka gradnja
vodovoda Vrh–Tevče–Reka–Trojno, v
letih 2009/10 pa se bo začel graditi
tudi vodovod v Radobljah in Plazovju.

Delovanje KS je usmerjeno predvsem
na podeželje, zaradi razgibanega
terena in premajhnih finančnih
sredstev pa imajo težave predvsem s
cestami in plazovi. KS Marija Gradec
vodi Rajko Čižek.
Z najdaljšo tradicijo in široko pre-
poznavnostjo med društvi v krajevni
skupnosti se lahko pohvali KUD Antona
Tanca, ki bo drugo leto praznoval 30 let
delovanja. Ob tej obletnici se bodo
občinstvu predstavili tudi v Kulturnem
centru. Največji pečat  društvu sta vtisnila
Jure Krašovec in Irena Mulej, del sebe pa
je na plesiščih pustil tudi vsak od 450
nekdanjih ali sedanjih članov. Danes imajo
12 plesnih parov, želijo pa si, da bi se jim
pridružil še kdo. Na leto imajo od 12 do
15 nastopov, najbolj veselo pa je v času
martinovanja. Gostujejo tudi v tujini,
doslej so osvojili že Anglijo, skandinavske
države, Nemčijo in Avstrijo. »Pred kratkim
smo obnovili sodelovanje s pobrateno
občino Trstenik, mi smo nastopili pri njih,
oni so gostovali pri nas,« je povedal
predstavnik KUD-a Matjaž Guček.
Njihovo uspešno delovanje je Občina
Laško pred tremi leti nagradila z
občinskim priznanjem. Kljub temu, da jih
je pred časom zapustilo nekaj dolgoletnih
članov, v KUD-u Antona Tanca obljubljajo,
da bodo plesali še naprej.
Krajevna organizacija zveze borcev
Marija Gradec je bila ustanovljena kmalu
po vojni. Danes šteje okrog 20 članov.
Organizacijo vodi Franc Feldin. Med
njihovimi dejavnostmi so obiski članov na
domu in udeležba na spominskih
slovesnostih tako v bližnji okolici kot
drugod po Sloveniji, tudi v sosednjo
Avstrijo, v Sveče, so se že odpravili. Radi
se spominjajo rajnke Jugoslavije, ko je
bilo za borce, predvsem ostarele in bolne,
bolje poskrbljeno, zdaj pa se lahko najbolj
zanesejo le drug na drugega. Povezujejo
jih dobra volja, prijateljstvo in tovarištvo.

Dobro so povezani z Zvezo veteranov
vojne za Slovenijo Laško.
V Krajevno organizacijo Rdečega križa
Marija Gradec, ki obstaja že približno 50
let, je vključenih okrog 800 članov, med
njimi je 14 aktivistov, želijo si, da bi se jim
pridružili tudi mladi. Organizirajo
predavanja o zdravju in preventivnem
ravnanju, preventivne preglede, hodijo
na izlete, pripravljajo srečanja starejših
krajanov, jih obiskujejo in jih ob
priložnostih obdarijo s pozornostnimi
paketi, ljudem v stiski prinesejo

intervencijske pakete in pakete
FIHO, na pomoč pa priskočijo
tudi v primeru elementarnih
nesreč. Med člani je kar 300
krvodajalcev. Predsednica KO
RK je Marija Zupanc, pod-
predsednik pa Franc Feldin.
Športno društvo Marija
Gradec, ki ima 25 članov, vodi
Jure Bezgovšek. Igrajo
predvsem namizni tenis.
»Kadar je treba tekmovati, nas
je malo manj,« je povedal Jure
Bezgovšek. Nastopajo v
savsko-savinjski ligi, ki sega od
Šoštanja do Dobove, v njej pa
sodeluje 14 klubov. Udeležuje-

jo se tudi občinskih tekmovanj. Poleg
treh miz na Marija Gradcu, kjer igrajo ob
četrtkih in sobotah, imajo še tri na
Badovinčevi ulici, kjer igrajo vsak večer.
Tenis klub Marija Gradec Laško je v
tekmovalnem tenisu med manjšimi klubi
v Sloveniji zelo uspešen. Zastopajo ga
trije odlični tekmovalci, Marko Sabolčki
(24), Aleksander Grešak (18) in Marko
Juričič (14), ki dosegajo izvrstne rezultate
na turnirjih doma in v tujini. V ligaški
ekipi, ki nastopa v 2. slovenski ligi,  so-
deluje še sedem igralcev. Marko Sabolčki
je v sezoni 2007/08 na 10.000 $ Future
turnirju v Kopru dobil svoji prvi ATP točki,
kar je za slovenske razmere lep dosežek.
Odlično igro iz Kopra je prenesel še v
Domžale, kjer je potekalo državno

prvenstvo za člane. Uvrstil se je v
polfinale. Z dobrimi rezultati čez vso
sezono se je uvrstil na zaključni turnir
sezone. Prišel je do polfinala, kjer je
izgubil s kasnejšim zmagovalcem. Tudi
Aleksander Grešak je v lanski sezoni
dosegel odlične rezultate. Na zimskem
državnem prvenstvu do 18 let v Ljubljani
se je uvrstil v svoje prvo polfinale na
državnih prvenstvih. Na poletnem
državnem prvenstvu v Kranju je moral žal
nasprotniku priznati premoč že v
četrtfinalu. Septembra je nastopil na
odprtem turnirju v Velenju in z dobro igro
gladko osvojil turnir. V svoji zbirki ima več
zmag doma in v tujini in naslov ekipnega
državnega prvaka do 14 let, ki ga je
osvojil s teniškim klubom iz Ptuja.
Najmlajši tekmovalec je Marko Juričič, ki
ima v svoji zbirki že sedem naslovov
državnega prvaka, 2. mesto na DP, 2. in 3.
mesto na zaključnih turnirjih ter vrsto
drugih naslovov. Je prvi na lestvici
igralcev do 14 let za 2008. Bil je tudi član
državne reprezentance do 14 let, s katero
je dosegel 4. mesto v kvalifikacijah za
evropsko prvenstvo. TK Marija Gradec
Laško pa je tudi rekreativni klub. Ima

veliko članov in članic, ki se s tenisom
ukvarjajo rekreativno in za zabavo. Klub
vsako leto prireja različne turnirje, gosti
turnir igralcev tenisa na vozičkih in
družabna srečanja.
V večnamenski dvorani v Marija Gradcu,
kjer sestankujejo, igrajo namizni tenis in
seveda plešejo, je ob ponedeljkih

K S  M A R I JK S  M A R I J A  G R A D E C  S E  P R E D S TA  G R A D E C  S E  P R E D S T AA V I  . . .V I  . . .
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Rudnik svinca v Padežu
Nekaj kilometrov od šole na Reki proti Padežu je opuščen rudnik svinca, eden redkih, ki
je za obiskovalce še dostopen. Vsaj en rov je ohranjen pri domačiji Jožeta Slapšaka v
Padežu 5. Po zapisu iz leta 1859 sodi ta rudokop, poleg tistega v Lokavcu, med najstarejše
na našem območju, po nekaterih virih celo v 16. stoletje. »Iz seznama družbenikov bi
izhajalo, da je moral biti to vsaj v začetku zelo obetaven in pomemben rudnik, saj so bili
med družabniki tedaj najpomembnejši štajerski gospodarstveniki in fevdalci, med njimi
štajerski deželni glavar, iz slovenske književnosti znani Janž Ungnad, podpornik Primoža
Trubarja,« v članku Rudnik svinca v Padežah pri Laškem – pred 450 leti piše Jože Maček.
Dodaja še, da je padeški galenit (tudi svinčev sijajnik) po uradni analizi vseboval »46
odstotkov svinca in 3 odstotke srebra, kar pomeni, da je bil delež svinca zelo majhen,
delež srebra pa velik. Na splošno svinčev sijajnik vsebuje 86,6 odstotkov svinca in en
odstotek srebra.« O morebitnem rudniku
svinca in srebra sicer govori tudi negotovo
ljudsko izročilo. 
Če bi si nekdanji rudnik želeli ogledati, lahko
pokličete na telefon 03 5739 161 ali 031 336
431, za ogled pa se morate dogovoriti vsaj
dan prej. V toplejših mesecih lahko pri
Slapšakovih organizirate piknike in si ogledate
kmetijo, ki je tudi odlično izhodišče za
sprehode.
Vir: Maček, Jože (2002): Rudnik svinca v Padežah
pri Laškem – pred 450 leti. V Jože Maček (ur.): Laški
zbornik 2002. 257–262. Laško: Knjižnica Laško.
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organizirano tudi razgi-
bavanje za starejše krajanke.
»Začelo jih je devet, zdaj pa je
dvorana skoraj premajhna za
vse,« je povedal Franc Feldin.
V kraju je razvito tudi po-
hodništvo. Vsaki dve leti je
organiziran pohod po trških
poteh Laškega s tradicio-
nalnim postankom na Troj-
nem.  
Edina podružnična šola v KS
deluje na Reki. Šolstvo se je
tam začelo že daljnega leta
1885 v preurejeni nekdanji
gostilni na hribčku nad
današnjo šolo, prvo leto pa je
pouk obiskovalo 62 otrok.
Število šoloobveznih otrok je
naraščalo, prostor pa je postal premajhen,
zato je podjetnik Andrej Stegenšek iz Tevč
leta 1901 za 9.650 goldinarjev zgradil
novo šolsko poslopje. V tej zgradbi
poteka pouk še danes. Med letoma 1922
in 1925 je na Reki poučeval znan
mladinski pisatelj Tone Seliškar. Med II.
svetovno vojno je eden od nemških
učiteljev sežgal vse slovenske učne knjige,
celotno knjižnico in arhiv, prav tako je
med vojno zgorela tudi polovica šole.
Drugo polovico je krajanom uspelo
pogasiti, s tem pa so preprečili, da bi se
ogenj razširil na vas. Po vojni so šolo
popravili in pouk se je nadaljeval. Največje
spremembe je šola doživela leta 1991, ko
so šolo prenovili (centralno ogrevanje,

topla voda, urejene
sanitarije in vetrolov).
Letos pouk poteka v
enem kombiniranem
oddelku (1. in 2. in 3.
razred.), saj šolo
obiskuje le sedem
učencev. Vse poučuje
učiteljica Cvetka Ter-
šek, ki pravi, da je
»delo v kombinira-
nem oddelku zelo
specifično in s seboj
prinaša posebno or-
ganizacijo šolskega
dela v vsaki šolski
uri.« Učenci skupaj z
učiteljico vsako leto
pripravijo kulturno

prireditev Veseli oder, na kateri se s
pesmijo, igro, skeči in plesom predstavijo
staršem in krajanom. Vsako drugo leto
nastopajo tudi na prireditvi za starejše
občane in krvodajalce KS Marija Gradec. 
Marija Gradec je dobil ime po cerkvi
Marije Karmeljske, ki stoji na gričku nad
sotočjem Lahomnice in Savinje. Cerkev so
gradili v letih 1503/1506, leta 1526 pa so
jo okrasili s freskami, ki vsebujejo gotske
in renesančne prvine, kar je v Sloveniji
redkost. Ob Lahomnici stoji graščina
Gradec, prvič omenjena leta 1428 kot
dvorec, ko jo je celjski grof Friderik podaril
svojemu kanclerju Ivanu Meusenreuterju.
Krajani Marija Gradca zdaj čakajo na
začetek obnove štirih kapelic pri taborni

Predsednik KS: Rajko Čižek
Člani sveta: Marko Zeme, Ferdinand
Hercog, Karel Cepuš, Franc Pertinač,
Ernest Kladnik, Franc Bukovšek, Martin
Brečko, Simon Smodiš, Polona Zorko

cerkvi. Gradbena dokumentacija je že
pripravljena, trenutno poteka odkup
zemljišč, v naslednjih letih pa bo stekla
tudi obnova. 

Jasmina Štorman

IIIIzzzz     nnnniiiičččč     vvvv    ddddrrrruuuuggggoooo    nnnnaaaajjjjhhhhiiii tttt rrrreeee jjjjeeee     rrrraaaassssttttooooččččeeee    ppppooooddddjjjjeeeetttt jjjjeeee     lllleeeettttaaaa    2222000000008888
Podjetje Monting SK, d. o. o., iz Rečice
je oktobra prejelo srebrno gazelo
2008, naslov drugega najhitreje
rastočega podjetja v Sloveniji pa si je
zaslužilo z lanskoletno 150-odstotno
rastjo čistih prihodkov od prodaje.
Slab mesec kasneje, na občinskem
prazniku, 7. novembra, je župan Franc
Zdolšek direktorju podjetja Silvestru
Knezu podelil še zlato lilijo kot znak
spoštovanja in pozornosti. S slednjim
smo se tudi pogovarjali o nastanku in
delovanju podjetja.

Osnovni program podjetja je izdelava in
montiranje strojev za proizvodnjo
kamene in steklene volne. »Podjetje je v
bistvu nastalo po sili razmer in ne toliko
kot podjetniška ideja,« za začetek
pojasnjuje Silvester Knez. Ko je
podjetje, v katerem je delal, šlo v stečaj,
je Knez s še nekaj sodelavci ustanovil
podjetje Kovinar, vendar so se po petih
letih delovanja razšli zaradi različnih
pogledov in leta 2002 je nastalo zdajšnje
podjetje Monting SK. 
Na sedanji lokaciji je postopoma začel

graditi poslovne objekte. »Kljub temu,
da sem začel iz nič, je moja filozofija bila,
da se ne bom lotil stvari manjšega
obsega, pri katerih so tudi riziki manjši.«
Odločil se je za program proizvodnje
strojne opreme za kameno volno, za kar,
pravi, so potrebni veliki proizvodni
prostori, močni žerjavi, veliki stroji itd., to
pa pomeni, da so tudi investicije v
tovrstno opremo velike. Knez ugotavlja,
da je bila filozofija prava, saj so uspeli še
podvojiti proizvodne kapacitete, pro-
store in stroje ter tudi kadrovsko
graditev podjetja. V tem času je podjetje,
ki je na začetku zaposlovalo le nekaj
delavcev, preraslo v srednje veliko
podjetje.
V začetni fazi je podjetje gradil kot
samostojni podjetnik, vendar je že
sklepal nove posle in se raje odločil, da
ne bo posloval kot s. p., ampak bo
ustanovil d. o. o. »Naročniki so mi zaradi
dolgoletnih poznanj zaupali in sklenili
smo že kar velike posle,« pojasni svojo
odločitev. Ker nekaj podjetij Monting že
obstaja, so se odločili, da bodo temu
dodali še kratice direktorjevega imena in
priimka in tako je nastalo podjetje
Monting SK, d. o. o.
Bolj kot v Sloveniji je podjetje znano v
tujini. Na domačem trgu ustvari le 15
odstotkov prihodkov od prodaje.
»Slovenski trg je za tovrstno opremo
preprosto povedano premajhen. Smo
relativno veliki v tem segmentu
proizvodnje in če hočemo dobro pre-
živeti, je potrebno delo v tujini,« pove
Knez in dodaja, da moraš biti danes zelo
fleksibilen, prisoten povsod in potem ni

bojazni, da te jutri več ne bo. Med tujimi
trgi je med pomembnejšimi Rusija, kjer
so že kar prepoznavni, dejavni pa so tudi
v drugih državah po Evropi, kot na
primer v Nemčiji, Avstriji, Italiji in tudi v
republikah bivše Jugoslavije. Na po-
dročju njihove proizvodnje je prisotna
kar velika konkurenca, a so, kot pravi
direktor, njihovi proizvodi kakovostni in
kot taki imajo svoj prostor na tržišču. »S
kakovostjo, spoštovanjem dobavnih
rokov in dobrim sodelovanjem s kupci je
tudi konkurenco možno eliminirati.« 
Trenutno je v podjetju zaposlenih
približno 40 delavcev in nekaj samo-
stojnih podjetnikov, ki za podjetje delajo
stalno. Knez pravi, da se mu zdi škoda,
da se ljudje ne odločajo za tehnične
poklice, saj ti niso več tako težaški. Stroji
so sodobni, večja pozornost je name-
njena delovnim pogojem delavcev. »Od
državnega nivoja prek šolstva bi bilo
treba ljudem, predvsem mladim, bolj
kakovostno predstaviti, kakšni so ti
poklici, da so tudi stimulativni in da se
lahko dobro zasluži.«
Zaradi uspešnega poslovanja jih je
časopisna hiša Dnevnik nominirala za
regijski izbor za zlato gazelo. Vendar, kot
pravi direktor, niso pričakovali, da se
bodo uvrstili v finalni izbor. »Za podjetje



14

Gospodarstvo

to pomeni priznanje okolice, da smo na
pravi poti, da dobro delamo, da je tudi
usmeritev za naprej prava. Neke
materialne koristi pa seveda od tega ni.
To je izključno priznanje.« Vseeno pa jih
po prejetju nagrade v slovenskem
prostoru kontaktirajo tisti, ki jih prej niso
poznali. Glede na to, da so bolj prisotni v
tujini, kjer nagrada ni tako poznana, pa
to za njihovo podjetje nima
neposrednega učinka. »Smo pa veseli,
da nas ljudje iz okolice prepoznajo,
predvsem v smislu pridobivanja novih
sodelavcev, novih kadrov, za katere je v
naši panogi problem.«
Po svetu se že čutijo posledice
gospodarske krize in tudi v Montingu SK

budno spremljajo trenutno situacijo. Za
dobršen del naslednjega leta že imajo
sklenjene pogodbe s kupci. »Vendar se
ne smemo uspavati. Vidimo, da prihaja
do zamaknitev dobavnih rokov, se pravi

upočasnitve investiranja, in pripravljeni
moramo biti tudi na to,« opozori Knez.
Ker je podjetje še vedno relativno malo
in prilagodljivo, upajo, da jih kriza ne bo
prizadela v tem smislu, da bi morali
odpuščati oziroma da bi se plače
bistveno zmanjšale.
V prihodnosti se nameravajo še širiti.
»Pravzaprav bi se že širili, vendar smo
prostorsko omejeni,« pojasni Knez. V
bližnji okolici bi radi pridobili prostor za
še eno halo, v kateri bi lahko zgradili
določene proizvodne dejavnosti, ki bi
pomenile zaključeno celoto njihove
izdelave opreme.

Nika Košak

TehnološkaTehnološka
inovinovacija izacija iz

LaškLaškegaega

Pivovarna Laško in i-Rose
sta na sejmu Brau Beviale
2008 v Nürnbergu pred-
stavila tehnološko inova-
cijo i-Track, ki omogoča
sledenje pivskih sodov
skozi njihov življenjski
cikel. Gre za prvo tako

kompleksno rešitev na svetu, ki optimizira poslovne procese v
industriji točenega piva. Z dosledno uporabo sistema i-Track se
občutno zmanjšajo stroški, poveča se obrat sredstev, bistveno se
izboljšata upravljanje zalog in vpliv na kakovost piva. V Pivovarni
Laško je trenutno projekt v fazi implementacije in testiranja.
Operativno pa bo sistem predvidoma zaživel prihodnje leto. 
Sistem i-Track, ki je v celoti plod domačega znanja, omogoča
natančno spremljanje celotnega dogajanja v proizvodnji,

skladiščenju, distribuciji in porabi točenega piva. Rešitev je
sestavljena iz treh sestavnih delov: modularne programske opreme,
terminalov za sledenje in RFID (identifikator na osnovi radijskih
frekvenc) komponent. 
V sklopu celotne rešitve še posebej izstopa možnost sledenja
porabe po vsaki prodajni mikrolokaciji. Ustrezno opremljeni točilni
aparati z nameščenimi senzorji spremljajo množico podatkov od
identifikacije pivskega soda, čistilnega ciklusa do spremljanja
porabe piva. V programsko opremo vgrajena analitična orodja so
izrednega pomena za analiziranje navad potrošnikov, spodbujanje
prodaje in določanje tržnih kanalov.
Še posebej so snovalci rešitve v Laškem ponosni na to, da jim je
uspelo z idejo in razvojem združiti uporabo različnih tehnologij:
aplikativne programske opreme, mobilne komunikacije in
radiofrekvenčne identifikacije. Sledljivost in učinkovitejše
upravljanje s sredstvi prinašata v industrijo točenih pijač novo
dodano vrednost, ki lahko v času globalne gospodarske recesije
bistveno pripomore k optimizaciji in ekonomičnosti poslovanja.
Veliko zanimanje in zelo dobro obiskan razstavni prostor na sejmu
v Nemčiji to vsekakor potrjujeta.

Mojca Škoberne

ZZZZllllaaaattttaaaa    mmmmoooorrrr sssskkkkaaaa    ddddeeeekkkkllll iiii ccccaaaa    zzzzaaaa    WWWWeeeellll llllnnnneeeessssssss     PPPPaaaarrrrkkkk    LLLLaaaašššškkkkoooo
Oktobra so v Laškem razglasili naj
kopališča leta 2008 v petih različnih
kategorijah, v eni od njih pa je slavil tudi
Wellness Park Laško, ki je prejel največje
število glasov v kategoriji malih in
srednjih termalnih kopališč. Ker
kopališče ne deluje niti eno leto, saj so ga
odprli šele februarja letos, je to vsekakor
uspeh, vreden omembe. O kopališču in
ponudbi Wellness Spa Centra smo se
pogovarjali z Irenco Ocvirk.
Osvojili ste zlato morsko deklico v
kategoriji malih in srednjih termalnih
kopališč. Kaj za vaše kopališče pomeni
nagrada?
Nagrade smo se zelo razveselili, to je
dokaz za naše dobro delo ter hkrati
zaveza, da se bomo še naprej trudili, da
bodo obiskovalci z obiskom pri nas
maksimalno zadovoljni. Ob tej priložnosti
bi se želela zahvaliti vsem, ki so glasovali
za naše kopališče.

Se je zaradi nagrade povečal obisk
oziroma povpraševanje?
Da, z obiskom smo zadovoljni, še posebej
ob vikendih, praznikih in počitnicah, ko si
ljudje vzamejo več časa za sprostitev, zelo
pa smo veseli, da se gostje radi vračajo.

Po čem se po vašem mnenju razlikujete
od drugih kopališč, tako večjih kot
srednjih in malih?
Po edinstveni stekleni odpirajoči se kupoli

neposredno nad notranjimi bazeni in
whirlpooli, ki daje občutek kopanja na
prostem.
Kako so se obiskovalci odzvali na

kupolo? Ste dobili kakšne pohvale ali
pripombe?
Do sedaj so bili nad kupolo vsi obiskovalci
izredno navdušeni, še posebej nad
prizorom, ko jo odpremo.

Imate na kopališču organizirane
kakšne animacije in podobno za
različne generacije?
Na kopališču imamo organizirane
animacije, ki so prilagojene vsem
starostnim skupinam, še posebej se
posvečamo našim najmlajšim (vodni živ
žav, namenjen otrokom ob notranjem
otroškem bazenu). Poskrbljeno je za
jutranje in večerno razgibavanje ter

različne vodne igre (vaterpolo, vodna
košarka, razne štafete z nagradnimi
igrami). Poleg rednih animacij organizi-
ramo tudi rojstnodnevne zabave z boga-
tim animacijskim programom ter plaval-
ne tečaje, tako za mlade kot malce sta-
rejše. Namreč, nikoli ni prepozno, da se
naučite plavati.

Katere druge posebnosti kopališča bi
še izpostavili?
Imamo mnogo bazenov, tako da sem
prepričana, da vsak lahko najde nekaj
zase, ali so to bazen z valovi, rekreacijsko-
masažni bazeni, izredno zanimivi so trije
whirlpooli v obliki skodelic, mogoče
otroški bazen, za otroke pa seveda
tobogani. 

Je obisk kopališča in spa centra
uresničil vaša pričakovanja?
Glede na to, da smo Wellness Spa center
odprli šele avgusta 2008, lahko rečem, da
smo z obiskom do sedaj zadovoljni.
Seveda pa si želimo, da bi v naš center na
razvajanje prišlo še več krajanov Laškega
in okolice.

Wellness Spa Center naj bi bil eden
najbolj izpopolnjenih Spa centrov v
tem delu Evrope. 
Naša ponudba ustreza kriterijem
najzahtevnejših gostov. Ponujamo
ayurvedske masaže, tajske masaže,



15

Gospodarstvo/Kmetijstvo in podeželje

posebne masaže kot npr. Lomi Lomi,
Stone terapija, Klinična aromaterapija,
Shiatsu, nege obraza in telesa
kozmetičnih znamk Pevonia Botanica in
Comfort Zone, nege rok in nog ... V
sklopu Wellness Spa centra sta tudi
moderno zasnovan fitnes in telovadnica
s čudovitim razgledom na naravo, kjer
potekajo strokovno vodene vadbe
(pilates, aerobika, joga).

Ponujate veliko število tretmajev.
Kateri je najbolj obiskan in zakaj po
vašem mnenju?
Zanimiva in privlačna ponudba so
tematsko obarvane kopeli, kjer lahko
sami ali s partnerjem preživite idilične
trenutke. Kopeli je možno kombinirati z

wellness storitvami in okusnim
romantičnim kosilom ali večerjo v á la
carte restavraciji. Zagotovo so kopeli ena
od privlačnejših ponudb v našem sklopu.

Kakšne so vaše prioritete za
zadovoljstvo obiskovalcev?
Zavedamo se konkurence na našem
področju, zato dajemo še poseben
pomen zadovoljstvu gostov oziroma
naših obiskovalcev. Prizadevamo si, da

gostom ponudimo res strokovno in
kakovostno opravljene storitve.

Prihajajo hladni dnevi in v tem letnem
času je še posebej izpostavljena koža.
Imate kakšno ponudbo za nego kože za
to obdobje?
Ravno v decembru ponujamo v našem
Wellness Spa centru posebno nego
obraza za popolno pripravo kože na
praznične dni, in sicer kozmetične
znamke Pevonia Botanica. Nega obraza
bo vaši koži podarila bleščeč in
mladosten videz. Na voljo so tri različne
nege – za suho, občutljivo in kombinirano
kožo. Nega traja 40 minut. 

Načrtujete v prihodnje kakšne novosti,
spremembe, mogoče ugodnosti?
Ena od novosti in ugodnosti je prav nega
obraza za popolno pripravo kože na
praznične dni. Tudi v prihodnje bomo
skrbeli za privlačno ponudbo in za
dodatne ugodnosti ter se za vas trudili
biti boljši. Sledili bomo svetovnim
trendom in uvajali novosti na področju
wellnessa v Wellness Spa centru Laško.

Nika Košak
Foto: Thermana

območij. Jame bodo ponovno raziskali,
dokumentirali, določili njihovo lego.
Natančno določene lege vhodov jam in
podatki o jamah bodo koristili uprav-
ljavcem vodnih virov, izdelovalcem
pohodnih, kolesarskih, učnih in drugih
poti, upravljavcem naravnih vrednot in
turističnim ponudnikom.
Grožnja na poti trajnostnega razvoja ter
zdravega in kakovostnega življenja
posameznika so tudi divja odlagališča
odpadkov v kraških jamah, ki pred-
stavljajo grožnjo virom pitne vode.
Vzpostavili bodo digitalni kataster divjih
odlagališč odpadkov v jamah. Zanje
bodo skušali opredeliti vpliv na okolje ter
predlagali način sanacije. Z osveščanjem

PrPričetičetek izvek izvajanja prajanja proojekjekttovov
LeaderLeader

Na območju so se pričeli izvajati
naslednji projekti:
1. Projekt z naslovom Kraške jame na
območju občin Celje, Laško, Štore in
Vojnik, katerega nosilec je Koroško-
šaleški jamarski klub »Speleos-Siga«
Velenje. Vodja projekta je Mojca
Hribernik, tel. 031 530 701.
Na območju občin je registriranih 26
kraških jam. Vse so naravne vrednote
državnega pomena. Nekatere med njimi
ležijo znotraj ekološko pomembnih
območij, Nature 2000 in vodovarstvenih

javnosti bodo pomagali preprečevati
nadaljnje obremenjevanje jam in s tem
tudi pitne vode.
2. Projekt z naslovom Razvoj ponudbe
učnih in oglednih vsebin na podeželju,
katerega nosilec je KGZS – Zavod Celje.
Vodja projekta je Mojca Krivec, tel. 490
75 86.
V okviru projekta želijo na območju štirih
občin Celje, Laško, Štore in Vojnik razviti
ponudbo učnih in oglednih vsebin na
podeželju za vrtce, šole in druge
obiskovalce. Po proučitvi ponudbe
tovrstnih vsebin na podeželju želijo
oblikovati mrežo primernih ponudnikov
učnih in oglednih vsebin na podeželju, ki
jih bomo smiselno vključili v izobraževalni

IzobraževIzobraževanje članov dranje članov društvuštva a 
RaznolikRaznolikost podeželjaost podeželja

Izobraževanje članov društva, predvsem podeželskega
prebivalstva, je ena od ključnih aktivnosti društva, katerega člani
so tudi občine, javni zavodi, podjetja in društva, ki delujejo na
podeželju. Društvo Raznolikost podeželja zato v letošnjem letu
organizira delavnico, s katero želi prispevati k večjemu
poznavanju in izboljšanju postopkov od prijave projekta do
poročanja in prispevati k bolj kakovostni pripravi in izvajanju
projektov.
Prva delavnica z naslovom Revizija postopka in pravilen
pristop do prijave projekta je bila v torek, 11. novembra, na
turistični kmetiji Pri Marku v Novi Cerkvi. Delavnice se je udeležilo
24 oseb, od tega večinoma člani društva, pa tudi dosedanji in
potencialni prijavitelji projektov. Uvodoma je Alenka Vodončnik,
Agencija AVE, predstavila Lokalno razvojno strategijo območja, ki

je podlaga za izvajanje projektov. Ker so se pri
pripravi strategije nekatera področja in ukrepi
izpustili, smo se odločili, da strategijo
dopolnimo. Predloge smo zbrali že na tej
delavnici, organizirali pa smo še posebno
delavnico za dopolnitve strategije, ki je bila v
četrtek, 11. decembra. Poročilo o prispelih

vlogah na javni poziv društva za leto 2008 in izbranih projektih ter
najpogostejše napake v vlogah in opisih projektov je predstavila
Mojca Krivec, KGZS – Zavod Celje, analizo javnega poziva, ki je
bila izvedena med prijavitelji in člani Odbora za ocenjevanje
projektov, pa Tanja
Čajavec, PP NVO
Flosar.
V nadaljevanju so
nosilci izbranih
projektov na kratko
predstavili projekte,
nato pa podpisali
pogodbe o izva-
janju projektov. Ob
koncu delavnice je
bil uradno objavljen
tudi javni poziv za nabor projektnih idej za leto 2010. Naslednja
delavnica, na kateri bodo potencialni prijavitelji projektov
predstavili svoje projektne ideje, nato pa bomo skupno odločali,
kateri naj bi se formalno prijavili za leto 2010, bo v torek, 16.
decembra, na turistični kmetiji Nemec v Sedražu. Izvedena bo
tudi delavnica Priložnosti in pasti, s katerimi se srečuje
prijavitelj projekta. 

