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Spošt ov ane občank e in občani!
Pred vami je posebna številka našega časopisa, v
kateri vam posebej predstavljamo izdelano strategijo
razvoja Občine Laško. Že v predvolilnem času smo
vam obljubili, da želimo nadaljnji razvoj občine
uskladiti z vašimi željami, dragi občani. Rezultat tega
je sedaj izdelana strategija razvoja naše občine, za
kar smo zadolžili strokovnjake, ki so z anketiranjem
tako posameznikov kot zainteresiranih skupin izdelali
program razvoja občine, kakršnega si želite vi.
Seveda pa ta dokument ni neka statična osnova, pač
pa le temelj, na katerem bomo gradili razvoj naše
občine. Strategijo je mogoče dopolnjevati z vašimi
željami in potrebami, usklajenimi z možnostmi
občine in občinskega proračuna. Zato bomo na naši
spletni strani dodali rubriko, kjer boste lahko dodajali
vaše ideje in poglede na razvoj vse občine, pa tudi
posameznega kraja, vasi in zaselka. Občinska uprava
bo vaše želje v največji možni meri vnašala tako v
strategijo občine kot tudi v program investicij v
prihodnje. Zavedamo pa se, da so vaši pogledi in
želje glede razvoja občine različni, da se življenjske
razmere v današnjem času hitro spreminjajo in so
odraz hitrih družbenih sprememb, na katere ne
moremo vplivati, zato je treba tudi potrebe in razvoj,
kolikor je mogoče, usklajevati s trendi v družbi.
Moja želja je, da vsak občan prebere pričujočo
številko Laškega biltena, se ob prebranem morda
tudi zamisli in doda kakšno dobro idejo, ki jo bo moč
v prihodnosti vnesti v program razvoja občine, v
občinski proračun in jo tudi dejansko izvesti. Občina
je namreč skupnost vseh nas, ki živimo v njej, in vaše
ideje in spoznanja so pomembni za naš skupen
razvoj in za kakovost življenja, kakršno si želimo. Tudi
tisti, ki v preteklosti niste sodelovali pri kreiranju
življenja v naši občini, pa si to želite in ste v to
pripravljeni tudi kaj vložiti, bodisi svoje znanje bodisi
svoje premoženje, ste pri gradnji skupne prihodnosti
nadvse dobrodošli!
S spoštovanjem!
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Bistv o razv o ja je v ljudeh

Smer nice nadaljnega razv o ja

Posebna številka Laškega biltena prinaša posamezne
točke, poglavja in bistvene zaključke t. i. Strategije
razvoja Občine Laško do leta 2025 (v nadaljevanju:
strategija), kar je po moji oceni eden od največjih
dosežkov tega mandata. Končno smo se namreč
začeli na glas pogovarjati o prihodnosti te občine.
Bistveno sporočilo strategije in s tem tudi Občine
Laško občanom pa je po moji oceni v tem, da je
človeški potencial v naši občini slabo izkoriščen in da
je, ne glede na vse, bistvo razvoja v ljudeh. Če želimo
v naši občini lepše in boljše živeti, moramo sami
sprejeti odločitve, slediti tem odločitvam z dejanji, na
koncu pa zanje tudi ustrezno odgovarjati. Danes ni
nobenih ovir za prodajo izdelka na drug konec sveta;
nobenih ovir ni, da na turistično kmetijo ali v našo
vaško gostilno ne bi prišel turist iz katere koli od
nekaj čez dvesto držav na svetu; konec je tistih časov,
ko se je življenje končalo na meji s sosednjo faro in
naj nekateri še tako drugače mislijo – konec je z
malimi bogovi. Rezultati pravih dolgoročnih
odločitev in usmeritev se praviloma pokažejo
izjemno pozno, vendar so se vedno izkazali kot zlata
vredni.
Bistveno je, da se veliko občanov istoveti z vsebino te
strategije in da prepozna sebe oziroma svojo
dejavnost v koščku strategije. Mladi morajo spoznati,
da imajo v naši občini priložnost. Jasno je, da ne
moremo ponuditi delovnih mest astronavtom,
podmorničarjem in še komu, vendar naj bo s to
strategijo dano upanje. Upanje, da bodo vsi
potenciali Občine Laško nekoč izkoriščeni.

V maju je občinski svet potrdil Strateško razvojni
dokument Občine Laško, s katerim smo določili
smernice nadaljnjega razvoja v prihodnjih letih. Na
podlagi analize stanja in splošnih vrednot so se v
strateškem dokumentu izoblikovale glavne usmeritve
na vseh področjih delovanja in življenja. Vizija
prikazuje, kaj prebivalcem pomeni občina in kakšna
so njihova pričakovanja o njeni prihodnosti. Pozitivna
podoba, ki izhaja predvsem iz zgodovine, tradicije in
prostorskih posebnosti, ima zato velik vpliv na
življenje občanov in predstavlja močan dejavnik za
celovit razvoj na tem območju.
Občina bo pri zastavljanju ciljev, pripravi in izvajanju
projektov lahko učinkovita le, če bo imela podporo
prebivalcev in širše javnosti. Pri tem bomo morali
načrte usklajevati z občinskim proračunom, hkrati pa
računati na realne možnosti za pridobivanje sredstev
iz drugih virov. Dokument bo podlaga za pridobitev
državnih in evropskih sredstev, ki bodo olajšala
proračun ter omogočila nove investicije na področju
infrastrukture, razvoja turizma in podeželja, šolstva in
drugih dejavnosti.
V tej posebni številki Laškega biltena prikazujemo že
zaključene projekte, ki so bili izvedeni v zadnjih treh
letih. Prav tako predstavljamo projekte, ki so se že ali
se bodo pričeli izvajati v bližnji prihodnosti. Občina
Laško pri večini nastopa kot nosilec projektov, pri
nekaterih pa kot partner ali zagotavlja prostorske in
druge pogoje za njihovo realizacijo. V predstavitvi
projektov je tudi nekaj takšnih, ki sodijo v strateško
politiko države. Nekatere projekte se da uresničiti
takoj, medtem ko potrebujemo za izvedbo zahtevnih
projektov in obsežnih okoljskih ureditev več časa.
Občina Laško je pred velikimi razvojnimi izzivi,
katerih uspeh je v prvi vrsti odvisen od ljudi in
podjetij, ki ustvarjajo na tem območju. Na Občini
Laško se bomo trudili, da bomo s strokovnim delom,
sredstvi in pravimi informacijami nudili podporo in
storitve, ki so potrebne za uspešno realizacijo idej ter
dolgoročen uspešen gospodarski, socialni in okoljski
razvoj.

Podžupan Občine Laško
Klemen Grešak

Direktorica občinske uprave
Sandra Barachini
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Strateško razvojni dokument Občine Laško
Strateško razvojni dokument Občine Laško
opredeljuje vizijo, strategijo in pet stebrov razvoja
Občine Laško. V ospredju strategije je celovita
blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato
se strategija ne osredotoča le na gospodarska
vprašanja, ampak vključuje tudi vprašanja okolja,
prometa, sociale, kulture in zdravega načina življenja.
Zaradi tega je strategija po svoji vsebini trajnostno
naravnana, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev
Strategije razvoja Slovenije in Lizbonske strategije.
Ker smo na Občini Laško želeli oblikovati vizijo, ki
odraža vrednote tukaj živečih občanov in njihova
pričakovanja, smo se odločili, da pripravo strateškega
razvojnega dokumenta zaupamo svetovalni družbi
Dr. Ferk & Partner, d. o. o., ki je dokument pripravila
po metodi VIS – vizija in strategija. Ta metoda
zahteva, da se v pripravo vključi sodelovanje
občanov. Prva faza priprave strategije je zajemala
analizo oziroma posnetek stanja. Novembra 2008 so
bile organizirane tri delavnice z nadpovprečno
angažiranimi občani. Hkrati sta se izvajali terenska in
telefonska anketa. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako
prebivalci Občine Laško dojemajo občino in svoj kraj,
ali radi živijo v občini, kje vidijo prednosti in slabosti,
kaj v svojem kraju pogrešajo. V ta namen smo
obdelali skupino področje prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti z nadpovprečno
angažiranimi občani. Področje razvojnih priložnosti
pa smo dodatno preverili z anketami naključno
izbranih v Laškem in v nekaterih drugih občinah.
Izdelana SWOT analiza (Strengths – prednosti,
Weaknesses – slabosti, Opportunities – priložnosti,
Threats – nevarnosti) je pokazala, da prebivalci vidijo
prednosti v naravnih danostih, turizmu, angažiranosti
posameznikov, tradiciji, dobri cestni in železniški
infrastrukturi, gospodarstvu, pridelavi zdrave
prehrane, kulturi in komunalni infrastrukturi ter
gospodarski kapaciteti, slabosti pa vidijo na prvem
mestu v gospodarstvu, in sicer v premajhnem številu
investitorjev, premalo zemljiščih za razvoj
gospodarstva, neenakomerni razvitosti občine,
preveliki odvisnosti kraja od pivovarne, slabem
razvoju podeželja in nobenih možnostih zaposlitve v
dejavnostih z visoko stopnjo dodane vrednosti. Takoj
za tem pa vidijo slabosti v upravnih problemih,
predvsem v pomanjkanju kvalitetnih projektov,
prostorskih načrtov, pomanjkanju iniciative in idej,
nepovezanosti občanov, slabi informiranosti,
investicijah brez strategije. V infrastrukturi vidijo
slabosti predvsem v prometni povezavi, infrastrukturi
na podeželju, telekomunikacijah in komunalni
infrastrukturi. Med drugim pa se kažejo slabosti, ker
ni javnih sanitarij, ker je premalo športnih objektov,
ker ni srednjih šol, ena od slabosti pa je tudi socialna
stiska. Kot nevarnosti pri nadaljnjem razvoju
prebivalci navajajo upravne probleme, predvsem
neenotno lokalno politiko, zakonodajo, slabe
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projekte in investicije, neenakomeren razvoj občine,
regionalizacijo, prostorski načrt, pasivnost občanov. V
gospodarstvu vidijo nevarnost v trženju. Priložnosti
vidijo predvsem na področju turizma, dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, turističnih kmetijah, pri
razvoju športnega turizma, zdraviliškem turizmu,
pohodništvu in dodatni ponudbi glavnim turističnim
ponudnikom. V gospodarstvu pa v razvoju malega
gospodarstva in podjetništvu.
Kot primerjalne prednosti z vidika vrednote bivanja v
Občini Laško v razmerju do sosednjih krajev
prebivalci navajajo na prvem mestu značilnosti kraja,
majhnost kraja, dostopnost do komunikacij
(prometnic), prijetno mesto in podeželje, navezanost
na kraj, dobre ljudi, zgodovino in tradicijo. Sledijo
naravne danosti (neokrnjena narava, dobra lega),
kakovost življenja (mir), varnost in povezanost med
sosedi, sodelovanje s sokrajani, urejenost bivanja,
kakovost bivanja v naravi brez prostorske stiske, kot
drugo pa velikost in raznolikost občine, naravne
danosti, infrastrukturo, kulturno življenje, prisotnost
zdravilišč, dobro gospodarsko stanje, privlačno za
mlade na športnem področju.
Na vprašanje, kje vidijo najpomembnejše vrednote v
prihodnosti v Občini Laško, pa so prebivalci
odgovorili, da je njihove odgovore možno razvrstiti v
naslednji dve skupini:
Vrednote, povezane s postmodernim razvojem
gospodarstva:
❖ inovativnost, podjetnost;
❖ pritegovanje talentiranih posameznikov v občino;
❖ tehnološki razvoj;
❖ povezanost občine navzven;
❖ zaposljivost generacije nad 65 let;
❖ zdraviliški in kongresni turizem;
❖ delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
Vrednote, povezane s postmodernim življenjskim
slogom:
❖ okoljska osveščenost;
❖ povezanost znotraj občine;
❖ odprtost duha;
❖ tolerantnost prebivalstva;
❖ pripadnost skupnosti.
Tradicionalne in postmoderne vrednote se – vsaj
glede vrednot, povezanih s postmodernim
življenjskim slogom – lepo dopolnjujejo in
predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj občine
v skladu z Lizbonsko strategijo EU in slovenskimi
državnimi razvojnimi dokumenti. Konkretni projekti,
ki bodo sledili v fazi izvedbe in bodo odražali
tovrstne vrednote, bodo imeli že v izhodišču velike
možnosti za sofinanciranje iz virov EU, če bodo
seveda v tehničnem smislu ustrezno pripravljeni.
Določen problem predstavljajo postmoderne

Zato je bilo predlagano, da občina zgoraj naštete
tradicionalne vrednote kombinira z vrednotami,
ki jih zahteva uspešno prilagajanje globalizaciji.
To bi ohranjalo identiteto občine na področjih in
območjih, kjer je to potrebno in koristno (npr.
obdelanost kulturne krajine, kmečki turizem,
ohranjanje tradicionalnih jedi in običajev, folklora
…), v centralnih delih občine pa bi bilo treba
graditi na postmodernih vrednotah, vezanih na
gospodarski razvoj: inovativnost, podjetnost (npr.
uporaba novih tehnologij, alternativni viri
energije),
povezanost
in
komunikacijske
sposobnosti (brezžična omrežja, e-informacijska
točka in e-komuniciranje, dobre prometne
povezave).
Postmoderne vrednote so pomembne zlasti z vidika
uspešnosti lokalne skupnosti na daljši rok. Smo na
prelomnici, ko se lokalne skupnosti iz delovnih okolij,
ki so bila večinoma hierarhično zasnovana,
spreminjajo v učeče se organizacije, pri katerih je
poudarek na učenju, nadgradnji in prenosu znanja.
Evropska unija je pritisnila na lokalne skupnosti, da
morajo same poskrbeti za vse zadeve, z izjemami, ki
se lahko posredujejo regiji v reševanje. Zaradi tega
danes niti znanje ne zadostuje več. Inovativnost je
proces, ki vedno bolj prihaja v ospredje. Inovativnost
je posledica kreativnega razmišljanja, ki postaja
obvezen za vse člane lokalne skupnosti. Kritične

točke, ki se v inovativnih procesih lahko pojavljajo, so
ljudje (odnosi), organizacijska kultura in vodenje.
Predvsem slednje je pomembno pri upravljanju
lokalne skupnosti in spodbujanju k iskanju
inovativnih rešitev. V ospredje poleg tega prihaja
moč intelektualnega kapitala, ki prekaša moč drugih
proizvodnih dejavnikov. Zaradi vsega naštetega je
nujna osredotočenost na ključne sposobnosti
vsakega posameznika, podjetja in občine.
Na temelju mnenj prebivalstva, SWOT in finančne
analize, je bila oblikovana naslednja razvojna vizija
Občine Laško:
Občina Laško bo v širšem prostoru Slovenije in
sosednjih držav prepoznavna občina z bogato
turistično ponudbo, temelječo na termalni vodi in
zdravem načinu življenja. Privlačna bivalna klima,
naravne
danosti,
kulturno-zgodovinske
znamenitosti ter možnosti za družabno, kulturno
in športno udejstvovanje bodo skupaj z razvitimi
turističnimi dejavnostmi povečevali kakovost
življenja v občini in njeno privlačnost.
Gospodarski razvoj bo izrazito okoljsko vzdržen
in bo temeljil na že uveljavljenih podjetjih,
kompetenčnih
prednostih
in
malem
gospodarstvu z visoko stopnjo dodane vrednosti.
Vizija vsebuje temeljne strateške usmeritve EU in
Slovenije, kar je pomembno pri pridobivanju sredstev
iz evropskih in nacionalnih virov (kakovost življenja,
trajnostni razvoj). Odraža temeljna hotenja
prebivalstva (ustvarjanje privlačne bivalne klime,
dobrega materialnega in bivalnega standarda ter
okoljske vzdržnosti). Laško bo infrastrukturno dobro
povezana občina, ki bo prijazna tako do svojih
prebivalcev, kakor tudi do obiskovalcev in okolja,
napredna, podjetna in prepoznavna.
Ker je celoten strateško razvojni dokument zasnovan
na petih stebrih razvoja oziroma petih operativnih
programih – gospodarstvo, promet, okolje,
izobraževanje in kakovost življenja – so tudi cilji
opredeljeni ločeno po teh področjih.

Foto: Gregor Katič

vrednote, povezane s postmodernim razvojem
gospodarstva, ki nimajo osnove v tradicionalnih
vrednotah. Med slednjimi namreč ni omenjenih
vrednot, vezanih na tradicionalni razvoj gospodarstva
(gospodarska rast in razvoj, investiranje, uspešnost
…). Opazimo lahko, da med tradicionalnimi
vrednotami prevladujejo zgolj nekatere (značilnosti
kraja, naravne danosti, kakovost življenja), kar je z
vidika ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in
lokalne identitete pozitivno. S stališča hitrih
sprememb v sodobnem svetu in prilagajanja
razvojnih vzorcev postmoderni dobi pa je to dejstvo
lahko tudi problematično.
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V I. stebru gospodarstvo smo si zastavili
naslednje cilje:

V III. stebru okolje smo si zastavili
naslednje cilje:

❖
❖
❖
❖

št. prebivalcev: 15.000;
št. delovnih mest in podjetnikov: 5.000;
št. delovnih mest na domu: 100;
površina poslovnih, obrtnih in industrijskih con v
občini: 30 km2;
❖ število prenočišč (postelj): 1.500;
❖ število nočitev: 300.000;
❖ število turističnih kmetij: 10;

❖

V II. st ebr u pr omet smo si zastavili
naslednje cilje:

V IV. stebru izobraževanje smo si zastavili
naslednje cilje:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

6

dolžina urejenih državnih cest (km): 90;
dolžina asfaltiranih občinskih cest (km): 409;
lastniško urejene občinske ceste (km): 409;
dolžina pločnikov (v km – brez con za pešce): 16;
število javnih parkirnih mest: 995;
garažne hiše: 1;
dolžina urejenih kolesarskih stez (v km – brez con
za pešce): 35.

❖
❖
❖
❖

% kvalitetnega dostopa gospodinjstev v
organiziran odvoz odpadkov: 90 %;
% vključenih v organizirano – ločeno zbiranje: 90
%;
% gospodinjstev, priključenih na javni vodovod: 85
%;
% gospodinjstev, priključenih na ČN: 90 %;
% vključenih gospodinjstev pri uporabi obnovljivih
virov energije: 30 %.

št. vpisanih otrok v vrtec: 430
št. vpisanih otrok v OŠ: 1.200

V V. stebru kakovost življenja pa smo si
zastavili naslednje cilje:
❖
❖
❖

Športne površine - m2/prebivalca: 2,2;
Število zdravnikov na 1.000 prebivalcev: 1;
Število postelj v domovih za ostarele: 300.

V okviru vseh petih stebrov so zastavljeni tudi cilji, ki jih
merimo z zadovoljstvom občanov, kot npr. zadovoljstvo
občanov s ponudbo delovnih mest, turistično
ponudbo, ponudbo stanovanj, ponudbo malega
gospodarstva, urejenostjo cest in ulic, urejenostjo
pločnikov
in
parkirišč,
dostopnostjo
do
telekomunikacij, zadovoljstvo z javnim prevozom,
čistostjo potokov, kakovostjo zraka, stanjem hrupa,
urejenostjo pokopališč, prostorskim načrtom,
ustreznostjo objektov (vrtci in šole), ustreznostjo
izvajanja vsebin v šolah in vrtcih, vključenostjo v
življenje lokalne skupnosti, zadovoljstvo z zdravstveno
oskrbo, kulturnim dogajanjem, možnostjo športa in
rekreacije, socialne aktivnosti, oskrbo prebivalcev,
duhovno oskrbo, medsosedskimi odnosi in varnostjo
bivanja.

Ključnega pomena je merjenje napredka, v okviru
katerega z naborom indikatorjev sproti merimo
uresničevanje razvojne strategije. Za vsakega od petih
stebrov je oblikovan agregatni kazalnik, ki je sestavljen
iz večjega števila podkazalnikov. Občina Laško bo zato
morala vsako leto novembra opraviti anketo, na
podlagi katere bo pridobila podatke o zadovoljstvu
občanov. S tem bomo spremljali napredek in
ugotavljali odstopanja od predvidenih vrednosti, na
osnovi česar bomo lahko nato primerno ukrepali.
Strateško razvojni dokument Občine Laško je bil sprejet
tudi na majski seji Sveta Občine Laško, kar mu daje še
večjo težo.

Prikaz povečevanja vrednosti petih agregatnih kazalnikov do leta 2025

Okoljski kazalnik se v grafu žal ne vidi, ker so si vrednosti s kazalnikom izobraževanja zelo podobne.

Kak o pr ebiv alci Občine Lašk o gledajo na možnosti za sodelov anje Občine Lašk o
z dr ugimi občinami in kat er e so po njihov em mnenju njene k onkur enčne
pr ednosti
Prebivalci Občine Laško zaznavajo komplementarnost
(dopolnjevanje, ki ustvarja možnosti za sodelovanje)
Občine Laško s sosednjimi občinami na naslednjih
področjih: turizem (63 %), infrastruktura (46 %),
kultura (32 %), skrb za okolje (32 %), športna in
rekreacijska dejavnost (20 %), gospodarstvo (18 %),
izobraževanje (16 %), zdravstvo (16 %), prometne
povezave (8 %), komunalna infrastruktura (6 %),
poplavna varnost (6 %) in usklajen razvoj marketinga
(4 %). Druge možnosti vidijo v podjetništvu, socialnih
povezavah glede skupnih projektov, skupnih projektih
s Celjem (trgovinska dejavnost in kultura), skupnih
kmetijskih zadrugah, kmetijstvu, deljenju znanja
(»know- how«) in skupnih javnih službah.

sosednjimi občinami v regiji pa zaznavajo pri:
❖ Naravnih danostih: naravne priložnosti (40 %),
lega/lokacija (28 %), neokrnjena narava (6 %);
❖ Turizmu: razvoj turizma (20 %), zdraviliška
dejavnost (16 %), termalni vrelci (9 %), kmečki
turizem (4 %), športna dejavnost (pohodništvo) (4
%);
❖ Angažiranosti posameznikov: (22 %);
❖ Tradiciji: (20 %),
❖ Dobri cestni in železniški infrastrukturi: (10 %);
❖ Gospodarstvu: malo gospodarstvo (6 %),
pivovarstvo (4 %);

Druge konkurenčne prednosti vidijo v pridelavi zdrave
hrane, komunalni infrastrukturi, gospodarskih
Konkurenčne prednosti Občine Laško v primerjavi s kapacitetah in kulturi.
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gospodarstvo

8
Foto: Thermana, Gregor Katič, TIM Laško

PROJEKT:

GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V OBČINI LAŠKO

STATUS PROJEKTA: V pripravi, čaka na pridobitev sredstev EU ESRR
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Namen projekta je vsem občanom Občine
Laško zagotoviti sodobne informacijsko
telekomunikacijske storitve.
Cilj gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v Občini Laško je, da se
predvsem na območjih, kjer širokopasovna
omrežja niso prisotna, zgradi odprta
širokopasovna
omrežja
elektronskih
komunikacij, ki bodo vsa naselja v naši občini ter
vse zainteresirane končne uporabnike povezala s
širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji in ki bodo
vsem
zainteresiranim
operaterjem
in
ponudnikom storitev dostopna pod enakimi
pogoji. Slednje bo omogočilo, da bodo lahko vsi
ponudniki storitev vsem zainteresiranim
končnim uporabnikom ponudili vse vrste
storitev elektronskih komunikacij.
V predmetnem projektu je prikazana izvedba
optičnega omrežja med zaselki v Občini Laško, ki
so v občinskem načrtu razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na
seznamu kot območja brez možnosti dostopa do
širokopasovnih komunikacij in na seznamu belih lis
Direktorata za elektronske komunikacije. Izvedba
omrežja z optičnimi kabli je dolgoročno optimalna
rešitev, saj to omrežje v 1. fazi omogoča uporabljanje
najnovejših multimedijskih storitev in pasovno širino do
vsakega uporabnika z 100 Mbit/s, kar več kot zadostuje
minimalnim potrebam, zapisanim v občinskem načrtu
razvoja. Vsekakor pa optično omrežje omogoča tudi
večje hitrosti do posameznih strank z enostavno
menjavo aktivne opreme, brez dodatnih posegov v
obstoječe omrežje.

PROJEKT:

V Občini Laško je takšnih naselij 24, in sicer Blatni Vrh,
Brezno, Debro, Doblatina, Huda Jama, Laška vas,
Lokavec, Olešče, Padež, Paneče, Polana, Požnica, Slivno,
Šmohor, Trnov Hrib, Trobni Dol, Velike Grahovše,
Vodiško, Zgornja Rečica, Veliko Širje, Suhadol, Širje,
Rifengozd in Brstnik.
Predvidena je izgradnja celotnega omrežja od optične
centralne točke do naročniške predajne točke, ki je na
izhodu naročniške aktivne terminalne opreme. V okviru
te investicije je predvideno pokritje s širokopasovnim
komunikacijskim omrežjem cca. 1.264 gospodinjstev, ki
se nahajajo v naseljih, navedenih v seznamu belih lis
Direktorata za elektronske komunikacije. V samem
projektu je predvidena delitev celotne investicije na t. i.
komercialni in nekomercialni del omrežja.

KARTUZIJA JURKLOŠTER

STATUS PROJEKTA: V pripravi, čaka na pridobitev sredstev EU ESRR
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Namen projekta je celovita prenova kartuzije
Jurklošter in razvoj turizma na tem območju.
Občina je naročila izdelavo idejnega projekta ureditve
kompleksa kartuzije Jurklošter s projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Pristava.
Prva faza idejnega projekta revitalizacije objekta
Pristava je že zaključena. V tej fazi smo pridobili idejni
projekt preureditve kartuzijske pristave, s katerim se
objektu povrne prvobitna zunanja podoba. Na
jugovzhodni strani Pristave se bo na temeljih
nekdanjega zidu vzpostavila grajena reminiscenca na
zid nekdanjega dvorca, na katerega so naslonjene
vertikalne
komunikacije.
Prizidek
vzpostavlja
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dominanten vstopni portal s stopniščem in dvigalom za
gibalno ovirane osebe ter sanitarijami. V tem delu bo
tudi infocenter, ki se bo nadaljeval v lokal za pogostitev
gostov z razdeljevalno kuhinjo. V mansardi bo
večnamenski prostor, kjer je predviden rahlo dvignjen
oder.
Zunanja ureditev zajema izboljšanje vizualne zasnove
kompleksa kartuzije kot izoliranega objekta v prostoru.

PROJEKT:

Ožje območje varovanja je razdeljeno na posamezne
cone: vstopno cono med osnovno šolo in kartuzijo,
cono arheologije, tj. je območje, ki je arheološko
najmanj raziskano, cono križnega hodnika, kjer se bo
vzpostavil historični vrt, cono prehoda, ki predstavlja
območje med kartuzijo (obodnim zidom) in Gračnico,
saniran kamniti most čez Gračnico in glorieto.

MOST ŽELJA

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Izgradnja mostu pomeni približanje starega laškega
mestnega jedra z zdraviliškim in turističnim
kompleksom Wellness Park, s tem pa velik korak k
oživitvi starega mestnega jedra. Vrednost investicije je
1.057.000,00 EUR. Investicija je bila financirana tudi iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Most
ima pet podpornikov, od katerih sta dva v reki Savinji,
dolg je 93 m, širok pa v povprečju 4 m. Ima dve razširitvi,
namenjeni počitku in razgledu.

PROJEKT:

SPOZNAJMO ČEBELARSKO DEDIŠČINO

STATUS PROJEKTA: V izvajanju, nepovratna sredstva Leader
NOSILEC PROJEKTA: Čebelarsko društvo Laško v sodelovanju s Stikom – Centrom za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško, Thermano, d. d., ČD Celje, ČD Vojnik in Občina Laško
Namen projekta: Čebelarji LAS Raznolikost podeželja
(Celje, Laško, Štore, Vojnik) so v sodelovanju s Stikom –
Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
ter Thermano, d. d., pripravili projekt, katerega osnovna
namena sta:
❖ odpreti vrata v svet čebelarjenja tudi drugim –
tako predšolski in šolski mladini, različnim
združenjem, podjetjem, kot tudi domačinom ter
domačim in tujim turistom;
❖ osveščanje širše javnosti o pomenu čebelarstva
pri ohranjanju naravnega ravnovesja in uporabi
dobrot čebeljega panja za ohranjanje zdravja in
življenjskega optimizma. Ker je dobro poznavanje
medonosnih rastlin ali z drugimi besedami čebelje
paše nujno potrebno ne le za uspešno čebelarjenje, Foto: Jože Blagotinšek
rastlin dopolnjujejo tematsko raznovrstni opisi
temveč tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
čebeljega življenja, čebeljih produktov, svetovno
naravnega ravnovesja, so snovalci projekta vanj
znanih slovenskih čebelarjev in najpomembnejših
vključili štiri razstave vrtov medonosnih rastlin
čebel v slovenski kulturi.
(osrednjo v zdraviliškem parku v Laškem in tri pri
čebelarstvih Blagotinšek v Jagočah ter Hren in Šolar
na Strmci) s primernimi označitvami – tudi za gibalno Prispevek projekta je viden tudi:
ovirane ter slepe in slabovidne. Vrtove medonosnih ❖ v prenosu znanja in izkušenj, saj bo med projektom
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poti, ki bodo na svojih trasah zajemale in primerno
izvedenih: 24 predavanj in delavnic za vrtce, šole in
opisovale številne naravne danosti in kulturne
odrasle, 8 strokovnih vodenj, več sodelovanj na
znamenitosti območja.
prireditvah, objave v medijih, okrogla miza s tiskovno
konferenco in strokovna ekskurzija;
❖ v dinamičnemu razvoju turistične dejavnosti in Projekt je razdeljen v tri faze in se izvaja od januarja
2009 do avgusta 2010. Na razpisu za sredstva Leader
dopolnilnih dejavnosti na podeželju;
❖ V pripravi podlag za prihodnjo označitev čebelarskih je pridobil 38.700 EUR nepovratnih sredstev.

PROJEKT:

PRAVLJIČNE POTI OBMOČJA LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA

STATUS PROJEKTA: potrjena sredstva Leader za izvajanje v letu 2010
NOSILEC PROJEKTA: Turistično društvo Laško v sodelovanju s TD Celje, Štore in Vojnik ter Stikom – Centrom
za šport, turizem, informiranje, turizem in kulturo Laško ter Občina Laško
Turistično društvo Laško je v sodelovanju s TD Celje,
Štore in Vojnik ter Stikom Laško pripravilo in na javni
poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje
Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore,
Vojnik 2007–2013 za leto 2010 prijavilo neprofitni
projekt Pravljični svet območja LAS, ki je nastal kot
nadgradnja literarnega vira Pravljične poti Slovenije.
Predstavlja osnovo za vključitev v obstoječa nacionalna
programa Zlati sonček in Ciciban planinec. Pomeni
sinergičen pristop krovnih neprofitnih nosilcev turizma
območja LAS z vsemi zainteresiranimi deležniki iz
območja LAS in nacionalnimi organizacijami (TZS,
Planinska zveza Slovenije ...).
Namen projekta:
❖ na območju celotnega območja LAS zbrati vire in
pričevanja o mitih, bajkah, legendah in pripovedkah.
Vire skupaj s partnerji pregledati, povezati s
kulturnimi znamenitostmi in naravnimi danostmi
območja ter z že obstoječo ponudbo oz.
zastavljenimi razvojnimi programi;
❖ urediti zbirko Pravljični svet območja LAS in jo
objaviti na spletu – predstavljala bo osnovo novega
turističnega produkta;
❖ identificirati in povezati potencialne ponudnike oz.
upravljavce;
❖ pripraviti skupno promocijo in posledično vplivati na
povečanje prepoznavnosti območja LAS ter
omogočiti pogoje za rast prihodka iz turizma.
Načrtovani projekt bo oblikovan v sožitju z naravo,
saj nima negativnih vplivov na okolje – predstavlja

PROJEKT:

Foto: Boris Vrabec

dobro prakso trajnostnega turizma, ki je prioriteta
Slovenske turistične organizacije.
Na območju obstaja potreba po izvedbi projekta, kar je
izkazano z močno partnersko skupino, ki je podprla
pripravo projekta, saj takšen projekt na območju LAS še
ni bil izveden. Tudi raziskave nakazujejo, da na trgu
obstaja veliko zanimanje za tovrstne vsebine, obenem
pa takšni produkti zagotavljajo bistveno dodano
vrednost okolju, zlasti podeželju, saj podpirajo
vizualizacijo žive dediščine in interakcijo uporabnikov.
Projekt je razdeljen v tri faze in se bo izvajal od januarja
2010 do konca leta 2010. Na razpisu za sredstva
Leader je pridobil 13.290 EUR nepovratnih sredstev.

DOBROTE LAŠKEGA PODEŽELJA

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: KSS LAŠKO in Stik – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Občina Laško
Izdelki v okviru skupne ponudbe Dobrote laškega
podeželja so odraz domačnosti, tradicije, izvirnosti in
visoke kakovosti. Izbirate lahko med pestro ponudbo
zeliščnih čajev in soli, različnih vrst medu, medenjakov,
lectov in svečarskih izdelkov iz čistega čebeljega voska,

izdelkov iz sadja (jabolčnih krhljev, jabolčnih sokov in
kisa iz travniških sadovnjakov, naravnega žganja),
pekovskih izdelkov in domačih rezancev ter ovčjega sira
v oljčnem olju.
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Ponudniki, ki so vključeni v skupno ponudbo
Dobrote laškega podeželja:
Henrik Hren (točen naravni med, med s suhim sadjem,
med z lešniki in orehi) – tel.: 041 994 387
Kmetija Aškerc (ovčji sir v oljčnem olju) – tel : 03 57 36
298
Kmetija Razboršek (jabolčni sok in jabolčni kis iz
kontrolirane ekološke pridelave) – tel.: 03 57 32 276
Milena Kozmus (zeliščni čaji in svatovska pogača) – tel.:
03 57 35 034
Ivanka Rezec (suhi jabolčni krhlji, pekovsko pecivo in
domači rezanci) – tel.: 03 57 39 071
Jelka Rode (zeliščni čaji in soli) – tel.: 041 792 452
Tatjana Šolar (lecti, medenjaki, svečarski izdelki iz
Foto: Tomo Jeseničnik
čistega čebeljega voska) – tel.: 03 57 31 636
Tone Šterban (naravno hruškovo žganje) – tel.: 03 57 ❖ za tovrstno pridelavo, ki temelji na spoštovanju
31 921
tradicionalnih postopkov in manjših pridelanih
količinah, najti primerne tržne poti in se prilagoditi
Cilji, ki smo jih zasledovali pri vzpostavitvi skupne
potrebam in željam potrošnikov;
ponudbe Dobrote laškega podeželja:
❖ doseči večjo prepoznavnost tistih izdelkov z laškega ❖ povečati obseg in pestrost ponudbe s spodbujanjem
podeželja, katerih dodano vrednost ne ustvarjata
in motivacijo za nove registracije (s. p., dopolnilne
samo izvirnost in kakovost, ampak tudi njihov lokalni,
dejavnosti na kmetijah, osebno dopolnilno delo in
avtentični značaj;
drugo) ter širjenje ponudbe na nove izdelke.