RaznolikRaznolikost podeželja in prost podeželja in proojekjekti Lti Leadereader
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Javni poziv za nabor projektnih idej za izvajanje 
Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik

2007–2013 za leto 2010
I. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je nabor projektnih idej za leto 2010, ki predstavljajo izvajanje
Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007–2013 (v nadaljevanju:
LRS)  z doseganjem ciljev, zapisanih v tem dokumentu. 
Ključni cilji LRS so:
1. Prispevati k razvoju perspektivnih dejavnosti in ustvarjanju delovnih mest na podeželju

z aktiviranjem lokalnih potencialov in virov ter izkoriščanju prepoznanih priložnosti.
2. Ustvarjati močnejšo pripadnost prebivalcev skupnosti ter krepiti sposobnosti za njen

samorazvoj s spodbujanjem sodelovanja, povečanjem znanj in sproščanjem
ustvarjalnega potenciala prebivalcev.

3. Prispevati k varovanju okolja ter ohranjanju naravnih vrednot in kulturne dediščine.
4. Z razvojem infrastrukture prispevati k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev na

podeželju ter razvoju dejavnosti.
II. VLAGATELJI
Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe.
III. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNE IDEJE IN DELAVNICA S PREDSTAVITVIJO
PROJEKTNIH IDEJ
Potencialni prijavitelji bodo svoje projektne ideje lahko predstavili na delavnici, ki bo
predvidoma v torek, 16. decembra, ob 13. uri, na turistični kmetiji Nemec, Sedraž 3.
Delavnica bo namenjena usklajevanju idej in dogovarjanju o projektih, ki jih bo smiselno
prijaviti na Javni poziv za nabor projektov za izvajanje LRS za leto 2010, ki bo objavljen
najkasneje marca 2009. Potencialni prijavitelji naj projektno idejo pripravijo na obrazcu
Logični okvir projekta.
Sredstva se ne bodo dodeljevala za izvajanje individualnih naložb, ki so predmet podpore
na ukrepih 1. in 3. osi PRP 2007–2013.
Najnižji delež podpore za posamezen projekt je 2.000 EUR, predviden najvišji pa 30.000
EUR.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom potencialni prijavitelji dobijo v pisarni društva  pri
Mojci Krivec po telefonu 03 490 75 86 ali na e-naslovu mojca.krivec@ce.kgzs.si.

Predelava kmetijskih pridelkov
in storitve na kmetiji

Nov priročnik za kmete, ki razmišljajo o
predelavi in dodajanju vrednosti
osnovnim kmetijskim pridelkom ter
ponudbi storitev. V njem so zbrani
praktični nasveti za ureditev prostorov,
predpisi in pogoji za posamezne vrste
dejavnosti. Pripravili so ga svetovalci
Kmetijske svetovalne službe, financirala
pa Občina Laško. Priročnik je brezplačen,
dobite ga na Kmetijski svetovalni
službi na Trubarjevi 4 v Laškem.

osnovne dejavnosti na podeželju znotraj
območja LAS-a.

4. Projekt z naslovom Spoznajmo
čebelarsko dediščino, katerega nosilec
je Čebelarsko društvo Laško. Vodja
projekta je Franc Šolar, tel. 734 01 19.
Čebelarji želijo aktivno prispevati k
osveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu čebelarstva in zdravilnosti
slovenskega medu ter s tem prispevati k
prenosu znanja in izkušenj, dinamičnemu
razvoju turistične dejavnosti in
nadaljnjemu razvoju dopolnilnih deja-
vnosti na podeželju, s tem pa tudi k
trajnostnemu razvoju našega območja, ki
skrbi tudi za blagostanje narave in
prihodnjih generacij. V ta namen bodo
pripravili številne delavnice, predavanja,
strokovna vodenja po razstavah
medonosnih rastlin in sodelovali na
številnih prireditvah, katerih poslanstvo
je promocija zdravja in kulturnega
izročila naših prednikov. Vse te aktivnosti
so namenjene vsem starostnim
skupinam, od otrok v vrtcih do
upokojencev, projekt je dostopen vsem,

program vrtcev in šol ter tudi v turistično
ponudbo kraja. Za ponudnike na
podeželju se bodo izvedla tudi potrebna
izobraževanja za boljše komuniciranje z
obiskovalci in za lažje delo s ciljnimi
skupinami (otroci, mladostniki, indivi-
dualni gostje). Ob koncu projekta se bo
za nove ponudnike izvedla promocija
njihove ponudbe z zloženkami, objavo v
lokalnih medijih, pilotnimi ogledi na
nekaterih kmetijah in novinarsko
konferenco.
3. Projekt z naslovom Revitalizacija
kulturne dediščine, katerega nosilec je
zavod Porta B. Vodja projekta je Tanja
Čajavec, tel. 041 331 534.
Na območju je veliko (ne)materialne
kulturne dediščine. Zato je treba v regiji
oblikovati pozitiven pristop za
revitalizacijo in vsebinsko oživitev vseh
potencialov naravne in kulturne dedi-
ščine. Samo tako bodo omogočili ena-
komeren razvoj celotnega področja,
temelječega na ohranjanju in revitalizaciji
dediščine ter njene vključitve v dopolnil-
ne ali osnovne dejavnosti na podeželju. 
Del dediščine danes je kot tak ovre-
dnoten, del še čaka na vrednotenje. Del
spomenikov je zaščiten in v fazi obnove,
del še čaka na razglasitev ali obnovo.
Nekateri nosilci nematerialne dediščine
so evidentirani in jim dediščina pred-
stavlja osnovo dopolnilne dejavnosti –
nekatere še bodo evidentirali. Določena
premična dediščina je zbrana, vendar ni
strokovno obdelana. Pojavljajo se
pobude po  kakovostni prezentaciji. Cilj
tega projekta je s pomočjo projektnih
aktivnosti in strokovno obdelane
dediščine ter pripravljenih posameznih
projektov revitalizacije omogočiti
vključitev dediščine v dopolnilne ali

ne glede na spol ali socialni status,
prilagojen tudi osebam s posebnimi
potrebami (gibalno ovirani, slepi ali
slabovidni). Ker v sodobnem svetu brez
spletne strani ne gre, bodo temu sledili
tudi čebelarji in pripravili ter vzpostavili
stran, ki bo predstavljala njihove
aktivnosti skozi projekt. S tem bo
informiranost bistveno boljša in širša,
možna bo tudi medsebojna komuni-
kacija, predvsem pa je ta medij lahko
dostopen skoraj vsem. Prav tako bodo
pripravili in izdali vodnik po razstavah
medonosnih rastlin.

Skupna vrednost projektov je 113.493,17
EUR. Občine in prijavitelji prispevajo
20.993,93 EUR, 92.499,24 EUR pa je sredstev
Leader (evropskih in proračuna RS).

Če bi tudi vi želeli sodelovati pri katerem
od navedenih projektov, pa o tem do
zdaj niste bili seznanjeni, lahko pokličete
na društvo ali nosilce projektov, kjer
boste dobili več informacij.

Mojca Krivec
KGZS – Zavod CE, upravljavka društva

Soržev mlin v Polžah 

Blagotinškov čebelnjak v Jagočah (Foto: Jože Blagotinšek)
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vsakdanjika je in del praznikov, ki jih
lepšajo posebni krušni izdelki: testeni
parklji ob sv. Miklavžu, orehova potica in
medenjaki ob božiču, poprtnik
ob svetih treh kraljih. V kruhu je
združena moč narave in delo
človeških rok. 
Peka kruha, potic, peciva in
izdelava testenin na tradicio-
nalni način je opredeljena kot
dopolnilna dejavnost na kmetiji.
Tradicionalne dejavnosti niso
pomembne le za preživetje
posamezne kmetije, ampak
imajo širši pomen. Tradicionalni
postopki predelave omogočajo
ohranitev značilnih izdelkov, ki
so del naše bogate gastro-
nomske dediščine in po-
membno prispevajo k njeni
edinstvenosti in privlačnosti.
Peke kruha, potic, peciva in
izdelave testenin na tradicionalni način se
je lotila tudi Ivanka Rezec iz Gozdeca pri
Laškem. Pred petimi leti je na svoji kmetiji
uredila prostore, ki ustrezajo kriterijem za
peko. Svoje izdelke je sprva prodajala na
stojnici na občinskem dvorišču. Vsako
soboto, ob vsakem vremenu. Pred časom

so se prodajalci preselili na novo tržnico,
kar jo zelo veseli. Vsak torek popoldne
prodaja tudi v Mercator centru v Celju. Da

svoje delo ob-
vlada, potrjuje
tudi certifikat na-
cionalne poklicne
kvalifikacije za
peko na tradicio-
nalni način.
Vsekakor pa to
potrjujejo njeni
zadovoljni kupci,
ki radi segajo po
rezancih, potici,
kruhu in pecivu. In
to ji veliko po-
meni. »Pohvale
kupcev zame ve-
ljajo največ!« pra-
vi Ivanka.
Pohvale kupcev

pa tudi potrjujejo, da si Ivankini izdelki
zaslužijo ime keksi za praznične dni in
rezanci za praznično kosilo.

Jožica Krašovec,
Kmetijska svetovalna služba Laško

KrKruh iz domače pečiuh iz domače peči
najslajše dišinajslajše diši

Pripravo na praznike spremlja tudi vonj po
sveže pečenem kruhu, potici, medenjakih
in keksih. Tradicija peke kruha in drugih
dobrot v krušni peči je na naših kmetijah še
ohranjena. Kmečke gospodinje redno,
ponavadi enkrat tedensko, zamesijo krušno
testo in spečejo več hlebov hkrati.
Zanimivo je, da vsaka gospodinja speče
drugačen kruh. Tudi če bi uporabile isto
moko, kruh različnih gospodinj ne more biti
enak. Poleg moke uporabijo še kvas, sol in
vodo ali mleko. In ničesar drugega.
Nobenih konzervansov, barvil ali drugih
dodatkov. Peka pa ni povezana le s
pripravo testa, ampak tudi s pripravo
krušne peči. Tudi peči se razlikujejo druga
od druge in  gospodinje natančno vedo,
kdaj zakuriti in koliko drv uporabiti, da bo
njihova peč ravno prav ogreta, ko bo tudi
testo ravno prav vzhajano. Pri tem pa
potrebujejo  posebna orodja: "veslco",
"grebelco" in pečno metlo, pripravljeno iz
kožuhovine.
Kruh je naše vsakdanje živilo. Del našega

opravo proti piku, vrste kar ni hotelo biti
konec. »Še jaz, še jaz!« so prosili.

Seveda pa je pomembno,
da otroci in s tem tudi
njihovi starši na igriv način
dojamejo pomen čebelar-
stva in čebel. Čebele so z
okoljem tesno povezane
in zelo dobro zaznavajo
spremembe v naravi, žal
pa vse prevečkrat zaradi
človekovega ravnanja tudi
odmrejo. Ob besedi če-
bela večina pomisli na
sladek med, kaj več pa ga
ne zanima. Čebelarji že
dalj časa opozarjamo na
pomembno vlogo čebel v
naravi. Čebela je pred-
vsem opraševalka sadne-
ga drevja poljščin, zelenja-

ve in rastlin ter skupaj s soncem in vodo
nepogrešljiv člen za obstoj človeštva.
Namen akcije čebelarjev je, da čim več ljudi
dojame, kako nujno je ustaviti razne oblike
onesnaževanja, sicer bodo posledice za
človeštvo usodne. V Nedeljskem dnevniku
sem prebral napoved starega indijanskega
poglavarja, ki pravi: »Ko bo posekano
zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka,
ulovljena zadnja riba, boste ugotovili, da
denarja ne morete jesti.« Jaz bom k temu

dodal le »črtico« z vabila vzgojiteljic
Laškega vrtca – zamislimo se ob njej.

BINCA
Čebelica Binca ni navadna čebela, je
drugačna, nekaj posebnega, je »okoljska
junakinja«. Želi in se trudi, da bi se ljudje
začeli vesti drugače, saj se v odnosu do
okolja večina ne zaveda svojega pogubnega
početja.

Jože Blagotinšek,
tajnik ČD Laško  

Čebelica Binca vČebelica Binca vas vas vabiabi

Lično vabilo, ki so ga
izdelale vzgojiteljice vrtca v
Laškem, je dalo akciji En
dan med za zajtrk v naših
vrtcih še poseben ton.
Dobrodelna akcija sloven-
skih čebelarjev je bila na
pobudo ČZS v vrtcih in
šolah dobro sprejeta že
lani. Laški čebelarji smo
tako tudi letos znova
obiskali vrtce in naše
najmlajše (Čebelice, Metu-
lje, Zajce in Veverice, stare
od tri do šest let) razveselili
z medom. Letos smo zbrali
29 kg medu in veselje je
bilo pogledati malčke,
kako so se zajtrka navdu-
šeno lotili. S predsednikom ČD Francem
Šolarjem sva razdelila nekaj poučnega
gradiva, predstavila nekaj čebe-larskih
pripomočkov in delo čebelarjev. Nekaj
izkušenj sva si pridobila že lani, letos pa je
bil »teren« po zaslugi gospe ravnateljice
Grete Škoberne in vseh vzgojiteljic res
odlično pripravljen. Vzgojiteljice so prostor
opremile s fotografijami iz življenja čebel,
na zidu nas je pričakal narisan čebelnjak s
panji in čebelicami, otroci pa so kar
tekmovali med seboj, kdo ve več o
čebelicah. Da je dobrodelno-izobraževalna
akcija naletela na dober odziv tudi širše,
nam je s svojo prisotnostjo potrdila
»delegacija« z Občine Laško,  župan Franc
Zdolšek s sodelavkama Majo Bukovec in
Jasno Kermelj. Vzgojiteljice so očitno že
pred dnevi in našim prihodom z otroki
dodobra predelale zloženko Čebelica moja
prijateljica, saj so otroci navdušeno
pripovedovali, kako čebele letajo s cveta
na cvet in polnijo panj. Najbolj so uživali
pri vtikanju prstkov v medeni sat in lizanju
medu, ko pa je prvi oblekel zaščitno
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LaškLaško in Laščani vo in Laščani v
TrTrububarjevarjevem letuem letu

Primož Trubar je v Laško prispel davnega
leta 1530 in v našem kraju prebil tri,
morda celo pet let. Kakor se je v svojih
zapisih in pismih Trubar Laškega rad
spominjal, se sedaj tudi Laško rado
spominja očeta prve slovenske tiskane
knjige. Ob 500. obletnici rojstva velikega
Slovenca so čez vse leto potekale številne
prireditve. Z njimi smo v Laškem obeležili
Trubarjeva potovanja, življenje v našem
kraju, pomen njegovega dela za Slovence
in vpliv na druge evropske narode.
Osrednji dogodek ob celoletni obeležitvi
Trubarjevega bivanja in službovanja v
našem kraju je bil 7. junija. Pestro in živahno
dogajanje je v povezavi z dnevom Osnovne
šole Primoža Trubarja Laško pod naslovom
Vsak začetek je težak in nepopoln
potekalo na laških trgih in ulicah. Muzej
Laško se je v dogajanja ob osrednji prireditvi
v Trubarjevem letu vključil z organizacijo
prikaza starodavnega načina tiskanja knjig, v
župnijski cerkvi so obiskovalci prisluhnili
Trubarjevi pridigi in srednjeveškim koralom,
v knjižnici pa so si ogledovali faksimile
Trubarjevih del, zgodovinske in literarno-
zgodovinske publikacije, jezikovne študije,
razprave ter literarne stvaritve o Trubarju,
njegovem življenju, delu in pomenu za
slovenski narod. Zvečer se je slovesno
dogajanje nadaljevalo na ploščadi pred
Kulturnim centrom. Doprsni kip Primoža
Trubarja, ki ga je v bron ulil akademski kipar
Ferenc Kiraly, je skupaj z učenci Osnovne
šole Primoža Trubarja Laško odkril župan

Občine Laško Franc Zdolšek. Osrednja
prireditev v počastitev 500. obletnice
Trubarjevega rojstva se je nato preselila v
dvorano Kulturnega centra Laško, kjer je
slavnostni govornik dr. Matjaž Kmecl
osvetlil širino Trubarjevega uma, njegovo
vizionarstvo in odločnost, v nadaljevanju
slovesnega programa pa so učenke in
učenci Osnovne šole Primoža Trubarja
Laško uprizorili gledališko igro, ki je
prikazovala Trubarjevo življenje
in delo.
Osrednja občinska prireditev v
počastitev 500. obletnice
rojstva očeta slovenske knjige
je bila le eden od kulturnih
viškov v celoletnem prazno-
vanju Trubarjevega leta v
Laškem. Skrbno pripravljen,
raznolik in kakovosten pro-
gram v organizaciji STIK-a in s
sodelovanjem sorodnih kultur-
nih organizacij se je pričel že
januarja v Knjižnici Laško z
odprtjem potujoče svetopi-
semske razstave Svetopi-
semske družbe Slovenije in
predavanjem prof. Božene Orožen Primož
Trubar in Laško.
Februarja je bila v prostorih Muzeja Laško
odprta razstava Vsem Slovencem. V istem
mesecu je bila v knjižnici na ogled
postavljena razstava knjig Primoža Trubarja
in del o njem, v Jurkloštru pa je bilo
predavanje evangeličanskega škofa Geze
Erniše o Trubarjevi vlogi in pomenu nekoč
in danes.
V mesecih, ki so sledili, je bilo v laškem

muzeju predavanje slavista prof. dr. Toma
Korošca o pomenu Trubarjevega dela za
Slovenijo in Slovence in nastanku
slovenskega knjižnega jezika. Svoj
prispevek k spominu na Primoža Trubarja
so dodali tudi starejši predšolski otroci iz
Vrtca Laško, ki so dober teden dni ustvarjali
v muzejski delavnici z naslovom Abeceda.
Laški akademski klub je času Študentskega
kulturnega festivala ŠTUNF v prostorih

našega muzeja priredil
razstavo fotografskih
del, posvečenih spreje-
manju oziroma zavra-
čanju drugačnosti po-
sameznikov, idej ali
kultur. Ljubitelji staro-
davne glasbe pa so
nekaj dni kasneje v
muzejskih prostorih
uživali v bogatem pro-
gramu renesančne in
baročne glasbe v
izvedbi akademskih
glasbenikov Kristiana
Kolmana na baročni
violi in Irene Kralj na

čembalu. V knjižnici je sledilo strokovno
predavanje dr. Igorja Grdine Primož
Trubar v svojem času in kasnejših obdobjih
slovenske zgodovine ter literarna večera
ob izidu dveh knjig avtoric Špele Med-
vešek in Anje Plaznik, učenk laške
osnovne šole. Na Aškerčevi domačiji na
Senožetih pri Rimskih Toplicah je
evangeličanski škof Geza Erniša predstavil
življenje in delo ter pomen slovenskega
reformatorja Primoža Trubarja.

MUZEMUZE J LJ LAŠKAŠKOO

STIK-ovo leto
2008 …

se izteka. Kljub temu,
da je pred nami še
veseli december, ki bo
prinesel številne do-
godke, je prav, da

izpostavimo najpomembnejše projekte in dogodke v organizaciji
STIK-a:
- Izvedli smo preko 150 prireditev v okviru abonmajev

Kulturnega centra Laško, seminarjev, proslav, razstav, revij,
koncertov, ki jih je obiskalo preko 30.000 obiskovalcev. Za
vse prireditve smo pripravili tudi programske tiskovine.

- V okviru Trubarjevega leta smo skupaj z drugimi
organizatorji izvedli 27 prireditev, ki jih je obiskalo preko
10.000 obiskovalcev.

- Organizirali smo 44. tradicionalno turistično prireditev Pivo-
Cvetje 2008, ki jo je obiskalo preko 140.000 obiskovalcev.

- Organizirali in pripravili smo 10. pustni karneval, 12.
martinovo v Laškem, Veseli december …

- Organizirali smo pohod na Hum in sodelovali pri pripravi
Športno konjeniškega vikenda, Stikovega kolesarjenja, 10.
pohoda po trških mejah, pohoda 10.000 korakov idr.

- V Dvorani Tri lilije smo organizirali preko 100 tekem,
skupščine, mednarodno tekmovanje za invalide v namiznem
tenisu, državno prvenstvo v show plesih, kvalifikacije v Futsalu,
sedem velikih koncertov zabavne in narodnozabavne glasbe …

- V Muzeju Laško smo poleg Trubarjevih razstav in delavnic
odprli stalno razstavo Zgodovina pivovarstva in
zdraviliškega turizma v Laškem in Rimskih Toplicah.

- V sodelovanju s Čebelarskim društvom Laško smo pripravili
projekt Čebelarska dediščina, ki bo izpeljan prek projekta
LAS (Leader). Prek LAS-a (Lokalne akcijske skupine občin Celje,
Laško, Štore, Vojnik) smo bili kot partner izbrani tudi pri

projektu Oglednih kmetij v sodelovanju z KGZS.
- V zaključni fazi je projekt Management turistične destinacije

– Sotočje dobrega, ki ga STIK vodi skupaj s Thermano Laško.
- Pripravili smo osem označenih kolesarskih poti, izdali vodnik

Kolesarjenje po okolici Laškega, ki je na voljo v angleškem in
slovenskem jeziku, se predstavili na sejmu v Ljubljani, v
Nemčiji, Kopru …

- Aktivno smo sodelovali pri pripravi vsebinskih in oblikovnih
izhodišč za urejanje širšega in ožjega območja kartuzije
Jurklošter in pri pripravi razpisa Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007–2013 s projektom
Dediščinski center Veronika – Jurklošter. 

- Skupaj z KGZS, ZZZV Celje smo organizirali posvet na temo
Lokalne samooskrbe in nadaljevali z razvojem blagovne
znamke Laškega podeželja.

- Z Rimskimi termami smo organizirali motivacijsko srečanje
skrbnikov STO portala.

- Poenotili smo vodenja in oglede mesta, vključno z ogledi
Pivovarne Laško in opravili približno 5.000 enodnevnih izletov.

- Organizirali smo izposojo koles in pohodnih palic.
- Pripravili smo projekt celostne označitve pohodnih poti.
- Izdelali smo spletno stran www.stik-lasko.si.
- TIC je prejel najvišjo oceno v Večerovi turistični poroti kot eden

najboljših informacijskih centrov. 

Naštetih je nekaj največjih projektov in dogodkov leta 2008. V
STIK-u sledimo naši viziji, da želimo s posluhom za tradicijo,
spodbujanjem nenehnega razvoja in aktivnim sodelovanjem z
vsemi zainteresiranimi postati prepoznavno turistično, kulturno in
športno središče. To nam uspeva v sodelovanju z Občino Laško,
Pivovarno Laško, našimi sponzorji, društvi, obiskovalci oziroma
vsemi vami. Za sodelovanje v letu 2008 se vam iskreno
zahvaljujem in vas povabim, da ustvarjamo prireditve, projekte in
zgodbe tudi v letu 2009. 

Direktorica STIK-a
Andreja Križnik
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V drugi polovici leta smo v Laškem
program Trubarjevega leta nadaljevali s
koncertom na dvorišču župnišča cerkve
svetega Martina. V večernem programu sta
se povezala glasbena in likovna umetnost.
V glasbenem programu se je predstavil
kvartet violončelistov ČeloFonija. Med
odmorom glasbenikov pa 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.
STIK Laško se je tudi letos septembra
vključil v vseevropsko prireditev Dnevi
evropske kulturne dediščine, ki so bili
posvečeni Primožu Trubarju. Laško pa so
po vsej Sloveniji ponesli tudi plakati in
tiskane brošure DEKD, saj je na njih
upodobljen strop protestantske kapele v
naši cerkvi svetega Martina. V Muzeju
Laško so si obiskovalci ogledali mono-
dramo Matjaža Kmecla Trubar pred
slovensko procesijo v izvedbi akadem-
skega gledališkega igralca Anatola Šterna.
V taborni cerkvi Marije Karmeljske na
Marija Gradcu je Akademski pevski zbor
Laško pod vodstvom zborovodje Aljoše
Škorje izvedel koncert gregorijanskih in

reformacije, ki so jo priredili v Knjižnici
Laško v sodelovanju s Kulturnim društvom
Koral iz Laškega. Trubarjevo leto v Laškem
je zaključila razstava del Ljubiteljske likovne
produkcije JSKD, nastalih v slikarski
delavnici Trubarjevo mesto, in produkcija
dokumentarnega filma Trubarjevih 500, ki
ga je o dogajanjih v Trubarjevem letu v
Laškem posnel mladinski center ŠMOCL.
Bogato kulturno dogajanje, ki je v letu
2008 potekalo v Laškem, je obudilo
spomin na Primoža Trubarja, očeta
slovenske tiskane besede in kulture;
duhovnika, ki je del svojega plodovitega
življenja preživel tudi v našem kraju. Vsi
kulturni dogodki so bili zelo dobro
obiskani. Skupaj si je prireditve (preda-
vanja, delavnice, literarne večere, proslave,
koncerte …) in razstave v Trubarjevem letu
v Laškem ogledalo okoli 10.000 obisko-
valcev. Da, Laščani smo s projektom Tru-
barjevo leto v Laškem dostojno proslavili
500. obletnico rojstva očeta slovenske
knjige, sedaj je naša naloga, da nanj za
naslednjih sto let ne pozabimo.

Tomaž Majcen
STIK, kustos Muzeja Laško

luteranskih koralov z naslovom Deus in
bog. V knjižnici so Dneve evropske
kulturne dediščine počastili s prireditvijo
Aškerčeva pesnitev Primož Trubar in s
tem pomembno prispevali k promociji
Aškerčevega dela iz l. 1905, ki je letos
ponovno izšlo v reprezentančni obliki.
Oktobra je v Laško pripotovala razstava
Obrazi Primoža Trubarja. Prikazan je bil
bogat izbor umetniških upodobitev očeta
slovenske tiskane besede, ki na doslej še
neopravljen in neevidentiran, a vsem
dostopen način bogati védenje o
dosedanjih upodobitvah Trubarja. Ogled
razstave je bil vključen tudi v program
osrednje občinske proslave ob dnevu

Likovno obarvan zaključek
Trubarjevega leta v Laškem

Bogat kulturni program, posvečen 500.
obletnici rojstva Primoža
Trubarja se je prevesil v
zaključno fazo. STIK
Laško, enota Muzej Laško,
je za barvit zaključek
Trubarjevega leta v
Laškem poskrbel z dvema
likovnima razstavama.
Oktobra je v prostorih
laškega muzeja gostovala
odmevna razstava Obrazi
Primoža Trubarja. 
Projekt, katerega idejni vodja in avtorica
razstave je akademska kiparka in slikarka
Irena Brunec – Tébi, je bil pred
predstavitvijo v našem mestu prikazan le
še v Ljubljani, na Turjaku in v Murski Sobo-
ti. Avtorica je s strokovnimi sodelavci dr.
Mirkom Juterškom, dr. Petrom Krečičem
in dr. Levom Menašem v Laškem pred-
stavila izbor 64 od več kot sto znanih
upodobitev očeta slovenske knjige, ki so
jih izdelali slovenski in tuji akademsko
izobraženi likovni umetniki in samouki.