PROJEKT:

PROMOCIJA IN TRŽENJE NARAVNIH IN KULTURNIH ZNAMENITOSTI V
OBČINI LAŠKO

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Stik – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Občina Laško
Namen projekta: Občina Laško se ponaša s številnimi
naravnimi lepotami in bogato kulturno-zgodovinsko
dediščino. Prijetni kotički vabijo k odkrivanju in so
odlično izhodišče za izlete in aktivno preživljanje časa v
naravi. V Stiku smo pripravili izbor 12 izletov, ki smo jih
tematsko obarvali in izkoristili možnosti, ki nam jih
ponuja naš kraj. Obsegajo spoznavanje tradicije
pivovarstva in termalnih vrelcev, odkrivanje bogate
sakralne dediščine, etnologije in domačih obrti, dodali
pa smo tudi športna in adrenalinska doživetja. V
pripravi so tudi posebni programi aktivnega oddiha, v
katere bomo vpeljali različne športne aktivnosti, kot so
pohodništvo, kolesarjenje, plavanje, odbojka na mivki …
in jih popestrili še z raznimi doživetji.
Foto: Herman Čater
Naravne in kulturne znamenitosti, predstavljene tudi
skozi posamezne izlete in programe aktivnih počitnic, povečanju prepoznavnosti občine v širšem prostoru
bomo še naprej promovirali in tržili na raznih sejmih in Slovenije in njenih sosednjih državah.
borzah doma in v tujini ter s tem pripomogli k

PROJEKT:

E-PREDSTAVITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI V OBČINI LAŠKO

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Stik – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Občina Laško
Namen projekta: Projekt celovite e-predstavitve spletna stran. Na spletnem naslovu www.stik-lasko.si je
turistične dejavnosti v Občini Laško predstavlja Stikova vsebinsko združena ponudba vseh štirih enot javnega
12

zavoda Stik na eni strani ter turistično, športno in
kulturno dogajanje ter ponudba območja Občine
Laško na drugi strani. Je stičišče informacij, povezanih
z Laškim, ki jih želi obiskovalec izvedeti iz prve roke.
Poudarja preglednost, učinkovitost in enostavnost
uporabe.
Z vsakodnevnim posodabljanjem aktualnih dogodkov,
dopolnjevanjem vsebin, popravki, pošiljanjem e-novic
… se obiskovalec seznani z dejstvi, novicami, novostmi
in ponudbo. Kategorije v meniju na levi strani med
drugim ponujajo pomembne informacije o
prireditvah, doživetjih, naravni in kulturni dediščini,
gostinstvu in namestitvah, športnih in rekreativnih
aktivnostih ipd. Desna stran je namenjena hitrim
povezavam, kjer je v koledarju prireditev možno hitro
pregledati in najti želeno prireditev po datumu ali po
kraju dogodka, si ogledati mesečni in letni napovednik
prireditev, kupovati v e-trgovini ali pa preprosto
poslati e-razglednico. Z vpisom na prejemanje e-novic
so aktualni dogodki obiskovalcu še bližje. Spletna
stran zajema več kot 500 strani, prevedenih tudi v
angleški, italijanski in nemški jezik.

PROJEKT:

CELOVITA REVITALIZACIJA TREBEŽNIKOVE DOMAČIJE

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Lovska družina Rečica pri Laškem, Zavod Porta-B, Občina Laško
LD Rečica pri Laškem je na območju Šmohorja in Govc
odkupila več posesti, na katerih izvaja svoje dejavnosti.
Ena najlepših je Trebežnikova domačija, ki je ohranjena
v prvotni obliki.
Prizadevanja lovske družine v okviru dveh svojih
projektov podpira Zavod Porta B.
Kmetijo smo si na delovnih sestankih, delovnih piknikih
in vodenih ogledih ogledali skupaj s pristojno
konservatorko iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Celje, direktorico Muzeja novejše zgodovine, kustosom
pokrajinskega muzeja in drugimi partnerji, ki se
ukvarjajo z varovanjem kulturne dediščine. Ker kljub
izrednim kakovostim (ni vejice) kmetija na Šmohorju 13
(ni vejice) ni vpisana v register kulturne dediščine, smo
pristopili k aktivnostim za prijavo etnološke zbirke na
ukrep 323.
Načelen obseg zbirke je bil dogovorjen s pokrajinskim
muzejem, sam popis eksponatov pa bo izvedla skupina
mladih etnologov pod strokovnim mentorstvom. V ta

namen je Zavod Porta B na razpis Mladi v akciji prijavil
LD, ki je razpis z naslovom (brez narekovajev)
Spoznajmo poklic etnolog tudi dobila.
V sklopu projekta (brez narekovajev) Po poteh
dediščine smo pripravili tudi prijavo na razpis LAS
Raznolikost podeželja, ki je projekt (brez narekovajev)
Trebežnikova naravoslovna učna pot na razpisu za leto
2010 tudi potrdila. Tematska pot, ki bo
povezala naravne znamenitosti Šmohorja, ekotop
prostoživečih živali, in etnološka zbirka bosta privabili
številne obiskovalce na Šmohor in jim predstavili delček
bogate kulturne in naravne dediščine v Občini Laško.
Sodelovanje z Zavodom Porta B je lovski družini, ki je
razpolagala s čudovito kmetijo, voljo in vizijo,
pomagalo do realizacije dobrih idej. Na konkretnem
primeru zglednega sodelovanja se vidijo tudi pozitivni
učinki projektov (brez narekovajev) Revitalizacija
kulturne dediščine in (brez narekovajev) Po poteh
dediščine.

13

Občinska uprava

Intervju

Andreja Križnik, direktorica Stika
Kakšna je vizija razvoja Stika Laško?
Občina Laško je ustanoviteljica Stika, ki je s svojim
delovanjem pričel v začetku marca 2007, po združitvi
Prireditvenega centra Laško, Agencije za razvoj turizma in
podjetništva Aprilija Laško in turističnoinformacijske
dejavnosti, ki jo je opravljalo Turistično društvo Laško. Že ob
ustanovitvi smo si jasno začrtali
vizijo, poslanstvo in vrednote
Stika, ki so osnova našega
delovanja. Stik zajema štiri enote:
Kulturni center Laško, Dvorano
Tri lilije Laško, Muzej Laško in
Turističnoinformacijski center
Laško ter tako pokriva vrsto
dejavnosti, ki se medsebojno
prepletajo v celovito ponudbo.
Vizija: s posluhom za tradicijo,
spodbujanjem
nenehnega
razvoja
in
aktivnim
sodelovanjem
z
vsemi
zainteresiranimi postati po vsej
državi
in
zunaj
meja
prepoznavno turistično, športno
in kulturno stičišče, kjer se bomo
srečevali kot prijatelji. Vrednote:
svoboda
in
odgovornost,
inovativnost in kreativnost, znanje in kakovost, poštenje in
zanesljivost, prijateljstvo in sodelovanje. Poslanstvo: razvoj
in trženje obstoječih in novih turističnih, športnih in kulturnih
produktov, s čimer bi omogočili bolj kakovostno življenje
prebivalcev Občine Laško. Aktivno sodelovanje s šolami,
katerega cilj je osveščanje otrok o vsebinah in pomenu
turističnih, športnih in kulturnih dejavnosti. Aktivno
sodelovanje pri pripravi produktov s podeželja in njihovo
trženje pod skupno blagovno znamko. Vključevanje vseh
zainteresiranih v prepoznavno turistično destinacijo s
celovito ponudbo.
Svojo vizijo Stik uresničuje v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz
zakonskih določil, usmeritev ustanovitelja in dogovorov z
gospodarstvom in neposrednimi uporabniki (civilno družbo).
V ta namen zaposleni aktivno pridobivamo nova znanja na
strokovnih področjih, predvsem iz strateškega in
projektnega managementa. Stik racionalno razporeja
sredstva ustanovitelja in stremi k vsakoletnemu povečanju
deleža iz pridobitnih dejavnosti.
Kako je vaša vizija usklajena z vizijo in strategijo razvoja
Občine Laško?
Stik je aktivno sodeloval v aktivnostih in delavnicah, ki so
vodile k izdelavi Strateško razvojnega dokumenta Občine
Laško. Vizija Stika, postavljena že pred dvema letoma, je
enaka viziji v strateškem dokumentu. Že sama združitev
zavodov in dejavnosti ter nastanek Stika je bil eden od
korakov k uskladitvi in upoštevanju strategije razvoja Občine
Laško. Opredeljena vizija in poslanstvo Stika že v osnovi
upoštevata kriterije, ki so v strategiji opredeljeni v analizi
SWOT pod prednosti in priložnosti (turizem, razvoj
podeželja, športni in zdraviliški turizem, pohodništvo,
tradicija, gospodarstvo, naravne danosti …). Strategija
Občine Laško opredeljuje, da bo občina v širšem prostoru
Slovenije in njenih sosednjih državah prepoznavna občina z
bogato turistično ponudbo, temelječo na termalni vodi in
zdravem načinu življenja. Če primerjamo to opredelitev z
vizijo Stika, vidimo zelo dobro usklajenost.
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Kaj pričakujejo od vas stranke in kakšno je njihovo
zadovoljstvo?
Stik pokriva več dejavnosti: kulturno, prireditveno, športno,
informacijsko, turistično in promocijsko dejavnost. Vloga
Stika pri teh dejavnostih je predvsem pripravljalna ter
operativno povezovalna. Stikove stranke so poslovni
partnerji, turisti, prebivalci občine, obiskovalci
prireditev, uporabniki ali partnerji v projektih,
turistični subjekti, drugi gospodarski subjekti,
društva, ustanove idr. Stranke pričakujejo
kakovostno
in
strokovno
delo,
dobro
komunikacijo ter povezovalno vlogo. V Stiku si
prizadevamo za to, da je zadovoljstvo naših strank
na visoki ravni in k temu so usmerjene tudi naše
aktivnosti. S sodelavci na kolegijih večkrat
obravnavamo zadovoljstvo strank in naše
maksimalne angažiranosti v to smer. Zgodi pa se,
da so pričakovanja strank do Stika včasih
previsoka, saj je naše poslanstvo vezano predvsem
na operativno izvedbo skupne ponudbe, kjer pa
smo velikokrat odvisni tudi od drugih subjektov
(občine, zdravilišč, države, regije idr.) in kakšnega
projekta ne moremo izpeljati tako, da bi bile
stranke maksimalno zadovoljne. Naj poudarim, da
opredeljene in zadane vrednote Stika pri svojem
delu upoštevamo, saj so medsebojni odnosi pogoj
za dobro delo.
Kaj lahko pričakujejo krajani Občine Laško od razvoja
Stika?
Stikova dejavnost bo še naprej usmerjena v povečevanje
turistične, kulturne in športne prepoznavnosti občine oz.
destinacijskega območja in s tem v povečanje razvoja
občine. Pričakovanja krajanov so lahko usmerjena v pripravo
in izvedbo projektov, usklajenih s strategijo občine in
pričakovanim akcijskim načrtom. Projekti, kjer smo nosilec ali
partner, ki potekajo in bodo v prihodnosti v Stiku opredeljeni
kot razvojni, so: projekt Kolesarjenje po Laškem (označenje
kolesarskih poti in v nadaljevanju promocija in trženje),
projekt označitev in priprava pohodnih poti (enovita
vsebinska označitev, priprava in ureditev poti, promocija),
projekt turistične promocije (sejmi, borze, prospekti, izleti,
aktivne počitnice, vodenja …), projekt e-promocije
(internetna predstavitev in trženje), projekt Pravljični svet,
projekt blagovne znamke Dobrote laškega podeželja, projekt
Kartuzija Jurklošter, projekt Spoznajmo čebelarsko dediščino,
projekt Ogledne kmetije, projekt Revitalizacija kulturne
dediščine, projekt Prireditve v Laškem idr. V prihodnje želimo
še bolj povezati vse turistične subjekte v skupno turistično
ponudbo, vanjo vključevati kulturno in športno dogajanje,
naravne in kulturne znamenitosti ter ponudbo podeželja.
Za koliko pričakujete, da se bo indeks zadovoljstva v
stebru I. Gospodarstvo strategije razvoja Občine Laško
dvignil? Bistveno, zmerno ali malo?
Menim in si želim, da bi z večjim sodelovanjem vseh
zainteresiranih (občine, gospodarstva, zavodov, občanov)
dosegli še bolj usklajeno in povezovalno delo, posledično pa
bi lahko pričakovali bistveni porast zadovoljstva, saj imamo v
občini dobre pogoje za razvoj (v strategiji opredeljene kot
prednosti in priložnosti). Vendar sodelovanje zaenkrat še ni v
celoti usklajeno in v praksi podprto z upoštevanjem in
izvedbo strateškega dokumenta oziroma strategije Občine
Laško, zato upam, da bi indeks rasel vsaj zmerno. Predlagam
in verjamem, da bo z opredeljenim in usmerjenim ciljem ter
jasno definiranim akcijskim načrtom projektov, blagovnih

znamk in investicij za razvoj turizma na ravni občine, ob
upoštevanju nacionalne strategije, Laško lahko v naslednjih
letih postalo še bolj prepoznavna slovenska turistična
destinacija.
Kako vi vidite vlogo Občine Laško pri doseganju vaših
zastavljenih ciljev?
Odgovor na to vprašanje se lahko navezuje na prejšnji
odgovor. Na podlagi pripravljene strategije in trenutnih
razmer bi morala občina opredeliti akcijski načrt kot prilogo
k strategiji, v katerem bi konkretno, časovno opredelila
projekte in investicije, ki bi vodili k večjemu turistično
gospodarskemu razvoju občine. Stik se bo aktivno vključeval
pri pripravi in izvedbi akcijskega načrta za projekte, ki se
vežejo na našo dejavnost, in v nadaljevanju pri sami
operativni izvedbi na terenu. Nejasno opredeljeni cilji in
neopredeljen akcijski načrt večkrat povzročajo težave tudi
Stiku, nenazadnje tudi v odnosu do naših strank.

Ali se gospodarska kriza pozna tudi pri vašem delu in
kako jo premagujete?
Stik je glede obsega in raznolikosti dejavnosti ter
financiranja prej izjema kot pravilo prakse v Sloveniji.
Finančna konstrukcija je naslednja: 31 % financira Občina
Laško, 69 % pa predstavljajo tržni prihodki (glavni sponzor,
drugi sponzorji in lastna tržna dejavnost). Prav zaradi takšne
finančne konstrukcije, pa tudi naše nepridobitne dejavnosti
nas je letos kar precej prizadela finančna kriza. Varčevanje
prebivalstva in gospodarstva se pozna pri trošenju za
storitve, ki izhajajo iz naše dejavnosti (vstopnine, najemnine
dvoran, sponzorska sredstva gospodarstva idr.). Število
sponzorjev nam je uspelo skoraj v celoti ohraniti, za kar se
jim zahvaljujemo, vendar pa so se njihova finančna sredstva
zmanjšala. Nastale težave premagujemo z zniževanjem
stroškov, iskanjem novih virov prihodkov in kakovostnim
delom.

Intervju

Roman Matek, direktor Thermane, d. d.
Kakšna je vizija razvoja Thermane?
Želimo postati eno pomembnejših slovenskih zdravilišč in
turistični center, namenjen ljudem, ki imajo težave z
gibanjem in ki so pripadniki zdravega načina življenja in
dobrega počutja. Zato razvijamo programe, kot so programi
medicine, wellnesa, poslovnega turizma, varstva starejših in
druge programe s področja gostinstva in turizma.
Kako je usklajena z vizijo in strategijo razvoja Občine
Laško?
Občina Laško prisega na razvoj turizma in Thermana kot
vodilno podjetje na tem področju skrbi za realizacijo
gospodarske vizije Občine Laško. Naloga občine je tudi ta,
da odpira možnosti za razvoj podjetništva in turizma, kjer se
interesi ene in druge strani zelo zelo prepletajo in so zelo
soodvisni. Občina je zainteresirana za to,
da se Thermana razvija in da okolju
zagotavlja delovna mesta, v Thermani pa
smo zelo zainteresirani za vse aktivnosti
občine za izboljšanje standarda, izboljšanje
infrastrukture, ki omogočajo hitrejši
gospodarski in turistični razvoj.
Kaj pričakujejo od vas stranke in kakšno
je njihovo zadovoljstvo?
Kot povsod v turizmu so gostje
najpomembnejši. Najprej moramo gosta
navdušiti, kako je pri nas lepo in da je pri
nas bolje kot kjerkoli drugje. Pri njem je
treba vzbuditi zanimanje, da nas obišče.
Nuditi mu moramo najboljšo možno
turistično storitev in konec koncev: gost
mora oditi zadovoljen, da se bo še vrnil in
da bo tudi prijateljem povedal, kako lepo je
v Laškem, in jih naslednjič pripeljal s seboj.
Kaj lahko pričakujejo občani Občine Laško od razvoja
Thermane?
Thermana je trenutno največje podjetje v Občini Laško, kar
se tiče zaposlovanja oziroma števila zaposlenih. Lahko je
tudi velik multiplikator gospodarskega razvoja: na eno
delovno mesto v hotelirstvu in turizmu, torej v naši bazični
dejavnosti, je mogoč razvoj najmanj enega delovnega mesta
v drugih dejavnostih, povezanih s turizmom. Te so lahko
infrastrukturnega ali pa povsem podjetniškega značaja, na
primer oddaja apartmajev, kar je v nekaterih gospodinjstvih
že mogoče, razvoj zasebnih podjetij, razvoj kmečkega
turizma, podeželja in tudi drugih dejavnosti od športa,

kulture pa vsega, kar je s turizmom povezano in kar je lahko
zanj zanimivo.
Za koliko pričakujete, da se bo indeks zadovoljstva v
stebru I. Gospodarstvo strategije razvoja Občine Laško
dvignil? Bistveno, zmerno ali malo?
To je težak odgovor. Nisem tak, da bi lahko kadarkoli nekaj
napovedoval brez argumentov.
Kako vi vidite vlogo Občine Laško pri doseganju vaših
zastavljenih ciljev?
Vsak napor občine v pospeševanje gospodarskega razvoja,
dvig standarda, izboljšanje infrastrukture, še posebej tiste, ki
je s turizmom povezana, tudi športne, kulturne
infrastrukture, pomeni pozitivno spodbudo tudi za naše
podjetje, za pridobivanje gostov, promocijo, za medsebojno
povezovanje.
Ali se gospodarska kriza pozna tudi
pri vašem delu in kako jo
premagujete?
Prav gotovo se kot v vsakem podjetju
tudi v Thermani pozna gospodarska
kriza. Še posebej je prizadela turistična
podjetja, saj se ljudje v kriznih časih
turističnim
potovanjem
najlažje
odpovemo. Padci povpraševanja v
turizmu so zato relativno visoki, tudi do
50 odstotkov na nekaterih trgih. V
Thermani se skušamo temu intenzivno
prilagajati, zato skušamo storiti čim več
za gosta, ki pride k nam, s promocijo pa
si skušamo odpirati prostor tudi na
nekaterih drugih trgih. Pri tem smo
relativno uspešni, saj se je v prvem
polletju število nočitev povečalo za 14 odstotkov. Čutimo pa
upad gostov na področju wellnesa in upad prihodkov v
gostinstvu. Pri tem gre predvsem za lokalno prebivalstvo, ki
seveda čuti gospodarsko krizo in ki se temu najlažje odreče.
V Thermani želimo kljub kriznim časom nadaljevati in
zaključiti svoje investicije. Intenzivno se dogovarjamo z
bankami za zaključitev finančne konstrukcije, da bi lahko v
prihodnjem letu zaključili wellnes park in ga skupaj s
kongresnim centrom začeli resno tržiti in nato začeli uživati
v sadovih svojih investicij.
Jasmina Štorman
Foto: Thermana, d. o. o.
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UMESTITEV TRETJEGA
PROJEKT:
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

MOSTU ČEZ REKO SAVINJO V LAŠKEM

Občina je pričela z aktivnostmi, da na območju
prestavljene struge Savinje oziroma južneje določi in
umesti lokacijo tretjega mostu čez reko, ki bi se
navezoval na glavno cesto G1-5, prečkal reko, od tam
pa bi bila nova regionalna cesta speljana pod nov
podvoz. Idejne zasnove in lokacijo mostu proučuje
mariborsko podjetje Lineal, d. o. o., te zasnove pa bodo
osnova občinskemu prostorskemu aktu in nadalje vsem

PROJEKT:

upravnim dovoljenjem.
Po izgradnji tretjega mostu tovorni promet za
pivovarno ne bi več tekel skozi mesto Laško, tudi ostali
promet za Lahomno, Tevče, Vrh, Reko, Šentrupert in
Šentjur bi lahko potekal po na novo zgrajenem mostu
in podvozu. Most bi pomenil večjo pretočnost prometa
v prečni smeri vzhod–zahod in obratno.

UREDITEV PEŠPOTI IN KOLESARSKE STEZE OB SAVINJI MED CELJEM IN
LAŠKIM

STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško, Mestna občina Celje
Namen
izgradnje pešpoti in kolesarske steze
med Celjem
in Laškim je
učinkovitejša
organizacija,
razvoj
in
spodbujanje
dejavnosti na
področju
športa
in
rekreacije ter
naravnih vrednot v Mestni
Občini
Celje in Občini Laško.
Začetek kolesarske poti se
prične v Celju, južno od
starega mestnega jedra
na obstoječi pešpoti ob Savinji. Pešpot in kolesarska
steza potekata po levem bregu Savinje v jugovzhodni
smeri do sotočja Savinje z Voglajno. Pri sotočju
prečkata most in se priključita na lokalno cesto. Slednja
poteka proti jugu, po levem bregu Savinje mimo mostu
na Polulah in se nadaljuje do naselja Pečovnik. Približno
600 m od naselja Pečovnik pri podvozu pod železniško
progo se trasa nadaljuje po lokalni cesti, ki pelje proti
Rifengozdu in javni poti, ki poteka do čistilne naprave
Tremerje.
Od čistilne naprave Tremerje do Jagoč pešpot in
kolesarska steza nista primerni po obstoječi lokalni
cesti, ki se vzpenja čez Rifengozd, saj je naklon prestrm.
Zato se zgradi nova trasa, pri čemer se nova pot spelje

od čistilne naprave Tremerje čez savinjski most v
Tremerju. Trasa nato poteka po desnem bregu Savinje.
Dolžina trase poti na desnem bregu je približno 1,2 km.
Na jugu naselja Tremerje sta pešpot in kolesarska steza
speljani čez novo brv. Po levem bregu Savinje pa sta
možni dve varianti. Po prvi varianti se pešpot in
kolesarska steza čez približno 1,5 km priključita na
lokalno cesto v Rifengozdu. Slednja se nadaljuje do
Brstnika in nato do Jagoč oziroma do savinjskega mosta
v Laškem. Po drugi varianti se pešpot in kolesarska steza
nadaljujeta po levem bregu Savinje, in sicer po robu
brežine, v naselju Brstnik pa se priključita na lokalno
cesto.
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REKONSTRUKCIJA GLAVNE
CESTE G1-5 SKOZI ZIDANI MOST

PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Direkcija RS za ceste,
Občina Laško
Lani se je pričela rekonstrukcija glavne ceste na odseku
Vila v Zidanem Mostu. Letos je Direkcija RS za ceste
izvedla razpis za rekonstrukcijo naslednjega odseka,
dolgega 500 m. Podjetji Strabag in CM Celje sta dela
začeli izvajati oktobra 2009. Občina Laško bo na tem
odseku financirala hodnik za pešce in javno razsvetljavo
v skupni vrednosti 80.000 EUR. Pogodbeni rok se izteče
1. oktobra 2010.
Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste, je ob obisku proračunskih letih zagotovljena finančna sredstva,
junija letos predstavnikom občine zagotovil, da bodo za dokler vsa dela ne bodo končana.
ostali odsek ceste v Zidanem Mostu tudi v prihodnjih

PROJEKT:

REKONSTRUIRANI ODSEK
POD SKALCO

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Direkcija RS za ceste,
Občina Laško
Februarja 2009 je prometni minister predal v uporabo
odsek glavne ceste Pod skalco, ki je vrsto let
predstavljal nerešljiv problem in na katerem je ugasnilo
marsikatero življenje. Dela je opravilo podjetje CM
Celje, d. d., rekonstrukcijo je financirala DRSC v skupni
vrednosti 2,3 mio EUR.

PROJEKT:
UREDITEV PEŠPOTI
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

IN ŠIRITEV CESTE DO GRADU TABOR

Že vrsto let je problematičen dostop do gradu Tabor po
starodavnih stopnicah, naprej po javni poti mimo
Urankarjev in nadalje po travnatem zemljišču do
parkirišč na gradu. V pripravi je projektna
dokumentacija, ki bo nakazala, kako primerno izboljšati
pot, da bo sprejemljiva in zanimiva za potrebe krajanov
in turistov, ki bi se želeli, poleg ogleda starega
mestnega jedra, po najkrajši poti povzpeti do gradu
Tabor in tam uživati v enkratnem razgledu in panorami
bližnje in daljne okolice.

PROJEKT:

Ker je grad reprezentativnega pomena in ga želimo kot
takega prikazati čim širšemu krogu ljudi, je treba
izboljšati komunikacijo oziroma razširiti odsek ceste na
Svetino tudi za manjše avtobuse. Zato potekajo
aktivnosti in usklajevanja za projektno dokumentacijo in
usklajevanja z lastniki zemljišč za čimprejšnjo realizacijo
in pridobitev gradbenega dovoljenja, da bo lahko
občina ta projekt prijavila v nabor projektov za
pridobitev evropskih sredstev.

AKTIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA OB GLAVNI ŽELEZNIŠKI PROGI NA
OBMOČJU MESTA LAŠKO

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Občina Laško
Mesto Laško leži v neposredni bližini železniške proge. železniški promet, je Javna agencija za železniški
Ker prebivalce dnevno bremeni hrup, ki ga povzroča promet Republike Slovenije pristopila k projektu
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postavitve aktivne protihrupne zaščite.
Železniška proga poteka v neposredni bližini varovanih
stanovanj in doma upokojencev ter stanovanjske
pozidave ob Celjski cesti in Poženelovi ulici. Vzhodno
od železniške proge pa se nahajajo hotelski kompleks
Thermana in zelene parkovne površine. Območja
hotelskega kompleksa s parkom ter oskrbovanih
stanovanj in doma upokojencev Zdravilišča Laško so
razvrščena v II. stopnjo varstva pred hrupom,
stanovanjska pozidava v širši okolici pa v III. stopnjo.
Projekt izgradnje protihrupne zaščite ob glavni
železniški progi skozi mesto Laško financira Javna
agencija za železniški promet Republike Slovenije. V
okviru projekta bodo na brežino ob železniški progi
postavljene protihrupne ograje, in sicer na desni strani
proge v skupni dolžini 732 m na območju Thermane in
Celjske ceste ter na levi strani v skupni dolžini 479 m na
območju varovanih stanovanj, doma ostarelih in
Poženelove ulice. Na obravnavanih odsekih bodo
izvedene protihrupne ograje v skupni višini 2,5 m in 3 m
nad pragom železniškega tira. Na osnovi izvedene
študije osončenosti je bilo ugotovljeno, da se skrajšani
čas osončenja posameznih prizadetih parcel pri polnih
protihrupnih panelih lahko podaljša v primeru vgradnje
0,5 m transparentnih panelov zgoraj, kar se bo pri

objektih, kjer je skrajšan čas osončenja največji, tudi
izvedlo. Dela na terenu že potekajo, izvaja jih Železniško
gradbeno podjetje s svojimi podizvajalci. Vodja projekta
Slovenskih železnic je Zvone Ribič, nadzor nad deli pa
izvaja Marjan Stopinšek.
Skupna vrednost investicije znaša 1,965 mio EUR.
Investicija desnega dela bo zaključena predvidoma do
konca letošnjega leta, investicija levega dela pa se bo
izvajala v prihodnjem letu.

OBNOVA LC 200170 DEBRO–
REČICA–ZAVRATE–BREZNO–BELOVO, ODSEK
ZAVRATE REČICA V DOLŽINI 890 m
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Sanacija je bila izvedena v letu 2008. Celotna vrednost
investicije je 172.000,00 EUR. Dela so bila sofinancirana
iz državnega proračuna.

OBNOVA LC 200190 LAŠKO–
ŠMIHEL–KURETNO–UDMAT, ODSEK
ŠMIHEL–KURETNO V DOLŽINI 870 m
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Sanacija je bila izvedena v letu 2008. Celotna vrednost
investicije je 125.000,00 EUR. Dela so bila sofinancirana
iz državnega proračuna.
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PROJEKT:

OBNOVA JP 700731
ŠENTRUPERT–TROBNI DOL

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
V oktobru 2008 se je rekonstruiral odsek ceste od
križišča Jeclove kapele do domačije Železnik v dolžini
1.700 m. Celotna vrednost investicije je 218.176,00 EUR.

PROJEKT:

ASFALTERSKA DELA V LETU
2009

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Maja 2009 se je izvajala obnova cestnih odsekov na JP
700930 Loke–Leše v KS Vrh nad Laškim. Cestne
površine so bile asfaltirane, uredilo se je odvodnjavanje,
na posameznih odsekih pa je bil obstoječ asfalt
pokrpan. Vrednost obnovitvenih del znaša 97.821,32
EUR.
Julija je bil obnovljen del javne poti do objekta Rimske
terme, dolg 170 m. Odstranjena sta bila zablaten
tamponski ustroj in poškodovan asfalt, nov asfalt pa je
bil položen na novo nosilno tamponsko podlago.
Uredila sta se tudi odvodnjavanje cestnih površin in
novo krožno križišče. Vrednost obnovitvenih del znaša
56.912,50 EUR.
Avgusta so se asfaltirali cestni odseki saniranih plazov.
Celotna vrednost investicije s pripravo in asfaltiranjem
znaša 43.800,00 EUR.
Oktobra in novembra pa se bodo izvajala asfalterska
dela še na naslednjih lokacijah:
❖ obnova cestišča na JP 701200 Lahomno–Lahomšek,
Mlakar–Pusar;
❖ obnova cestišča na JP 702580 Cerkev–Mekše;
❖ obnova cestišča na JP 701850 Zakrišek–Gaberšek;
❖ popravilo poškodb v območju mostu Ična na
Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah.
Celotna vrednost predvidenih obnov znaša 72.000,00
EUR.

SANACIJA POŠKODB
PROJEKT:
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

AB ZIDOV MOSTA MIŠNICA

Zaradi plitvega temeljenja stranskih zidov je prišlo do
izpiranja temeljnih tal in poškodbe mostu. Pri izvajanju
del bo potrebno temeljito čiščenje mostnega svetlega
profila in betona. Pri izvedbi podbetoniranja se bo
poleg končnega injektiranja izvedlo tudi mozničenje
starega in novega betona z uvrtanjem rebrastih jeklenih
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palic v AB peto starega mostu. Z doseženo zahtevano
kakovostjo podbetoniranja in s kakovostnim
injektiranjem bo most dosegel predpisano uporabnost
in zanesljivost.

PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA CESTE
POLANA–VISLANA–KOZMUS

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Junija in julija se je rekonstruirala kategorizirana javna
pot Polana–Vislana–Kozmus na odseku Bratčev Graben
do domačije Leskovšek v dolžini 1.120 m. Osnovni
namen rekonstrukcije je omogočiti boljši dostop do
zaselkov na tem območju. Obstoječa cesta je bila v slabi
makadamski izvedbi brez urejenega odvodnjavanja.
Obnovitvena dela so obsegala asfaltiranje vozišča hkrati
s povozno muldo na utrjeno nosilno podlago, ureditev
in zaščito vkopanih brežin zaradi širitve vozišča, postavljenimi zaščitnimi ograjami. Vrednost celotne
ureditev propustov z vtočnimi jaški in ureditev bankin s investicije znaša 116.000,00 EUR.

PROJEKT:

OBNOVA JP ŠT. 700170
LURD–JESENOVA RAVEN

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 139.600 EUR.
Obnova je bila izvedena v letu 2007.

PROJEKT:

OBNOVA OBČINSKE CESTE
LOŽE–KONC

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 60.800 EUR.
Obnova je bila izvedena v letu 2007.

PROJEKT:

OBNOVA LC ŠT. 200100
TEVČE–VRH

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 37.700 EUR.
Obnova je bila izvedena v letu 2007.
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PROJEKT:

UREDITEV PLOČNIKA
ŠMARJETA–POD KOJZICO

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško, DRSC
Ob državni cesti Rimske Toplice–Hrastnik je bil zgrajen
hodnik za pešce z javno razsvetljavo v dolžini 150 m. Na
tem odseku se je občutno izboljšala varnost pešcev in
drugih udeležencev v prometu. Dela, ki jih je izvajalo
Cestno podjetje Ljubljana, d. d., Ljubljana, so se začela
septembra in končala novembra 2009. Investicijo je
financirala DRSC.

REKONSTRUKCIJA LC 200180
SPODNJA REČICA–SLIVNO-ŠMOHOR
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Asfaltirana je bila cesta Spodnja Rečica–Šmohor v
dolžini 4,2 km. Rekonstrukcija ceste je pomembna za
razvoj šmohorskega območja kot dodatne turistične
destinacije za zdraviliški turizem Laškega in Rimskih
Toplic. Dela so se začela septembra 2006 in končala
maja 2007. Investicija je vredna 747.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovili Občina Laško, Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko ter
partnerstvo lokalnega gospodarstva.

PROTIHRUPNA OGRAJA OB
POKOPALIŠČU V RIMSKIH TOPLICAH
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Z izgradnjo protihrupne ograje ob pokopališču se je
prekinilo dolgoletno motenje žalnih slovesnosti ob
žalnici v Rimskih Toplicah. Vrednost investicije v letu
2008 je znašala 33.762,00 EUR.

PROJEKT:

UREDITEV PODVOZA DEBRO–
BORLAK

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Poglobljen podvoz v Debru za prebivalce tega dela
občine pomeni, da lahko do njihovih prebivališč
pripeljejo tovornjaki, da se nemoteno opravlja odvoz
komunalnih odpadkov in da je omogočen dostop
gasilskim vozilom. Vrednost investicije v letu 2008 je
znašala 4.000,00 EUR.
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PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA CESTE V
DEBRO – 1.DEL

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Občina Laško je izvedla rekonstrukcijo odvodnjavanja
meteornih in fekalnih vod, javne razsvetljave in
preplastitev Ceste v Debro na odseku Košak–Brilej.
Vrednost investicije v letu 2008 je znašala 68.770,00
EUR.

PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA CESTE V
DEBRO – 2.DEL

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Izvedla se je rekonstrukcija odvodnjavanja meteornih in
fekalnih vod ter javne razsvetljave in preplastitev Ceste
v Debro na odseku Avdič–Rezec v skupni dolžini 600 m.
Istočasno se je pripravila tudi cevna kanalizacija za
namestitev optičnih telekomunikacijskih vodov. Dela so
potekala od junija do septembra 2009, sredstva pa sta
zagotovila Kohezijski sklad EU in Občina Laško.

PROJEKT:

PLOČNIK IN JAVNA
RAZSVETLJAVA DO STRMCE

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Dolgoletna želja Laščanov in prebivalcev Strmce je bila
realizirana z izgradnjo hodnika za pešce in javno
razsvetljavo v dolžini 300 m ob glavni cesti G1-5. Na
tem odseku se je zato občutno izboljšala varnost
pešcev in drugih udeležencev v prometu. Vrednost
investicije v letu 2007 je znašala 181.550,00 EUR.

PROJEKT:
HODNIK ZA PEŠCE
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

V LAŠKEM

Po dobrih desetih letih rekonstruiranja ceste in gradnje
pločnika je bil v začetku leta 2009 zaključen pločnik z
drugimi ureditvami v dolžini 100 m nasproti
bencinskega servisa Interina. Na tem odseku se je
občutno izboljšala varnost pešcev in
drugih
udeležencev v prometu. Dela so se začela novembra
2008. Investicija je vredna 51.850,00 EUR.
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UREDITEV CESTIŠČA,
PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE
PROTI MARIJA GRADCU
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Občina Laško je uredila odsek na regionalni cesti na
Trubarjevem nabrežju v Laškem v dolžini 180 m:
zgrajeni so bili meteorna in fekalna kanalizacija, javna
razsvetljava in hodnik za pešce, cestišče pa je bilo
preplasteno. Dela so se začela julija 2007 in se končala
septembra 2007. Investicija je bila vredna 156.000,00
EUR.
PROJEKT:

OBNOVA OBČINSKE CESTE
TOVSTO–BRSTNIK

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 84.160 EUR.
Obnova je bila izvedena v letu 2008.

VZDRŽEVALNA DELA
VOZIŠČNEGA DELA IN SANACIJA
KORODIRANE NOSILNE KONSTRUKCIJE
MOSTU GRAČNICA–LOKAVEC
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 73.470 EUR. Dela
so potekala v letu 2009.

REKONSTRUKCIJA ODSEKOV
CEST KIDRIČEVE ULICE, PRISTAVE IN
LAHOMŠKA
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 442.590 EUR.
Rekonstrukcija je bila izvedena v letu 2009.
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UREDITEV PARKIRIŠČA ZA
OSEBNA VOZILA V RIMSKIH TOPLICAH
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 51.175 EUR.
Ureditev je bila izvedena v letu 2007.