Tako smo v Laškem lahko občudovali
originalne stvaritve Avgusta Černigoja,
Božidarja Jakca, Leona Koporca, Mihe
Maleša, Borisa Kalina, Mikija Mustra,

Vladimirja Štovička,
Draga Tršarja, Ivana
Napotnika, Mirsada
Begiča in drugih.
Toliko eminentnih
slikarjev in kiparjev
v Laškem že dolgo
ni gostovalo.
Na odprtje pregle-
dne razstave, ki ji v
Sloveniji ni para, so
prišli ljubitelji kul-

ture in kulturnega iz različnih delov
Slovenije. Manjkali so le Laščani. Te bi
lahko prešteli na prste ene roke, čeprav je
bila razstava v prvi vrsti namenjena prav
njim.
Idejno zasnovo razstave je predstavila
Irena Brunec – Tébi, obiskovalce je po
razstavi popeljal direktor Arhitekturnega
muzeja Ljubljana dr. Peter Krečič, o
pomenu razstave in znanih upodobitvah
za Slovence je spregovoril mag. Viktor
Žakelj, predsednik Slovenskega prote-

stantskega društva Primoža Trubarja,
razstavo pa je uradno odprl župan Občine
Laško Franc Zdolšek. Otvoritveni program
sta glasbeno obogatili violinistka Doris
Šegula in kitaristka Lucija Lavbič. V
slabem mesecu, kolikor je bila razstava
umeščena v laški kulturni prostor, si jo je
ogledalo preko sedemsto obiskovalcev, ki
so praktično brez izjeme ob tem izrazili
veliko navdušenje. Ogled razstave Obrazi
Primoža Trubarja je bil vključen tudi v
osrednjo občinsko proslavo ob dnevu
reformacije, ki je sicer tradicionalno
potekala v laški knjižnici.
Vrata se po razstavi Obrazi Primoža
Trubarja niso še niti dobro zaprla, ko smo
v Muzeju Laško na ogled postavili že novo
likovno predstavitev. Tokrat so bili na delu
amaterski slikarji, ki so ustvarjali v 4.
regijski likovni delavnici z naslovom
Trubarjevo mesto pod vodstvom aka-
demskega slikarja Denisa Senegačnika.
Svoja dela je v muzejskih prostorih raz-
stavilo devetnajst ljubiteljskih umetnikov iz
Šentjurja, Rogaške Slatine, Celja, Velenja,
Žalca, Radeč in Laškega.

Tomaž Majcen,
STIK, kustos Muzeja Laško

Muzejska delavnica –
reprodukcija umetniškega

dela

Konec oktobra je v organizaciji STIK-a
Laško, enote Muzej Laško, potekala še ena
iz niza muzejskih delavnic. Posvečena je
bila spoznavanju razširjenosti, pomena in
vrednosti reprodukcij različnih umetniških
del.
V zadnjem času se je po svetu pojavila
prava obsedenost določenih slojev ljudi, ki
želijo v svoji zbirki umetniških del imeti
tudi kakšno svetovno znano in pomembno
slikarsko ime. V ta namen je bila aktivirana
množica umetnikov, ki se, praviloma
povsem iz ekonomskih vzgibov, ukvarjajo z
ustvarjanjem reprodukcij pomembnih in
visoko cenjenih likovnih del raznih

svetovno priznanih kiparjev
in predvsem slikarjev.
Nastale so reprodukcijske
delavnice, kjer mladi, še
neuveljavljeni umetniki
svoje znanje in talent
izražajo v »kopiranju«
originalov. Takšni izdelki
lahko na svetovnem tržišču
med petičnimi kupci
dosežejo kar visoko ceno.
Nekatere reprodukcije
imajo celo certifikat, da so
originalni ponaredek. Vprašanje pa je, če
lastniki takšnih del to dejstvo povedo
tistim, ki jim ponosno razkazujejo svoje
galerijsko »bogastvo«. Verjetno ne.
V muzejski delavnici so se udeleženci
podali na pot reproduciranja umetniškega
dela iz zbirke likovnih del, ki jih hrani

muzej. Prvotni
strah, nelagodje in
previdnost so s
prvimi potezami
čopiča na platnu
izginili in pričele so
nastajati reprodu-
kcije, ki so od
poteze do poteze
postajale bolj po-
dobne originalu.
Seveda ni šlo brez
težav in pomisle-

kov. Kako prenesti motiv, kako se z barvami
čim bolj približati originalu … Toda v
sproščenem vzdušju in ob dobri volji, ki je
bila ves čas delavnice opazno prisotna, je
nastalo kar nekaj zelo uspelih reprodukcij.

Tomaž Majcen
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Zaključek Trubarjevega leta malo drugače
Kulturne dejavnosti Poslovno-komercialne

šole Celje v Muzeju Laško

Leto, v katerem slavimo 500-letnico Trubarjevega rojstva, se
počasi izteka. Tudi na Poslovno-komercialni šoli Celje nas je skozi
celo leto spremljal duh Trubarjevega časa in preveval mnoge
šolske ure. Trubarjevo leto smo
obeležili na različne načine,
zaključili pa smo ga nekoliko
drugače v mestu, v katerem je
Trubar pustil svoj neizbrisen pečat. 
Čeprav je Laško zelo blizu Celja,
mnogi nismo vedeli, da se
zdraviliško mesto ponaša tudi z
majhnim, a zanimivim muzejem. Z
majhnimi dvomi, kako preživeti
muzejsko razlago, smo v hladnem
novembrskem jutru prišli v muzej
in takoj naleteli na zelo topel
sprejem. Kustos muzeja nas je bil
resnično vesel, saj se je lahko
ponovno vživel v čas, ko je še
predaval na naši šoli. Čeprav so bili njegovih šolskih razlag deležni
naši predhodniki, je tudi nas očaral z nazorno in predvsem
zabavno razlago o zgodovini Laškega. Precej drugače je
prisluhniti Trubarjevemu življenju in ustvarjanju zunaj šolskih
zidov in ugotoviti, kako so bile ravno pomembne zveze Laščanov
v zgodovini zaslužne za izid prve slovenske knjige. 
Izvedeli smo še marsikaj zanimivega. Pritegnil nas je pregled

zgodovinskih mejnikov laškega ponosa – pivovarne, navdušeni pa
smo bili nad mnogimi razstavljenimi eksponati. Celo geološka
razlaga je lahko zanimiva, če je podana strokovno in
pospremljena z nazornimi primeri. V spodnjih prostorih muzeja
pa nas je čakalo presenečenje – mojster Janez s svojima
pomočnikoma. Zanimiv gospod, ki se menda ponaša z eno
najlepših brad na naših tleh, in njegova pomočnika so nam
predstavili zgodovino tiskarstva. Prevzela so nas že njihova
oblačila iz 16. stoletja, še bolj pa primer stare tiskarne. Izredno

zanimivo, skozi medsebojni dialog,
so nas popeljali od inkunabul do
sodobnega tiska. Razrešili smo
mnoga vprašanja, ki nas morda
begajo ob enem najpomembnejših
izumov vseh časov. Tudi sičniki in
»šumevci«, ki so Trubarju povzročali
precejšnje preglavice, so danes
enostavno zapisani. Zanimiva, prav
nič šolska, je bila tudi razlaga
cenzure Prešernove Zdravljice in
prvega natisa Poezij.
Prijetno kulturno dopoldne smo
zaključili z lastnim preizkusom
tiskarskega opravila v preteklosti.
Vsak med nami si je natisnil podobo

začetnika slovenske književnosti, ob tem pa ugotovil, da so morali
biti tiskarji izredno močni in pridni. Odtisnjen datum ob Trubarjevi
podobi pa nas bo še dolgo spominjal na nekoliko drugačne
kulturne dejavnosti in nas opominjal, da se v Muzej Laško
zagotovo še kdaj vrnemo.

Dijakinje in dijaki Poslovno-komercialne šole Celje

6. motivacijsko srečanje skrbnikov portala www.slovenia.info

Letošnje motivacijsko srečanje je
potekalo 20. in 21. novembra v
Rimskih Toplicah v Hotelu Sofijin
dvor Rimskih Term. Srečanje
Slovenska turistična organizacija
organizira za partnerje uradnega
slovenskega turističnega portala
www.slovenia.info, t. i. skrbnikov
portala, ki skrbijo, da je vsebina na
Slovenia.info ažurna in kakovostna.
Udeležence srečanja sta pozdravila

direktor Rimskih Term, g. Maks Brečko, in direktorica Centra za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško, ga. Andreja Križnik. Srečanja se je udeležil tudi
direktor Slovenske turistične organizacije mag. Dimitrij Piciga, ki je podelil
priznanja za delo na portalu.  
Program srečanja je vseboval zanimive in aktualne vsebine: Predstavitev Strategije integralnega turističnega informacijskega
sistema (ITIS 2008–2010), Predstavitev priročnika za skrbnike portala, Centralni rezervacijski sistem (CRS), Sodelovanje STO na
evropskem turističnem portalu www.visiteurope.com in Web 2.0. 
Gostitelji srečanja Rimske Terme in Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško ter soorganizator družabnega programa
srečanja upravljavec CRS-ja - TGT 56 – Odisej, d. o. o., so za udeležence motivacijskega srečanja pripravili privlačen družabni del
programa, ki se je pričel po strokovnem delu programa 20. novembra. Udeležence seminarja so najprej pozdravili otroci iz Vrtca
Ostržek iz Rimskih Toplic pod vodstvom Jelke Kapun. Otroci so zapeli in odplesali več otroških pesmic ter udeležencem podarili
ročno izdelane »Nimfne kamne« (arheološka najdba iz rimskih časov iz okolice Rimskih Toplic). Nato so učenci iz Osnovne šole
Antona Aškerca iz Rimskih Toplic pod vodstvom učiteljice Dušanke Klačar predstavili družabno igro Indijska kraljica. Osnovna šola
je predstavila turistično raziskovalne projekte, ki so bili nagrajeni na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava: Rimska
tržnica in Sekvojin večer v Rimskih termah. Udeležencem seminarja so se predstavili lokalni ponudniki domačih izdelkov iz okolice
pod okriljem Turističnega društva Rimske Toplice (zelišča – Rode, medeni izdelki – Šolar, zelišča in bioprehrana – iz Loke pri
Zidanem Mostu, klekljarski krožek). Pred Hotelom Sofijin dvor so udeleženci odigrali tudi partijo živega šaha, ki se je tradicionalno

igral v zdravilišču v preteklosti. Sledil je sprehod do domačije našega največjega
pesnika balad in romanc Antona Aškerca, kjer sta nas prijazno sprejela pesnikov
pranečak in njegova žena. Predstavila sta nam pesnikovo življenje in delo ter nas
pogostila s tipično papelačo. Po kratki vožnji do Laškega smo bili kot gostje
Pivovarne Laško deležni tudi spominskih daril. Pod vodenjem STIK-ovega vodnika
in kustosa Tomaža Majcna smo si ogledali proces proizvodnje piva in polnilnico.
Izlet smo zaokrožili z obiskom Muzeja Laško, kjer smo ob sestavljanju letnic iz
rimskih števil spoznali zgodovino Laškega ter si ogledali še razstavo Primoža
Trubarja, ki je pet let služboval v Laškem. Družabno srečanje smo zaključili z
večerjo, animacijskim programom in glasbo.

STO, RIMSKE TERME, d. d., STIK
Foto: STO
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12. mar12. martinovtinovo v Laško v Laškemem

Turistično društvo Laško in Etno odbor
Jureta Krašovca Možnar sta ob
soorganizaciji Knjižnice Laško, JSKD OI
Laško, Škofije Celje – Nadžupnije Laško in
STIK-a uspešno izpeljala že 12. martinovo
v Laškem, ki zares postaja tradicionalno,
kar kaže tudi obisk prireditev.
V četrtek, 6. novembra, je v Knjižnici Laško
predaval dr. Peter Kapš na temo Vino in
zdravje. V soboto, 8. novembra, je v
Kulturnem centru Laško potekal večer
ljudskih pesmi, godčevskih viž in
predstavitev šege ob martinovem,
razdeljen na tri dele. V prvem delu je
potekalo že 7. območno srečanje pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž iz
laške okolice. Drugi del večera so zapolnile
tri skupine iz Kopra: Etnomuzikološka
skupina Kulturnega društva Šavrini in anka
Šavrinke, Folklorna skupina Skala Kubed in
Etno skupina Vruja. V zaključku večera je
KD Antona Tanca iz Marija Gradca izvedel
prikaz Ko bo mošt vino postal. Mesto

Koper je bilo v času martinovega v Laškem
na turistični izmenjavi. Spomladi se je
namreč mesto Laško z Laško pihalno
godbo in mažoretami, TIC-em, Pivovarno
Laško in Thermano Laško predstavilo v
Kopru. V nedeljo, 10. novembra, so na
Aškerčevem trgu potekali Martinov sejem
z bogato ponudbo izdelkov, slovesna

maša, ki jo je vodil celjski škof dr. Anton
Stres, in kulturna prireditev Martinova
nedelja v izvedbi KUD-a Lipa Rečica.
Martinovo v Laškem se je zaključilo v
torek, 11. novembra, na Martinov dan s
slovesno mašo v cerkvi sv. Martina. 

Turistično društvo Laško, Alenka Škorjanc

10. pohod po tr10. pohod po trških mejahških mejah

Planinsko društvo Laško je v soorganizaciji
Občine Laško in STIK-a že desetič zapored
izpeljalo pohod po nekdanjih trških mejah
Laškega. Namen pohoda je obuditi spomin
na tradicionalni dogodek, ki sega stoletja
nazaj. Štiriurni pohod so pohodniki začeli
pred TIC-em ob zvokih Laške pihalne
godbe. Še pred tem so se »laški tržani«
srečali z »laško gospoščino«, jo seznanili s
pohodom in povprašali za dovoljenje. Pot
jih je vodila na Krištof, do Strmce, kjer je bil

pri Šterbanovih prvi postanek, nato proti
Wellness parku Laško v smeri Tovstega do
vasi Ojstro in Trojno, kjer so se pohodniki
okrepčali z golažem. Pohoda se je
udeležilo preko 350 pohodnikov iz
Laškega in okolice. 

STIK, Alenka Škorjanc

10. Dor10. Dorijev vijev večerečer

Kvintet Dori je v petek, 21. novembra, v
dvorani Tri lilije vrhunsko izpeljal 10.
Dorijev večer. Preko 1.400 obiskovalcev so
v dvournem koncertu navdušili gostitelji
Kvintet Dori ter gostje Nuša Derenda, Oto
Pestner, Ansambel Svetlin in Stane Petrič,
Vokalna skupina BIT, godba Laško, Godba
Mengeš, Plesna skupina PGŠ Laško

Glasbene šole Radeče, Folklorna skupina
Antona Tanca in humorist Jože Eder – Blaž.
V vlogi voditeljev sta blestela Anja
Tomažin Križnik in Franci Podbrežnik. 10.
Dorijev večer je s svojimi kamerami
zabeležila RTV Slovenija in koncert bo na
ogled tudi na malih ekranih. 

Ta vTa veseli dan kultureseli dan kulturee

3. december je rojstni dan Franceta
Prešerna, zato se je Kulturni center Laško
pridružil drugim kulturnim ustanovam po
Sloveniji in na ta dan odprl svoja vrata. Ob
18. uri se je s pozdravnim nagovorom
direktorice Andreje Križnik pričela
prireditev Ta veseli dan kulture. Pester
kulturni program so pripravili Glasbena
šola Radeče, PGŠ Laško, recitatorka Marija
Schuler, KUD Lipa Rečica, ljudski pevci
Martini, plesni oddelek Glasbene šole
Radeče, PGŠ Laško, mažoretna skupina in
bobnarska skupina Laške pihalne godbe.
Ob tej priložnosti so se podelile zahvale
zaslužnim kulturnim društvom in
posameznikom. Prireditev je bila izpeljana
v organizaciji JSKD OI Laško, STIK-a in
Občine Laško. Ta veseli dan kulture je
obeležil tudi Muzej Laško z dnevom
odprtih vrat muzeja. Od 8. do 17. ure so
bile na ogled stalne razstave V pradavnem
panonskem morju, Laško – potovanje skozi
čas ter Pivovarstvo in zdraviliški turizem.

STIK, Alenka Škorjanc

2009

Foto: Jolanda Sojč 

Foto: Jolanda Sojč 

Foto: Jolanda Sojč 

Foto: TIC Laško
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Če je bila skozi celotno zgodovino človeštva posebna pozornost posvečena zadostni preskrbi prebivalstva 
s hrano, to v današnjem času ni več dovolj. Potrebi po zadostnih količinah se vse bolj pridružujejo zahteve 
po varni, kakovostni in hkrati cenovno sprejemljivi hrani. V današnjih nestabilnih razmerah na svetovnih 
trgih je izboljšanje možnosti lokalne samooskrbe še kako pomembno, ključnega pomena pa je tudi dvig 
zavesti o pomenu zdrave in kakovostne hrane, pridelane v domačem okolju. Lokalna trajnostna oskrba 
ima številne prednosti, ki vodijo zlasti v izboljšanje prehranskih navad z zagotavljanjem sveže, sezonske 
in raznovrstne lokalne ponudbe, večajo ekonomsko moč z novimi možnostmi zaposlovanja na lokalni 
ravni in prinašajo nove tržne priložnosti za lokalne pridelovalce. Ena večjih prednosti lokalne trajnostne 
oskrbe je varovanje in ohranjanje okolja, saj je ob tem načinu oskrbe manj onesnaženja zaradi dolgega 
transporta in manj odpadkov. 

Ob obeležitvi svetovnega dneva hrane smo o dejanskih možnostih in pomenu lokalne samo-
oskrbe z zdravo hrano spregovorili na strokovnem posvetu na turistični kmetiji Nemec v Sedražu.
Posvet smo organizirali Kmetijsko gozdarski zavod Celje - Izpostava kmetijske svetovalne službe Laško, 
Stik – center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško in Zavod za zdravstveno varstvo Celje. 
Posveta so se udeležili pridelovalci,  predstavniki gostinsko-turističnega sektorja  ter osnovnih šol in 
vrtca na območju laške občine. Osvetlili smo izkušnje in možnosti za sodelovanje med pridelovalci in 
ponudniki zdrave prehrane na območju laške občine ter izboljšanje oskrbe prebivalstva s kakovostno in 
zdravju koristno lokalno trajnostno pridelano hrano. Povpraševanje po takšni hrani narašča. Udeleženci 
posveta so skušali izpostaviti učinkovite poti za doseganje čim večje stopnje samooskrbe glede na 
naravne danosti in vzpostavljanje novih tržnih priložnosti za domačega kmeta na področju lokalne 
trajnostne pridelave in prodaje zdravju koristne hrane. 

Dr. Marjan Simčič iz Biotehnične fakultete v Ljubljani je poudaril  pomen kratke poti od pridelave do 
krožnika in izredno vrednost pestrosti avtohtonih in naravi prijazno pridelanih živil. Simona Uršič z 
Zavoda za zdravstveno varstvo iz Celja je v svoji predstavitvi poudarila, da  je cilj prehranske politike 
okrepiti lokalno trajnostno preskrbo z živili/hrano v Sloveniji preko povečanja porabe kakovostnih, 
lokalno trajnostno pridelanih in zdravju koristnih  živil. Predstavila je dobro prakso pilotnega projekta 
iz Pomurja, ki je povezal lokalne pridelovalce s šolami, pri tem pa se je pokazala potreba povezovanja 
ponudnikov v konzorcij. Konkretizacijo tega projekta v OŠ Braslovče je udeležencem predstavila Natalija 
Jereb, ki je med drugim povedala, da lokalno pridelana živila niso dražja od živil večjih dobaviteljev. 
Omenila je novost razpisov za javna naročila, ki so sedaj razdeljeni na sklope in se lahko nanje prijavljajo 
tudi manjši ponudniki. Udeleženci so bili mnenja, da kljub pestri ponudbi podeželja še vedno premalo 
sodelujejo in da bi lahko dobro prakso sodelovanja na področju turizma prenesli tudi na področje 
lokalne samooskrbe s pridelki in izdelki s kmetij.

Jožica Krašovec, Kmetijska svetovalna služba Laško in
Marina Bezgovšek, STIK

Z LOKALNO OSKRBO DO ZDRAVE PREHRANE
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V organizaciji Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne
izpostave Laško, je v Hiši generacij v
Laškem oktobra potekala že četrta regijska
likovna delavnica, katere vodja je bil
akademski slikar Denis Senegačnik.
Udeležili so se je likovniki iz društev, ki
delujejo po različnih krajih celjske regije.
Bilo jih je kar 19: Polonca Kitak (DLU Rifnik
Šentjur), Mojca Štor (DLU Rifnik Šentjur),
Angela Bele (DLLU
Mavrica Rogaška Sla-
tina), Vida Hustič
(DLLU Mavrica Ro-
gaška Slatina), Ida
Šprah (Celjski likov-
niki – sekcija KPD
Svoboda Celje), Vla-
do Geršak (Celjski
likovniki – sekcija KPD
Svoboda Celje), Štef-
ka Kordeš (Društvo
šaleških likovnikov
Velenje), Oskar Sovinc (Društvo šaleških
likovnikov Velenje), Jelka Gorenak (Žalec),
Irena Zgonc (DLLU Radeče), Boris Koteski
(DLLU Radeče), Ludvik Kos (DLLU Radeče),
Branka Dragosavac (Celje), Milena Žohar
(Likovna sekcija Laško), Klaudija Simler
(Likovna sekcija Laško), Jožica Šeško
(Likovna sekcija Laško), Anica Krajnc
(Likovna sekcija Laško), Nevenka Fantinatto
(Likovna sekcija Laško) in Alenka Kandolf
(Likovna sekcija Laško).
V ponedeljek, 10. novembra, je bila v
Muzeju Laško razstava likovnih del,
nastalih na tej delavnici.

AAvtvtororjevjeva kra kritikitikaa

V tokratnem slikarskem srečanju, ki se je
zgodilo v Laškem v čast Primožu Trubarju,
so ustvarjalci slikarsko popestrili čudovit
jesenski konec tedna. Ustvarjali so na temo
Trubarjevo mesto, koncept in vsebine pa so
bile prosto podane.

KakKakor naor na
nebu, taknebu, takoo
na zemljina zemlji

Oktobra je izšla
nova knjiga p.

Karla Gržana z naslovom V znamenju
Oriona. V njej opisuje svoje
najpomenljivejše odkritje v
dolini Gračnice, kjer se
nahajajo številna doslej
neznana gradišča, ki so
umeščena v prostor po
zvezdnih koordinatah. 
Kot v knjigi pravi avtor, smo
se ljudje »od nekdaj ozirali v
nebo in v trajnosti zvezdnih
sistemov razbirali zakonitosti
za zemeljsko varnost in
gotovost. Na svojih poteh so
nam (bile) zvezde pomenljive
sopotnice. Astro-arheologija
odkriva zanimive povezave,
ki so jih naši predniki pletli z
zakonitostmi neba. Te
zgodbe niso oddaljene.
Živimo v njihovem območju,
le prepoznati jih moramo.

Ena izmed njih je gotovo odkritje ostankov
gradišč na območju Jurkloštra in njegove
okolice v povezavi z zvezdno sliko Oriona
in drugih bližnjih ozvezdij.« Odkrito in
opisano področje p. Karel Gržan v svojem
izhodišču opredeli za neolitsko oziroma
bakrenodobno megalitsko svetišče, ki ga je
zaradi povezave nebesne slike z območji
gradišč skoraj nemogoče zanikati, temveč
kliče k nadaljnji raziskavi zanimivega
območja. Knjigo je izdal Zavod Odon
Jurklošter, kupiti pa jo je mogoče v

knjigarnah in v TIC-u
Laško.

KloštrKloštrskiski
vvečerečerii

V času, ko postajajo
večeri vse daljši, si
moramo ljudje pois-
kati notranji vir
svetlobe, da kakor
navzven tudi v naših
čutenjih ne bi pre-
vladala temina. Zato
vas vsak drugi petek
v mesecu vabimo v
jurkloštrsko kartu-
zijo, da bi obogatili
in polepšali večkrat

težak vsakdan, predvsem pa lažje prešli
zagonetne dogodke življenja. Kloštrski
večeri so namreč eni takih srečanj, ko drug
drugemu pokla-njamo modrosti bivanja in
skupaj z zanimivimi gosti razbiramo
znamenja na poti k svetlobi.
V oktobru nam je pater dr. Karel Gržan
spregovoril o svoji novi knjigi V znamenju
Oriona. 14. novembra nas je obiskal Toni
Kočevar, bivši odvisnik, ki je po bivanju v
komuni na Razborju pod Lisco svoje
življenje posvetil pomoči tistim, ki iščejo
pot iz raznih zasvojenosti. 12. decembra je
Marja Strojin v času decembrskega
pričakovanja z nami podelila izkušnje
staranja in starosti kot obdobja novih
priložnosti. 16. januarja bomo medse
povabili dr. Iva Mohoriča, zdravnika, ki
nam bo odstrl pogled na tesno povezanost
telesnih obolenj z duhovnimi in duševnimi
ranjenostmi. V poklon slovenskemu kultur-
nemu prazniku bomo 6. februarja gostili
akademkinjo dr. Zinko Zorko, ki nam bo
spregovorila o Rojenosti v narečje, serijo
kloštrskih večerov pa bomo zaokrožili 20.
marca z dr. Branislavo Belović, zdravnico,
ki bo z nami razmišljala o spoštovanju sebe
in okolja kot pogojema preživetja.

Andreja Kozmus in Jasmina Štorman

Slikarske tematike, motivi, medij in velikosti
slikovnih površin so bile neopredeljene, kar
je omogočilo širok razpon pri individualni
izbiri ustvarjalne smeri in zasnove. Začetni
konceptni pristopi so bili izbire prosti in so
omogočali vsebinsko ter slogovno svobodo.
Neomejenost, lahkotnost živopisne izbire se
kasneje izkaže v pestrosti in raznolikosti
končanih del. Nastanejo arhitekturni izseki,
ki so v slikovno površino vkomponirani prek

robne risbe, so teks-
turno poudarjeni ali
celo tridimenzionalno
izvedeni do meje objek-
ta. Tudi vedutne vsebine
so izražene kot detajli
mestne celote, njene
pobočne razgibanosti
ter pestre raztegnje-
nosti. Pojavljajo se v
mediju olja, akrila ali
akvarela. Stara mestna
jedra in detajli sakra-

lnih srednjeveških arhitektur postanejo
neizčrpen vir motiviranosti ob izboru in
selekciji idej posamez-
nega ustvarjalca. Ponu-
dba, ki jo razdaja mesto s
skrivnostno in zgodo-
vinsko vsebino starotrških
stavb, je omogočila ple-
nerističen pristop in je
tako ustvarjalce nepo-
sredno nagovorila k
sožitju in ustvarjalni vne-
mi. Nekateri so črpali
vsebine neposredno v
mestnem jedru, drugi pa
v ateljeju po predlogah
fotografij ali ustvarjenega
vtisa po predhodnem
ogledu arhitekturnih za-
snov in njihove patine.
Slogovna raznolikost,
barvne in kompozicijske

zasnove, postanejo že v začetni, ustvarjalno
konceptualni opredelitvi posameznika
odločno zadane. Bistvo te pestrosti postane
vsekakor tudi celota izbranih likovnih del, ki
opredeljuje vsakega ustvarjalca, njegovo
vsebinsko izbiro in barvitost v njegovi lastni
likovni govorici. Čeprav sta staž in slikarska
ustvarjalnost ter njeno udejstvovanje pri
posameznikih nekako respektivno nagnjena
k svobodi izraza, sta celota in raznolikost
izražena v homogenosti in kakovosti,
najprej likovnega pristopa, nato pa
končanega izdelka. Slikarska dela, ki so
nastala, nedvomno kažejo podobo zavestno
končanih in dovršenih izdelkov, ki so likovno
in vsebinsko prepoznavna in lahko berljiva
ter hkrati neposredno vezana na temo.
Raztegnjenost in pestrost posameznih
likovnih zgodb ustvarja celoto in bistvo tega
slikarskega srečanja.

Denis Senegačnik, akad. slikar

TRUBARTRUBARJEJEVVO MESTO MESTO 2008O 2008

Na paleti toplih barvNa paleti toplih barv

bomo ustvarjali za vas tudibomo ustvarjali za vas tudi

v letu 2009.v letu 2009. Sre~no!Sre~no!

^lani likovne sekcije La{ko^lani likovne sekcije La{ko

Avtorica slike: Nevenka Fantinatto

ZAVOD ODON
JURKLOŠTER

Kultura in turizem



S hrS hribiba na hra na hribib

KD Antona Aškerca vsako leto
septembra pripravi srečanje pevskih
zborov v spomin na pesnika Antona

Aškerca. Na Aškerčevini so se letos
srečali pevci KD Miklavž in MoPZ KD
Antona Aškerca ter Vokalni sestav
Rimljanke.
Pevce KD Miklavž že nekaj let vodi mlada
Rebeka Hrastnik. Močno pomlajen zbor
se je predstavil številnim ljubiteljem petja,
ki vsako leto s svojim prihodom počastijo
spomin na Antona Aškerca in spodbujajo
pevce, ki gostujejo.  Tudi domači pevci in
pevke so se izkazali. Morda še posebej
zato, ker je bil to zadnji nastop z dirigentko
gospo Alenko Štigl. Za delo, vodenje in
prijazen odnos so se ji pevci zahvalili z
darili in cvetjem. Po »uradnem« delu, saj
srečanje nima tekmovalnega značaja,  je
sledil neuradni – morda tisti najboljši. Kar
trije zbori so skupaj zapeli  pesmi, ki so
plavale s hriba na hrib.
Če smo v začetku menili, da gre za
»spopad« treh zborov z gore na goro,
Aškerčevina in Šmiklavž si namreč zreta iz
oči v oči, je proti koncu veljalo: "Z dveh
gora vsi na eno! Pesem združuje!" Pa še res
je bilo.

Milena Suhodolčan 

VVokalna skupina Rimljankokalna skupina Rimljankee

Lani smo praznovale pet let delovanja. Naš
prvi pevovodja je bil g. J. Gorič, po treh
letih prepevanja je skupino prevzela
pevovodkinja ga. Alenka Štigl. Z nami je
bila vse do zaključka letošnjega šolskega
leta. Ko nas je na Kopitniku na prireditvi
Popoldne ob citrah obvestila, da nas
zapušča, smo bile pevke zelo potrte.
Povedala nam je, da ima doma tri
otročičke, ki si srčno želijo mamico ob sebi.
Odločila se je, da se bo še bolj posvetila
družini. Čeprav nam je bilo hudo, smo
pevke razumele njeno odločitev. Tako smo
se zbrale 24. oktobra na kmečkem turizmu
Nemec v Sedražu, skupaj zapele nekaj
pesmi in se poslovile od Alenke.
Alenka! Rade se vas spominjamo, v

spominu imamo vse dni, ki smo jih
preživele skupaj, vseh pevskih revij, ki smo
se jih udeležile pod vašim vodstvom, vseh
vaših materinskih pogledov, takrat, ko nam
ni šlo najbolje. Vso srečo z vašimi tremi
srčki!

J. K.

VVokalna skupina Vokalna skupina Vodomkodomkee
prpridno pridno prepevepevaa

Pevke vokalne skupine Vodomke Laško
uspešno prepevamo že osmo pevsko
sezono. V jesenskih mesecih smo se
intenzivno začele učiti nove pesmi. Izvedle

24

Kultura in turizem

Zavod Odon Jurklošter in Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije
sta že peto leto zapored v prostorih nekdanje kartuzije v
Jurkloštru pripravila razstavo jaslic. Tudi letos so jo s svojimi
upodobitvami obogatili učenci iz osnovnih šol Jurklošter,
Dobje pri Planini in Radeč ter veroučenci iz Izlak. 
»Razstava, ki smo jo pripravili, ni le priložnost za razmišljanje o

družini, našem izvo-
ru, naši življenjski po-
ti ter širokem obzorju
in poslanstvu člo-
veka, je tudi prilož-
nost za doživetje
izkušnje duhovnosti,
ki se skladno ujema z
mojstrstvom umet-
nosti,« so razstavi na
pot zapisali avtorji. V
Jurkloštru so tako,
med drugim, na

ogled postavili jaslice akademskega kiparja Viktorja Konjedica iz
Kranja, ki so bile pred tem že razstavljene v Veroni in Parizu.
Največ letos razstavljenih jaslic so sicer ustvarili rezbarji, večinoma
z Gorenjske, koder je ta obrt najbolj razširjena. Med bolj
produktivnimi je Marjan Vodnik, ki letos razstavlja na kar 12
razstavah. V deblo oreha je z neizmerno natančnostjo vrezljal kar
42 oseb. 
Znanim jasličarjem ob bok so avtorji razstave postavili otroške
jaslice, ki v ustvarjalnosti prav nič ne zaostajajo. Uporabili so

najrazličnejše materiale: papir, glino, maso fimo, les, celo
makarone. »Mogoče so otroci bolj svobodni in še niso
omadeževani z nekimi sporočili, ki zavirajo ustvarjalnost,« je
razmišljal Drago Kozinc, ki že vse od začetka izbira jasličarje in
skupaj s prizadevnimi
domačini postavlja
jaslice. 
Najstarejši je voščeni
Jezus, položen v jasli, in
izhaja iz sredine 19.
stoletja. Posebej za
razstavo v Jurkloštru je
jaslice skoval Ljubomir
Melanšek, ki je poleg še
enega slovenskega jasli-
čarja edini, ki uporablja
kovino. »Imamo pa tudi
takšne jaslice, za katere ne vemo, na koliko razstavah bodo še
imele priložnost biti postavljene,« je dejal Drago Kozinc in
pokazal na golega Jezusa kot vladarja vesolja, pod katerim so kot
štirje letni časi upodobljene štiri gole ženske. »Te jaslice
simbolizirajo, da nič ni naše in da nam je prav vse darovano.« 

Razstava bo na ogled vse do 2. februarja prihodnje leto, in
sicer ob sobotah, nedeljah in praznikih od 14. do 16. ure, ob
nedeljah pa tudi od 8.45 do 10.15 ali po dogovoru na
telefonski številki 041 756 201. Vstopnine ni.

Jasmina Štorman

Ustvarjalnost jasličarjev ponovno na ogled v Jurkloštru

Foto: Martina Jelenc

smo tudi že nekaj nastopov. Septembra
smo se udeležile prireditve v Domu kulture
v Radečah v okviru občinskega praznika.
Počaščene smo bile nad prejetim vabilom,
saj smo prepevale skupaj z drugimi
priznanimi vokalnimi skupinami in
pevskimi zbori. Zastopale smo Občino
Laško in upamo, da smo se poslušalcem
vtisnile v lep spomin. V oktobru smo se
odzvale prav posebnemu vabilu. V
Tremerjah se je na lepo sončno nedeljo na
družabnem srečanju zbralo večje število
izletnikov iz raznih krajev Koroške in
Štajerske. Najprej so se udeležili svete
maše, ki jo je opravil gospod Danijel
Slatinek, župnik iz Dravograda. Med mašo
in na kratkem koncertu po njej smo
prepevale Vodomke. V cerkvici sv. Luke je
bilo komaj dovolj prostora za vse
navdušene poslušalce. Izrazili so željo, da
bi prišle januarja nastopat na Koroško.
Vabilo smo z veseljem sprejele. 
Vodomke skrbno izbiramo svoj repertoar.
Prepevamo umetne, narodne, nabožne in
zabavne pesmi domačih in tujih avtorjev.
Trenutno so na vrsti božične melodije, ki
dajejo prazničnemu času poseben čar. 26.
decembra – na štefanovo – bomo
prepevale tudi v cerkvi sv. Martina v
Laškem. Vabljeni vsi, ki bi radi z nami
doživeli lepoto božičnih praznikov.
Pevke vokalne skupine Vodomke in
pevovodkinja gospa Jožica Soko želimo
vsem bralcem Laškega biltena obilo lepih
trenutkov v novem letu 2009. Naj bo
življenje kakor pesem!  

Zdenka Lenko
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Knjižnica Laško

20. november, 
dan slovenskih
splošnih
knjižnic

20. november, dan
slovenskih splošnih
knjižnic, je letos pote-
kal pod geslom
»Knjižnica kot tretji
prostor«. Gre za
prostor, ki človeku za
domom in službo
pomeni neko tretje,
nevtralno zatočišče, kjer lahko
dela, se počuti domače, se v
njem srečuje s prijatelji, znanci
in se s sokrajani pogovarja o
skupnih zadevah. Tretji
prostori so lahko različni
prostori v lokalni skupnosti,
kamor ljudje radi zahajajo.
Slovenski knjižničarji smo
mnenja, da so naše splošne
knjižnice v veliki meri za
občane tretji prostori. Letos je
bil na to temo tudi razpisan
natečaj za pisanje zgodb,
povezanih s knjižnicami.
Najboljši zapisi na slovenski
ravni so izšli v posebni
publikaciji. O svojem odnosu
do knjižnice je pisalo tudi
precej naših članov. 
Ko smo razmišljali, kako naj bi
proslavili dan slovenskih
splošnih knjižnic v naši
ustanovi, smo se odločili, da
bomo za prvi del večera
organizirali branje zanimi-
vejših prispevkov naših zvestih
obiskovalcev, in sicer na
različnih mestih knjižnice.
Tako je g. Valentin Deželak
svoj zapis o vseživljenjski
sopotnici, knjigi, prebral pri
izposojevalnem pultu. G.
Klemen Grešak nam je
razmišljanje o knjižnici kot
enem od nosilcev demokra-
tičnosti podal med policami s
pravno literaturo. Gospe Miri
Slatinek Deželak in njenemu
pripovedovanju, kako pride
med knjižnične zidove po svoj
mir, smo prisluhnili sredi knjig
s psihološko vsebino. G.
Marjan Zavšek pa je pri-
spevek o laški knjižnici kot
pomembni kulturni in
domoznanski instituciji, ki naj
bi v prihodnosti dobila tudi
vlogo pravega lokalnega
informacijskega centra, pre-
bral v domoznanski sobi.
Zapisi so bili vsak po svoje
zanimivi, med njimi pa se je
pod oboki naših hodnikov
poigraval zven renesančnih
skladb iz grl Laškega aka-
demskega zbora. Svoj nastop
so pevci zaključili v prire-
ditvenem prostoru s pesmijo z
refrenom »Pustite nam ta svet,
nepokvarjen in drugačen …«
Škoda, da nismo knjižničarji

nadaljevali večera s svojimi
občutji knjižničnega prostora,

morda tudi z opisi naših
prizadevanj, da bi iz hiše, ki
nam je zaupana, prihajalo
med ljudi čim več znanj,
lepega, dobrega, osvobaja-
jočega, prijaznega … A odločili
smo se drugače. Iz skrbi za
knjižnice, za mesta obstoječih
knjižničnih gradiv in tistih, ki
še bodo prišla med nas, smo
želeli opozoriti na prostorske
probleme in se pogovarjati o
njih. Izpostavili smo pros-
torsko stisko knjižnice v
Rimskih Toplicah, skromnost
izposojevališč in po treh letih
javno ponovili dejstvo, ki je
bilo povedano že na otvoritvi
knjižnice, da z investicijami v
letih 1999 in 2005 problem
knjižničnih prostorov v
Laškem dolgo-ročno ni rešen. 
Knjižnični prostori so lepi,
prijetni, vendar so premajhni
in v roku treh let bomo
potrebovali dodatna skladi-
šča. Ta verjetno ne bodo
zahtevala velikih sredstev, radi
pa bi, da bi se zanje odločali z
oblikovano vizijo za naprej.
Radi bi, da bi se kraj
zavedal, da je knjižnična
dejavnost tesno povezana s
prostori, da je treba o njih
razmišljati in jih načrtovati
dolgoročno, sicer preostaja
le sprejemanje kratko-
ročnih, ne nujno najboljših
rešitev.
Na večeru so bila izražena
različna gledanja ustanovitelja
in knjižnice na prostorske
standarde, odpis knjižničnega
gradiva, včasih smo malo
dvignili glasove in pozabili na
občinstvo, ki bi nam morda
lahko s svojega zornega kota
povedalo kaj za nas novega.
Po vsem tem ugotavljamo, da
je bila tema o knjižnični
prostorski problematiki za
ustvarjanje vzdušja »tretjega
prostora« za prvič malo
pretežka.  Upamo, da bo
drugič lažje. Zahvaljujemo se
nastopajočim za prijeten prvi
del večera in se opravičujemo
vsem, ki jim nismo dali
priložnosti, da bi spregovorili.

Metka Kovačič

VVesti in napovesti in napovediedi
Knjižnice LaškKnjižnice Laškoo

Oktobra se nam je predstavila
celjska podružnica Društva
Hospic. Predavanje, polno
koristnih informacij, se nas je
dotaknilo s plemenitostjo pro-
stovoljcev, ki lajšajo
duševne bolečine umi-
rajočih, hudo bolnih in
njihovih svojcev. Celjsko
društvo deluje na
naslovu Kocenova ul.
8, Celje, pokličete pa jih
lahko na telefonsko
številko 03 548 60 11.
Ob dnevu reformacije
smo skupaj z JSKD
pripravili tradicionalno
proslavo. Trubarjevo leto v
knjižnici smo končali s Trubar-
jevima pridigama, ki jih je
povedal Tine Hrastnik. Svoje
pesmi so brali ljubiteljski laški
literarni ustvarjalci in gost,
pesnik Ivo Stropnik. Nastopili
so člani Mešanega pevskega
zbora Koral, večer pa smo
sklenili v muzeju, kjer smo si
ogledali različne upodobitve
Trubarja.
Tradicionalni Martinov večer

je tudi letos, čeprav je bil v
četrtek, uspel. Prisluhnili smo
izčrpnemu predavanju dr.
Petra Kapša o vinu in zdravju
ter ob prepevanju nadaljevali z
veselim, tradicionalnim dru-
ženjem. Prireditveni prostor so
polepšale laške ljubiteljske
likovnice z razstavo na temo
zidanic. 
Ustvarjalnost v Knjižnici
Laško v tem času kar ne
pojenja. Konec oktobra je pod
mentorstvom Mojce Manček in
Helene Maček potekala
stripovska delavnica za
osnovnošolce, na kateri so
otroci spoznali zgodovino
stripa, ustvarili vsak svojega
stripovskega junaka in izdelali
prvi strip. Fotografije in stripe,
ki so nastali na delavnici, si
lahko ogledate na
http://stripovskadelavnica.blog
spot.com/. Konec novembra pa
smo v sklopu predprazničnih
ustvarjalnic pletli adventne
venčke, ki zdaj že krasijo naše
domove in knjižnico. Izdelo-
vanja venčkov se je tokrat
udeležilo staro in mlado.
Delavnica je izzvenela v
pravem medgeneracijskem

druženju: brskali smo po
knjigah o božiču, dišalo je po
smrečju, zunaj je naletaval prvi
sneg in tiho se je med nas
začelo plaziti zavedanje, da so
prazniki skoraj tu ... Želimo
vam, dragi Laščani, da jih
preživite v miru in srečno! 
Ob dnevu splošnih knjižnic

smo organizirali debatno uro
za mlade. V našem srečanju
smo prisluhnili prispevku
Tamare Juričič, s katerim je
sodelovala na natečaju
Knjižnica moj tretji prostor.
Pogovarjali smo se o knjižnici,
njenih prostorih, branju idr.
Sodelujočim smo podelili
majice. V debati so si bili mladi
obiskovalci knjižnice enotni, da
Knjižnica Laško je njihov tretji

prostor, da k nam radi
prihajajo in tu
preživljajo del svojega
časa. 
V letu 2008 se lahko
pohvalimo, da smo
naredili nekaj za naši
izposojevališči v Jurklo-
štru in Šentrupertu.
Opremili smo ju z
računalniki in dosto-
pom do interneta. V

Jurkloštru je Javni nepremi-
čninski sklad Občine Laško
omogočil zaprtje balkona in
tako razširitev prostora knjiž-
nice. V Šentrupertu smo
povečali odprtost. Izposo-
jevalno delo pa sta prevzeli
gospa Danica Lokovšek in
dijakinja Tjaša Pertinač. Obe
izposojevališči bosta v priho-
dnosti deležni več pozornosti
osrednje knjižnice v Laškem.
Prireditveno leto 2009 bomo
začeli s koristnimi, praktičnimi
predavanji. Govorili bomo o
kemikalijah v vsakdanjem
življenju, o depresiji, ki lahko
doleti vsakega od nas, in o
Kitajski, ki se vse bolj približuje
tudi Evropejcem. V februarju
se bomo sprehodili po bogati
knjižni beri zdaj ne več povsem
našega patra Karla Gržana in
gostili pesnika Tomaža Šala-
muna, najprodornejšega slo-
venskega avantgardista, Pre-
šernovega nagrajenca in enega
najbolj cenjenih slovenskih
pesnikov v tujini.

Matej Jazbinšek in 
Barbara Rančigaj
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Manja Črep

ŠmarjetaŠmarjeta
Z gozdom obdana

je naša dolina,
po njej pa vijuga

reka Savinja.

Jesen je, vse je rumeno
kot klasje pšenice,

poglejte, pred nami so
Rimske Toplice.

Najlepše takrat je,
ko pšenica se klasi,

nas ne vleče v mesto,
smo rajši na vasi.

J. K.

KKer ni ničesar in je vseer ni ničesar in je vse
Kje se konča tista meja med nama?

Kje zvok zvezd zaduši nevihta?
Kje se stika elektrika najinih dotikov?

Kako daleč lahko grem, do konca premikov?
Kako naj spremenim dih, da ni usklajen s tvojim?

Kako preženem vse, kar je ostalo?

Ker je premalo.
Ker je preveč.

Ker ni ničesar in je vse.

Ko na vodi dlan zamre.

Manja Črep

Na poti iskanja sebeNa poti iskanja sebe
Sanjave so trate,

od sonca vse zlate,
tja vodi nevidna me pot.

Do zrele pšenice,
kjer mlade žanjice

brišejo s čela si pot.

Proti bistremu izviru,
da v tihoti in miru 

najdem svoj pravi izraz.

Z levico sem veter ujela,
iz dalje je ptica zapela,

pljusknem z desnico si vodo v
obraz.

TO SEM VENDAR JAZ!

Kot hiša brez vogala,
včasih trdna kot skala,

spet drugič nemočna kličem
pomoči.

Kot ladja brez krmarja,
boječa vsakega viharja,

zrem s strahom iz oči si v oči.

In je čas, ko kot otroku
na licih žari mi nasmeh,

presketajo iskre mi sreče v očeh.

DA, TO SEM JAZ!

Spet sklonim se, vodo zajamem
in žejna usta potešim.

Ozrem se proti nebu – sonce
zahaja – 

proti domu odhitim.

KAKO HITRO MINEVA TU ČAS!

Hermina Palčnik

ŠentrŠentruperuperska cestaska cesta
Šentruperska cesta
ima klancev devet,
šentruperska fara

pa dosti mladih fantov in deklet.

Kdor hoče postati
slaven gospod,

v Šentrupert mora se podati
na božjo pot.

Če bi zašel sem kakšen
objesten falot,
njemu bi fantje

v dolino pokazali pot.

Kdor je ošaben
in prezira preproste ljudi,

naj v te kraje
ne najde poti.

Kdor dobre ljudi
spoznati želi,

tu se naj sprehodi
od vasi do vasi.

Kdor dobro gostilno spoznati želi,
na Skopico se naj oglasi.

Skopička Angelca
šest križev že ima,
je brhka in urna

kot bi šestnajstletnica bila.

Prijazno besedo
za vsakega ima,

s solidno postrežbo
goste osvajati zna.

Šentruperska cesta
ima klancev devet,

kdor pa misli, da jih nima,
pa naj jih gre štet.

Po cesti dekleta
in fantje odhajajo v svet,

po njej navzgor
se radi vračajo spet.

Leopold Maček

SemSem
Kot jasen dan sem,
ki včeraj je minil, 

kot bila bi bistra voda,
ki jo nekdo je z vrča zlil.

Pošlo je hrepenenje in ni želja,
zdaj sem le še dno od dna.

Počutim se kot brodolomec,
ki kliče na pomoč,
in sklepam roke,

da nekdo mi vlije novo moč.
Otožne misli kopljejo
mi pod nogami svet,

a se pobiram –
želim živeti spet in spet.

Nenehno sprašujem se:
»Čemu?

Zakaj hočeš vzeti me od tu?«
Ne rabim miloščine in ne utehe,

če je bolezen kazen za vse moje grehe.

Zdaj vsako jutro
in dan za dnem,

zahvalim Bogu, da sploh še SEM.
Tako gradim v življenju

spet si novo pot,
morda prav ta me pelje k sreči

in daleč stran od zmot.
Preveč bilo je bolečin
in grenkih spoznanj,

o, Bog, daj vsaj enkrat živeti
mi življenje iz sanj.

Hermina Palčnik

Foto: Jože Blagotinšek
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8. SREČANJE SL8. SREČANJE SLOVENSKEGAOVENSKEGA
DRUŠTVDRUŠTVA TRANSPLA TRANSPLANT –ANT –

SEKSEKCIJE JECIJE JETRATRA
Tako, kot je v navadi, smo se tudi letos, že
osmič zapovrstjo, na prvi petek v oktobru
zbrali bolniki s presajenimi jetri s

spremljevalci, prijatelji ter medicinske sestre
in vodstvo Slovenskega društva Transplant.
Srečanje smo tokrat, 3. oktobra, organizirali
v Laškem, za organizacijo pa so poskrbeli
Mojca Krajnc, Blaž Krajnc, Tina Belej in
Pavli Ojsteršek.
Po jutranjem zboru pred Kulturnim centrom
Laško smo se odpravili na ogled Pivovarne

Laško in Muzeja Laško ter se nato ponovno,
vsi skupaj, zbrali pred ploščadjo Kulturnega
centra, kjer nas je na navdušenje mnogih
pričakala Pihalna godba Laško. V dvorani
Kulturnega centra Laško nas je nagovorila
direktorica STIK-a, ga. Andreja Križnik, ki
nam je velikodušno ponudila dvorano, ga.
Cvetka Jurak je udeležencem predstavila

Thermano, d. d., ki je vsakemu obisko-
valcu podarila tudi vstopnico za kopanje
v novem Wellness centru Zdravilišča
Laško. Pozdravila pa sta nas tudi ga.
Metka Kosem, predsednica sekcije jeter,
in g. Martin Brilej, predsednik
Slovenskega društva Transplant. 
Po ogledu kratkega predstavitvenega
filma o Laškem in njegovi okolici smo se

odpravili na kosilo v Hotel Hum, ki sta mu
sledila prijetno druženje in spoznavanje
novih obrazov, ki so se nam pridružili v tem
letu. Za prijetno vzdušje ob kosilu in po
njem je ves čas skrbel duo ALI-BI. Vseh
skupaj se nas je zbralo več kot sto in
preživeli smo čudovit dan, ki bo mnogim
ostal v lepem spominu.

Veseli smo bili, da so se našemu vabilu
odzvale tudi medicinske sestre iz oddelka
abdominalne kirurgije Kliničnega centra iz
Ljubljane in iz gastroenterološke klinike v
Ljubljani. Na žalost pa se zdravniki to leto
srečanja niso udeležili, saj je sočasno
potekal strokovni seminar na Bledu.
Srečanje je kar prehitro minilo, ob koncu
dneva smo se tako poslovili z nasmehi in
zadovoljstvom na obrazu, uspelo pa nam je
spodbuditi tudi druge člane društva, ki so
obljubili, da bodo srečanje prihodnje leto
organizirali v Novi Gorici.
Srečanje sekcije jetra v Laškem so
omogočili STIK Laško (ga. Andreja Križnik),
Thermana, d. d. (g. Roman Matek in ga.
Cvetka Jurak) in Radenska, d. d. (g. Tomaž
Blagotinšek). Zahvaljujemo pa se tudi
Pivovarni Laško, d. d., Pihalni godbi Laško,
dirigentu g. Ivanu Medvedu, osebju TIC-a
Laško, osebju Hotela Hum in hostesi
Kulturnega centra Nataliji Bremec. Še
enkrat, vsem Vam, iskrena hvala.

Tina Belej in Pavli Ojsteršek

Zaključek usposabljanja inZaključek usposabljanja in
izobraževizobraževanja za vanja za vodenje skupinodenje skupin

starstarih ljudi za samopomoč v Laških ljudi za samopomoč v Laškemem

18. novembra 2008 sta v Zlati dvorani
podjetja Thermana potekala zagovor nalog
in zaključna slovesnost Usposabljanja in
izobraževanja za vodenje skupin starih ljudi
za samopomoč, ki se je pričelo septembra
lani in je obsegalo skupno 120 ur
teoretičnega in praktičnega dela. Med
usposabljanjem so prostovoljke obiskovale
predavanja, brale temeljno in dodatno
gradivo, pisale refleksije na prebrano
gradivo, hospitirale na že delujočih skupinah
starih ljudi za samopomoč, se pripravljale na
ustanovitev lastne skupine ter napisale in
zagovarjale zaključne naloge. V uspo-
sabljanje in izobraževanje je bilo vključenih
17 prostovoljk iz različnih lokalnih okolij, in
sicer Žalca (Center za socialno delo Žalec in
Dom Nine Pokorn), Celja in Laškega (Dom ob
Savinji Celje, Dom starejših Laško), Radeč in
Sevnice (Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu). V času izobraževanja sta
bili ustanovljeni dve domski skupini (Dom ob
Savinji Celje in Dom starejših Laško) in ena
zunanja v Občini Radeče. Druge voditeljice
pa so bodisi že vodile skupino ali pa so se
priključile že delujoči skupini kot sovo-
diteljice. Z vključitvijo novih prostovoljk v
izobraževanje se je mreža skupin starih ljudi
za samopomoč razširila tudi na območje
Občine Radeče in v Trubarjev dom upoko-
jencev Loka pri Zidanem Mostu. Uspo-
sabljanje je organizirala Zveza društev za
socialno geronotologijo Slovenije v
sodelovanju z lokalnim Medgeneracijskim
društvom za samopomoč Savinja. 
V času izobraževanja so se med udele-
ženkami stkale pristne vezi, ustanovila se je
prijateljska skupina, ki pomeni razširitev
socialne mreže za prostovoljke in vse ostale,
ki smo bili vključeni v proces prenosa
osebnih izkušenj in teoretičnih znanj v času
usposabljanja. Znova smo tako ozavestili
dejstvo, da je za kakovosten odnos potreben
pristen medčloveški odnos v obliki oboje-
stranske komunikacije, upoštevanja drug
drugega, aktivnega poslušanja ter spo-
štovanja in sprejemanja drugega takšnega,
kot je. Možnost izbire nam ponuja ures-
ničitev lastnih želja in potreb ter pomaga
ohranjati našo avtonomnost v potrošniškem
svetu.

Zaključno srečanje je bilo namenjeno
zagovoru nalog, podelitvi potrdil o
zaključenem usposabljanju in
izobraževanju ter druženju prostovoljk,
financerjev in drugih podpornikov
programa skupin starih ljudi za
samopomoč. V prijetnem okolju Zlate
dvorane in med prijaznimi ljudmi smo
prisluhnili govornicam Danici Matjanec,
predsednici Zveze društev za socialno
geronotologijo Slovenije, Meliti Zorec,

organizatorki lokalne mreže v Med-
generacijskem društvu za samopomoč
Savinja, in Slavici Grobelšek, predsednici
MDS Savinja. Kratek kulturni program pa
nam je pripravila skupina starih ljudi za
samopomoč Beseda besede iz Doma ob
Savinji Celje, katere voditeljica Ljudmila
Conradi je bila tudi ena od prostovoljk, ki
so zaključile usposabljanje v Laškem. Člani
skupine Beseda besede so prisotnim
prebirali avtorske pesmi, v katerih so se
dotaknili minevanja, mladosti, ljubezni,
življenja v domu, voditeljica Ljudmila pa je
doživeto ubesedila Minattijevo pesem
Nekoga moraš imeti rad.
Vsaka prostovoljka s svojo edinstvenostjo,
enkratnostjo in neponovljivostjo prinaša
kamenček v mozaik spletanja novih vezi,
zmanjševanja osamljenosti starih ljudi ter v
zadovoljevanju nematerialnih potreb velike
družine, v katero je na ravni celotne države
vključenih okoli 5.200 starih ljudi, 755
voditeljic, ki delujejo v 486 skupinah starih
ljudi za samopomoč.

Melita Zorec, 
organizatorka lokalne mreže, nosilka

usposabljanja in izobraževanja

ZZdrdravstvavstveni domeni dom
LLaškaškoo

Ob svetovnem dnevu hoje smo
hodili tudi v Laškem

Svetovni dan hoje je bil 15. oktobra, v
Laškem smo ga obeležili v soboto, 11.
oktobra, z izvedbo Vsesplošnega testa
hoje na dva kilometra. Potekal je v parku
Zdravilišča Laško od 9. do 12. ure po
vodstvom ekipe zdravstvenih delavcev
Zdravstvenega doma Laško in fizio-
terapevtke Majde Klakočer. Udeleženci
vsesplošnega testa hoje so bili vabljeni
prek medijev, a je bila žal udeležba slaba.
Udeleženci so s hitro hojo na dva
kilometra preizkusili svojo telesno
zmogljivost, dobili zdravstvenovzgojni
nasvet glede gibalne dejavnosti ter
naredili nekaj koristnega  za svoje telo v
lepem sobotnem dopoldnevu.
Kot izvajalci preventivnih programov si
želimo, da bi dali ljudje več poudarka na
telesno dejavnost in jo redno izvajali.
Hoja je namreč najpreprostejša in
najprijetnejša vadba za izboljšanje
telesnega in duševnega počutja. Je
ustrezna oblika telesne dejavnosti za vse
starostne skupine ljudi in za vse ravni
telesne zmogljivosti. Zavedati se
moramo, da sta gibanje in telesna
dejavnost zelo pomembna varovalna
dejavnika zdravja. Gibanje naj postane
vaša želja, potreba in naj bo čim
pogosteje vključena v vaš vsakdan.
Vabljeni na naslednji Vsesplošni preizkus
hoje na dva kilometra. Izvajamo jih
dvakrat letno aprila in oktobra, datum
izvedbe bo objavljen v medijih, na
oglasni deski in spletni strani
zdravstvenega doma.