PROJEKT:

IZGRADNJA PODPORNEGA
ZIDU – SREBOT

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 19.130 EUR.
Izgradnja je bila izvedena v letu 2008.

PROJEKT:
MOST ČEZ POTOK
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

IČNA V RIMSKIH TOPLICAH

Občina Laško je v letu 2006 sočasno z izgradnjo
kanalizacijskema sistema izvedla obnovo Zdraviliške
ceste, ki pa je pri mostu prekinjena, saj je pred
dokončno obnovo ceste treba zgraditi nov most. Poleg
izgradnje mostu ter obnove ceste v dolžini dobrih 50 m
so predvideni tudi obnova vodovoda ter prestavitev in
zaščita TK in KKS vodov.
Obstoječa cesta ima neurejeno odvodnjavanje, vozišče
je v slabem stanju, ker je preozko in srečanje vozil na
mostu ni mogoče. Dejstvo je, da cesta poteka v

območju pozidave individualnih hiš, zato bistvene
spremembe trase, večje razširitve ter bistvene višinske
korekcije ceste zaradi uvozov do objektov niso možne.
Prav tako tudi lokacija novega mostu ne bo bistveno
spremenjena. Cesta in most bosta širša glede na
obstoječe stanje do te mere, da bo zagotovljena širina
vozišča 5 m. Most bo razširjen gorvodno, torej v desno
glede na potek stacionaže, posledično bo v desno
razširjena tudi cesta. Izgradnja novega mostu je
predvidena v letu 2010.

PROJEKT:
UREDITEV POHODNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Namen projekta: Ureditev pohodnih poti na območju
Občine Laško je začetni korak pri realizaciji turističnega
proizvoda pohodništvo. Je zbir niza aktivnosti, kako
načrtovati, urediti, označiti in vzdrževati pohodniške
poti. Podaja smernice za celostno ureditev poti na
celotnem območju občine, kar pomeni enotno
načrtovanje, ureditev, označenost, vzdrževanje in
promocijo. Projekt je tudi podlaga za izdelavo akcijskih
planov ureditve posameznih poti na območju občine. V
letu 2009 sta v načrtu ureditev Zdraviliške poti in Poti
na Hum, spomladi 2010 pa še Pot treh cerkva.

Sistemizacija pohodnih poti
Na območju Občine Laško smo pohodne poti razvrstili
glede na vrsto in njene značilnosti ter tematiko oz. po
namenu ali motivu za hojo. Tako so poti razvrščene v
osnovne tri skupine A, B in C (športno-rekreativne,
tematske, naravoslovne/učne), posamezna pot v
skupini pa glede na zaporednost ureditve dobi še
številko. Črka in številka skupaj ponazarjata oznako
posamezne poti. S tem dosežemo delno sistematizacijo
poti – poti razvrstimo v eno od osnovnih treh skupin, ki
vsaka zase združuje poti različnih vrst. Posebnost so
planinske poti, ki jih ne bomo dodatno označevali.
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Spadajo v skupino A in so navedene in
opisane kot možna varianta poti
športno-rekreativne skupine A.
Načrtovanje pohodnih poti
Pri načrtovanju pohodnih poti je
smiselno izkoristiti čim več ustreznih
poljskih in gozdnih poti, rečnih
nasipov, opuščenih tras drugih
infrastruktur ali nekategoriziranih cest.
Te ceste in poti je treba delno
preurediti ali jih ustrezno opremiti s
potrebno signalizacijo. Poleg te morajo
biti dobro izraženi in označeni tudi
prostorski elementi, kot so:
❖ jasna in logična prometna signalizacija (usmerjevalne
table);
❖ neprometna signalizacija (razne informacijske table,
pojasnjevalne, obvestilne in interpretacijske table …);
❖ razgledne točke;
❖ naravne znamenitosti in kulturni spomeniki;
❖ prostori in objekti za počitek (počivališča), prostori za
piknik, razgledišča ...;
❖ objekti gostinskega in namestitvenega značaja ter
trgovine (gostilne, restavracije, kmetije ...);
❖ objekti informacijskega značaja (TIC, TiTO, recepcije
…);
❖ dodatna turistično rekreativna ponudba.
Oblikovanje pohodnih poti
Pri samem oblikovanju pohodniških poti je treba
upoštevati krajinske značilnosti prostora in druge
pozitivne prostorske značilnosti. Zato naj bodo poti
speljane po območjih, kjer so poti delno že uhojene,
hkrati pa je pri rešitvah upoštevan relief terena. Če se le
da, je treba pohodniške poti speljati po stranskih cestah
in poteh, kar povečuje privlačnost za pešačenje, hkrati
pa je pohodnik veliko manj izpostavljen in tako bolj
varen. Upoštevati je treba tudi že obstoječe oz. uhojene
poti in ureditve, že obstoječa počivališča in vegetacijo,
še posebej ob vodotokih, na zelenih površinah in v
gozdovih. Tako se posegi v prostor zmanjšajo na
najmanjšo možno mero.
Označitev pohodnih poti
Posamezno pohodno pot na območju občine bi zaradi
boljše informiranosti, večje prepoznavnosti in lažjega
razumevanja opremili z naslednjimi ukrepi (prometno in
neprometno signalizacijo):
❖ postavitev usmerjevalnih tabel na sami poti
(prometna signalizacija);
❖ postavitev informativne table posamezne pohodne
poti na izhodišču poti (tabla z osnovnimi podatki o
poti in zemljevidom);
❖ postavitev pojasnjevalne table z zanimivostmi na
poti (opis zanimivosti ali privlačnih točk na poti oz. v
neposredni bližini trase poti);
❖ postavitev velike informativne table s turistično
ponudbo na območju Občine Laško (zemljevid
območja z vrisanimi pohodnimi in planinskimi potmi,
kolesarskimi potmi, zanimivostmi …);
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❖

označitev objektov, kot so TIC, TiTO, recepcije … z
obvestilnimi tablami.

Ureditev in opremljenost pohodnih poti
Ko imamo pohodno pot začrtano, moramo:
❖ za posamezno pot pridobiti vsa ustrezna soglasja
lastnikov zemljišč. Pri pohodnih poteh je teh po
večini veliko, soglasje pa je treba pridobiti tako za
prehod kot za postavitev prometne in neprometne
signalizacije ter opreme;
❖ nekatera mesta je treba še dodatno urediti (razna
manjša gradbena dela) in zavarovati (vrvi, ograje,
mostnice ...), po potrebi namestiti ovire za motorni
promet in avtomobile;
❖ zelo pomembna je ureditev počivališč, razgledišč ipd.
Kot smo omenili že v uvodu, spadajo med
najosnovnejšo infrastrukturo pohodnih poti dobro
urejena počivališča z urbano opremo, kot so klopi in
koši za smeti. Počivališča je smiselno urediti na
mestih, kjer prihaja do križanja pohodniških poti
med seboj, križanja s kolesarskimi povezavami, na
razgledišču, po daljšem strmem klancu ... Kriterij je
lahko tudi frekventnost pohodnikov, kolesarjev,
turistov ob določeni točki;
❖ nujno je potrebno zagotoviti stalno skrb za urejenost
in nemoteno prehodnost poti. Določiti je treba
pristojnost in odgovornost za vzdrževanje in urejanje
poti, signalizacije in infrastrukture ter pristojnost in
odgovornost za izvajanje nadzora nad stanjem in
sporočanje odgovornemu izvajalcu vzdrževalnih del.
Promocija pohodnih poti
Pohodništvo in z njim povezan turistični proizvod
predstavlja majhen, vendar zelo pomemben del v
celoviti turistični ponudbi določenega območja.
Pohodništvo je nepogrešljivo že zaradi tega, ker
predstavlja dopolnilno ponudbo zdraviliškemu in
kolesarskemu turizmu. Pomemben je tudi za razvoj
podeželskega in izletniškega turizma. Da pa bo
posamezna pohodna pot tudi zaživela in služila
svojemu namenu, je treba izvesti vrsto motivacijskih in
promocijskih aktivnosti, kot so:
❖ motivacija občanov, ki opravljajo dejavnost domače
obrti, da se s svojo ponudbo vključijo v ponudbo ob
pohodnih poteh (prodaja izdelkov domače in
umetne obrti ter predstavitev oz. demonstracije

izdelave);
❖ priprava animacije obiskovalcev;
❖ motivacija občanov, društev in gospodarskih ❖ promocija (izdelava promocijskega materiala:
subjektov za oblikovanje novih, tržno zanimivih
zloženke, brošure, izdelava skupnega pohodnega
proizvodov, s katerimi bodo popestrili ponudbo ob
vodnika Pohodništvo v Laškem in okolici).
kolesarskih in pohodnih poteh (jahanje, čolnarjenje,
lov, ribolov …);

UREDITEV POHODNE
TEMATSKE POTI POT TREH CERKVA
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V pripravi, čaka na pridobitev
sredstev EU EKS
NOSILEC PROJEKTA: Stik – Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško
Namen projekta: Dobra urejenost in označitev pohodnih
poti turizmu zagotavlja del infrastrukture, ki omogoča
obisk čez vso leto in po kateri povpraševanje raste.
Obiskovalcu posredno nudi doživetje posebnosti, ki je v
turističnem gospodarstvu vse bolj cenjeno, neposredno
pa mu omogoča lažje načrtovanje poti in boljšo
orientacijo, da ne zaide s predvidene trase.
Cilj projekta je vključevanje naravnih in kulturnih
vrednosti v turistično ponudbo, razvoj dejavnosti na
podeželju z aktiviranjem lokalnih potencialov in s tem
razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju, z
razvojem infrastrukture prispevati k izboljšanju kakovosti
življenja prebivalcev na podeželju ter samemu razvoju
prebivalcev in virov, povečati število izletniških turistov in
vključevanje v pohodniški segment turizma, povečati
možnosti za razvoj novih kapacitet in pohodniških točk
ter popestritev ponudbe za stacionarne turiste Zdravilišča

Laško. Dejstvo je, da za razvoj pohodništva ne manjka
potencialov:
naravnih,
umetnih
(zgodovinskih,
arhitekturnih, etnoloških ipd.) in človeških. Drži pa tudi, da
so premalo izkoriščeni, da na območju občine ni
označenih in urejenih pohodnih poti. Zato je naša naloga
te potenciale primerno aktivirati in jih optimalno tržiti.
Ureditev pohodne tematske poti Pot treh cerkva bo zavod
Stik prijavil na javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja, sklop 5: Ureditev in
izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in
kulturne znamenitosti določenega območja.

UREDITEV POTI,
PRIMERNIH ZA KOLESARJENJE NA
OBMOČJU OBČINE LAŠKO
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Stik – Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško
Namen projekta: Dobra urejenost in označitev
kolesarskih poti turizmu zagotavljata del infrastrukture, ki
omogoča obisk v toplejšem delu leta in po kateri v
zadnjih letih povpraševanje raste, saj je rekreativno
kolesarstvo dobilo velik razmah. Obiskovalcu posredno
nudi doživetje posebnosti, ki je v turizmu vse bolj
cenjeno, neposredno pa mu omogoča lažje načrtovanje
kolesarske poti in boljšo orientacijo, da ne zaide s
predvidene trase tako z označitvijo poti, kot tudi izidom
kolesarskega vodnika.
Cilji projekta so vključevanje naravnih, kulturnih in drugih
turističnih vrednosti v turistično ponudbo, razvoj
dejavnosti v okolici Laškega z aktiviranjem lokalnih
potencialov in s tem razvoj dodatne turistične ponudbe
na podeželju, z razvojem infrastrukture prispevati k
izboljšanju kakovosti življenja in raznovrstnosti turistične
ponudbe, povečati število izletniških turistov in
vključevanje v kolesarski segment turizma ter popestritev
ponudbe za stacionarne turiste Thermane Laško.

Znano je, da za razvoj rekreativnega kolesarjenja ne
manjka potencialov: naravnih, umetnih (zgodovinskih,
arhitekturnih, etnoloških ipd.) in človeških ter
razgibanosti poti, ki kolesarjem omogočajo raznovrstne
kolesarske užitke. Drži pa tudi, da so premalo izkoriščeni,
da na območju občine ni bilo označenih in urejenih
kolesarskih poti. Naša naloga je bila, da osem poti, ki so
primerne za kolesarjenje, opišemo, jih ob poteh
označimo in vse skupaj vstavimo v kolesarski vodnik. S
končanjem projekta se odpira možnost ne samo za
kolesarjenje v okolici Laškega, ampak tudi za
povezovanje z drugimi kraji ter zanimivostmi, in ena od
takšnih povezav bi prav gotovo bila kolesarska navezava
do Celja, po kateri bi lahko kolesarili tudi otroci in starejši,
ki morda niso tako vešči kolesarjenja.
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PROJEKT:

VODOVOD VRH–GLOBOKO–
RADOBLJE

STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Občina je v zadnjih 10 letih zgradila skupno dobrih 97
km vodovodov in v izgradnjo vložila štiri milijone evrov.
Zgrajeni so bili večji vodovodi: Trnov Hrib, Trije studenci
II. in III. etapa, Ojstro, Kobivjek, Trobni Dol, Velike in
Male Grahovše, Trate, Loke, Torog, Zgornje Trojno,
Klenovo – zgornji in spodnji del, Rimske Toplice I. etapa
(Brstovnica, Lože, Konc) in v zadnjem letu Vrh–Tevče,
Reka, Trojno, katerega skupna dolžina je 28,9 km.
V letih 2008 in 2009 je občina tako zgradila 35 km
vodovodnega omrežja (Vrh–Tevče, Reka, Trojno,
Zalipno, Trnovo), na katerega se je že ali se bo
priključilo 230 gospodinjstev. Skupna vrednost
pogodbenih zneskov za izgradnjo v teh dveh letih znaša
dober 1,5 mio EUR. Zgradili so se štirje vodohrani,
katerih skupna kapaciteta je 152 m3.
Že dalj časa potekajo aktivnosti za izboljšanje
vodooskrbe južno od reke Lahomnice in severno od
reke Gračnice. Občina je v preteklosti naročila več
projektov, ki jih bo med sabo povezala v smiselno
celoto, v novo omrežje pa bodo povezana naselja:
Žigon, Selo nad Laškim, Stopce, Harje, Lažiše, Konc,
Zabrež, Povčeno, Globoko, Zgornje Strensko, Radoblje
in
Kolarnice.
Skupno
ime
vodovoda
je
Vrh–Globoko–Radoblje z omenjenimi skrajnimi
točkami. Vodovod se bo napajal iz zajetij Globočaj in
Trije studenci, obe pa ležita visoko nad Jurkloštrom in
sta na sami meji s sevniško občino.
Dolžina novozgrajenih vodov bo znašala okvirno 25 km,
ocenjena vrednost vodovoda pa znaša dober milijon
evrov. V sklopu vodovoda bodo linijski vodi, vodohrani
in črpališča ter drugi manjši objekti. Občina bo vodovod
prijavila na evropski razpis in pričakujemo, da bodo

Vodohran Šempeter (12 m3) in vodohran na Vrhu nad Laškim (50
m3), zgrajena 2009

rezultati razpisa znani v začetku leta 2010, gradnja in
zaključek bosta še v letu 2010.
V teku so tudi aktivnosti za vodovod Zg. Rečica, na
idejni ravni usklajujemo še zadnje trase za potek
omrežja, da bi lahko s primerno oskrbo pokrili tudi višje
ležeča gospodinjstva pod Šmohorjem, Gozdnikom,
Tolstim vrhom in Govškim brdom.

PRESTAVITEV MARIJAGRAŠKEGA
PROJEKT:
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Že vrsto let potekajo aktivnosti za izboljšanje poplavne
varnosti v laški občini. Tako se je v letu 2006 začela
prestavljati in širiti struga reke Savinje v območju
hotelskega kompleksa Thermana, d. d. Namen ureditve
Savinje v dolžini 900 m in ureditve na hudourniški reki
Rečici s prodnim zadrževalnikom je, da se poplavne
vode znižajo do 50 cm, kar pomeni tudi nižjo
povzročeno škodo ob poplavah. Ob poplavi 2007 so
ureditve že imele svoj učinek, saj območja Poženelove
in Badovinčeve ulice niso prizadejale visoke vode. Vsi se
zavedamo, da se predelov ob Savinji v laški občini ne da
rešiti z ureditvami na samem območju, ampak z
ureditvijo zadrževalnih bazenov v Savinjski dolini.
Država pripravlja in vodi aktivnosti za sprejetje
državnega podrobnega prostorskega akta, ki bi bil
temelj za uresničitev zadrževalnih bazenov.
Ker visoke vode pomenijo največji problem Laščanov, je

OVINKA

občina že pred desetimi leti na podlagi hidravličnega
preizkusnega modela izpred 20 let naročila lokacijski
načrt za prestavitev struge v marijagraškem ovinku.
Dobrih osem let so trajale aktivnosti za nakup vseh
zemljišč na desnem bregu Savinje, kamor se bo za 60 m
prestavila struga. Z izvedbo prestavitve se bo v
mestnem jedru gladina vode znižala za dobrih 80 cm,
vpliv pa se bo zmanjševal navzgor. Hitrost reke v ovinku
se bo povečala, ker se ne bo več zaustavljala ob
kamnitih konstrukcijah železniške proge. S prestavitvijo
struge bo na levem bregu Savinje nastalo nasutje, kjer
se bo lahko umestila nova trasa regionalne ceste s
podvozom. Investitor tega posega je država, ki načrtuje,
da bodo novelirali staro projektno dokumentacijo,
pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli z izgradnjo
sredi leta 2010.
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UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Lokalni energetski koncept, daljinski energetski manager, kotlovnica na lesno
biomaso in solarne svetilke
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Lokalni energetski koncept Občine Laško (LEK), ki je
bil sprejet leta 2008, je osnova za izvajanje ukrepov
oskrbe in rabe energije s poudarkom na učinkoviti rabi
in obnovljivih virih energije. Akcijski plan LEK-a, ki ga
je sprejel občinski svet, poteka v skladu z načrti in cilji,
ki smo si jih skupaj zastavili. Med drugim smo prek
sistema Daljinski energetski Manager (DEM)
implementirali spremljanje rabe in stroškov za energijo
(energetsko knjigovodstvo) v posameznih javnih
zgradbah. Z implementiranim informacijskim sistemom
nam je omogočen on-line vpogled v različne
energetske, ekonomske in okoljske podatke ter
kazalnike. Slednji nam omogočajo identifikacijo
prekomerne rabe energije glede na različne parametre,
ki so osnova za ukrepanje in načrtovanje energetsko
učinkovitih ukrepov v posamezni zgradbi. Še več, z
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informacijskim sistemom nam je omogočeno
obdelovati in analizirati podatke, ki jih potrebujemo za
izvajanje javnih naročil, investicijske dokumentacije,
študije izvedljivosti ter drugih zakonodajnih obveznosti,
kot so poročanje pristojnemu ministrstvu o izvajanju
akcijskega plana in pripravi podatkov za izdelavo
obveznih
energetskih
izkaznic.
Energetsko
knjigovodstvo postaja tudi obveza občin in je eden od
predlogov v okviru sprememb energetskega zakona.
Prepričani smo, da je ključ do znižanja energetskih
stroškov v javnih zgradbah obvladovanje podatkov in
informacij o nakupu, dobavi in porabi električne
energije, toplote in vode.
Priložene slike so bile izdelane s pomočjo Daljinskega
energetskega Managerja in nazorno prikazujejo
različne stroškovne primerjave in analize.