Damjana Ključevšek
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Območno zdrObmočno združenje Ruženje Rdečega krdečega križa Liža Laškaškoo

DELDELOVNO V KRAOVNO V KRAJEJEVNIVNI
ORORGANIZAGANIZACIJI RK RIMSKECIJI RK RIMSKE

TTOPLICEOPLICE

Sredi oktobra je bila v Rimskih Toplicah
druga krvodajalska akcija letos za potrebe
celjske bolnišnice. Organizatorja Območno
združenje RK Laško in KORK Rimske
Toplice sva bila z udeležbo zadovoljna.
Veseli nas, da krvodajalci skrbijo za svoje
zdravje in si prizadevajo nadaljevati svoje
humano poslanstvo, še bolj smo veseli
mladih, ki začenjajo darovati kri. Tudi letos
se je izkazalo, da zaradi službe nekateri
krvodajalci niso mogli priti na akcijo. Vsem,
ki bi hoteli darovati kri, sporočamo, da
lahko to storijo v jutranjem času vsak
delovni dan od ponedeljka do četrtka
na Oddelku za transfuzijo v Splošni
bolnišnici Celje.
V naši krajevni skupnosti živi 185 krajanov,
ki so starejši od 75 let. Vse smo povabili na
tradicionalno srečanje, ki smo ga tokrat
organizirali ob delni podpori Društva
upokojencev Rimske Toplice. Srečanja se je
udeležilo 56 oseb. Kulturni nastop, ki so ga
izvajali malčki iz vrtca in učenci osnovne
šole ob pomoči njihovih mentoric, je
privabil nasmeh na lica. Oči so žarele, tudi
nekaj solzic se je utrnilo, ko smo jih
poslušali in gledali. V nagovorih
predsednika DU Rimske Toplice in
sekretarja Območnega združenja RK Laško
je bilo izraženih veliko besed zahvale

starejšim za »pretakanje življenjske
energije, modrosti in izkušenj na mlade –
učeno rečeno, za prizadevanje za
medgeneracijsko sožitje. Dobrim željam
smo dodali še to: »Da bi še dolgo zdravi
uživali 'penzijo'.« Po kosilu je za prijetno
vzdušje poskrbel gospod Jazbinšek.
Harmonika je privabila plesalce in lepo je
bilo slišati ubrano petje ljudskih in
ponarodelih pesmi. Tudi za pogovor je bilo
dovolj časa, obljubili smo si, da se drugo
leto zopet zberemo na srečanju.
Nekateri krajani imajo majhne dohodke, so
izgubili službo ali se še niso uspeli
zaposliti, se jim je gmotno stanje
poslabšalo zaradi bolezni ali nesreče,
nekateri upokojenci dobivajo zelo nizko
pokojnino itd. To je le nekaj vzrokov za
potrebno materialno pomoč. Iz pošiljke
intervencijskih zalog EU smo 45 osebam
razdelile prehrambene pakete z večjo
količino mleka. Upamo, da smo omilili
stiske v družinah.
Vsak 1. torek v mesecu ima KORK Rimske
Toplice od 16. do 17. ure določen čas za
svetovanje in pomoč Rdečega križa. V
tem času se lahko oglasite v pisarni
krajevne skupnosti. Prisluhnili vam bomo
in pomagali v okviru naših možnosti.

Predsednica KORK Rimske Toplice
Marjana Šantej

V OKV OKTTOBRU IN NOVEMBRUOBRU IN NOVEMBRU
PEPET JUBILT JUBILANTANTOVOV

Leto z veliko naglico hiti k svojemu koncu
in z njim tudi naši lepi in nepozabni obiski
slavljencev, občanov, ki so v letošnjem letu
slavili 90. rojstni dan. Le dve občanki sta
nam še ostali čisto za konec leta in tako
bomo tudi mi sklenili ducat obiskov in
prijetnih srečanj. V oktobru in novembru je
bilo kar pet takšnih, ki so slavili. 
Prva slavljenka v oktobru, h kateri smo se
podali v blok, na Badovinčevo ulico v
Laškem, je gospa Ljudmila Jakopič. Kljub

začetnim pomislekom v bloku zadovoljna
živi že 18 let. Poleg župana Franca
Zdolška smo jo pozdravili še predstavniki
Krajevne skupnosti Laško, Rdečega križa in
Društva invalidov občine Laško. V
majhnem stanovanju smo se dobro stisnili
skupaj, da smo lahko naredili skupinsko
fotografijo. Milka, kakor je bolj vajena, da
jo kličejo, izhaja iz Dobja. Po poroki sta se
z možem preselila najprej v Rečico, nato pa
na Kuretno. V zakonu sta se jima rodila
sinova Ivan in Bogomir, danes pa ima Milka
še dve vnukinji, tri pravnukinje in enega
pravnuka. Branje knjig je njena posebna
strast, sicer pa si dneve krajša s krajšimi ali
malo daljšimi sprehodi. S spomini je segla
v leta, ko je še veliko delala na zemlji
doma, pa tudi drugod. Kadar ji je le
dopuščal čas, se je lotila tudi ročnih del –
kvačkanja, pletenja in predenja. Le kot
dekle je bila nekaj časa zaposlena pri
rudniku, na separaciji. Na fotografiji je prva
iz leve, na njej pa je tudi njena edina še
živeča sestra Micika iz Rečice pri Laškem. 
Druga slavljenka, ki smo jo v tem času
obiskali, je Marjana Ožek iz Rimskih

Toplic. V družbi predstavnic tamkajšnje
organizacije Rdečega križa in krajevne
skupnosti smo jo obiskali na njen 90.
rojstni dan. Skupaj s hčerko Doro, ki živi v
Celju, sta nas pričakali ter nato ob dobrih
keksih in potici, ki jih še vedno sama speče,
kramljali o njenem življenju. Povedala nam
je marsikaj zanimivega. Med drugim to, da
hodi zgodaj spat (takoj po dnevniku) in spi
kot hrček do sedmih zjutraj. Zadnja leta
zimo za kratek čas preživi pri hčerki, potem
pa se zopet rada vrne v svojo hiško. Čas si
krajša z izdelovanjem rezancev, ribane
kaše, peko raznih peciv in potic …, sicer pa
so njeni obroki hrane bolj pusti. Največkrat
iz zelenjave, ki si jo še sama pridela.
»Morda prav zato tudi dolgo živim,« je
dejala. Ponosna je na brata, po katerem se
v Rimskih Toplicah imenuje Čanžekova
ulica; takšen je bil seveda tudi njen dekliški
priimek. Sicer pa je imela troje otrok, poleg
Dore še hčerko Magdo in sina Bojana. Ob
njenem rojstnem dnevu so jo razveselili
tudi otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Ostržek. 
Samo dva dni pozneje smo se podali v
rečiško dolino, se povzpeli malo navkreber
in prišli do Pruglovih, kakor se po domače
reče in kjer živi Terezija Podbevšek.

Čeprav je bila ena od enajstih Lahovih
otrok iz Velikih Grahovš, je sedaj ostala
sama. Ko se je pred 56 leti poročila s
Podbevškovim Nandekom, sta si ustvarila
dom tukaj, kjer so še danes. V zakonu sta
se jima rodili hčerki Štefka in Zinka. Veliko
je bilo treba delati, saj je pri Pruglovih
velika kmetija. Na njen rojstni dan smo jo
skupaj s podžupanom Klemnom Greša-
kom obiskali še predstavniki Rdečega križa
in Društva upokojencev Rečica. Čeprav je
gospa Rezika priklenjena na invalidski
voziček, se dobro počuti. Hčerka Zinka in
vsa njena družina lepo skrbijo zanjo. Naj
omenimo, da v Pruglovi hiši trenutno živijo
kar štirje rodovi. Mama Rezika, naša
slavljenka, hčerka Zinka in vnukinja z
družinama ter mala pravnukinja.
In kot za posladek končno še edina moška
med letošnjimi slavljenci. Oba sta Martina,
zato sta praznovala lep praznik ob
martinovem. Martina Zavška, ki se lahko

pohvali, da praznuje skupaj z našo občino,
saj ima rojstni dan ob občinskem prazniku,
smo obiskali v domu upokojencev, kjer živi
že tri leta. Obisk je bil velik in glasen. Ob
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smo lep jesenski dan, ki se je že poslavljal,
ko smo pristopili k edinstveni, pravljični
leseni hiški s prav tako lesenim dimnikom
in k naši Tereziji, in se je verjetno naredil
posebej za našo slavljenko. Ko je zadonela
pesem šentruperskih pevcev, je
»prikukala« iz hiške, sedla na »gank«in
počakala, da je pesem izzvenela do konca.
Sledila so voščila, skupno fotografiranje in
družaben klepet ob dobrotah, ki so jih
pripravili domači. Gospa Rezika je ostala
od lani, kljub pljučnici, ki jo je spomladi
prebolela, prav takšna, kakršno smo videli
prejšnje leto in kakršne smo vajeni.
Razumna, čila in prijetna sogovornica. Med
darili smo ji poklonili tudi povečano lansko
skupinsko fotografijo, da bo na njej lahko
razbrala, kdo vse je letos držal besedo
oziroma se je izneveril. Tudi v imenu
uredništva Laškega biltena iskrene čestitke. 

SREČALI SO SE KRASREČALI SO SE KRAJJANIANI
SEDRASEDRAŽAŽA, VRHA IN RIMSKIH, VRHA IN RIMSKIH

TTOPLICOPLIC

V oktobru in novembru so naše krajevne
organizacije Rdečega križa iz Rimskih
Toplic, Sedraža in Vrha nad Laškim

pripravile srečanja svojih krajanov nad
določeno starostno mejo. Na Vrhu in v
Sedražu, kjer s pomočjo krajevne skupnosti

in sponzorjev srečanje pripravijo vsako
leto, so medse povabili vse svoje krajane in
člane RK, ki so stari 70 in več let. Pri obeh
organizatorjih je bilo srečanje pod-
krepljeno z bogatim kulturnim programom
in prijetnim druženjem. Obeh srečanj se je
poleg predstavnikov domačega kraja in
društev ter organizacij udeležil tudi župan
Občine Laško Franc Zdolšek. Ob veselem
vzdušju so si dejali, da se drugo leto zopet
zberejo skupaj. 

Vlado Marot 

EKIPEKIPA PRVE POMOČI  IZA PRVE POMOČI  IZ
VRVRTTCA LCA LAŠKAŠKO ZNOVO ZNOVA NAA NA
REGIJSKEM PREREGIJSKEM PREVERVERJJANJUANJU

V Javnem zavodu Vrtec Laško med drugim
skrbijo, da so njihovi zaposleni dobro
podkovani v nudenju prve pomoči. Tako bi
lahko sklepali, ker njihova ekipa med 12
ekipami iz celjske regije že nekaj let častno
zastopa barve naše občine. Tudi letos se je
ekipa prve pomoči Vrtca Laško, ki jo za

preverjanje pripravlja Območno združenje
Rdečega križa Laško s strokovnimi
sodelavci, dobro odrezala in ob
kvalitetnem znanju dosegla lep uspeh.
Dosegli so le pet odstotkov slabši rezultat
od prvouvrščene ekipe iz Šentjurja. Kot je
dejal vodja tekmovanja, mag. Igor Bizjak,
dr. med., predstojnik Urološkega oddelka
Splošne bolnišnice Celje, je znanje ekip
odlično, njihove razlike v znanju pa
minimalne. 
Sicer pa smo tudi letos za regijsko
tekmovanje iz laške občine zagotovili dva
ocenjevalca tekmovanja, Franca
Vindišarja, dr. med., in Tomaža Kavzerja,
dipl. zdrav. teh., sam sem vodil računsko
komisijo, Matic Marot pa je ob pomoči
Tomaža Koprivca zagotovil računalniško
podporo na tekmovanju. Ekipi Vrtca
iskreno čestitamo. 

NANAJSTJSTAREAREJŠA OBČANKAJŠA OBČANKA
TEREZIJTEREZIJA PUSAR STA PUSAR STOPOPA VA V

102. LE102. LETTO STO STARAROSTIOSTI

»Ob lanskem obisku ste mi obljubili, da
pridete vsi,« je v telefonskem pogovoru
nekaj tednov pred 101. rojstnim dnevom
dejala naša najstarejša občanka Terezija

Pusar iz Mačkovca pri Šentrupertu. Pa smo
res bili skoraj vsi, kakor lani, ko je
praznovala 100 let. Terezija in njena
nečakinja Marija z družino so nam
pripravili prisrčen sprejem. Občudovali

županu Francu Zdolšku smo mu prišli
čestitati še predsednik KS Laško Martin
Kokotec, predsednik laškega Rdečega
križa Mirko Štuhec in prostovoljka RK
Štefka Flis, predsednik Društva invalidov
občine Laško Miha Lončar in njihova
predstavnica Zdenka Jakopič ter manjša
skupina godcev in pevcev iz društva Veseli
upokojenci. Bilo je veselo, kakor se za
takšen praznik spodobi, in tako, kakršno je
bilo njegovo življenje. Kljub različnim
neprijetnostim v življenju je ohranil dobro
voljo, veder nasmeh in veselje v prijetni
družbi. Martin sicer izhaja s Tovstega nad
Laškim. Kruh si je služil kot rudar v laškem
rudniku, kamor se je vozil s kolesom, in z
delom na šest hektarjev veliki kmetiji. V
posebno veselje mu je bila skrb za živino. V
zakonu sta se jima rodila sin Alojz in hčerka
Cvetka, njegov rod pa se je sedaj povečal
za štiri vnuke. Njegova edina večja
neprijetnost je, da slabše sliši, zato so pač
pogovori bolj glasni.
Našega zadnjega slavljenca po datumu
rojstva, Martina Plahuto z Vrha nad

Laškim, pa smo presenetili tako, da smo
njemu v čast voščilo opravili kar na
srečanju krajanov Vrha nad Laškim, kjer je
v prijetni družbi s svojimi znanci in prijatelji
lahko nazdravil za svoj okrogli jubilej.
Martin, ki je dolga leta živel na Vrhu, sedaj
že dve leti živi pri hčerki blizu Rimskih
Toplic. Padec v silos bi lahko bil usoden,
vendar si je takšen, kakršnega poznamo,
poln volje, energije in klen, dobro
opomogel. Sicer pa Martin izhaja iz Dobja
pri Planini. Njegovo življenje je bilo bogato
in zanimivo. Omenimo naj samo, da je
gotovo eden redkih mož v okolici, ki je
nekaj časa delal v rudniku zlata. Kot
skromen in priden mož se je naučil skoraj
vseh del. V zakonu sta se jima rodila hčerka
Martina in sin Vinko, ki sedaj z družino
nadaljuje tradicijo kmetovanja. Njegov rod
se je povečal za tri vnuke in dva pravnuka.
Po poškodbi si je dobro opomogel in
hčerki pomaga pri raznih gospodinjskih
delih. Rad tudi bere in gleda televizijo.
Njegova posebna ljubezen pa je šport, še
zlasti smučanje, saj je v mladosti kot
smučar osvajal dobre rezultate. Druga
velika ljubezen pa so konji, ki so bili njegovi
stalni spremljevalci na kmetiji. Kdaj pa kdaj
se malo poglobi tudi v politiko, dolga leta
pa je bil tudi aktiven član gasilskega
društva Vrh. Voščili smo mu župan Franc
Zdolšek, Stanko Selič v imenu KS in
gasilcev, predsednica Rdečega križa Vrh
Marija Krajnc in seveda vsi prisotni na
srečanju.  

ZAHVZAHVALA IN VO[^ILOALA IN VO[^ILO

Obmo~no zdru`enje Rde~ega kri`a La{ko skupaj z vsemi krajevnimi organizacijami Rde~ega kri`a v la{ki ob~ini vsem svojim zvestim
~lanom, krvodajalcem, predavateljem, mentorjem kro`kov RK na osnovnih {olah, prostovoljcem, sodelavcem, donatorjem, Ob~ini
La{ko in vsem, ki nam stojite ob strani, ob iztekajo~em se letu `eli izraziti iskreno besedo zahvale.
Vsem `elimo lepo praznovanje bo`i~nih in novoletnih praznikov. V novem letu pa vam `elimo, da bi imeli vsi veliko trdnega zdravja,
miru, blagostanja in razumevanja. Nadejamo se prijetnega sodelovanja z vsemi in `e vnaprej hvala vsem, ki boste z nami in nam
pomagali.                                                                                     

Obmo~ni odbor Rde~ega kri`a La{ko
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CC entent er  ster  st arar ejš ih -  Hiša generejš ih -  Hiša gener aci j  Laci j  L aškašk oo
Hiša generacij LaškHiša generacij Laško dopolnilao dopolnila

trtr i leta delovi leta delovanjaanja

30. novembra je naša hiša upihnila 3.
svečko na torti svojega delovanja, zato
smo 25. novembra pripravili kulturno
prireditev, ki je odražala
dejanja naših treh let; bili
smo pridni, dobrodušni,
dobrodelni, ustvarjalni,
učljivi in željni osvajati
nova znanja ter navezovati
nova poznanstva, zato
nismo bili le za štirimi
stenami, šli smo zunaj
naših meja v hiši in v naših
glavah. Vsak dan med 9. in
11. uro pri nas potekajo
ustvarjalne delavnice in
vsak torek se pri nas kleklja
že od jutranjih ur. Verjetno
ste že opazili, da vsak torek
in četrtek med 15. in 16.
uro obhodi bregove
Savinje naša skupina za
nordijsko hojo, ob četrtkih
zvečer pa je v naši dvorani
luč, ki sveti kar dvema
skupinama za telovadbo. Enkrat mesečno
pa nas je moč videti tudi v Supermarketu
Tuš v Laškem, kjer se nam lahko
pridružite pri raznih ročnih spretnostih. V
zimskem času že poteka osnovni
računalniški tečaj, na katerega se še
vedno lahko prijavite, individualno pa se
lahko naučite tudi igranja na klasično
kitaro.

Naša hiša, Hiša generacijNaša hiša, Hiša generacij

služi čudežnim namenom. Na voljo je
ustvarjalnim in pridnim ženam. Dnevno
se v njej zbiramo skupinice iz Laškega in
drugih krajev občine. Veliko je predavanj
in prireditev – dobro obiskanih in
poučnih.
Vse življenje se učimo, ustvarjamo,
pišemo, slikamo, klekljamo, pletemo,
šivamo, režemo, lepimo, delamo umetne
rožice, nabiramo sveža zelišča za šopke in
prave čajčke. V stiski tudi pomagamo z
našim Medgeneracijskim društvom za
kakovostno starost osamljenim in bolnim
ljudem. Naš moto je: ti pomagaj meni, jaz
pomagam tebi in skupaj zmagujemo.
Tukaj, kdor hoče in more, lahko tudi
pleše, na pohode hodi, telovadi, poje, riše
in se vsak zabava po svoje. Skratka, tukaj
so delavnice za vse generacije, posebno
pa za dedke in babice. Za vse to pa
skrbijo naše pridne deklice:

Irenca, Milenka, Petra in Marjetka, ki naše
so čudežne kamilice.

Hedi Peterkovič

Že od vsega začetka pa se pri nas krepi
tisto, kar je za čas, ko denar narekuje
smisel življenja, nedojemljivo –
prostovoljstvo. Naše mentorice in
mentorji iz dneva v dan, iz tedna v teden,
iz meseca v mesec obiskujejo našo hišo,
razdajajo svojo dobrovoljnost in

pozitivno energijo
našim obiskovalcem,
predajajo svoje znanje
v upanju, da ne bo šlo v
pozabo, in pri tem
neznansko uživajo …
Dajejo tisto malo, tisto
lepo, toplo in ne-
precenljivo in to brez-
plačno. Marsikdo jim
reče, kako ste neumni,
da zastonj delate; a to
so ljudje, ki ne vedo,
kako lep je občutek, ko
nekaj podariš brez
pričakovanja, da boš za
to kaj dobil, in se ti
povrne tisočkrat s
tistim pogledom hva-
ležnosti obdarovanca
… in takrat se bogastvo

plemeniti v bankah naših prostovoljk in
prostovoljcev, katere sedež je v njihovih
dušah. In le to bogastvo ima pravi pomen
v našem življenju in le to bogastvo nam
bo ostalo tudi takrat, ko bodo kovanci
odžvenketali svoj ples.

Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti

Petje in dobra volja 

Minilo bo skoraj leto, odkar je v sejni sobi Društva upokojencev
občine Laško nastala manjša pevska skupina. Temu je botroval
zgolj slučaj, kajti pevska skupina v okviru DU ni nastala
načrtovano. Ko pa se po dolgih letih ponovno srečajo osebe, ki
ljubijo glasbo, predvsem pa zborovsko petje, je tema pogovora
zagotovo glasbeno obarvana. In tako je bilo tudi v tem primeru.
Beseda je dala besedo in kaj kmalu se je zbralo nekaj ljubiteljev
zborovskega petja, ki so s sabo pripeljali tudi znance ali
prijatelje. Danes ta pevska skupina prerašča v komorni mešani
pevski zbor Društva upokojencev občine Laško. Zanj smo izbrali
ime Jesen. Sestavljajo ga pevci in pevke, ki jim tovrstno petje
pomeni popestritev vsakdana, vaje jim ne pomenijo
obremenitve, med sabo se razumejo, spoštujejo, drug drugemu
pomagajo in se spodbujajo. Povedano nekoliko poetično – v

zborčku vlada harmonija, ki se odraža tako v pesmi kot besedi.
Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je takšno stanje tudi in
predvsem zasluga dobre vodje, zato si vsi člani in članice
štejemo v čast, da je umetniško vodenje sprejela gospa Jožica
Soko, dobitnica številnih nagrad in priznanj. V slabem letu je k
nam pristopilo kar nekaj dobrih pevk in pevcev in vsakega
posebej se zelo razveselimo. Že v naslednjem letu načrtujemo,
med drugim, tudi nastop na območni reviji pevskih zborov.
Tretje življenjsko obdobje lahko preživljamo na različne načine.
Predvsem je pomembno, da človek ni sam. Če se že ne ukvarja
s športom, pa je priporočljiva vsaj rekreacija in z njo vred
druženje. In če druženje spremljajo lepa pesem, dobra volja in
veselje, je to pol zdravja. Dragi upokojenci, upokojenke, ljubitelji
zborovskega petja, pridružite se nam!

Danica Klukej

DRUŠTVDRUŠTVO UPOKO UPOKOOJENCEJENCEV OBČINE LV OBČINE LAŠKAŠKOO

Misel vodi vse stvari, misel jih rodi in oblikuje;
~e ~lovek dobrih misli dela in govori, sre~a vedno mu sledi …

DRU[TVO UPOKOJENCEV LA[KO VO[^I VSEM SVOJIM ^LANOM, 
VSEM LA[KIM UPOKOJENCEM IN VSEM LJUDEM DOBRIH MISLI IN DEJANJ, 
DA JIH SRE^A VODI SKOZI LETO 2009!

V svoje vrste vabi vse upokojence iz La{kega, Marija Gradca in Vrha nad La{kim.
Obogatite svoje `ivljenje s kulturnimi, {portnimi in dru`abnimi aktivnostmi, ki jih organiziramo v
dru{tvu. Na vas ~akamo vsak TOREK v dru{tvenih prostorih NA SAVINJSKEM NABRE@JU 6 V
LAŠKEM.

Program izletov, pohodov, {portnih dejavnosti in dru`abnih sre~anj bo na ogled v razstavni omarici PRI CENTRU ZA SOCIALNO
DELO V LA[KEM.

SRE^NO IN NASVIDENJE!
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Oglas

Pridobite si odli no znanje in podjetniško podporo vse na enem mestu 
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE – ZRE E, ENOTA LAŠKO 

                

 SISTEM USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA KVALITETO BIVANJA IN DELA 
Cilj projekta je razvoj znanj in veš in za delo in življenje. S posodabljanjem sistemov izobraževanja, 
usposabljanja in spodbujanjem vseživljenjskega u enja želimo vzpodbuditi udeležbo posameznikov v proces 
u enja ter jim omogo iti možnost za zaposlitev in ve jo mobilnost. Delodajalce bomo spodbujali k zavedanju o 
pomembnosti vklju evanja zaposlenih v izobraževanja, usposabljanja in nagrajevanja.  
U enje je nujno v vseh starostnih obdobjih, zato se nam pridružite pri izvedbi:  
- posvetov in delavnic med dijaki, u enci, delodajalci, starši, šolami, svetovalnimi delavci na temo deficitarnih 
poklicev, nadaljnji u ni in poklicni karieri, zaposlitvenih možnosti … 
- brezpla nih delavnic: ra unalniški te aj, jezikovni te aji, te aji varne vožnje, te aji za nosilce turisti ne 
dejavnosti, kuharske delavnice, delavnice na temo ohranjevanja podeželja, okoljske delavnice, te aji
restavriranja, etno krožki, javni nastopi, poslovno komuniciranje in pogajanja idr 
Vašo prijavo lahko oddate na Šolski center Slov.Konjice – Zre e, tel. 03 757 18 23 ali e-naslov info-
scsk@guest.arnes.si
Projekt pokriva ob ine Slov. Konjice, Vitanje, Zre e, Oplotnica, Polj ane, Vojnik, Slov. Bistrica in Laško ter 
poteka v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Šolski center Slov. Konjice – Zre e; Unior Zre e, d. d., CPI in ETNO 
EKO Šentjur. 
Rezultati projekta:  
- Motiviranje udeležencev za izobraževanja in usposabljanja 
- Ohranjanje kulturne in naravne dediš ine – preverjanje in razvoj nove nacionalne poklicne kvalifikacije 

Interpretator kulturne dediš ine 
- Razvoj nove nacionalne poklicne kvalifikacije Utopni kova
- Ve ja prepoznavnost in promocija deficitarnih poklicev 

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA U ENJA SAVINJSKA 
CVŽU Savinjska predstavlja model dolgoro nega povezovanja klju nih nosilcev informiranja, svetovanja ter 
razli nih oblik vseživljenjskega u enja in organiziranega samostojnega u enja v celotni regiji. Mreža partnerjev 
zagotavlja celovito in vsestransko podporo naslednjim BREZPLA NIM dejavnostim: 

SVETOVALNO SREDIŠ E ŽALEC (ISIO) na sedežu (UPI – LU Žalec kot nosilec projekta) in na dislokaciji v
Laškem. Za uspešen razvoj regije na podro ju loveških virov je zelo pomembna dostopnost tako do 
izobraževanja kot tudi do svetovanja in informiranja o izobraževalnih možnostih.  

Svetovalno središ e v Laškem je za elo z delom 17. 11. 2008. Svetovanje poteka vsak drugi ponedeljek od 12.00 
do 16.00 na lokaciji Valvasorjev trg 4, Laško. 

TO KE VSEŽIVLJENJSKEGA U ENJA: TVŽU deluje na lokaciji Valvasorjev trg 4 v Laškem. V okviru TVŽU vsem 
prebivalcem ponujamo možnost samostojnega u enja, uporabe IKT podpore, u nih gradiv, e-gradiv in pomo i
usposobljenega mentorja za pomo  in podporo pri samostojnem u enju. 

Operacije delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se 
izvaja v okviru operativnega programa razvoja loveških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj loveških 
virov in vseživljenjskega u enja, prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in u inkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja in Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelje i na znanju.

SIC IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, enota Laško 

Srednješolski programi 
triletni programi 
strojni mehanik, mehatronik operater, 
trgovec, gastronomske in hotelske storitve 
štiriletni programi  
ekonomski tehnik, predšolska vzgoja  
poklicno tehniško izobraževanje (3+2) 
strojni tehnik, ekonomski tehnik, 
gastronomija  
poklicni te aj  
predšolska vzgoja, ekonomski tehnik 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (javno veljaven certifikat)
pomo nik kuharja, natakarja, operater na CNC-stroju, ro no
oblo ni varilec, plamenski varilec in spajkalec, TIG varilec, 
MIG/MAG varilec, upravljavec strojev v proizvodnji, upravljavec 
procesnih strojev za predelavo nekovinskih materialov, pomo nik 
vzdrževalca strojev 
Usposabljanja za delo  
operater na CNC-stroju, upravljavec strojev v proizvodnji, 
varjenje, upravljavec težke gradbene mehanizacije, vodenje 
poslovnih knjig, pro/engineer–CAD, vili arist, kuhanje in strežba
Za prosti as in osebnostni razvoj te aji, delavnice, krožki

INFORMACIJE
Šolski center Slovenske Konjice – Zre e

Valvasorjev trg 4, 3270 Laško 
Tel.: 03 734 12 80, 734 12 82            

www.sc-konjice-zrece.si, sic.lasko@siol.net

V novem letu naj bodo 
dnevi sre ni in zdravi,

poti uspešne
in nasmehi zadovoljni.
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VVrrttec Laškec Laškoo

Mladi po letih in mladi poMladi po letih in mladi po
srsrcu smo se drcu smo se družili v Hišiužili v Hiši

generacijgeneracij

September je bil za nas mesec uvajanja v
novo obdobje skupnega življenja v vrtcu.
Bil je tudi čas, ko smo brisali solzice in se
skupaj veselili, ko smo premagovali strah
pred neznanim. Ko pa smo vse to presegli,
smo prejeli prijazno povabilo mentoric iz

Hiše generacij, ki so nas povabile na
skupno druženje. Seveda se tako
prijaznemu povabilu nismo mogli odreči,
smo bili pa malo negotovi, ali smo že
pripravljeni na takšno pustolovščino zunaj
varnega objema že domačega vrtca. Pa so
bile naše skrbi odveč, saj so nas prijazne
mentorice lepo sprejele in ob naši
negotovosti poskrbele, da smo se počutili
kot doma. Čeprav ima večina od njih že
odrasle vnuke, so se znale zelo dobro
približati otrokom, druženje in igra pa sta
postala zelo sproščena. Kar prehitro je
minil čas, namenjen našemu druženju, zato
smo se dogovorili, da se prihodnji mesec
spet srečamo. Ko smo se v novembru spet
dobili v Hiši generacij, ni bilo nobenega
znaka negotovosti in nezaupanja. Igra je
stekla takoj in vsi otroci so si poiskali
babico za druženje. Mentoricam babicam
smo pokazali, kaj vse smo se že naučili,
plesali smo, peli in tudi skupaj risali.
Povabili smo jih, da nas obiščejo v vrtcu, da
jim pokažemo naš drugi domek. Seveda so
obljubile, da pridejo. Odzvale so se tudi
povabilu, da se v prihodnje skupaj
odpravimo na potep po našem kraju. Pred
odhodom so nam pomagale pri oblačenju
in obljubile, da se decembra spet srečamo
in si zaupamo novosti. 
Na poti v vrtec so nas mimoidoči vprašali,
kje smo bili, pa so otroci povedali, da pri
babicah. Na vprašanje, kje pa so babice, so
jim povedali, da v Hiši generacij. Lepo je
živeti z mislijo, da nekateri odrasli porabijo
svoj prosti čas za druge, še posebej pa za
naše najmlajše in to brez obveznosti. V
zahvalo pa prejmejo prijazen nasmeh in
pogled naših malčkov. Nadaljevali bomo z
obiski v Hiši generacij, družili se bomo in
se učili eden od drugega.

Muce, Boža in Bea  

PrPredšolski otredšolski otroci in proci in prometomet

Mesec november smo v skupini Čebelice
namenili spoznavanju prometa in varnemu
vključevanju vanj. Otroci se vsakodnevno
srečujejo z nevarnostmi sodobnega
prometa, zato so potrebni pomoči, učenja,
vodenja in nadzora odraslih. Učenje
otroka, kako sodelovati v prometu, mora

KKončno v Debrončno v Debruu

Vrsto let smo zaposleni v Vrtcu Laško
čakali na nov vrtec, ki je bil obljubljen in
načrtovan že ob gradnji osnovne šole v
Debru. Marsikdo od odgovornih se
spominja naših vprašanj, kdaj se bo
gradnja pričela, bomo dočakali nov vrtec
ipd., s katerimi smo jih nekateri gnjavili ob
različnih srečanjih. Naj danes ne zamerijo,
morda smo bili sitni, ampak kaj, ko smo si
novi vrtec tako želeli. Ne toliko zase kolikor
zaradi otrok in našega dela z njimi. Ob
polaganju temeljnega kamna konec maja
smo že vedeli, da gre zares. 
Budno smo spremljali potek gradnje,
opazovali, kdaj so zrasle stene, kdaj je hiša
dobila streho, okna in vrata. Potem je
nastal problem, kajti s ceste ni bilo več
moč videti, kaj se v vrtcu dogaja. Zato smo
morala predrzna dekleta zbrati pogum in
se odpraviti na gradbišče, da vidimo, kaj se
dogaja v hiši. Prijazno so nas sprejeli, nam
pokazali notranjost in nas povabili, naj še
pridemo. In smo šle, večkrat. A ne zato, da
bi potešile lastno radovednost, predvsem
zato, da smo otrokom in staršem lahko
pripovedovale, kako bo v novem vrtcu,
kakšne barve so stene, kakšna bodo tla,
kako sije sonce v umivalnici malčkov in
kakšna je jablana v umivalnici starejših
otrok. Otroci so budno spremljali, kako
nastaja igrišče, koliko zanimivih igral so
postavili, in opazili prve travne bilke, ki so
pognale iz zemlje. Dva meseca, ki smo jih
tisti, ki smo se selili v Debro, preživeli v
„spodnjem“ vrtcu, je bilo prežetih s
pogovori o novem vrtcu. Res smo se
veselili, vsi, otroci, njihovi starši in
zaposleni. 

Zadnji dnevi pred otvoritvijo so bili pestri
za vse zaposlene v vrtcu. Čistilke so lovile
prah in drugo nečistočo v novem vrtcu,
kuharice so pekle slaščice in pripravljale
druge dobrote, ki smo jih vsem gostom
ponudili na otvoritvi, sodelavke in
sodelavci so nam pomagali pripraviti
spominska darila, kolegice v upravi so
usklajevale delo. Mi, bodoči „debrčani“,
smo dopoldne pripravljali program za
nastop, popoldne pa pakirali, selili in
pospravljali vse naše imetje v nove
igralnice, nove omare, nove kotičke. Z
veseljem. 
Petek je bil sončen dan. Morda je res
deževalo, a za nas je sijalo sonce, ki ga ni
mogel zakriti noben oblak. Prvo besedo so
imeli na otvoritvi tisti, ki jim je bilo vse
skupaj namenjeno. Naši otroci. Malo so
peli, malo plesali in tudi kakšno modro
povedali. Da je pesem zvenela ubrano, je
poskrbel harmonikaš Franci iz ansambla
Okrogli muzikantje, program so popestrili
učenci glasbene šole. Ko je bil trak
prerezan in so se vrata novega vrtca
odprla, je bilo moč opaziti veselje otrok ter
odobravanje staršev in drugih gostov. Vsi
so bili navdušeni nad prijazno in toplo

potekati postopoma, skozi vse predšolsko
obdobje; najprej otrokom razložimo,
kakšno je pravilno vedenje, nato jim
pokažemo in ob tem razlagamo, nato
skupaj z njimi izpeljemo pravilno vedenje.

S svojim obnašanjem in ravnanjem smo
otroku vzor, zato vedno upoštevajmo
prometne predpise in varno ravnajmo v
prometu. Naši predšolski otroci sodelujejo
v prometu kot pešci, potniki in kolesarji na
neprometnih površinah. V vseh teh vlogah
potrebujejo spremstvo odrasle osebe, saj
še niso sposobni samostojnega sode-
lovanja v prometu. Otroci nas opazujejo in
poskušajo posnemati, s tem si pridobijo
potrebna znanja in izkušnje, razvijajo
sposobnosti in navade. Zato izkoristimo
vsako priložnost doma, vsak sprehod in
vsako vožnjo v vozilu za varno in pravilno
vedenje v prometu. Spodbu-jajmo jih k
opazovanju pešcev, vozil in okolja,
pojasnjujmo jim svoje ravnanje in ravnanje
drugih. Tako bodo otroci počasi, a vztrajno
spoznavali promet, pravila in zahteve ter
jih postopno sprejemali in se po njih
ravnali.

Čebelice, Cvetka in Andreja

VVVVRRRRTTTTEEEECCCC    DDDDEEEEBBBBRRRROOOO

SLSLOVESNA OOVESNA OTVTVORITEORITEV VRV VRTTCACA
DEBRDEBROO

V petek, 7. novembra, je v Debru
potekala slovesna otvoritev novega
vrtca. Pred pol leta je bila položena
temeljna listina za izgradnjo novega
vrtca, v ponedeljek zjutraj pa so vanj
prišli prvi malčki. Vrtec je gradila družba
Vegrad iz Velenja.

Vzgojiteljice so z malčki vrtca pripravile
kulturni program, ob katerem so
obiskovalcem na obraz pričarali
nasmehe in poskrbeli za dobro vzdušje.
Za posebej spektakularno vzdušje je
poskrbela laška godba, ki je spremljala
župana Franca Zdolška in ravnateljico
Vrtca Laško Greto Labohar Škoberne
ob prerezu traku, s čimer je bil vrtec tudi
uradno odprt. Sledila sta pogostitev za
vse goste in malčke ter ogled novih
prostorov in igralnic.

Maja Bukovec
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notranjostjo vrtca in nad udobjem, ki ga
nova stavba nudi. 
In kako je danes? Prijetno nam je vsem
skupaj; najmlajšim v skupinah Kapljice in
Sonce ter starejšim v skupinah Zvezdice,
Mavrica in Luna. Otroci so raziskali vse
kotičke ter druge skrivnosti v igralnicah in
odrasli smo se navadili udobja novih
prostorov. Za naše bolj in manj velike
želodčke skrbijo kuharice v šolski kuhinji, ki
se sleherni dan trudijo, da nam pripravijo
zdravo in okusno hrano.
In kakšni so načrti za jutri? Veliko jih
imamo. Poleg tega, da bomo tako kot
doslej peli, plesali, slikali, raziskovali, se
učili in se veliko igrali, pripravljamo v
decembru novoletno čajanko z lutkovno
predstavo in obiskom dedka Mraza ter
načrtujemo vse prireditve in praznovanja,
ki so že vrsto let del programa Vrtca Laško.
Želimo si, da bi se vključili v okolje, v
katerem smo. Radi bi navezali stike z
učenci in učiteljicami prve triade osnovne
šole, morda popestrili kakšen dan ali
praznik starejšim v Domu starejših
občanov ali na kakšen nov način sodelovali
z zdraviliščem. Hiša je narejena, potrebuje
še vsebino. To je naš del naloge, zavedamo
se tega in pozitivne energije imamo veliko. 

Jerica Laznik Mokotar

VVVVRRRRTTTTEEEECCCC    SSSSEEEEDDDDRRRRAAAAŽŽŽŽ

Sedraž, moSedraž, moj domači krajj domači kraj

Vrtec Sedraž ima svoje prostore v mansardi
Podružnične osnovne šole Sedraž. Vanj je
vključenih 26 otrok, ki so razdeljeni v dva
oddelka. Otroci vrtca sodelujejo s
krajevnimi društvi in se udeležujejo
prireditev v kraju.
Starejša skupina otrok je v okviru
domovinske vzgoje sodelovala pri projektu
Sedraž, moj domači kraj. Spoznavali smo
pomembne objekte v domačem kraju. Vse

objekte v kraju smo obiskali, jih opisali in
fotografirali. Izdelali smo brošuro Sedraž,
moj domači kraj. V okviru projekta smo
obiskali strelski dom, kjer smo si ogledali
tarče in strelsko opremo. Gasilci so nam
razkazali gasilski dom, kjer smo si ogledali
gasilske avtomobile, potrebno gasilsko
opremo in orodje ter spoznali različne
gasilske uniforme. Obiskali smo cerkev sv.
Jedrti ter spoznali kužno znamenje in
kapelico, ki je bila postavljena v spomin na
kolero. Otroci so spoznali tudi kraj Govce.
Ogledali smo si obzidja hiš, ki so nekoč
stale v tej vasici, ki se je ugreznila v pod njo
ležeči rudnik in še danes obstoječi vhod v
rudnik. Obiskal nas je rudar Stane, ki nam
je predstavil delo v rudniku in rudarsko
uniformo. Otroci so iskali rudarskega
škrata Perkmandeljca in se posladkali z
rudarskim soncem (»funšterc«). Na

turistični kmetiji Nemec so nam postregli z
domačim sokom in kruhom iz krušne peči.
Ne smemo pa pozabiti še na pomemben
objekt v kraju, vrtec in šolo, ki skrbita za
kulturni utrip kraja z raznimi prireditvami,
ki potekajo ob večjih praznikih čez vse leto.
Ob zaključku projekta so nas obiskali
otroci iz vrtcev Jurklošter in Zidani Most.
Vse objekte smo jim predstavili in jim
poklonili brošure. Ob tej priložnosti bi se
zahvalila predstavnikom sedraških društev
in vsem sodelujočim pri izvedbi projekta
Sedraž, moj domači kraj.
V vrtcu Sedraž se dogaja vedno kaj
zanimivega. Veselimo se že novoletnega
bazarja in projekta Pasovček. Oglašamo se
prvič, vendar ne zadnjič, kajti naša zajčkova
skupinica je vedrega in vedoželjnega srca. 

Zajčki

Jesen v skupini RibiceJesen v skupini Ribice

Naša skupina šteje 12 otrok, starih od enega
do treh let, in smo najmlajši v Sedražu. Prve
mesece smo pridno poskrbeli, da je okolica
postala pozorna na nas. Ko pa smo se
privadili na okolje, nas je obiskala jesen in
nam ponudila veliko dejavnosti, ki smo jih
pridno izkoristili za igro. Igra z naravnimi
plodovi nas je obogatila. V igralnici smo
raziskovali, tipali, dvigovali, prenašali,
presipavali, kupčkali plodove, kot so želod,

kostanj, orehi, lešniki, storži, drevesni listi
različnih barv in oblik … Vsi plodovi so nam
še kako prav prišli pri igri v kotičku dom, kjer
smo »kuhali«. Pri nabiranju plodov so nam
na pomoč priskočili starši, saj je za nas pot
do gozda še malo predolga. Predvsem pa so
nam nasmeh na obraz narisali drevesni listi,
ki so ležali po tleh na igrišču. Liste smo
pobirali, jih grabili, nalagali, z njimi polnili

vedra ter samokolnice. Te smo vozili po
celem igrišču ter pri tem celo tekmovali. Po
listju smo hodili, tekali, jih metali v zrak … Za
naše namišljene male živali smo naredili
domove, kamor se bodo lahko skrile in spale
(saj ponoči tudi te spijo – tako kot mi). Naši
najmlajši otroci pa so delali prve korake.
Seveda so se tudi oni pridružili naši igri in
kar nekajkrat »pristali« v kupu drevesnih
listov. Kaj hitro so ugotovili, da lahko
drevesne liste, ki so bili povsod okoli njih,
raztrgajo na veliko manjših koščkov. Veselja,
ki smo ga pri igri doživljali, ni mogoče
opisati. Te tople dneve smo večinoma
preživeli zunaj na prostem, na igrišču, kjer
smo še lovili sončne žarke. 

Ribice, Tadeja in Petra

OŠ PrOŠ Primoža Trimoža Trububarjaarja
LaškLaškoo

Tehniški dan, ki si ga bodoTehniški dan, ki si ga bodo
zapomnili učenci in učitzapomnili učenci in učitelji elji 

V torek, 7. oktobra, smo za vse razrede
matične šole in podružnične šole Debro
izvedli nadvse kvaliteten in zanimiv
tehniški dan. Pripravili smo ga s pomočjo
občine, ki je za učence prvih treh razredov
financirala prireditvi Z glavo na zabavo in
lutkovno predstavo Pikec Ježek in Gasilko
Jež, laškega Sveta za preventivo v cestnem
prometu, ki je financiral prireditev Jumicar,
in Urada za razvoj šolstva, ki je financiral
glasbeno predstavo Josepha Rakotora-
halalyja z Madagaskarja. Učitelj tehnike in
tehnologije z Osnovne šole Marjana
Nemca Radeče je pripravil temo
Varčevanje z energijo in vodo, učitelji naše
šole pa so pripravili teme o cestno-
prometnih predpisih, poklicih in varnosti v
prometu. Sodelovali so tudi policisti
Policijske postaje Laško. Učenci so se
preizkusili v spretnostni vožnji na poligonu
in reševali teste. Poudarek je bil predvsem
na varnosti in previdnosti v cestnem
prometu, primernem obnašanju mladih na
prireditvah ter varčevanju z energijo in
vodo. 
Kljub zahtevni organizaciji so bili – kar ni
pogosto – polni pohval prav vsi učenci in
delavci šole. Eni in drugi si tovrstnih vsebin
še želijo. Glede na to, da je bil ta dan
izveden v tednu otroka in tednu prometne
varnosti, so učenci izrazili željo, da bi trajal
kar ves teden. Vsem, ki ste pripomogli k
izvedbi programa, se lepo zahvaljujemo in
se, predvsem v imenu učencev, pri-
poročamo za sodelovanje tudi v prihodnje.
Več o vsebinah in dejavnostih si lahko
ogledate na spletni strani šole.

Ravnateljica Slavica Šmerc

PrPrometna vometna vararnost – Z glavnost – Z glavoo
na zabna zabavavoo

V torek, ko je na šoli Primoža Trubarja
Laško in njeni podružnici Debro potekal
tehniški dan z naslovom Prometna varnost
– z glavo na zabavo, je bil s soncem obsijan
jesenski dan. Že naslov pove, da gre za
preplet dejavnosti, v katerih učenci
poglabljajo znanja, izkušnje na področju
prometne varnosti. Ker so učenci menjali
tudi kraje, kjer so dejavnosti potekale, ne
samo vsebin, je bilo lepo vreme še kako
dobrodošlo. V prizadevanju za večjo
varnost in osveščenost otrok o prometu se
naša šola že vrsto let uspešno povezuje s
Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem
prometu Občine Laško ter s Policijsko
postajo Laško. Tudi tokrat je bilo tako.
Učenci od prvega do tretjega razreda so si
v telovadnici Debro ogledali lutkovno
predstavo Pikec Ježek in Gasilko jež. Skozi
niz dogodivščin Pikca, Lizike in njunih
prijateljev so spoznali, kako se obnašati v
primeru naravnih in drugih nesreč. Lutke
so na hudomušen način seznanjale učence
z nevarnostmi, s katerimi se srečujejo v šoli
ali domačem okolju.
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Učenci četrtega in petega razreda so se
preizkušali v vožnji z malimi avtomobili
Jumicar. Preden so pokazali svoje
sposobnosti v vožnji, so poslušali
predavanje o varnem prečkanju ceste.
Vzgoja bodočih mladih voznikov je bila
poučna in praktično prikazana. 

Vtisi petošolke Lucije: Bilo je zelo zanimivo.
Naučila sem se celo voziti z avtomobilčkom,
čeprav sem se najprej zelo bala. Spoznala
sem, da je varnost v prometu zelo
pomembna. 

Inštruktor varne vožnje, član ZŠAM Laško,
policista in zdravstvena delavka so
napolnili dopoldne z jasnimi napotki za
varno, pravilno obnašanje v prometu tako
pešcev kot bodočih mladih voznikov ter
učence seznanili z različnimi preventivnimi
projekti na področju prometa. 
Dan se je prepletal tudi z drugimi
dejavnostmi. Ob 9.00 in 11.30 je Kulturni
center pokal od dobre glasbe in vriskov
otrok, ki so se udeležili dvourne prireditve
Z glavo na zabavo. Fundacija Z glavo na
zabavo že 8. leto izvaja splošno koristne
aktivnosti, katerih namen je oglaševati in
prikazati zdrav način preživljanja prostega
časa. V programu so sodelovali odlični
glasbeniki Generacija Nulanula, voditelj
Klemen, čarovnik Sam, kantavtor Peter,
žonglerka Petruška, DJ Zoki ter animatorji,
ki so poskrbeli za nepozabno vzdušje,
prepletanje različnih vsebin in odlične
glasbe. Glasba in aktivni animatorji so
učence dvignili na noge, pred oder in na
njega, kjer so družno skakali, prepevali
refren Z glavo na zabavo – ne rabim
alkohola, reševali in oddajali ankete na
temo alkohola v povezavi s prometno
varnostjo, poskušali doseči najboljši čas v
vozilu Stopko ter se odlično zabavali.
Osnovni namen je bil dosežen – odlična
zabava brez opojnih sestavin, kako to
doseči in tudi s čim. Dolgoročno pa je
pomemben vsak korak na poti, ki podpira
različne pozitivne pristope k tej občutljivi
problematiki.

Irena Namestnik
Foto: Klemen Razingar 

Bistvo te zabave je bilo, da se na zabavi
lahko imamo super tudi brez uživanja
alkohola, drog in drugih poživil. Glavno
vlogo v predstavi so imeli čarodej Sam
Sebastian, žonglerka Petruška, kitarist in
karateist Peter ter DJ Zoki. Tudi mi smo
lahko v predstavi sodelovali in prejemali
nagrade. Glasba je bila moderna, vzdušje pa
zelo živahno. Misliva, da bi se tudi najini
sošolci strinjali z nama, da je bil to res
nepozaben in poučen dan.  

Valentina Zajtl, Jana Štremfelj, 7. b

Namen prireditve je bil, da je zabava brez
alkohola še boljša kot z njim. Na začetku
smo rešili anketo o našem pogledu na
alkohol. Vsaka anketa je imela tudi svojo
številko in po koncu prireditve, ki je trajala
skoraj dve uri, so nekoga izžrebali za glavno
nagrado. Verjeli ali ne, eden od
nastopajočih, čarovnik, je celo že nekaj
minut pred žrebanjem vedel ime
nagrajenca. Ta čarovnik nam je tudi pokazal
nekaj trikov s kartami, za katere smo mislili,
da so mogoči samo na televiziji; požiral pa je
tudi ogenj. Pri triku z ognjem mu je
pomagala še ena, no, lahko rečemo, da kar
akrobatka, ki je prej na hoduljah tudi
žonglirala z vsem mogočim. Poskrbeli so
tudi za glasbeni program, vsakdo, ki je zbral
pogum in na odru sodeloval pri katerem od
trikov, pa je dobil tudi nagrado. Vsi smo na
koncu dobili tudi pijačo. 
Kaj pa naj rečem za konec? Verjetno bo
najbolj primerno to, da rek »Z glavo na
zabavo« res drži. 

Anja Plaznik, 9. b 

Najprej smo imeli tehnični dan, nato pa smo
se učenci od sedmega do devetega razreda
odpravili v Kulturni center. Tam je potekala
prireditev Z glavo na zabavo, kjer so nas
pričakali mladi nastopajoči iz Generacije
Nulanula. Posedli smo se po dvorani in se
udobno namestili. Dobili smo ankete, ki smo
jih z zanimanjem reševali. DJ Zoki je začel
vrteti glasbo in kaj kmalu nas je nekaj
zapustilo svoje sedeže. Na prireditvi so se
zvrstile razne privlačne točke kot npr.:
žonglerska točka Petruške, čarovniške
spretnosti čarodeja Sama Sebastiana, prikaz
vaje karateista Petra in ognjena točka
požiralca ognja in Petruške. Vrhunec
prireditve je bil venček glasbenih uspešnic, ki
jih je zaigral Peter s kitaro, mi pa smo se mu
pridružili pri petju. Takrat smo se zabave
željne punce zavrtele v ritmu glasbe in le
nekaj fantov prepričale, da so se nam
pridružili. Naredili so zabavo brez alkohola
in cigaret in tisti, ki smo plesali, smo se lahko
sprostili in uživali samo ob dobri glasbi. To je
bil nauk oz. namen prireditve: soočiti mlade
s tem, da se lahko zabavajo brez alkoholnih
pijač, cigaret in raznih poživil in da so lahko
frajerji, če ne kadijo in ne pijejo alkohola, in
ne obratno. Podelili so tudi veliko nagrad,
med njimi tudi glavno, nočno sankanje v
gozdu Martuljek, ki jo je dobil učenec naše
šole Uroš Bezgovšek. Mislimo, da je
dandanes preveč mladih, ki si ne znajo
predstavljati zabave brez alkohola, cigaret in
drugih poživil. Lepo bi bilo, da bi ta
prireditev naredila vtis na čim več učencev

in bi jim dala misliti, da se je treba
zabavati s pametjo v glavi.  

Tjaša Teršek, Laura Vodišek, 
Urška Gaberšek, 9.a

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda smo se
udeležili prireditve v Kulturnem centru.
Tam je bila zabava Z glavo na zabavo z
Generacijo Nulanula. Preizkusili smo se
lahko v reakcijskem času in pihali v
alkotest. Najprej smo reševali ankete. Po
oddanih anketah so nas začeli zabavati
člani Generacije Nulanula. Najprej je bila
Petruška, ki je bila na hoduljah in je
žonglirala s keglji. Vmes pa je DJ Zoki
vrtel dobro glasbo. Oba sta bila zelo
zanimiva in zato se je vzdušje v dvorani
razplamtelo. Po akrobatski točki nam je
Sam Sebastian pokazal nekaj čarovniških
trikov. To je množico še bolj navdušilo. Da
je bilo vse še bolj zanimivo, je prišel Peter
s kitaro. Prikazal nam je tudi nekaj kat iz
karateja. Nato pa je DJ Zoki na Petrovem
trebuhu razbil dva strešnika. Občinstvo je
začelo zapuščati stole in odšlo na
plesišče. Peter s kitaro je dal povod, da
smo zapeli in zaplesali na svetovne
uspešnice. To se nama je zdelo zelo
prebrisano. Vsa dekleta so plesala. Fantje
pa smo peli in čakali na povabilo k plesu,
ampak ga na žalost nismo dobili. Zabava
se je končala tako, da smo zapeli njihovo
pesem Z glavo na zabavo. Prireditev je
bila zelo zanimiva. Nauk pa je bil, da se
mladi lahko zabavamo brez alkohola in
drog. 

Luka Rajh in Tomaž Krašek, 9. a

Na kmetiji

Bil je lep sončen torek. Že zjutraj nas je
pozdravilo sonce in obetalo lep prijeten
dan. Z učenci 2. razredov smo jo mahnili
proti Strmci na kmetijo Razboršek. Med
potjo smo opazovali okolico, klepetali,
videli nenavadne živali, “kosmata
goveda” (kot so jih poimenovali učenci)
in zvedave lame. Ob prihodu na kmetijo
sta nas pričakala gospodar in
gospodarica. Seveda je bila najprej na
vrsti malica in nato delo. Čakale so nas
košare in odpravili smo se v sadovnjak.
Pridno smo se lotili dela. Za nekatere
učence je bilo to nekaj novega, zato so
na začetku jabolka pobirali z dvema
prstoma. Sčasoma je vse steklo tako, kot
je treba, in jabolka so bila pobrana ob
obilici veselja in razigranosti. 
Ob zaključku smo se še malo okrepčali,
se poslovili in se odpravili proti šoli. Da
pot ne bi bila prenaporna, saj smo bili
utrujeni, smo se ustavili še na domu
dveh sošolk, kjer so nas pogostili s
sokom, grozdjem in seveda piškoti. Prav
lepo se jim zahvaljujemo.                        
Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov
smo se vrnili v šolo. Zahvaljujemo se tudi
družini Razboršek, da so nam omogočili
spoznati življenje in  delo na kmetiji.

Petra Velikonja
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PPPPŠŠŠŠ    DDDDEEEEBBBBRRRROOOO

PPo praznikih dišio praznikih diši

Praznični dnevi prinašajo veselje in
posebno pričakovanje. Otroci pričakujejo
prijazne zimske možake, sneg in seveda
ogromno daril. Velikokrat so otroška
pričakovanja daleč nad zmožnostmi
prijaznih Miklavža, Božička ali dedka
Mraza, a tisto nestrpno pričakovanje,
ustvarjalni nemir sta takrat lahko tudi
posebna motivacija za mlajše učence. To
so učenci OPB oddelkov PŠ Debro
dokazali, ko so na decembrske delavnice

povabili svoje starše. Skupaj so ustvarjali
starši in učenci, nastajali pa so čudoviti
izdelki.
December je tudi čas, ko učenci v različnih
interesnih dejavnosti predstavijo svojo
ustvarjalnost tudi zunaj šolskega prostora.
Tako sta se folklorni skupini PŠ Debro in PŠ
Šentrupert v soboto, 29. novembra,
predstavili v Tuš centru Laško.
V okviru prireditev se naši učenci
predstavljajo še z Božično zgodbo (MPZ
OŠ Primoža Trubarja Laško), Srečno novo
leto (mlajša dramska skupina in OPZ
Laško), Plesne igrarije (mlajše plesne
skupine OŠ Laško) ter Božiček v snežnem
zametu (dramski krožek PŠ Debro). Učenci
se letos predstavljajo na različnih lokacijah:
v Zdravilišču Laško, City centru Celje, Tušu
Laško in na občinskem dvorišču.
Ustavite korak ob otroških izdelkih,
prisluhnite voščilom in pesmi naših
učencev, otrok, ki vam voščijo: "Mir v srcu,
zdravja, sreče, december v koš naj vam
nameče!" Pa srečno 2009!

Irena Namestnik

PPPPŠŠŠŠ    VVVVRRRRHHHH    NNNNAAAADDDD    LLLLAAAAŠŠŠŠKKKKIIIIMMMM

NaravNaravoslovni dan naoslovni dan na
vrvremenski postaji Liscaemenski postaji Lisca

Ob zaključku obširnega učnega sklopa o
vremenu smo z učenci petih razredov
matične šole Laško ter podružničnih šol
Vrh nad Laškim in Debro oktobra izvedli
naravoslovni dan na vremenski postaji
Lisca. Učenci so se veselili srečanja z
vremenoslovcem, zato so skrbno pripravili
vprašanja zanj. Odpeljali smo se z dvema
avtobusoma. Pot nas je vodila po vijugasti
cesti mimo Vrha, po ozki dolini Gračnice,
skozi Jurklošter in ob potoku skozi Lahov
Graben, preko Polane do Lisce. Učenci so
med vožnjo opazovali naselja v domači
pokrajini, prometne poti, oblike površja in
vodovje, ker so predhodno v šoli dobili
opazovalne naloge. Višjih hribov žal nismo
videli, ker so bili zaviti v meglo. Na
vremenski postaji Lisca sta nas pričakala
vremenoslovca in nas prijazno sprejela.