Eden od ukrepov, ki je vzporeden spremljanju stroškov,
energetskih podatkov in kazalnikov na daljavo, je
izvedba energetskih pregledov. Energetske preglede s
termografijo smo opravili v sedmih javnih ustanovah.
Cilj energetskih pregledov je bil detajlna analiza ovoja
zgradbe, opreme, ogrevalnih sistemov, notranje
razsvetljave, prezračevanja in klimatizacije, kot to
predpisuje nacionalna metodologija za izvajanje
energetskih pregledov. Na podlagi analize smo dobili
tudi predlog ukrepov, ki bodo kratkoročno in
dolgoročno zmanjšali končno rabo energije v
posamezni javni ustanovi. Na podlagi predlaganega
posameznega akcijskega plana javne ustanove bomo
pred pripravo projektne dokumentacije pripravili idejne
rešitve v variantah, ki nam bodo pokazale, kateri ukrepi
so za posamezno zgradbo na osnovi energetske
učinkovitosti ekonomsko najbolj primerni. Energetski
pregledi so tudi obvezen dokument za prijavo
projektov energetske sanacije javnih zgradb na
obljubljene kohezijske sklade.
V tem letu smo prav tako pripravili Strategijo razvoja
javne razsvetljave in Načrt razsvetljave, ki smo ga v
skladu z zakonodajo tudi posredovali na pristojno
ministrstvo. S strategijo razvoja infrastrukture javne
razsvetljave smo pridobili vse detajlne informacije in
podatke, ki so potrebni za zamenjavo obstoječe
razsvetljave skladno z novo Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki poleg
tehničnih lastnosti razsvetljave zahteva tudi porabo
električne energije pod 44,5 kWh na občana. Rezultati
strategije so nam podali informacije o tehničnih in
investicijskih potrebah vsake posamezne svetilke in
pripadajočega odjemnega mesta ter predloge
organizacijskega razvoja na tem področju. S tem smo
pridobili kakovostne detajlne usmeritve za izvedbo
potrebnih investicij, katerih cilj je znižanje porabe
električne energije in z njimi povezanih stroškov glede
na posamezna odjemna mesta in prihajajoča leta. Prav
tako bomo dokument uporabili za pripravo potrebnih
investicijskih dokumentov ter za pripravo razpisne
dokumentacije. V prihodnjih letih bomo tako znižali
porabo električne energije in stroške na minimum.
Sočasno z izgradnjo PSO Zdravstvena postaja Rimske
Toplice smo izvedli tudi projekt Internega sistema
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Rimske

Toplice s toplovodnim razvodom do objekta PSO
Zdravstvena postaja Rimske Toplice. V ta namen smo za
pripravo ogrevalne vode v posebej za ta namen
predelani kontejner vgradili toplovodni ogrevalni kotel
na lesno biomaso pelete z močjo 150 kW (tip Biodom
144). Kotel je opremljen s pripadajočim dozirnim
sistemom za pelete, gorilnim sistemom za samodejni
vžig, samodejno čiščenje in avtomatsko odstranjevanje
pepela ter s serijskim sistemom za odvod dimnih plinov.
V sklopu kontejnerja je tudi fizično ločen zalogovnik, ki
je s kotlovnico povezan preko revizijske odprtine.
Trenutno poteka projekt vzorčne postavitve solarnih
svetilk Osvetlitev javnih površin z LED svetilkami s
fotovoltaičnim napajanjem, ki ga izvajamo skupaj z JP

Komunala Laško kot upravljavcem pokopališč. Solarne
svetilke smo načrtovali na tistih pokopališčih, kjer ni
obstoječe javne razsvetljave in kjer so fotometrični
izračuni po posameznih lokacijah pokazali ustrezno
osvetljenost teh površin. Eno od svetilk smo v
demostracijske namene locirali tudi v neposredni bližini
občinske stavbe. S tem smo tudi v Občini Laško
pristopili k izvedbi ukrepov, ki se nanašajo na
izkoriščanje sončne energije in njene pretvorbe v
električno energijo. Prepričani smo, da bodo te solarne
svetilke dobro služile našim občanom ter jih spodbudile
k izkoriščanju obnovljivih virov energije. S tovrstnimi
ukrepi želimo biti vzor svojim občanom, želimo pa tudi
postati ena od energetsko učinkovitejših in okoljsko
osveščenih občin na nacionalni ravni.

Trenutno v občinski zgradbi poteka tudi nameščanje
termostatskih ventilov, ki omogočajo nastavitev
temperature v posameznih prostorih v skladu z željami
uporabnika. Termostatski ventili dobro delujejo v
sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo
temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi.
Osnovni cilj realizacije projekta je zmanjšanje porabe
toplotne energije za ogrevanje v občinski zgradbi. S
tem želimo spodbuditi tudi druge javne zavode in
ustanove, da sledijo zgledu.
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SANACIJA PLAZU 1 POD JP
700730 ŠENTRUPERT–TROBNI DOL
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost sanacijskih del je znašala 13.459,00 EUR.

SANACIJA PLAZU 2 POD JP
700730 ŠENTRUPERT–TROBNI DOL
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost sanacijskih del je znašala 15.031,00 EUR.

SANACIJA TEMELJEV NA
STANOVANJSKEM OBJEKTU ANICA
KNEZ, SELO NAD LAŠKIM 1
PROJEKT:

Zaradi plazenja zemljine in nestabilnosti tal je
stanovanjski objekt začel pokati. Sanacija temeljev je
znašala 29.733,00 EUR. Dela je financirala Vlada RS.

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

SANACIJA USADA 1 OB
POTOKU MIŠNICA NA LC 200100
TEVČE–MIŠJI DOL
PROJEKT:

Sanacijo v višini 36.926,72 EUR je krila Vlada RS.

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

SANACIJA USADA 2 OB
POTOKU MIŠNICA NA LC 200100
TEVČE–MIŠJI DOL
PROJEKT:

Sanacija je stala 15.129,00 EUR.

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

SANACIJA PLAZU NA JP
701180 RADOBLJE–MODRIČ–
STRENSKO, USAD 1, 2
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
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Za stabilizacijo cestišča sta bila sanirana dva usada.
Brežina je zaščitena s kamenima zložbama v skupni
dolžini 44 m. Vrednost sanacijskih del je znašala
64.619,81 EUR.

SANACIJA USADA LEVE
BREŽINE SAVINJE V ZIDANEM MOSTU
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost celotne investicije je znašala 150.000,00 EUR.
Dela je financirala Vlada RS.

SANACIJA PLAZU NA LC
200140 LAŠKO–OJSTRO–ČEMERŠNJICE–
REKA, PLAZ ŠKRIJAR
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Na lokalni cesti Laško–Ojstro–Čemeršnjice–Reka je bil
saniran plaz Škrijar. Zaradi globlje podlage in zajetja
pitne vode pod deformiranim odsekom ceste je bil plaz
saniran z AB pilotno steno. Za stabilizacijo ceste v
dolžini 35 m je bilo zavrtanih 19 pilotov, povezanih z AB
gredo. Vrednost sanacijskih del je znašala 41.350,32
EUR.

SANACIJA PLAZU NA
JP701050 VRH NAD LAŠKIM–ŽIGON,
PLAZ MILČINOVIČ
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Na javni poti Vrh nad Laškim–Žigon je bil saniran plaz
Milčinovič. Cesta je bila zaradi plazu v celoti
neprevozna. Sanacija cestišča se je izvajala s kameno
zložbo v dolžini 16 m. Vrednost sanacijskih del je
znašala 18.749,44 EUR.
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SANACIJA PLAZU NA
JP701090 LESKOVCA–RJAVČEK–OCEPEK
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Plaz je bil saniran tudi na javni poti
Leskovca–Rjavček–Ocepek. Sanacija je bila izvedena s
kamnito zložbo, urejeno pa je bilo tudi odvodnjavanje
zalednih vod. Cestni odsek na saniranem delu je bil
razširjen in zaščiten s cestno ograjo. Vrednost
sanacijskih del je znašala 18.047,52 EUR.

SANACIJA PLAZU NA
LC200100 TEVČE–VRH–GOZDEC–MIŠJI
DOL, GORELCE 1 IN 2
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Sanirana sta bila dva odseka, prvi je bil dolg 45 m, drugi
pa 20 m. Cesta je bila stabilizirana s klasično kameno
zložbo. Vrednost sanacijskih del je znašala 76.518,30
EUR.

SANACIJA PLAZU NA JP
700650 MRZLO POLJE–MARIJINA
VAS–POLANA–VISOČE, ODSEK 1, 2
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Na javni poti Mrzlo Polje–Marijina vas–Polana–Visoče
sta bila sanirana dva odseka. Prvi je bil dolg 33 m, drugi
pa 17 m. Cesta je bila stabilizirana s klasično kameno
zložbo. Vrednost sanacijskih del je znašala 40.439,15
EUR.
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PROJEKT:

SANACIJA PLAZU NA
JP700760 REBRE–GORICA

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vozišče na javni poti Rebre–Gorica je bilo zaradi
globoke lege kompaktne podlage in slabega
odvodnjavanja širšega območja plazu stabilizirano z
ureditvijo odvodnjavanja meteornih in podtalnih vod.
Vrednost sanacijskih del je znašala 15.390,61 EUR.

SANACIJA PLAZU NA JP
701800 PODRENOVCA–GLOBAŠEK–
SADOVJE–BOZOVICA–PREVAL
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Cestni odsek na javni poti Podrenovca–Globašek–
Sadovje–Bozovica–Preval, dolg 40 m, je bil utrjen s
kamnito zložbo, urejeno pa je bilo tudi odvodnjavanje
zalednih vod. Vrednost sanacijskih del je znašala
23.720,93 EUR.

SANACIJA PLAZU NA LC
200180 REČICA–SLIVNO–ŠMOHOR
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Za utrditev lokalne ceste Rečica–Slivno–Šmohor je bilo
treba sanirati tri plazišča pod cesto. Na območju vseh
treh plazov se je uredila struga potoka v dolžini 130 m.
Vrednost sanacijskih del je znašala 137.773,19 EUR.
Na navedenih lokacijah saniranih plazov se je izvedlo
tudi asfaltiranje prizadetih cestnih odsekov.
Sredstva za obnovo objektov občinske infrastrukture je
zagotovila Vlada RS iz proračunske rezerve za odpravo
posledic iz neurja v letu 2005.
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IZVEDBA GEOTEHNIČNIH
UKREPOV PROTI PLAZENJU ZEMLJINE
IN ZA ZAVAROVANJE OBJEKTOV
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Geotehnični ukrepi proti plazenju zemljine in za
zavarovanje objektov so bili izvedeni pri:
Marku Deželaku, Ojstro 25; Radomirju Krušiču, Na
pristavi 34; Dragici Lončar, Sp. Rečica 138; Francu
Mačku, Olešče 2 a; Silvu Marotu, Olešče 32; Simonu
Pompetu, Lokavec 46; Francu Škorji, Gaberno 1; Nataliji
Šulic Šanca, Na Pristavi 33; Francu Tržanu, Lahomno 80;
Branku Lokošku, Olešče 41; Marku Žveplanu, Brodnice
7; Stanku Vodišku, Olešče 18 a; Ludviku Verbovšku,
Ojstro 33 in Zdravku Pirnatu, Olešče 59.
Sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov je zagotovila
Vlada RS iz proračunske rezerve za odpravo posledic iz
neurja v letu 2005.

SANACIJA USADA 3 NA LC
200100 TEVČE–MIŠJI DOL
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Oktobra se je saniral še usad 3 ob potoku Mišnica na
lokalni cesti Tevče–Mišji Dol. Vrednost celotne
investicije znaša 81.800,00 EUR. Dela je financirala
Vlada RS po programu odprave posledic neurja iz leta
2007.

SANACIJA USADA 2 A IN 2 B
NA JP 701180 RADOBLJE–MODRIČ–
STRENSKO
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
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Vrednost celotne investicije je znašala 156.600,00 EUR.

IZVEDBA NUJNIH UKREPOV
ZA ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH
OBJEKTOV
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Zaradi padajočih kamnov s hriba je bilo ogroženih več
stanovanjskih hiš na desnem bregu Tevč. Po ogledu
skalnatega podora sta bila izdelana geološkogeomehansko poročilo in predlog nujnih sanacijskih
ukrepov za zavarovanje objektov. Dodelati je bilo treba
že izdelano zaščito z odsluženimi železniškimi
tračnicami in armaturnimi mrežami ob spodnji krajevni
cesti. V ta namen se je obstoječe vertikalne tračnice
zgostilo, med njimi pa so zavarjene armaturne mreže.
Zaradi aktivnega skalnatega podora bo treba območje

utrditi na osnovi podrobnih geoloških raziskav.
Izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov v višini 10.000,00
EUR smo financirali iz stalne proračunske rezerve. Iz
rezerv smo v višini 6.000,00 EUR financirali tudi nujna
sanacijska dela na plazu Kristanc v Lokavcu.

PROJEKT:
VODOVOD RABUZIN–DEBRO
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Z izgradnjo vodovoda in priključitvijo 19 gospodinjstev
je izboljšana vodooskrba v Debru. Dela so se začela
maja 2008, končala pa novembra istega leta. Dela je
izvajal Darko Trbovc, s. p., Laško. Investicija je bila
vredna 47.743,00 EUR.

PROJEKT:
VODOVOD TRNOVO
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Občina Laško je zagotovila izgradnjo vodohrana Trnovo
s kapaciteto 30 m3 in pripadajočega vodovodnega
omrežja v dolžini 4 km. Na omrežje se je na novo
priključilo 40 gospodinjstev. Dela so se začela
decembra 2008 in končala junija 2009, izvajalo pa jih je
podjetje AGM Nemec, d. o. o., Sedraž. Investicija je
vredna 123.980,00 EUR.

PROJEKT:
KANALIZACIJA V
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

SP. REČICI

V Spodnji Rečici se je izvajala gradnja fekalne
kanalizacije v dolžini 900 m, ob zaključku del pa tudi
preplastitev ceste v celotni širini in dolžini. Dela so se
začela septembra 2008, končala pa novembra 2008,
izvajalo jih podjetje AGM Nemec, d. o. o., Sedraž.
Investicija je vredna 228.000,00 EUR, sredstva pa so
zagotovili Kohezijski sklad EU, Evropski sklad za
regionalni razvoj in Občina Laško.
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PROJEKT:

KANALIZACIJA NA
PODŠMIHELU

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Aprila 2008 se je pričela izgradnja kanalizacije na delu
Podšmihela, dela pa so bila končana junija 2008.
Izvajalo jih je podjetje AGM Nemec, d. o. o., Sedraž,
investicija pa je vredna 136.800,00 EUR. Sredstva so
zagotovili Kohezijski sklad EU, Evropski sklad za
regionalni razvoj in Občina Laško.

PROJEKT:

UREDITEV IZLIVNEGA DELA
REČICE

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Julija 2009 je podjetje Nivo, d. d., začelo urejati levi in
desni breg hudourniške Rečice in graditi prodni
zadrževalnik. To bo v prihodnje preprečilo poplavljanje
bližnjega območja. Dela so se končala oktobra 2009,
investicija je vredna 143.290,00 EUR, financiralo pa jo je
Ministrstvo za okolje in prostor.

PROJEKT:

VODOVOD
VRH–TEVČE–TROJNO–REKA

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Predel med reko Lahomnico in Gračnico je v laški občini
veljal za območje brez razširjenega javnega vodovodnega
omrežja. Že ob manjših sušah so občani občutili
pomanjkanje kakovostne vodooskrbe. V letih 2003 in 2004
je Občina Laško pričela pripravljati projektno dokumentacijo
za oskrbo tega območja. Julija 2008 je podjetje Veko, z. o. o.,
iz Velenja pričelo izvajati največji vodovod v občini v skupni
dolžini 28.990 m. Z vodo bodo na novo oskrbljena naselja:
Leskovca, Rjavček, Kladje, Tevče, del Lahomnega, del Reke,
Reška Gora, Njivice, Trojno in spodnji del Šempetra. Dela so
se končala julija 2009. Investicija je vredna 1.360.000,00 EUR,
sredstva pa sta zagotovila Evropski sklad za regionalni razvoj
in Občina Laško.

PROJEKT:
VODOVOD ZG. REČICA
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Z letom 2009 smo pričeli z izvajanjem aktivnosti za
izgradnjo vodovoda Zg. Rečica, ki bo pokrival gospodinjstva
v dolini, pa tudi višje ležeče kmetije pod Gozdnikom.
Pripravljene so idejne podlage, opravljen je bil sestanek s
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krajevno skupnostjo in krajani. Z omrežjem vodovoda
želimo pokriti čim več gospodinjstev. Po idejni zasnovi je
celotnega primarnega in sekundarnega omrežja 16 km,
najverjetneje pa se bo istočasno zamenjal tudi glavni vod
Huda Jama–Zg. Rečica, ker so na tem odseku pogoste
napake oz. cevi puščajo vodo. V letu 2010 nameravamo
pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje,
gradnja pa naj bi se pričela v letu 2011.