Pred štirimi leti se je porodila ideja, da bi
knjige in branje prenesli v vse prostore
naše šole in začeli smo s projektom Šola
bere. Zamisel, da bi vsak prvi in tretji petek
pred poukom brali vsi, učenci, učitelji in vsi
delavci šole, se je dobro prijela. Učenci
berejo skupaj z razredniki v učilnicah, drugi
pa na svojih delovnih mestih. Res je, da tu
in tam kaj zaropota, a v tem času je na šoli
v glavnem tišina. Če bi prišli ob 7.30 v našo
šolo, bi mislili, da v tem času ni pouka.
Učenci s seboj prinesejo svojo knjigo ali pa
si jo izposodijo v knjižnici. Ponavadi jo
vrnejo, če pa jih knjiga, ki so jo začeli brati,
pritegne, jo odnesejo domov in jo
preberejo do konca. Večinoma imajo
jutranje branje radi, se pa najdejo tudi
takšni, ki jim to ni všeč. Nekaj najbolj
pogostih odgovorov o jutranjem branju:
Gašper, 8. razred: Rad berem skupaj z
drugimi.
Minja, 7. razred: Jutranje branje mi je všeč,
ker je tak mir na šoli.
Špela, 8. razred: Rada berem pustolovske in
ljubezenske knjige. Zame je 20 minut
jutranjega branja premalo.
Jernej, 8. razred: Ne berem rad in ob petkih
bi imel raje prosto uro za telovadnico.
Učenci nižjih razredov berejo delno sami
delno pa jim berejo učiteljice. Njihovi
odgovori:
Marko, 2. razred: Rad berem in rad
poslušam, saj se tako učim in zabavam.
Katja, 2. razred: Tako imajo glasilke delo. To
je fino.
David, 4. razred: Rad imam branje, ker
spoznavam nove zgodbe in o njih
pripovedujem sošolcem.
Timotej, 4. razred: Rad imam jutranje
branje, ker je tišina in se lahko zberem.
Luka, 5. razred: Raje bi imel, če bi učiteljica
brala strašne knjige.
Tilen, 5. razred: Rad berem in komaj čakam,
da bom lahko prinesel v šolo tudi strip.
Kljub temu da se je projekt lepo prijel, na
šoli želimo in si zaslužimo več in boljše
prostorske razmere za vse dejavnosti
vzgojno-izobraževalnega dela in ne samo
za branje in delovanje knjižnice. Že
nekajkrat so bili naši načrti za dozidavo
spregledani. Upamo, da bo uspešnejša
civilna iniciativa, ki si je za nalogo zadala
pospešiti priprave za razširitev naše šole.
Prav bi bilo, da bi vsi učenci v državi imeli
enake pogoje za pridobivanje novega
znanja ali za druženje s knjigo kar tako. Če
je knjižnica srce vsake šole, potem morajo
biti srca dovolj velika za vse učence. Tudi
za učence OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice. Ker si to zaslužijo!

Milena Suhodolčan

PPPPŠŠŠŠ    JJJJUUUURRRRKKKKLLLLOOOOŠŠŠŠTTTTEEEERRRR

Obiskala nas je tObiskala nas je tetka Jesenetka Jesen

Prebudilo se je megleno jesensko jutro. V
strahu smo se ozirali v nebo, z veliko željo
po sončnih žarkih, a so se vse bolj silile
drobne dežne kapljice. Mnogokrat je dež
prava osvežilna prha, vendar si tega dne v
osnovni šoli Jurklošter res nismo želeli
slabega vremena. Pričakovali smo obisk,
pa ne katere koli osebe, ampak obisk tetke
Jeseni. Kljub temu, da nam mogoče ni bil
namenjen lep sončen dan, smo z našimi
vročimi željami pregnali oblake in priklicali
sončne žarke in tako smo lahko pričeli z

Razdelili smo se v dve skupini – vsaka
skupina si je ogledala določene stvari,
potem pa sta se zamenjali. Ogledali smo si
naprave in pripomočke za opazovanje,
merjenje in napovedovanje vremena. Ob
demonstraciji in razlagi nam je
vremenoslovec odčital številne podatke,
med njimi tudi ekstremno izmerjene
podatke v času merjenja na tej postaji od
leta 1984. Največja izmerjena višina snega
na tej vremenski postaji (na nadmorski
višini 941 m) je bila 125 cm. Vreme je bilo
oblačno, megleno in vetrovno, vlažnost je
bila 100 %, temperatura pa je znašala 8 °C.
Veliko naprav deluje avtomatsko. Vse je
računalniško vodeno. Računalniki so
namenjeni opazovanju in spremljanju
vremena ter pošiljanju podatkov na zbirni
Hidrometeorološki zavod Slovenije v
Ljubljani. Vsako uro pošiljajo podatke o
temperaturi zraka, smeri in hitrosti vetra,
vlažnosti v zraku, vrsti oblakov, zračnem
pritisku itd. Spremljajo tudi radioaktivnost
in sončno obsevanje. Povezani so z
mednarodnim vremenoslovskim zavodom.
Izvedeli smo, da je Lisca edina vremenska
radarska postaja v Sloveniji, s katere je

prek radarja možno spremljati vrste
oblakov in njihovo gibanje. Pokazali so
nam tudi rakete, ki so jih včasih uporabljali
kot zaščito proti toči. Lisco dostikrat
pretresejo strele – tudi radarsko postajo je
že zadelo. Ob takšnih vremenskih ujmah ni
varen niti človek. Na postaji je zaposlenih
pet ljudi, ki delajo po 12 ur. Njihov zimski
delovni čas pa je še dodatno prilagojen.
Učenci so poslušali in opazovali, si
zapisovali podatke, skicirali naprave in
spraševali. Za tem so sledile opazovalne
naloge na učnem listu, ki so jih reševali
individualno in tako pokazali osvojeno
znanje. Zadovoljni in polni vtisov smo se z
meglene Lisce vrnili v šolo. Škoda, da ni
bilo vreme jasno, saj bi bil užitek še večji,
ker bi lahko videli daleč naokrog in se lažje
orientirali.  

Milena Knez

Šola berŠola beree

Mladi se skozi vsa leta šolanja potepajo po
domišljijskem in še kakšnem svetu, ki ga
najdejo v knjigah. Knjižnica je srce vsake
šole in tako je tudi na OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice. Naša knjižnica meri samo
42 m2, po standardih pa bi morala, glede
na gradivo (približno 12.000 enot), meriti
220 m2. Zato se na različne načine trudimo,
da omogočimo učencem obisk, izposojo in
brskanje po knjigah tudi zunaj knjižnice.

OŠ AntOŠ Antona Aškona Aškerercaca
RimskRimske Toplicee Toplice
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mikrova lovn i
pečici. Nekateri
učenci smo šli
izrezovat buče.
Naredili smo
mačka. Ko so
starši vse jedi
spekli, smo
odšli jest. Tisti
čas smo imeli
tudi kosilo in
p o p o l d a n s ko
malico. Ko smo
se vsi dovolj
najedli in napili,

smo se šli igrat na igrala. Tam smo se lovili
in gugali. Nekateri učenci so odšli domov s
kombijem, nekateri pa s starši. Na koncu
smo vse pospravili in odšli domov. Ta dan
mi je bil všeč!!

Lucija Horjak  5. razred  

STREESTREET ART ART – UMET – UMETNOST NATNOST NA
ULICEULICE

V mladinski izmenjavi, ki je potekala od 8.
do 16. septembra, smo postavili umetnost
na ulice Laškega in preverili, ali nas zidovi
lahko združujejo. Estonci, Irci, Slovenci in
Turki smo med gledališko delavnico,
delavnico kontaktnega plesa, predavanji in
osemdnevnim druženjem pogledali čez v
glavah ustvarjene zidove. Osnovni namen
projekta je bil združiti mlade ustvarjalce z
različnih področjih umetnosti in nato ulice
Laškega spremeniti v galerijo, gledališče ali
v katero koli umetnostno prizorišče. Naše
mesto smo želeli s tem narediti bolj živo in
pisano, mladim udeležencem pa
omogočiti, da izmenjajo znanja in izkušnje
in tako vzpostavijo nove vezi med
kulturami in generacijami. S sodelujočimi
organizacijami smo se spoznali na
Seminarju za iskanje novih partnerjev v
Albaceteju v Španiji. Bernie Mc Cabe iz
Navana na Irskem prihaja iz organizacije
Midway, ki združuje sedem dnevnih
centrov za delo z ljudmi z motnjami v
razvoju in pri učenju. V izmenjavo smo
vključili pet fantov iz Irske. Zato je bila
tema projekta, poleg umetnosti, tudi
socialna vključenost mladih z manj
priložnostmi. Vodilo pri ustvarjanju je bil
stavek: »Zid, ki združuje.«
Vsi udeleženci so predhodno pripravili
svoja dela. Irci gledališko enodejanko
Celtic Legend, Slovenke plesno predstavo
Šepetanja, Estonci multimedijski dogodek
Pepsi järv, Turki pa so se odločili na
velikem platnu na laški tržnici upodobiti
različne detajle iz Laškega, ki so naredili
vtis nanje. Vsi skupaj pa smo pod men-
torstvom Matjaža Šmalca v gledališki
delavnici ter v delavnici kontaktnega plesa
z mentoricama Špelo Medved in
Charlotte Colot pripravili gledališki
dogodek, v katerem smo podrli zidove in
zgradili mostove. Kljub temu da se prejšnji
stavek sliši kot še ena od evropskih floskul,
ki smo jih vajeni še iz Jugoslavije, smo med
izmenjavo spoznali ljudi s posebnimi
potrebami in v njihovih pomanjkljivostih

uvideli svoje možnosti za neovirano
gradnjo lastne prihodnosti.  Osem dni
druženja je pustilo posledice tudi pri
fantih, saj so se nekateri zunaj utirjenega
vsakdana prerodili. Robert, ki je avtist, je
po vrnitvi domov začel vzpostavljati več
fizičnih kontaktov z ljudmi in se začel šaliti
oziroma izražati dovtipe. Turki so različno
pojasnjevali svoji kulturo in vero, pri čemer
smo lahko opazili razliko, bolj kot med
moškim in ženskim, med mestnim in

delom. Učenci so prinesli mnogo jesenskih
plodov in škrlatno obarvanih jesenskih
listov za ustvarjanje v delavnicah. V prvih
jutranjih urah so pripravili maso za
palačinke in uredili material za delavnice.
Zbrali smo se v telovadnici, kjer smo
pripravili različne delavnice, v katerih smo
izdelovali ježke iz okrasnih bučk, lepljenko

iz jesenskega listja, gospo Jesen iz kartona,
mahu, plodov in listja ter ji nadeli
koprenasto krilo iz vrtne pene, polepljene z
jesenskim listjem. Poslušali smo glasbo in
zaplesali ples prijateljstva. Medtem so
začeli prihajati starši. Skrbne mamice so
začele peči palačinke, pridni očetje pa so
pekli kostanj. Nekateri starši so iz večjih
buč po nasvetih učencev izdelovali različne
živali. Vsi smo bili zaposleni, nekateri v
delavnicah v telovadnici, drugi s peko in
obdelavo buč zunaj. Drug drugega smo
opazovali pri delu, se veselili nastajajočih
izdelkov in prijetno kramljali. Najlepši
trenutki so bili zagotovo sladkanje s
palačinkami, okušanje in vonjanje pečene-
ga kostanja in medsebojni pogovori. Vsi
vemo, da se nam vedno mudi, pogosto ne
najdemo časa. Kadar pa se kljub vsemu
srečamo, poklepetamo, izmenjamo nekaj
besed, smo zadovoljni odrasli, še bolj pa
otroci. Tako je bilo tudi na tem srečanju in
praznovanju tetke Jeseni. Takrat, ko so bili
otroci in odrasli najbolj zatopljeni v
pogovor, je prišla na obisk prava teta
Jesen, tista s košem, ki prinese nekaj
jesenskih plodov, odeta v jesenske barve in
pokrita s klobukom, ki ga je pokrivalo
odpadlo listje. Učenci so z njo zaplesali in v
kratkem pogovoru izvedeli njeno
sporočilo. 
Ta dan se nam je uresničila še ena velika
želja. Pred šolo in na zelenico poleg igral
smo dobili klopi in mize. Pridni in močni
očetje so jih skrbno obdelali, pripeljali in
tudi postavili. Seveda smo jih takoj
preizkusili in ugotovili, kako prav nam
bodo prišle.  Zahvalimo se drug drugemu,
da smo si vzeli čas, ki je bil izkoriščen do
popolnosti. Za marsikoga je bil to
nepozaben in izredno lep dogodek. Naj se
ponovi čim večkrat.

Učiteljice podružnične šole Jurklošter

Tetka JesenTetka Jesen

V petek smo imeli tetko Jesen. Zjutraj smo
prišli v šolo. Pripravili smo maso za
palačinke. Potem smo šli v telovadnico nosit
material in mize. Malo nas je skrbelo, ker je
zunaj padal dež, ampak je čez pol ure nehal
padati. Nato smo vsi skupaj šli v
telovadnico, tam smo delali ježke iz buč,
lepili liste na papirnata drevesa in delali
tetko Jesen. Tisti čas je tudi prišla prava
tetka Jesen. Z njo smo plesali in se
pogovarjali. Prišli so tudi starši. Starši so
pekli kostanj in palačinke. Mi smo z
učiteljico Moniko pekli pokovko v

PPPPOOOODDDDRRRRUUUUŽŽŽŽNNNNIIIIČČČČNNNNAAAA
GGGGLLLLAAAASSSSBBBBEEEENNNNAAAA    ŠŠŠŠOOOOLLLLAAAA

Podružnična Glasbena šola Laško deluje
pod okriljem matične Glasbene šole
Radeče. V šolskem letu 2008/09 je
vpisanih 248 učencev iz Občine Laško, ki
obiskujejo programe v Laškem, Rimskih
Toplicah in Radečah. Vzgojno-
izobraževalni programi v GŠ so: pred-
šolska glasbena vzgoja, glasbena

pripravnica, plesna pripravnica, so-
dobni ples ter instrumentalni pouk.
Zadnja leta se srečujemo s problematiko
razpisa prostih vpisnih mest, saj je
povpraševanje staršev za učenje
njihovih otrok večje, kot so predvidena
razpisna mesta, Ministrstvo za šolstvo in
šport pa ne daje soglasja k širitvi
dejavnosti, zato smo za šol. leto
2008/09 našli ustrezne rešitve skupaj z
Občino Laško, ki je ena od ustanoviteljic
GŠ Radeče.
V šol. letu 2008/09 načrtujemo veliko
različnih dejavnosti. Šolski koledar je
objavljen tudi na spletni strani šole
(www.gs.radece.si), kjer najdete vse
ostale informacije. Novembra so se
zvrstili oddelčni nastopi, decembra pa
pripravljamo novoletna koncerta, in
sicer, v torek 9. decembra, ko se bodo
predstavili solisti in komorne skupine ter
plesni oddelek, v torek, 16. decembra,
ob 18. uri, pa bodo zaigrali orkestri:
pihalni, godalni ter harmonikarski.
Ob prihajajočih praznikih želim v imenu
celotnega kolektiva učencem, učiteljem,
staršem in vsem tistim, s katerimi
sodelujemo, vse najlepše v prihajajočem
letu 2009.

Ravnateljica
Rosana Jakšič
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KKošarkarošarkarska šolaska šola

Z novo tekmovalno sezono so pri
Košarkarskem klubu Zlatorog z nekaj
kadrovskimi in vsebinskimi posegi
prevetrili delo z mlajšimi rodovi. Nekdanji
reprezentant Miloš Šporar je postal vodja
vseh nižjih selekcij, pomemben vsebinski
del pa predstavlja košarkarska šola, ki jo
vodita Jure Krajnc in David Sojč.
Treningi najmlajših osnovnošolcev so
vsak ponedeljek, torek in sredo od 16.
do 17. ure v telovadnici Osnovne šole

Primoža Trubarja ter vsako sredo med 14.30 in 15.30 v telovadnici Osnovne šole
v Rimskih Toplicah. Mesečna vadnina je 15 evrov, ob redni dejavnosti pa so vsi
nadebudni košarkarji deležni še nekaterih ugodnosti in pozornosti. V trajno last
prejmejo dvobarvni (zeleno-beli) dres in hlačke, omogočene imajo brezplačne
skupinske oglede domačih tekem Zlatoroga, med polčasoma pa gledalcem tudi
predstavijo svoje košarkarske veščine. V načrtu so tudi nastopi na priložnostnih turnirjih
v bližnji okolici ter še nekatere ugodnosti.

Željko Zule 

(Pred)novoletno dogajanje

V soboto, 20. decembra, se bo v Laškem zgodil čisto pravi
prednovoletni rock žur! V Šmoclu bomo LAK-ovci gostili Zeuse,
odličen žur band, ki ga poznate po singlu Polarni sijaj, zabavali
pa nas bodo tudi s priredbami. Veseljačenje se bo začelo ob
20.00 s "happy hour" ponudbo, ki bo trajala do 21.00, ko bodo
na oder stopili tudi Zeusovci. Po koncertu pa zabava do jutranjih
ur z DJ Shufflejem. Vabljeni vsi željni dobre glasbe in prijetne

zabave v družbi znanih obrazov! Vstop je prost!
Konec leta pa bomo LAK-ovci novoletnemu vzdušju vdihnili malce južnega melosa.
Pričarali si ga bomo v Sarajevu, mestu, ki ga je zaznamovala temačna preteklost, danes
pa znanem po najboljših burekih in čevapčičih. Prvi dan nas čaka ogled mestnega jedra
in kulturno-zgodovinskih znamenitosti, zvečer pa bošnjaška večerja in zabava v enem
od sarajevskih klubov. Naslednji dan se bomo sprehodili po vojnem Sarajevu, zvečer pa
se bomo pripravili na najdaljšo noč v letu z lepimi željami in obljubami za prihajajoče
leto. 

Urša Sojč, Ana Ulaga

Najuspešnejši Laščan v reprezentanci Slovenije

Robi Bačič, član Ribiške družine Laško, je na svetovnem prvenstvu v Cremoni v Italiji v
svetovno najbolj priznani športni zvrsti lov rib s plovcem, v kateri je nastopilo 37 držav
z vseh celin, dosegel najboljši dosedanji rezultat v izbrani vrsti Slovenije.
Prvi dan tekmovanja je Robi dosegel zelo solidno 9. mesto med 185 nastopajočimi
udeleženci SP, drugi dan pa je z
doseženim 6. mestom še izboljšal svoj
reprezentančni nastop. Robi Bačič bo
tudi v letu 2009 oblekel dres z državnim
grbom Slovenije, saj je v borbi za naslov
državnega prvaka v letošnjem letu
dosegel tretje mesto in le za nekaj točk
zgrešil najvišjo možno uvrstitev na
domačem državnem prvenstvu najbolj-
ših športnih ribičev Slovenije.
Evropsko prvenstvo 2009 v lovu rib s
plovcem bo pri nas, v Sloveniji, in sicer v
Radečah na reki Savi, v neposredni
bližini Laškega. Laščani boste lahko tam bodrili našega Robija, ki je v zadnjih treh letih
eden najboljših (če že ni najboljši?!) športnih ribičev Slovenije in s tem doslej
najuspešnejši tekmovalec Laškega in celjskega okoliša vseh časov.
Robi sicer izhaja iz priznane ribiške družine Bačič. Oče Tonček Bačič je svoja sinova
Bojana in Robija vzgajal v pravem športno ribiškem duhu, saj sta se v letošnjem letu
dokazala z izjemnimi rezultati tako na državnem ekipnem kot posamičnem
tekmovanju Slovenije. Bojan je s svojimi odličnimi rezultati le za malo zaostajal za
bratom Robijem in tudi on je le za malo zgrešil nastop med najboljšimi slovenskimi
reprezentanti. Tonček Bačič, oče naših dveh odličnih športnikov, ob tej priožnosti
zasluži pozornost in priznanje, saj je fanta pravilno usmerjal in jima bil v oporo pri
njunih težavah in uspehih. Res so prava športna ribiška družina!
V eni od naslednjih številk Laškega biltena bomo še bolj podrobno predstavili vaše
uspešne občane, na katere ste Laščani resnično lahko ponosni!

Jože Šmejc, 
športno ribiški komentator Slovenije 

ruralnim pogledom mladih Turkov na
tradicijo. Istočasno smo se vsi naučili
sprejemati drugačne, takšne, kot so, in jih
brez težav vključiti medse. Razlike med
nami pa doživljati kot doprinos
posameznika k bolj raznoliki skupini.

Zavedamo se, da vse manj mladih ljudi
obiskuje galerije, muzeje, gledališča in
druge kulturne ustanove, zato smo se
odločili uporabiti ulice za vadnico, oder in
razstavni prostor, na katerem so se
predstavili mladi iz sodelujočih držav. K
sodelovanju smo povabili tudi slovenske
ustvarjalce, da razstavijo svoja dela v
Galeriji na ulici. Ogledali smo si lahko
plastike akademske slikarke Urše Toman
Drinovec, stripe Tomaža Lavriča, Cirila
Horjaka, Gašperja Rusa in Iztoka
Lavriča. Prikazali smo film Moj ljubi Geto
Dimitra Anakieva, kratke igrane in
dokumentarne filme mladih ustvarjalcev iz
vse Evrope, ki so nastali v sklopu video
dejavnosti Študentskega, mladinskega in
otroškega centra v Laškem (ŠMOCL) in v
vrsti projektov Društva zaveznikov meh-
kega pristanka iz Krškega. Celoten projekt
smo za boljšo odzivnost javnosti zapakirali
v dvodnevni festival (12. in 13. septembra)
pod istim imenom, na katerem so nastopili
še Bobnarska skupina Pihalne godbe Laško
pod vodstvom Mihe Dergana, MePZ Koral
pod vodstvom Rebeke Hrastnik, Lucija
Ćirović in Martina Ipša, Slon in Sadež,
Irena Škorja pa je izvedla delavnico
orientalskega plesa. Naša prostovoljka
Tiphaine Mancaux je k projektu pritegnila
še nekaj drugih evropskih prostovoljcev, ki
so izvedli delavnico, v kateri so izdelovali
instrumente iz že uporabljenih predmetov.
Premierno je bil prikazan polurni mladinski
igrani film Vsiljivka režiserja Jonasa
Lesjaka in scenaristke Anje Radaljac v
produkciji ŠMOCL-a – Poki lejga. Zaradi
dežja žal nismo izvedli ognjene predstave,
nastopa Petrovih tamburašev in kiparske
delavnice.
Skupina 20 mladih in šestih mladinskih
delavcev je s tem projektom angažirala še
enajst mladih, ki so poskrbeli za tehnično
in logistično plat izmenjave in festivala.
Odličnih osem dni bo po zaslugi Tiphaine
Mancaux in Jonasa Lesjaka ter še koga
zapisanih tudi na DVD-ju v obliki
dokumentarnega filma. Verjamem, da je
vsakdo po končani izmenjavi v sebi
premaknil prag strpnosti za stopnico višje
in odšel domov malo bolj evropski.  
Za konec, kot se spodobi, še zahvala
Nacionalni agenciji MOVIT in vsem
lokalnim sponzorjem, ki so podprli projekt.
"Street art" je tudi v tem pogledu podrl zid
v Laškem, saj so sponzorska sredstva
znašala 30 % celotnega projekta. 

Aljaž Cestnik

Foto: KZS/Aleš Fevžer



ŠentrŠentruperuperska šporska športna asatna asa

Iz Šentruperta nad Laškim prihajata dva
športna asa, motokrosist Aleksander
Žafran in alpski smučar Simon Jecl, ki pa
sta kljub številnim uspehom med
občani manj znana. Oba sta se s
športom začela ukvarjati v domačem
kraju, svojo športno pot pa nadaljevala
v državnih in mednarodnih ekipah. 

Aleksander Žafran, študent živilstva na
Višji strokovni šoli Šentjur, se je z
motokrosom začel ukvarjati pri dva-
najstih. Leta 1998 je tekmoval kot član
AMD Fortuna Trebnje in takoj nastopil na
tekmovanjih na državni ravni. Zaradi
pičlih sponzorskih sredstev je tekmoval za
različne klube. Sedaj je član in podprvak v
klubu Geodrill Racing Team iz Dupleka,
na državni ravni pa je letos med prvimi
petimi, odvisno od posamezne tekme.
Trenutno je po seštevku rezultatov 3. na
državni ravni ter pokalni prvak. 
Od leta 1998 si je z uspešnimi nastopi
nabral 51 pokalov, tri medalje in veliko
priznanj. S treningi se seli s tekmovališča
na tekmovališče, kot se selijo tekmovanja.
Napori so poplačani z odličnimi uvrsti-
tvami, kot je letošnje 12. mesto v odprtem
razredu na evropskem prvenstvu. Na
Madžarskem je bilo spomladi tekmovanje
motokrosistov sosednjih držav, kjer je
osvojil 1. mesto v razredu 125. Kljub
izpahu rame je ob pomoči odličnega
fizioterapevta po mesecu in pol že
tekmoval na dirki na Madžarskem. Vsak
trening, še bolj pa tekmovanje je odvisno
od srčnosti tekmovalca, fizične in psihične
pripravljenosti in seveda želje po čim
boljši uvrstitvi. Sedaj vozi v I. razredu
kategorije 125, naslednjo sezono pa se
seli v kategorijo Open.
Zadnji dve leti mu posamezni donatorji v
enkratnih zneskih krijejo določene
stroške. Ker so ti zelo visoki, mora veliko
primakniti še družina, ki mu stoji trdno ob
strani. Oče, pa tudi mama opravljata
čiščenja, popravila in podobna dela na
motorju, ga vozita na treninge in
tekmovanja. Zato je Sandi še kako
hvaležen staršem in sponzorjem, če mu
priskočijo na pomoč in pokrijejo stroške.
Kot študent si je denar za šolanje in šport
služil kot poštar, kar je zelo rad počel.
Srečen je, da ga starša podpirata, in vesel
pohvale domačinov, ki ga spodbujajo, o
njem pa ne vedo veliko, ker je fant
skromen. Želi si še veliko odličnih
uspehov. Verjamemo in želimo, da mu bo
uspelo uskladiti učenje s športnimi urniki.
Simon Jecl, absolvent študija logistike v
Celju, skorajda sosed Aleksandra Žafrana,
se že od otroštva rad ukvarja s športom.
Njegova velika ljubezen je alpsko
smučanje. Ko je obiskoval 3. razred
osnovne šole v Šentrupertu, je že začel s
treningi na Rogli. Kmalu je dosegel naslov
pionirskega prvaka in zagon za naprej je

bil velik. Najprej je obiskoval alpsko šolo,
čez leto dni je začel aktivno športno
življenje v Uniorju Celje. Kasneje se je
vključil v Smučarski klub Velenje, kjer je
imel dobre pogoje, z odličnim trenerjem
pa je zelo napredoval. Sedaj je v državni
reprezentanci za smučarski kros na FIS
mednarodnih tekmovanjih za evropski in
svetovni pokal. Lani je osvojil 12. mesto v
Italiji na evropskem pokalu, na Češkem pa
11. mesto med 60 tekmovalci. V svetovni
rang listi zaseda 80. mesto. Za prvo
sezono v konkurenci ski krosa je to
odlično. 
V letošnji kategorizaciji alpskih smučarjev
(1. junij 2008–31. maj 2009) je na 15.

mestu športnikov Slovenije v disciplini
slalom (člani), čeprav to ni njegova
paradna disciplina. V sezoni 2007/08 pa
sta bila s Sašo Farič najboljša Slovenca v
smučarskem krosu. Na mednarodnih FIS
tekmovanjih v tujini je bil v sezoni
2007/2008 kar nekajkrat na stopničkah.
Med drugimi je zasedel 2. mesto na
tekmovanju slalomistov MT 29. januarja
2008 v Sofii v Bolgariji. Še bi lahko
naštevali njegove uspehe. Ima več kot 60
pokalov in priznanj.

Simon je z vsem srcem športnik in
tekmovalec. V veliko oporo so mu starši.
Če ne bi vsi skupaj imeli radi ta šport, če
Simon ne bi z velikim veseljem treniral in
tekmoval, bi bili vsi napori zaman.
Finančni stroški so predvsem na plečih
staršev. Simon z delom pri očetu prisluži
nekaj denarja, skupaj z dodatnimi
finančnimi sredstvi v klubu ter na osnovi
tekmovalnih dosežkov pokrijejo potrebe
iz sezone v sezono. Srčnost, vztrajnost in
treningi so podlaga za dosego rezultatov,
ki pa so že taki, da bi se lahko uvrstil v
vrsto tekmovalcev za zimske olimpijske
igre leta 2010 v Vancouvru, ko bo
smučarski kros prvič uvrščen v olimpijski
program. Naj se mu uresniči ta velika
želja!

Fanika Wiegele

Tukaj je, med nami. 90 let stara »ruska
pot«, med sprehajalci zdraviliškega parka
v Rimskih Toplicah znana kot Ruska steza.
Je neopazna, pa vendar privlačna za
naključne, kakor tudi za zveste
sprehajalce, ki se po njej sprehajajo vsak
dan. Skrbno je popeljana skozi objem
gozda, mimo potočka in na koncu do
prostora za krajši počitek. Je dovolj dolga
za brezskrben otroški tek, za zmerni korak
starejših, za hitro hojo, za tek športnikov.
Privablja vse, ki radi preživljajo prosti čas
v naravi in je dovolj skrivnostna za
zaljubljence. Radi jo obiskujemo.
Sprehodi po njej so vedno nekaj
posebnega, pa naj se sprehajamo sami, z
družino ali prijatelji.  
Ruska steza nas sprejme v vseh letnih
časih in nam poklanja lepote narave, mir
in skrivnostne glasove narave, ki nam
polepšajo vsak dan. V jeseni nas obdari z
jesenskimi barvami in hoja po jesenskem
listju nas pomirja. Pozimi, ko zapade prvi
sneg, pričakuje zveste sprehajalce, da se
sprehodijo po snegu in naredijo prvo
stezico, ki vabi v svet zimskih skrivnosti. V
pomladnem času nam pokloni prvo
pomladno cvetje, brstenje dreves, ki so
vsak dan bolj zelena. V poletnih vročih
dneh  radi poiščemo hladno zavetje med
mogočnimi drevesi in opazujemo sekvoje,
ki ponosno rastejo na livadi.
Veliko je sprehajalcev, ki si prav na Ruski
stezi nabirajo moči za vsakdanje življenje.
Vsak dan stopajo po njej, uživajo v njeni
enkratnosti, a mnogi ne poznajo njene
zgodovine.   

"Rusko pot" so začeli graditi leta 1917.
Ime je dobila po ruskih ujetnikih, ki so jo
pretežno tudi gradili. Poleg ruskih vojakov
je bilo še nekaj Čehov, Slovakov in
Poljakov. Bivali so v šotorih na teniškem
igrišču v gozdu nad Vilo Sanhof. Kuhinja
je bila postavljena na današnjih Malih
iglah. Pot je začelo graditi 47 ujetnikov.
Zima 1917/18 je bila zelo ostra in nekaj
ujetnikov ni dočakalo pomladi. Oktobra
1918 je bila 1.224 m dolga sprehajalna
pot oziroma steza dograjena in se je v
takšni obliki tudi ohranila do današnjih
dni. Poleg glavne sprehajalne poti je bilo
v tistem času narejenih tudi več stranskih
sprehajalnih poti, ki pa se niso ohranile.  
Zgodbe o gradnji Ruske steze ne bomo
pozabili, saj je del zgodovine Rimskih
Toplic. Iz spoštovanja do njenih
graditeljev si zasluži, da jo ohranimo in
obnovimo, tako da spet zaživi v celoti s
svojimi stranskimi stezicami in ji
povrnemo ugled, ki ji pripada.
90 let je minilo od izgradnje Ruske steze.
24. oktobra smo se njeni ljubitelji skupaj
sprehodili po njej in se z veseljem vrnili na
njen začetek pri Sofijinem dvoru, kjer nam
je prijazno osebje Rimskih term postreglo
čaj in piškote. Ob tej priložnosti smo
pripravili zgibanko o Ruski stezi in
spominek, ki so ga prejeli vsi, ki so se
udeležili tega sprehoda. Skupaj smo
preživeli lepo popoldne in si obljubili, da
se naslednje leto ponovno srečamo.

Jelka Kapun
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Smučarski kros se je razvil v zadnjem
desetletju prejšnjega stoletja po vzoru
deskarskega krosa. Gre za tekmovanje
na izpadanje s skupinskim štartom na
progi z dvignjenimi zavoji, valovi in
skakalnicami. 

Foto: Primož Vrhovnik

90 let Rusk90 let Ruske ste stezeeze
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Društva

55 let Planinsk55 let Planinskega ega 
drdruštvuštva Rimska Rimske Toplicee Toplice

LaškLaške ve veteterankeranke ine in
vveteterani na izletuerani na izletu

OdkrOdkritje spominskih ploščitje spominskih plošč
hranithraniteljem oreljem orožjaožja

PD Rimske Toplice je letos praznovalo
55-letnico delovanja. Ta jubilej so
obeležili s prireditvijo, na kateri so med
drugim podelili zlata, srebrna in
bronasta priznanja PZS.
»Ko so 1953. leta zanesenjaki načrtovali
ustanovitev PD, si niso mogli niti
predstavljati, kaj so s tem dejanjem
sprožili. V teh 55 letih se je v vrstah PD
zvrstilo ogromno članov in članic. Zgradilo
in dogradilo se je več stavb in objektov v
okolici prvotne planinske postojanke.
Speljala se je prevozna cesta skoraj do
planinske koče, s čimer je bil omogočen
lažji dostop. PD se je vključilo v
Meddruštveni odbor zasavskih PD in s tem
postalo močnejše in prodornejše v svojih
zahtevah. Skratka. Planinstvo se je v
Rimskih Toplicah razraslo, kar je veselilo

vse ustanovitelje. Prav njim se je treba
zahvaliti, da so vztrajali vsa leta,
premagovali vse ovire, da lahko danes mi
veliko lažje aktivno delujemo in se še
razvijamo.« Tako je predsednik PD Rimske
Toplice Miran Suhodolčan začel svoj
pozdravni govor več kot 70 zbranim
članom in gostom na prireditvi ob 55.
obletnici delovanja društva v restavraciji
Aqua Roma.
Jubilej je bil tudi priložnost, da je PZS, ki jo
je zastopal podpredsednik, gospod
Stanko Gašparič, s priznanji nagradila
najbolj delavne in vztrajne člane PD. PD pa
se je s posebno plaketo zahvalil Občini
Hrastnik in gospodu županu Miranu
Jeriču za podporo pri delovanju in
razvijanju društva. TD Hrastnik vsako leto v
ocenjevanje najlepše urejene koče vključi
tudi planinsko kočo na Kopitniku in letos
so ji podelili zlato priznanje, za kar se mu
je društvo oddolžilo s priznanjem in
zahvalo. Na prireditvi, ki so jo začeli pevci
MoPZ KD Antona Aškerca Rimske
Toplice s pesmijo Oj, Triglav moj dom, je
sodelovala tudi učenka OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice Monika Rožej z igranjem
na citre. »Krogla in strela nikoli ne
zadeneta pravega človeka. Ta rek za
dobitnike priznanj za delo v PD ne velja.« S
temi besedami je predsednik Med-
društvenega odbora zasavskih PD gospod
Borut Vukovič zaključil svoj govor. Vsi
navzoči so se strinjali, saj so se zbrali stari
prijatelji iz mnogih PD, ki se med seboj
dobro poznajo in vedo, kako težko je
vztrajati leto za letom.
55 let v vesolju ne pomeni nič, za društvo
pa so to lepa leta. Še posebej, če je društvo
tako uspešno kot  PD Rimske Toplice.

Milena Suhodolčan

Nekaj dilem in polemike je bilo med
članstvom, ali naj, po že tako prenatrpanem
programu, organiziramo še strokovno-
izobraževalni izlet, ali ne. Prevladala je
tradicija in odločili smo se, da si bomo
ogledali Park vojaške zgodovine v Pivki in
Tehniški muzej v Bistri. Po vremensko
»čudnih« dneh nas je sobota pričakala v
soncu, tako da smo lahko ob potovanju
občudovali tudi lepote naše domovine.
Širše območje Pivke in tako imenovanih
Postojnskih vrat je bilo že skozi vso
zgodovino pomembno mostišče vseh
vojska za prehod z italijanskega škornja v
srednjo Evropo, proti Kvarnerju in Dalmaciji
ter obratno. Mnogo različnih vojska je dalo
območju svoj pečat, delček znanega in
ohranjenega gradiva in eksponatov pa nam
nudi na ogled edinstven Park vojaške
zgodovine v Pivki. Pestra in široko
zasnovana ponudba je zajeta v sklopih
tankovsko artilerijske zbirke, zbirke Regio
Carsica Militaris, ogled utrdb Alpskega zidu
in Rupnikove linije, v obliki pohodništva in
kolesarstva, krožne poti vojaške zgodovine
... Ogledali smo si filmsko predstavitev
razvoja oklepnih in protioklepnih sredstev
ter razstavljene posamične primerke tega
orožja. Poznavalce in nepoznavalce nas je
presenetila velikost in moč oklepa,
zmožnost njegovega delovanja v vojni in
miru. Spominski posnetki nam bodo še
dolgo obujali spomin na lep dogodek.

Tehniški muzej Bistra je edinstvena
ustanova, ki bi si jo želeli mnogi, tudi
številčno večji narodi. Je prikaz domovine in
naših dosežkov skozi evolucijski razvoj.
Preveč je vtisov, da bi opisovali vsakega
posebej, lahko samo rečemo, da dan za
ogled vsega ni dovolj, in da smo hvaležni
vodiču, ki nas je, v razpoložljivem času
dobrih dveh ur, popeljal skozi zbirke in s
svojim podajanjem snovi požel odo-
bravanje navzočih.
Seveda ob prijetnem vzdušju in »zdravilih iz
Harja« na zadnjem sedežu avtobusa ni
mogoče kar na hitro domov ... S prijetnimi
vtisi smo v večernih urah zaključili lep dan.   

OZVVS LAŠKO
Foto: Jožef Krajnc

Na prelepo, zjutraj sicer megleno in hladno
soboto, 18. oktobra, smo se zbrali
pripadniki Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Laško, člani
Policijskega veteranskega društva Sever,
predstavniki Občine Laško z županom
Francem Zdolškom na čelu, domačini,
krajani in izvrstni kulturniki Pihalne godbe

Laško, Moškega pevskega zbora Laško ter
ansambla Pit mi dej, da obudimo dogodke
v letih 1990 in 1991 in da odkrijemo
spominske plošče na domačijah, kjer sta
Teritorialna obramba Slovenije (takrat
občinskega štaba TO za Laško) in Policija
Slovenije v usodnih trenutkih za Slovenijo
hranili orožje.
Nekaj kronoloških podatkov za obuditev
spomina: 7. marca 1990 je slovenska
skupščina sprejela ustavna dopolnila, na
podlagi katerih so bili sprejeti sklepi:
skupščina je proti služenju vojaškega roka
zunaj ozemlja RS; upravni organi za ljudsko
obrambo ne smejo vročiti vpoklicev za
nabornike za služenje vojaškega roka zunaj
Slovenije; od Zveznega sekretariata za
ljudsko obrambo se zahteva, da se
nabornike, državljane Slovenije, ki služijo v
enotah JLA zunaj Slovenije, prerazporedi v
enote v Sloveniji. Od 8. do 22. aprila 1990
so v Sloveniji potekale prve večstrankarske
volitve, na katerih je zmagala koalicija
opozicijskih strank Demos. 17. maja 1990
so na prvi seji novoizvoljenega Izvršnega
sveta RS za prvega predsednika izbrali
Lojzeta Peterleta, za sekretarja za ljudsko
obrambo Janeza Janšo, za sekretarja za
notranje zadeve pa Igorja Bavčarja. Prva
seja nove vlade je bila istega dne. RŠTO, ki
mu je poveljeval general Ivan Hočevar, je
izdal ukaz št. SZ 625/1-90, po katerem so
morali vsi štabi za orožje TO, ki je bilo
shranjeno zunaj skladišč JLA, v strogi
tajnosti prepeljati v objekte, ki jih je varovala
JLA. To je pomenilo razorožitev TO. Oddaji
orožja so se uprle nekatere občine, 16, med
njimi žal tudi laške, zaradi različnih okoliščin,
tako družbenih (zaradi menjave lokalne
oblasti) kot mnogih, za naše okolje
posebnih, pa jih ni bilo med njimi. Orožje
naših enot je bilo prepeljano in potem
hranjeno v objektih JLA v Bukovžlaku pri
Celju. Med majem in oktobrom 1990 so se
pojavili burni odzivi na razorožitev TO,
nastala je manevrska struktura narodne
zaščite. Iz spontanega odpora proti
nezakonitemu odvzemu orožja je nastala
ena najbolje organiziranih in konspirativnih
akcij v novejši zgodovini Slovenije. 23.
avgusta 1990 je bila ustanovljena
Specialna enota milice, ki je bila podrejena
notranjemu ministru Igorju Bavčarju in je
imela pomembno vlogo pri MSNZ. 29.
avgusta notranji minister Bavčar imenuje
Toneta Krkoviča za načelnika MSNZ RS.
Imenuje tudi 13 pokrajinskih načelnikov
MSNZ, med njimi Štefana Šemrova kot
načelnika za zahodnoštajersko pokrajino.
Na njegovo pobudo so se v občinskih
štabih formirale skupine MSNZ. Za Laško so
bili zadolženi poveljnik Franc Kapun,
Davor Wimmer (žal že pokojni) in Štefan
Kelenc – Pišta kot skladiščnik, za policijo pa
Alojz Miklavc in Jože Kotnik.
Kot sem že omenil, je bilo orožje TO Občine
Laško hranjeno v objektih JLA, vendar smo
dobršen del našega orožja tako rekoč
ukradli nazaj, saj smo za potrebe
usposabljanja enot orožje lahko dvignili v
skladiščih JLA. Orožja potem nismo več
vrnili, ampak smo ga skrili in skladiščili na
skrivnih lokacijah, kot so te, kjer smo odkrili
spominske plošče: pri družini Dornik –
Trnovo 1, pri družini Žveplan – Trubarjeva
12, Rimske Toplice, pri družini Trupej v
Laški vasi 21, pri družini Medved v Tevčah 3
in pri družini Gradišnik v Tevčah 31 a. Obilo
poguma in domovinske zavesti je bilo treba
imeti za odločitev, da se pod streho sprejme
orožje in druga vojna sredstva ter da se



zadeva ne razkrije. Imeli smo ljudi in še jih
imamo, ki znajo v določenem, usodnem
trenutku odgovorno in pogumno sprejeti
tvegano odločitev.
Med obširnejšim praznovanjem občinskega
praznika smo se jim skušali skromno
oddolžiti za njihova dejanja s postavitvijo
spominskih plošč, ki naj nas vselej
spominjajo in opominjajo na hrabrost in

veliko slovensko srce domačinov – hvala
jim.
Zahvaljujemo se tudi za nagovore in
pokazano razumevanje pri pripravi
slovesnosti Občini Laško in njenemu
županu Francu Zdolšku, Francu Kapunu in
Alojzu Miklavcu za osvetlitev takratnih
dogodkov, pevcem in godbenikom za
njihov lep prispevek pri programu,
gostiteljem pa tudi za pogostitev in prijetna
družabna snidenja.

Predsednik OZVVS Laško
Drago Ožek

Končuje se 35-letno delo Društva invalidov
občine Laško, ki obstaja že od leta 1973.
Njihovo delo temelji na petih programih:
skrb za neodvisno življenje težkih in
nepokretnih invalidov; prva osebna in
socialna pomoč ter informiranje; pomoč
invalidom za ohranjanje zdravja po težkih
operativnih posegih ali po nastanku
invalidnosti; ohranjanje psihofizičnih
sposobnosti invalidov z rekreacijo in
športom ter integriranje invalidov v
kulturno in družbeno življenje.
Kot vsa leta poskušamo člane društva čim
bolj vključiti v vsakodnevno življenje. Da
smo to dosegli, smo tudi letos delovali na

40

POLICIJPOLICIJA SVEA SVETUTUJEJE
Bodimo pozorBodimo pozorni na pešceni na pešce

Pešci kot udeleženci v cestnem prometu spadajo med najbolj
ogrožene. Najbolj so ogroženi jeseni in pozimi. Pogosto so žrtve
nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (ki
vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu
desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli
na vozilu ipd.). Nesreče pa se zgodijo tudi zaradi napak ali
neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so pogosto žrtve
prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne
predpise. 
Od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009 bomo posebno
pozornost namenjali tej kategoriji udeležencev v cestnem
prometu. Vanjo sodijo vsi aktivni udeleženci, ne glede na starost, ki
so v cestnem prometu aktivno udeleženi. 67. točka 23. člena ZVCP-
1 UPB5 določa: »Pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki
hodi po cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, ali se
premika z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca, ali tak voziček
potiska, in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo,
ki po tem zakonu ni vozilo.«
Statistični podatki o problematiki pešcev v cestnem prometu na
območju PP Laško za obdobje od leta 2003 do 30. septembra 2008
kažejo na dokaj slabo stanje glede varnosti pešcev. Najslabše je
bilo v lanskem letu, saj je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 14

pešcev, od tega je en podlegel poškodbam, dva sta dobila hude
telesne poškodbe, 11 pa je bilo lažje poškodovanih.  
Za varnejšo udeležbo v prometu pešcem svetujemo, da upoštevate
prometne predpise (cesto prečkajte na označenih prehodih za
pešce, hodite po pločnikih oziroma ob levem robu); poskrbite, da
boste v prometu vidni (nosite svetla oblačila in predmete, ki
izboljšajo vidnost pešca – odsevne trakove, kresničke) in poskusite
predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu. Voznikom pa
svetujemo, da hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevate
omejitve, zunaj naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate
možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču, upoštevate, da so na
cestah tudi pešci, odstopite jim prednost in na območjih, kjer se
običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami,
v naseljih).
Policisti ugotavljamo, da se še vedno večina nesreč pripeti v temnem
delu dneva. Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi od
oktobra do januarja, v mesecih, ko je dan najkrajši oziroma so
neugodne vremenske razmere najpogostejše (megla, dež, sneg).
Zaradi obojega je vidljivost slabša, kar ogroža pešce, zato vse
voznike opozarjamo, da so pozorni nanje in da v primerih, ko na
cesti opazijo pešce, ki so lahko nevarni, o tem obvestijo policijo na
telefonsko številko 113.

Mirko Došlić, pomočnik komandirja Policijske postaje Laško

LLAŠKI GASILAŠKI GASILCI V LECI V LETU 2008TU 2008

Za nas, operativne gasilce PGD Laško, je
2008 leto, ki se ga bomo radi spominjali
po realizaciji dolgoletne želje nabaviti
novo, sodobno in dobro opremljeno
gasilsko avtocisterno. Razveseljuje nas
občuten upad gasilskih posredovanj in
intervencij v letošnjem letu, saj smo do
decembra prišli do števila 21.
Velik korak smo naredili na področju
izobraževanja. Ponosni smo, da sta bila
dva naša operativna gasilca izbrana na
poklicni gasilski enoti Celje za
nadaljevanje svojega šolanja za
poklicnega gasilca. V spomladanskem
delu leta je tečaj za gasilca uspešno
končalo enajst naših članov. Jesensko

izobraževanje za naziv vodja enote
obiskujejo trije naši operativni člani, ki
bodo po zaključku izobraževanja prevzeli
pomembne naloge pri vodenju in
izobraževanju naših članov.
Na tekmovalnem področju smo v
kategoriji pionirjev na državnem
gasilskem tekmovanju na Ravnah na
Koroškem dosegli odlično 7. mesto med
32 nastopajočimi ekipami. Občinskega
gasilskega tekmovanja so se udeležile
štiri gasilske desetine, ki so se v treh
kategorijah borile za prva tri mesta. Za
nami je veliko opravljenega dela od
prevozov vode občanom, dežurstev na
športnih prireditvah, prireditvi Pivo in
cvetje in še kaj bi se našlo. Vsa dogajanja
in intervencije si lahko ogledate na naši
spletni strani www.pgd-lasko.si. Vljudno
vabljeni!
Ob zaključku utrinkov našega dela vam,
spoštovane občanke in občani, v imenu
operativne gasilske enote Laško želim
obilo zdravja in osebne sreče ter
predvsem varno prihajajoče leto 2009.

Poveljnik PGD Laško Roman Cerovšek

Iskreno se zahvaljujemo Občini Laško,
podjetjem, zasebnikom in seveda
Vam, občanke in občani, za nakazan
znesek pomoči pri nakupu gasilske
avtocisterne!

Članice in člani PGD Laško

Seznam donatorjev je objavljen na spletni
strani www.lasko.si

Uspešno letUspešno leto za Dro za Društvuštvoo
invinvalidov občine Laškalidov občine Laškoo

več področjih. Na športnem področju smo
se ukvarjali z namiznim tenisom,
balinanjem, pikadom, streljanjem z MK
puško in zračno puško. Največje dosežke
smo dosegli v športnem ribolovu, saj se je
naš predstavnik   uvrstil tudi v državno
reprezentanco invalidov. Organizirali smo
srečanja in različne izlete, na katere smo se
odpravili s približno osmimi avtobusi.
Delovali smo na področju izobraževanja in
rekreacije, sofinancirali smo nakup 800
kopalnih kart. Pripravili smo razstavo
ročnih del, posebno pozornost pa smo
namenili obiskom naših ostarelih članov, ki
so praznovali okrogle jubileje, in sicer 90,
95 in 101. leto. Zavedamo se, da so invalidi
ljudje, katerih največja želja ni materialna
dobrina, ampak  zdravje. Marsikateremu
topel stisk roke in lepa beseda pomenita
več kot bogastvo. Skratka, v društvu
poskušamo našim članom pomagati do
boljšega življenja. Da smo jim lahko
pomagali v čim večji meri, so prostovoljci
opravili preko 2.600 ur prostovoljnega
dela, prevoženih je bilo več kot 5.500
kilometrov.
Menim, da smo v letošnjem letu dosegli
vse zastavljene cilje. Decembra bomo
razdelili darilne pakete, vsak član društva
pa bo dobil koledar, na katerem so
zapisane vse aktivnosti za leto 2009, saj
želim, da so vsi člani seznanjeni z
delovanjem društva. Podelili bomo tudi
priznanja vsem jubilantom ob 35-letnici
delovanja v Društvu invalidov občine
Laško. Predstavljeni bodo v naslednjem
biltenu. 
Ob koncu letošnjega uspešnega leta želim
vsem članom društva in drugim občanom
Občine Laško vesel božič, srečno in
uspehov polno novo leto 2009. 

Predsednik Mihael Lončar  
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Napovednik

D  E  C  E  M  B  E  RD  E  C  E  M  B  E  R

Torek, 16. december
- Center starejših – Hiša generacij: Božična zvezda (Marija

Kamenšek) (od 9. do 11. ure)
- Center starejših – Hiša generacij: Kulturna prireditev Praznični

december (učenci OŠ Antona Aškerca Jurklošter, odprtje
slikarske razstave Europa Donna) (ob 18. uri)

Sreda, 17. december
- Center starejših – Hiša generacij: Nakit iz fimo mase (Karmen

Sedlar) (od 9. do 11. ure)
- Kulturni center Laško: Mavrica polk in valčkov: Koncert

ansambla Alpski kvintet (ob 19.30)
Četrtek, 18. december
- Center starejših – Hiša generacij: Krvodajalska akcija (RK

Laško) (od 6.30 do 12.00)
Od četrtka, 18. decembra, do torka, 23. decembra
- Občinsko dvorišče: Božično-novoletni sejem (ob 17. uri)
Petek, 19. december
- Center starejših – Hiša generacij: Druženje s kamero (Boža in

Bojan Herek) (od 9. do 11. ure)
- Dvorana Tri lilije: ABC abonmajček: Plesno akrobatski show

Športnega kluba FLIP Piran. Zaključena predstava za razredno
in predmetno stopnjo osnovnih šol. (ob 10. uri)

- Razstavišče Kulturnega centra Laško: Otvoritev razstave
slikarja Božidarja Ščurka iz Celja (ob 18. uri)

Sobota, 20. december
- Center starejših – Hiša generacij: Šahovski turnir (ob 15. uri)
- Dvorana Tri lilije: 12. krog KK Zlatorog Laško : KK Alpos

Šentjur (ob 19.30)
- ŠMOCL (LAK): Lakov prednovoletni koncert s skupino Zeus

(ob 20. uri)
Ponedeljek, 22. december
- Center starejših – Hiša generacij: Šola makrameja (Valerija

Trtnik) (od 9. do 11. ure)
- Kulturni center Laško (Špas Teater): Komedija 5žensk.com (ob

17. in 20. uri)  
Torek, 23. december
- Center starejših – Hiša generacij: Kvačkanje (Ana Tosić) (od 9.

do 11. ure)
- Dvorana Tri lilije: 13. krog KK Zlatorog Laško : KK Misel P.

JAMA (ob 19. uri)
Petek, 26. december
- Aškerčev trg (Turistično društvo Laško, Etno odbor Jureta

Krašovca Možnar in laški konjerejci): 11. žegnanje konj ob
štefanovem (ob 11. uri)

- Dvorana Tri lilije (Občina Laško, STIK, JSKD OI Laško, Laška
pihalna godba in Pivovarna Laško): Proslava ob dnevu
samostojnosti in tradicionalni koncert Laške pihalne godbe z
mažoretno skupino in gosti (ob 18. uri)

Nedelja, 28. december
-    Dvorana Tri lilije: Muzikal Trije prašički en volk.com (ob 17.

uri)
Ponedeljek, 29. december
- Center starejših – Hiša generacij: Šola makrameja (Valerija

Trtnik) (od 9. do 11. ure)
Torek, 30. december
- Zdravilišče Laško: Božično-novoletni koncert Laške pihalne

godbe z mažoretno skupino (ob 20.30)
Sreda, 31. december
- Občinsko dvorišče: Silvestrovanje na prostem z ansamblom

Okrogli muzikantje (ob 22. uri)

ŠMOCL-ov program v času božično-novoletnih počitnic:
29., 30., 31. december: Kopanje v Wellness parku Laško,* 
29., 30., 31. december: Drsanje v mestnem parku Celje,* 
29., 31. december in 3. januar 2009 ob 10.00: Žonglerska
delavnica in ŠMOCL-ove urice*
* Nujna je predhodna prijava (do 22. 12.) na tel. 03 733 87 44,
051 425 952, prevoz otrok iz Rimskih Toplic se organizira le v
primeru, da je prijavljenih najmanj pet otrok.

J  A  N  U  A  RJ  A  N  U  A  R

Sobota, 10. januar
- OZVVS Laško in Društvo za ohranjanje spomina na pohod

XIV. divizije Laško: Pohod po poteh Pohorskega bataljona
Pesek–Osankarica. Start z avtobusne postaje Laško ob 6.30,
startnina 20 € (prijave do 5. 1. 2009 v pisarni Združenja)

Torek, 13. januar
- Knjižnica Laško: Tatjana Kruder: Kemikalije v vsakdanjem

življenju (ekološko izobraževalno predavanje) (ob 19. uri)
Sreda, 14. januar
- Kulturni center Laško: ABC Abonmajček: Potopisno

predavanje Tomaža Majcna  (dopoldan)
Petek, 16. januar
- Kartuzija Jurklošter: Kloštrski večer z dr. Ivom Mohoričem:

Zdravstveni pristop k človeku, ki je celota telesa, duha in srca
(ob 19. uri)

Sobota, 17. januar
- Dvorana Tri lilije: 15. krog KK Zlatorog Laško : KK TCG

Mercator (ob 19. uri)
Ponedeljek, 19. januar
- Kulturni center Laško: ABC Abonmajček: Lutkovna igrica

Medvedka na snegu (dopoldan)
Torek, 20. januar
- Kulturni center Laško: ABC Abonmajček: Lutkovna igrica

Medvedka na snegu (dopoldan)
Sreda, 21. januar
- Kulturni center Laško: Mavrica polk in valčkov: Koncert z

laškimi ansambli (ob 17.00 in 19.30)
Četrtek, 22. januar
- Knjižnica Laško: Nuša Konec Juričič: Različni obrazi depresije

(zdravstveno predavanje) (ob 19. uri)
Četrtek, 29. januar
- Knjižnica Laško: Štefan Rehar: Kitajska je carska (potopisno

predavanje) (ob 19. uri)
Sobota, 31. januar
- Dvorana Tri lilije: 17. krog KK Zlatorog Laško : KK Geoplin

Slovan (ob 19.30)

F  E  B  R  U  A  RF  E  B  R  U  A  R

Petek, 6. februar
- Karuzija Jurklošter: Kloštrski večer z akademkinjo Zinko

Zorko: Rojeni v narečje (ob 19. uri)
- Kulturni center Laško: Proslava ob slovenskem kulturnem

prazniku (ob 19.30)
Od petka, 6. februarja, do nedelje, 8. februarja
- Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško:

35. pohod Po poteh XIV.  divizije od Sedlarjevega do
Gračnice pri Rimskih Toplicah

Torek, 10. februar
-    Knjižnica Laško: dr. Karel Gržan: Predstavitev bogate knjižne

bere l. 2008 (ob 19. uri)
Sreda, 11. februar 
- Kulturni center Laško: Mavrica polk in valčkov: Koncert

ansambla Tapravih 6 (ob 19.30)
- Dvorana Tri lilije: 19. krog KK Zlatorog Laško : KK Krka (ob

19. uri)
Petek, 13. februar
-    Kulturni center Laško: Abonma Laško: Koncert Vonj po

ljubezni (ob 19.30) 

Vsak torek  
- Center starejših – Hiša generacij: Klekljanje (Marjeta Dremel)

(od 7. do 9. ure)
Ob torkih in četrtkih
-   Center starejših – Hiša generacij: Nordijska hoja (ob 15. uri)
Ob četrtkih 
-   Center starejših – Hiša generacij: Telovadba (Majda Šipek)

(ob 17.30 in 18.30) 
Prvo in tretjo soboto v mesecu  
- Center starejših – Hiša generacij: Druženje ob petju (ob 18.

uri)
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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

Praznujemo
osemdeset let!

U S T A N O V L J E N O   1 9 2 8

BIDERMAN ADOLF s.p.
CELJSKA CESTA 40 (PETROL)
3270 LAŠKO
tel.:03-573-17-02
gsm: 041-876-244

�     Hitri servis, montaža gum, vulkanizerska  popravila, diagnostika in svetovanje.

�     Kontrola, polnjenje in servisiranje avtomobilskih klima naprav.

�     Na zalogi vedno  kvalitetni avtoplašèi  pomembnih dimenzij po konkurenènih cenah.

Vsem strankam se zahvaljujem za zaupanje,

v letu 2009 Vam želim obilo zdravja in sreèe

 ter varno in sreèno vožnjo.

Vsem strankam se zahvaljujem za zaupanje,

v letu 2009 Vam želim obilo zdravja in sreèe

 ter varno in sreèno vožnjo.

40 LET V AVTOSERVISNI DEJAVNOSTI

25

LET
OBRTI

Sre~no 2009!Sre~no 2009!