PROJEKT:

POGLOBITEV STRUGE
SAVINJE

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Ob izvedbi ureditve vodotoka Rečice je izvajalec del,
podjetje Nivo, d. d., Celje, poglobil tudi strugo reke
Savinje. Dela so se začela avgusta 2009, končala pa
septembra 2009.

PROJEKT:
PRESTAVITEV SAVINJE
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Struga reke Savinje je bila prestavljena in razširjena v
dolžini 900 m. Dela so se začela oktobra 2006, končala
pa novembra 2007. Izvajalo jih je podjetje Nivo, d. d.,
Celje, investicija pa je bila vredna 2,3 mio EUR.
Financirala sta jo Ministrstvo za okolje in prostor in
Občina Laško.

PROJEKT:

SANACIJA PLAZU ZA
STANOVANJSKIM BLOKOM
NA TRUBARJEVI 23

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem je znašala 23.640 EUR.
Sanacija je bila izvedena v letu 2008. Dela je izvajalo
podjetje AGM Nemec, d. o. o.

PROJEKT:

IZGRADNJA VODOVODA
GRADIŠNIK–TROBNI DOL

Vrednost investicije z DDV-jem znaša 29.585 EUR.
Izgradnja je bila izvedena v letu 2008. Dela je izvajalo
podjetje AGM Nemec, d. o. o.

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

PROJEKT:

IZGRADNJA VODOVODA
KOPRIVC–BLATNI VRH

Vrednost investicije z DDV-jem znaša 31.795 EUR.
Izgradnja je bila izvedena v letu 2008. Dela je izvajalo
podjetje AGM Nemec, d. o. o.

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
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PROJEKT:

IZGRADNJA VODOVODA
REZEC–REKA

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 17.265 EUR.
Izgradnja je bila izvedena v letu 2007. Dela je izvajalo
podjetje AGM Nemec, d. o. o.

PROJEKT:

IZGRADNJA ČRPALIŠČA PW
18 V RIMSKIH TOPLICAH

Vrednost investicije z DDV-jem znaša 74.960 EUR.
Izgradnja je bila izvedena v letu 2007. Dela je izvajalo
podjetje AGM Nemec, d. o. o.

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

moti hrup vlakovnih kompozicij. JP Komunala Laško je
zato v letu 2009 pripravilo projektne rešitve za zasnovo
nove žalnice na novi lokaciji v sklopu pokopališča Laško.
Nova žalnica bo tako stala na južnem delu kompleksa
ob žalnih grobovih, za realizacijo pa bo treba spremeniti
Obstoječa žalnica na laškem pokopališču ni več povsem obstoječi ureditveni načrt in pridobiti gradbeno
primerna za uporabo, trenutke slovesa pa še posebej dovoljenje. Gradnja žalnice naj bi se začela v letu 2010.
PROJEKT:
MRLIŠKA VEŽICA
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

LAŠKO

lokacije zanjo. Z velikim prizadevanjem vodstva KS
Rečica je celjski Zavod za kulturno dediščino določil dve
možni lokaciji. Sprejemljiva je lokacija na zahodnem
STATUS PROJEKTA: V pripravi
delu pokopališkega kompleksa ob lokalni cesti in
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
dovozni cesti do pokopališča. Ta zemljišča je občina že
odkupila. Trenutno potekajo aktivnosti za pripravo vseh
Krajani Rečice si že več let želijo novo mrliško vežico. potrebnih podlog za projektiranje, tako geodetskega
Dolga leta je bil velik problem določitev sprejemljive posnetka kakor geomehanskega poročila.
PROJEKT:

MRLIŠKA VEŽICA ZGORNJA
REČICA

PROJEKT:

MLADI V SIMBIOZI Z
OKOLJEM

STATUS PROJEKTA: V izvajanju, potrjena sredstva
Leader za izvajanje v letu 2010 in 2011
NOSILEC PROJEKTA: Simbio d.o.o., Občina Laško
skupaj z MOC Celje ter občinam Štore, Vojnik,
Dobrna.

❖

❖

Projekt Mladi v simbiozi z okoljem prispeva k ❖
učinkovitejšemu in trajnostnemu ravnanju z odpadki z
aktivnostmi, ki so namenjene osveščanju in informiranju
mladih, učiteljev in splošne javnosti. Prispeval bo k
izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev na podeželju. ❖
Aktivnosti projekta so:
❖ Izdelava spletnih igric, ki bodo izobrazile mlade na
našem območju o pomenu pravilnega ločevanja
odpadkov. Dostopne bodo na spletu, zato bodo
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imele eksploatacijsko vlogo, zagotavljale bodo
trajnost projekta in prenosljivost na druga območja.
Priprava promocijskega gradiva, ki bo podporno
orodje za spletne igrice. V elektronski obliki bo
dostopno na spletnih straneh prijavitelja in
partnerjev v projektu Mladi v simbiozi z okoljem.
Delavnice na osnovnih šolah bodo motivirale
mlade, učitelje in starše k ločenemu zbiranju
odpadkov.
Nagradna igra, ki bo izvedena skupaj z delavnicami
na osnovnih šolah. Izbor nagrajencev bo potekal po
šolah in občinah. Vlogi nagrad bosta osveščanje in
informiranje mladih.
Objave v lokalnih občilih bodo informirale občane
območja LAS o poteku projekta (potek delavnic,
nagradne igre) ter o pomenu ločenega zbiranja
odpadkov za dvig kakovosti življenja na podeželju.

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
PROJEKT:
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Komunala Laško, d. o. o.,
Občina Laško
Zaradi želje po zmanjševanju količine odloženih
odpadkov se v Javnem podjetju Komunala Laško
pripravlja nadgraditev obstoječega sistema ločenega
zbiranja odpadkov. Trenutno je v obratovanju 54
ekoloških otokov, na katerih se zbirajo tri ločene frakcije
(papir in karton, plastična embalaža in steklena
embalaža). Ločene frakcije se zbirajo v štirinajstdnevnih
intervalih in se v prvi fazi pripeljejo do prevzemnika
(Surovina, d. d.), ta pa jih posreduje družbam za
ravnanje z embalažo (Slopak in Interseroh). V bližnji
prihodnosti se predvideva nadgraditev obstoječega
sistema, saj bodo novi ekološki otoki postavljeni na
novih lokacijah, predvidoma na celotnem območju
Občine Laško. Na lokacijah, ki so ob že uvedeni liniji
odvoza, se bodo postavili klasični ekološki otoki, ki so
sestavljeni iz treh posod prostornine 1.100 l ali 770 l.
Velikost posode bo odvisna od števila gospodinjstev, ki
so vezana na ekološki otok. Za bolj oddaljene lokacije
pa se predvideva zbiranje ekoloških frakcij v 7 m3
zabojniku, ki je zasnovan tako,
da ima ločene pregrade in
omogoča zbiranje do štirih
vrst ekoloških frakcij. Zabojnik
se odvaža s samonakladalnim
vozilom tako, da se odpeljejo
vse frakcije hkrati, prevzemajo
pa se ločeno.
Druga pomembna sprememba je ta, da se bo treba z
družbami, ki prevzemajo ekološke frakcije, dogovoriti,
da se nabor ekoloških frakcij poveča npr. tako, da se v
zabojniku, ki se trenutno uporablja za zbiranje odpadne
plastične embalaže (v našem primeru samo plastenke),
zbira tudi druga plastična embalaža (plastični lončki,
plastični zaboji …) in sestavljena embalaža (tetrapak). To
bi pomenilo, da bi bilo mogoče odlagati odpadke, ki
predstavljajo velik prostorninski del odpadkov, v
ekološke otoke in ne več v posode za druge odpadke. S
tem bi izboljšali sestavo odpadkov, ki jih je snovno
nemogoče predelati in so predvideni kot inertni
odpadki za odlaganje na odlagališčih. V okviru
nekaterih občin se izvaja tudi t. i. sistem rumene vreče
ali rumenega zabojnika, kar pomeni, da se vsa
embalaža zbira v namenski vreči ali zabojniku, ki se
ločeno zbira v štirinajstdnevnih intervalih. Rumena
vreča se bo na našem območju uporabljala, če bo prišlo
do zaključka, da se uporablja na ravni
savinjske regije (RCERO).
Tretja sprememba, ki se napoveduje oz. je
obvezna, je ločeno zbiranje kuhinjskih in
biološko razgradljivih odpadkov. Zbiranje
bioloških odpadkov je glede na gostoto
prebivalstva v naši občini nesmiselno, saj
je gostota premajhna, da bi lahko govorili
o količinah, ki so rentabilne. Poleg tega je
tu še dejstvo, da večina občanov živi v

ruralnih naseljih oz. ima vrt ali zelenico, kjer lahko sami
kompostirajo biološko razgradljive odpadke. Kljub
temu se ugotavlja, da se predvsem v ruralnem okolju
biološki odpadki (pokošena trava, letni obrez sadnega
drevja) pojavljajo v posodah za zbiranje drugih
odpadkov. V urbanih naseljih, predvsem v blokovskih,
se predvideva poseben sistem zbiranja bioloških
odpadkov, t. i. »Bokashi« sistem. To pomeni, da se samo
kompostiranje izvaja v posebnih posodah, kamor se
dnevno odlagajo vsi biološki (kuhinjski) odpadki, ki se
vsak dan posipajo z mešanico »Bokashi«. Posoda
načeloma zadostuje za en mesec pri povprečnem
štiričlanskem gospodinjstvu. Vsako gospodinjstvo
uporablja dve namenski posodi: v eni
biološki odpadki zorijo, v drugo pa se
aktivno odlagajo. Ko mešanica dozori, jo
prevzame komunala, ki jo uporabi v
kompostni gredi, ali pa se odloži na vrt,
kjer se mešanica spremeni v kompost.
Prednost sistema »Bokashi« je v tem, da
odpadki v posodi ne gnijejo, kot se to
pojavlja v drugih mestih, kjer zbirajo v t. i.
skupinskih zabojnikih, ampak se fermentirajo. To
pomeni, da spremenijo svojo sestavo, ne pa tudi videza,
ki ostane nespremenjen do trenutka, ko se mešanica
odloži v zemljo. Da odpadki ne začnejo gniti, se uporabi
poseben posipni material, ki je obogaten z
mikroorganizmi, ki zavirajo gnitje in pospešujejo
fermentacijo. Pri tovrstnem sistemu nastajajo tudi
določene izcedne vode, ki se izcejajo preko celotne
mase in se tako nasičijo z mikroorganizmi. S temi
vodami se lahko tretirajo zamašeni odtoki v kuhinji in
kopalnici ter neprijetne vonjave iz odtokov.
Za izvedbo vseh projektov bomo potrebovali predvsem
podporo lokalne skupnosti, spremembo v mišljenju
večine občanov in naš vložek, ki bo temeljil predvsem
na logistični podpori in ozaveščanju celotnega
prebivalstva občine, pred-vsem pa na mlajših generacijah (vrtci, osnovne šole), saj bomo le tako lahko
zagotovili dolgoročne cilje
zmanjševanja odloženih odpadkov ali drugače povedano: povečali bomo delež
odpadkov, ki jih še lahko
snovno predelamo.
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izobraževanje
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VRTEC DEBRO
PROJEKT:
STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
V novembru 1996 je bila izdelana prostorska preverba
Osnovne šole Primoža Trubarja v Laškem, ki je poleg
matične šole in štirih podružničnih šol obravnavala tudi
vrtec. Med drugim so ugotovili, da površine vrtca niso
zadostne (810 m2), zato so bile v sklopu novogradnje
šole v Debru predvidene tudi površine za pet oddelkov
vrtca (483 m2). V letu 2003 je bila v Debru v sklopu 1.
faze investicije zgrajena osnovna šola, za drugo fazo,
izgradnjo vrtca, pa je zmanjkalo denarja. Zaradi vse
večje rodnosti v laški občini je bilo nujno treba
nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo novega vrtca.
Projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje
Investbiro Koper, d. d., ki je projektiralo tudi šolo. V letu
2007 smo se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in
šport. Na razpisu smo bili uspešni in 23. maja 2008 smo
položili temeljni kamen za nov vrtec. Dela so bila na
podlagi javnega razpisa oddana podjetju Vegrad, d. d.,
iz Velenja, nadzor pa je prevzel Inženirski biro Žveplan.
Svečana otvoritev vrtca je bila 7. novembra 2008.
Celotna investicija je znašala 951.672,68 EUR (GOI
865.544,78 EUR, notranja oprema 56.630,40 EUR,
zunanja igrala 29.497,50 EUR). Ministrstvo za šolstvo in
šport RS je prispevalo 153.921 EUR, vsa ostala sredstva
pa je zagotovila občina.
Vrtec je zasnovan v pahljačasti obliki in orientiran v
smeri jug–jugozahod, tako da je v igralnicah kar največ
dnevne svetlobe. Postavljen je med športno dvorano Tri
lilije in PŠ Debro. V vrtcu je prostora za 90 otrok dveh
starostnih obdobij. Dve igralnici sta namenjeni
malčkom do treh let, tri igralnice pa otrokom, starejšim
od treh let. Poleg igralnic so tu še vsi zakonsko

PROJEKT:
PODRUŽNIČNA ŠOLA
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

predpisani prostori: ločeni WC-ji, pralnice, velika
osrednja avla, garderoba, prostor za izolacijo, izhodi na
igralne zelene površine, prostori za vzgojiteljice in
negovalke. Hrana za otroke se kuha v bližnji šoli in se
transportira po veznem hodniku do razdeljevalnice
hrane v vrtcu.

ŠENTRUPERT

Objekt PŠ Šentrupert je bil že več let v zelo slabem
stanju, zato je bilo v letu 2001 izdelano Strokovno
mnenje – gradbene konstrukcije za OŠ Šentrupert (RC
PLAN M, d. o. o., januar 2001), iz katerega je bilo
razvidno, da so na obstoječem objektu nujni sanacijski
ukrepi, če bi želeli preprečiti nadaljnje propadanje
objekta zaradi številnih pomanjkljivosti: konstrukcija
stropa ni bila ustrezno dimenzionirana, stene v
spodnjem delu objekta so bile zaradi neustrezne
izolacije načete in vlažne, v stenah so bile številne
razpoke, streha je bila pokrita s salonitno kritino, v
prostoru je bila povišana koncentracija radona ... Med
drugim je bilo v strokovnem mnenju zapisano tudi, da
sanacija ne bo rešila funkcionalnih nepravilnosti
objekta, zato je bila iz ekonomskih razlogov
priporočena nadomestna gradnja.
14. avgusta 2008 smo poslali prijavo na Javni razpis za
sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje

in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v
proračunsko leto 2009. Na razpisu nismo bili uspešni.
Kljub vsemu smo z Ministrstvom za šolstvo in šport
našli skupni jezik, saj so nam v letošnjem letu odobrili
interventna sredstva.
Nova podružnična osnovna šola Šentrupert bo imela
1.038,60 m2 površin. V pritličju bodo prostori
namenjeni krajevni skupnosti, kulturnemu društvu in
mladini. Tu bodo tudi prostori za javno knjižnico in
večnamensko dvorano (telovadnico) za kulturno in
športno dejavnost s pripadajočimi pomožnimi prostori.
V nadstropju bodo prostori za potrebe vrtca in osnovne
šole ter kuhinje. Konstrukcija strehe bo klasična, rahlo
razgibana dvokapnica z opečno kritino bobrovcem. V
okviru zunanje ureditve je predvidenih trinajst parkirnih
mest. Za ogrevanje je predvidena peč na trda goriva.
Kot energent se bo uporabljala lesna biomasa sekanci.
Celotna investicija je ocenjena na 2 milijona EUR.
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PŠ Šentrupert

NEKOČ ....

DANES...

Gradbena dela so bila na podlagi javnega razpisa
oddana podjetju Remont, d. d., iz Celja. Dela bo
nadzorovalo podjetje Modrec, d. o. o., iz Maribora. K
celotni investiciji bo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v

PROJEKT:
OSNOVNA ŠOLA
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

JUTRI

letih 2009–2011 prispevalo 683.088,00 EUR oziroma
64,41 % dejanske vrednosti šolskega dela investicije
(700 m2). Preostanek sredstev se bo zagotovil iz
občinskega proračuna.

ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice trenutno razpolaga
z 2.450 m2 neto zazidanih šolskih površin ter 413 m2
neto zazidanih pokritih površin za šport. Kljub zadostni
površini zazidanih površin v šoli zaradi uvedbe
devetletke še vedno nimajo vseh potrebnih prostorov.
Iz primerjave obstoječih površin s potrebnimi se je
izkazalo, da šoli manjkata dva kabineta, knjižnica je
poddimenzionirana, prav tako multimedijska učilnica,
šola bi potrebovala večjo zbornico in kuhinjo. Za
izvajanje pouka športne vzgoje šoli primanjkuje 50 %
površin oz. ena vadbena enota.

pogoje za izvajanje devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja) in izgradnjo telovadnice za pouk športne
vzgoje. V prizidku bosta v pritličju tehnična in likovna
učilnica, v zgornjem nadstropju pa knjižnica z
multimedijsko učilnico, učilnica za naravoslovje,
kabineti in prostori za upravo šole. Določene učilnice v
starem delu šole se bodo preuredile v učilnico za
gospodinjstvo in tuje jezike, razširili pa se bosta tudi
kuhinja in jedilnica. Predvidene površine športne
dvorane (1.325,66 m2) sicer odstopajo od potrebnih
(827 m2), vendar je naš cilj, da zagotovimo ustrezne
pokrite površine za šport za potrebe vrtca, klubov,
Cilji investicije so:
športnih in kulturnih društev ter možnost izvedbe
❖ zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev. Investicija je
pouka obveznega devetletnega šolanja na Osnovni ocenjena na 4,4 milijone EUR. Začetek del je odvisen od
šoli Antona Aškerca Rimske Toplice za perspektivnih pridobitve deleža sredstev Ministrstva za šolstvo in
13 oddelkov;
šport.
❖ omogočiti izvajanje programa
športne
vzgoje
v
okviru
zagotavljanja ustreznih materialnih
pogojev za izvajanje obveznega
devetletnega šolanja;
❖ zagotoviti športno dvorano, ki bi jo
uporabljali šola, vrtec ter športna in
kulturna društva ter klubi, ki
delujejo v kraju. Tako bi dosegli
optimalno zasedenost dvorane;
❖ pozitivni vpliv investicije na krajane
(rekreacija, zdravje);
❖ najti najugodnejšo rešitev ne le s
finančnega vidika, ampak tudi z
vidika
uspešnega
izvajanja
vzgojno-izobraževalnega procesa.
Investicija
predvideva
prizidek
(približno 600 m2 – z njim bi
zagotovili vse potrebne materialne
44

PROJEKT:

PRENOVA OŠ PRIMOŽA
TRUBARJA LAŠKO

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
V letu 2007 smo sanirali streho nad telovadnico,
obnovili sanitarije, nabavili senčila in na novo
prepleskali okna v matični šoli. V letu 2008 smo sanirali
sanitarije v telovadnici, prebelili polovico šole in
nakupili pohištvo za I. triado na matični šoli. V
letošnjem letu smo prebelili drugo polovico šole,
sanirali sistem varnostne razsvetljave, prenovili glavno
avlo, sanitarije za ženske pri garderobi, na novo
opremili garderobo za razredno stopnjo in nabavili
različno pohištvo za posamezna predmetna področja.
Na PŠ Reka smo uredili nove inštalacije v kuhinji in
priklop na javno vodovodno omrežje. Za vzdrževalna
dela in obnovo smo v letošnjem letu porabili 110.000
EUR. Za leto 2010 načrtujemo postopno sanacijo šolske
kuhinje, položitev parketa v telovadnici in zamenjavo
salonitne kritine. Vsako leto smo poleg Ministrstva za
šolstvo in šport nekaj denarja namenili tudi nabavi
računalniške opreme.

PROJEKT:

PRENOVA OŠ ANTONA
AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
V letu 2007 smo nabavili otroška igrala za PŠ Lažiše in
PŠ Zidani Most, prebrusili parket in obnovili okna na PŠ
Sedraž, prepleskali smo PŠ Zidani Most, za matično šolo
pa smo nabavili pohištveno opremo za učilnice 2.
triletja. V letu 2008 smo nabavili otroška igrala za PŠ
Sedraž in PŠ Jurklošter, na novo prekrili PŠ Lažiše in
zgradili novo greznico za PŠ Zidani Most. V PŠ Sedraž
smo stanovanje preuredili v knjižnico in naravoslovni
kabinet, za matično šolo pa smo nabavili garderobne
omare. V letošnjem letu smo na matični šoli zamenjali
približno 2/3 salonitne kritine in streho primerno
izolirali. Zamenjali smo vse svetlobne kupole in na novo
izolirali ravno streho nad jedilnico. Nabavili smo tudi
interaktivne table, prenosne in osebne računalnike, LCD
projektorje, kamero in drugo računalniško opremo.

PROJEKT:

Novosti so tudi v telovadnici, saj smo zamenjali
nekatera dotrajana športna orodja. Prepleskali smo del
šolskih prostorov na centralni šoli in PŠ Jurklošter, kjer
smo nabavili tudi biološko čistilno napravo. V PŠ Sedraž
in na matični šoli smo montirali klimatske naprave. V
letošnjem letu je bilo za vzdrževalna dela in obnovo
namenjenih 240.000 EUR. V naslednjem letu
načrtujemo zamenjavo ostale salonitne kritine.

OBNOVA KULTURNIH
DOMOV

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
V letu 2006 smo začeli s projektom obnove kulturnih
domov v naši občini. Najprej je bila na vrsti celovita
prenova Sindikalnega doma v Hudi Jami. V letu 2008
smo zamenjali kritino na kulturnem domu v Marija
Gradcu in začeli obnovo Kulturnega doma Svoboda
Zidani Most. V celoti smo obnovili dvorano (zamenjali
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smo okna, obnovili parket, prepleskali stene), celoten
dom pa je dobil sodobno kurilnico in novo ogrevanje. V
letošnjem letu smo zamenjali kritino na Domu strelcev
v Mali Brezi in uredili prostore v zgornjem delu zgradbe.
Tako smo pridobili malo športno dvorano, skladiščni
prostor, na novo pa so se uredili tudi prostori za

PROJEKT:
UREDITEV OTROŠKIH
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

kulturno in strelsko društvo. Za uspešno dokončanje del
so v veliki meri zaslužni tudi člani društva, saj so opravili
več kot 400 ur prostovoljnega dela. V letu 2010
načrtujemo dokončanje obnovitvenih del v kulturnih
domovih Zidani Most in Marija Gradec.

IGRIŠČ

V letu 2007 smo začeli obnavljati otroška igrišča v
Občini Laško. Pred bloki v Rimskih Toplicah smo
postavili otroška igrala, v letu 2008 smo pri Sindikalnem
domu v Hudi Jami postavili otroško igrišče, letos pa smo
pomagali pri izgradnji igrišča v Tevčah. V letu 2010
načrtujemo ureditev igrišča na Taborju v Laškem.

5. julij 2008 - Otvoritev igrišča poleg Sindikalnega doma v Hudi Jami

PROJEKT:

UREDITEV ŠPORTNIH
POVRŠIN IN OBJEKTOV

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
V letu 2007 smo začeli obnavljati šolsko igrišče pred OŠ
Primoža Trubarja Laško. Zamenjali smo razsvetljavo,
obnovili tribune in žičnato ograjo za golom. V
naslednjem letu smo z asfaltom preplastili celotno
igralno površino in dovoz do šolske telovadnice. V
Rečici smo na novo uredili igrišče za odbojko na mivki.
Prav tako smo sanirali ograjo okoli šolskega igrišča v
Debru. Na šolskem igrišču Jurklošter smo zamenjali
razsvetljavo in postavili nove tribune. Letos smo ŠD
Rečica sofinancirali postavitev nadstreška pri igrišču za
odbojko na mivki, na Vrhu nad Laškim smo pomagali
pri postavitvi tribun, ŠD Sedraž pa smo sofinancirali
nabavo igral ob igrišču na Breznem. Odkupili smo tudi
zemljišče skakalnice v Šentrupertu. Lani in letos smo
pomagali tudi pri prenovi Strelskega doma v Rečici. V

46

letu 2010 bomo uredili igrišče na Strmci. Asfaltno
igrišče v velikosti 190 m2 bo namenjeno igranju ulične
košarke. Na vzhodni strani bo postavljeno tudi nekaj
igral za otroke. V naslednjih letih načrtujemo tudi
ureditev igrišča v Lažišah.

Foto: Gregor Katič

kvaliteta
življenja
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VEČNAMENSKI OBJEKT – GASILSKI DOM
PROJEKT:
STATUS PROJEKTA: V izvajanju, že pridobljena sredstva EU EKS
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Namen projekta je z izgradnjo večnamenskega objekta
Gasilski dom Rimske Toplice prebivalcem Rimskih
Toplic in okoliških krajev zagotoviti prostore za
medgeneracijsko druženje, druženje otrok, mladine in
žensk ter omogočiti organizacijo pestre kulturne
dejavnosti tamkajšnjih kulturnih društev in drugih
organizacij ter organizacijo raznih družabnih prireditev.
Namen je zagotoviti tudi prostore za knjižnično
dejavnost in s tem nemoten dostop do knjižnega in
drugega gradiva ter prostore za kakovostno in
nemoteno izvajanje gasilske dejavnosti.
Z izgradnjo večnamenskega objekta bo kraj pridobil

RIMSKE TOPLICE

nove prostore za večnamensko dejavnost v skupni
površini 194,24 m2, knjižnico, veliko 215,53 m2, in
prostore za gasilsko dejavnost v velikosti 372,40 m2.
Občina je projekt uspešno prijavila na razpis za
pridobitev sredstev Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in s tem pridobila sredstva v višini 50
% upravičenih izdatkov. Celotna vrednost investicije
znaša 706.541 EUR. Načrtuje se, da bo investicija
zaključena do septembra 2010. Z izgradnjo objekta se
bosta v kraju bistveno izboljšala kakovost bivanja in
zadovoljstvo krajanov, saj bo v prostoru marsikdo našel
kaj zase.

OBNOVA IN RAZŠIRITEV
VEČNAMENSKEGA OBJEKTA
DOM SVOBODE ZIDANI MOST
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V pripravi, čaka na pridobitev
sredstev EU PRP 2007-2013
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Namen projekta je razširitev in ureditev prostorov
Knjižnice Laško, enote Zidani Most, pridobitev
večnamenskih prostorov za klubsko dejavnost,
predvsem pa zagotoviti PGD Zidani Most garažo za
shranjevanje gasilskega vozila.
Občina že ima pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje za prizidek, pripravila pa je tudi popis del za
prenovo in razširitev knjižnice. S tem bi pridobili
dodaten prostor za knjižnično dejavnost v skupni
površini 50,99 m2. Projekt zajema tudi zamenjavo oken
ter strojne in elektroinštalacije. V pritličju prizidka bi bila
garaža za gasilsko vozilo, velika 48,80 m2, v mansardi
pa večnamenska dvorana v velikosti 34,25 m2. Skupna
površina, ki zajema tudi sanitarije, predprostor in
stopnišče, je 127,95 m2. Z obnovo in razširitvijo doma

PROJEKT:
MESTO, PRIJAZNO
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

INVALIDOM

Namen projekta je, da osebam s posebnimi potrebami
omogočimo enake možnosti za uživanje storitev, ki jih
sodobna družba ponuja zdravim osebam. Družba
Thermana, d. d., s svojimi kakovostnimi programi
medicine privablja ogromno gostov, med katerimi so
tudi tisti s posledicami poškodb in operacij gibalnega
sistema ter tisti, ki imajo degenerativna obolenja
sklepov, kosti, mišic, posebej hrbtenice. Podobno se
dogaja v Rimskih Toplicah, kjer steber razvoj turizma
predstavlja družba Rimske terme. Poleg teh gostov pa
poznamo še skupino turistov invalidov, ki prihaja v kraj
zaradi turistične ponudbe. Da bi invalidi lahko
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bo kraj pridobil bistveno bolj funkcionalen objekt, še
posebej pa se bodo znižali stroški ogrevanja prostorov.
Občina je julija 2009 projekt prijavila na razpis za
pridobitev sredstev Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.

načrtovali aktivnosti in uporabljali grajeno okolje, je
treba posamezne gradnike prilagoditi njihovim
potrebam.
Občina Laško je s tem namenom naročila strokovno
študijo – načrt razvoja invalidskega turizma v krajih
Laško in Rimske Toplice. Študija predstavlja analizo
oziroma posnetek stanja s predlogi za izboljšavo. Eden
od ciljev projekta je tudi pridobitev statusa Občina po
meri invalidov, kar zahteva analizo položaja invalidov v
občini ter izdelavo konkretnega akcijskega načrta.
Proučujejo pa se še aktivnosti za pripravo projekta
Laško – center invalidskega športa.

PROJEKT:

OBNOVA DVORANE DOMA
SVOBODE ZIDANI MOST

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Projekt obnove dvorane kulturnega doma Zidani Most
je obsegal celovito prenovo dvorane, kjer sta bila v
celoti odstranjena balkon in stari strop, nato pa je bila
izdelana povsem nova stropna konstrukcija, ki je bila
naknadno še dodatno ojačana. Na novo stropno
konstrukcijo je bil obešen nov požarnoodporni strop
armstrong. V dvorani so bila zamenjana vsa štiri okna,
na zunanji strani pa so bile nameščene žaluzije z
elektromotorji. Dvorana ima tudi novo električno
napeljavo in reflektorje. V celoti je bil zamenjan
ogrevalni sistem, navadne radiatorje so nadomestili investicije je znašala 96.582 evrov. Del sredstev v višini
konvektorji, peč na kurilno olje pa je bila zamenjana. V 30.000 evrov je prispevalo Ministrstvo za kulturo.
kleti so bili v celoti obnovljeni tlaki. Celotna vrednost

POSLOVNO-STANOVANJSKI
OBJEKT Z ZDRAVSTVENO
POSTAJO RIMSKE TOPLICE
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško in Javni
nepremičninski sklad Občine Laško
Poleti 2008 je Občina Laško pričela z izgradnjo
poslovno-stanovanjskega objekta v Rimskih Toplicah,
katerega skupna površina znaša dobrih 1.240 m2.
Poslovno-stanovanjski objekt Aškerčeva cesta 4,
3272 Rimske Toplice, ima štiri izdelane etaže. Poslovni
prostori obsegajo lekarno, pisarniški poslovni prostor
(po projektu prostor krajevne skupnosti), poslovni
prostor za dejavnost zobne tehnike in zdravstveno
postajo.
Poslovni prostor lekarne – Gre za krajevno lekarno, v
kateri bosta predvidoma zaposleni dve osebi. Poslovni
prostor lekarne sestavljajo vetrolov, oficina, prostor za
vodjo lekarne, materialka, magistralna recepcija,
garderoba, prostor za prevzem zdravil, pomivalnica,
prostor za svetovanje, sanitarije in rezervna shramba.
Pisarniški poslovni prostor – Poslovni prostor je bil
sprva namenjen dejavnosti krajevne skupnosti,
primeren pa je za opravljanje pisarniške dejavnosti. V
njem je predvidena zaposlitev ene do dveh oseb.
Poslovni prostor sestavljajo vetrolov, pisarna, sejna
soba, čajna kuhinja, garderoba in WC.
Poslovni prostor zobotehnike – Poslovni prostor je
namenjen zobotehniki in se deli na čisti in nečisti del. V
njem je predvidena zaposlitev treh oseb. Prostori so
povsem ločeni od zdravstvenega doma. Poslovni
prostor zobotehnike sestavljajo vetrolov, čakalnica,
ordinacija, prostor za osebje, tehnika – čisti del, WC za
zaposlene in WC za stranke.
Zdravstvena postaja – Zdravstvena postaja Rimske
Toplice deluje v okviru Zdravstvenega doma Laško.
Zagotavlja primarno zdravstveno in zobozdravstveno
varstvo občanov na območju KS Rimske Toplice, ki

obsega trideset naselij, v katerih je po podatkih iz leta
2002 prebivalo 3.553 prebivalcev. V ZP Rimske Toplice
se bodo po zgraditvi izvajale naslednje dejavnosti: dve
ambulanti splošne medicine, zobozdravstvena
ambulanta, patronaža, laboratorij za osnovne
laboratorijske
preiskave,
zdravstvena
in
zobozdravstvena vzgoja in preventiva ter druge
dejavnosti. Za potrebe delovanja zdravstvene postaje
so bili zgrajeni tudi spremljajoči prostori, kot so
čakalnica, čajna kuhinja, sanitarije za zaposlene in
paciente (ločeno za moške in ženske) ter stranišče za
invalide s previjalno mizo za dojenčke.
Preostali del stavbe je namenjen stanovanjem in
servisnim prostorom zanje. Vsi poslovni prostori
imajo dostope z zunanjih površin, stanovanjski vhod pa
je ločen. Stanovanja so sodobno zasnovana, svetla, z
odprtimi pogledi na prelepa gozdnata pobočja
okoliških hribov. Stanovanja so velika od 53,23 m2 do
83,46 m2 vključno z velikimi pokritimi balkoni in
kletnimi prostori.
Objekt je na JZ strani vkopan za celotno etažo in ima
vgrajeno dvigalo. Je prebivalcem in uporabnikom
prijazen ter infrastrukturno zelo dobro povezan. Ker je
ogrevanje stanovanj urejeno preko daljinskega
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ogrevanja na sodobno lesno gorivo pelete, je tudi
okolju prijazen. Vsako stanovanje ima lastne merilnike
za ogrevanje kalorimetre, elektriko in vodo, kar
omogoča komfortnost in pregled nad stroški. Dostop
do objekta je z javnih površin. Parkirna mesta so ob

PROJEKT:
UREDITEV VAŠKIH
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

objektu. Uporabno dovoljenje za objekt je v postopku
pridobivanja.
Dela so se začela oktobra 2008, končala pa naj bi se
novembra 2009. Izvajalo jih je podjetje Vegrad, d. d.,
Velenje, investicija pa je vredna 1.580.000,00 EUR.

JEDER

Kljub temu, da se razlike med urbanim in ruralnim ❖ urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in
potrebam v podeželskih naseljih (avtobusna
načinom življenja vse bolj zmanjšujejo, ima podeželje v
postajališča, športna igrišča, otroška igrišča);
primerjavi z mesti specifične razvojne potrebe, ki
zahtevajo tudi drugačen razvojni pristop. Na podeželju ❖ ureditev vaških jeder ter infrastrukture in povezav
znotraj naselij z namenom zagotaviti varnost
sta za prebivalce in podjetja zelo pomembni razvitost in
prebivalcev in obiskovalcev (ureditev pločnikov,
dostopnost infrastrukture, a ker imajo pri razvoju
parkirišč, javne razsvetljave, kolesarske poti);
infrastrukture prednost mesta, je podeželje
izpostavljeno izseljevanju in praznjenju. Občina Laško je ❖ obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega
pomena za medgeneracijsko druženje, kulturnozato sprejela ukrep o obnovi in razvoju vasi, z ureditvijo
umetniško, športno in druge prostočasne dejavnosti
vaških jeder pa želi na naslednje načine izboljšati
lokalnega prebivalstva.
kakovost življenja na podeželju:

PROJEKT:
UREDITEV VAŠKEGA
STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško

JEDRA MALA BREZA

Na Občini Laško si želimo, da bi se v okviru strategije
razvoja in enakomernega usklajenega razvoja občine
poleg dveh večjih središč, Laškega in Rimskih Toplic,
razvijala tudi druga manjša naselja in vaška središča.
Ugotavljamo, da brez primerne infrastrukture ni razvoja,
ki bi pomenil dvig kakovosti bivanja na podeželju.
Občina je v strategiji vodooskrbe posvetila pozornost
pripravi novih projektnih rešitev za izvedbo gradnje
javnih vodovodnih omrežij. Tako je bil v letu 2006 zgrajen
vodovod Trobni Dol–Modrič. Kot nadaljevanje temu smo
že v začetku leta 2009 pridobili gradbeno dovoljenje za
gradnjo vodovoda Trobni Dol–Mala Breza. V okviru

pridobivanja evropskih sredstev je treba za naš primer
poleg vodovoda istočasno prijaviti gradnjo druge
infrastrukture. Tako je v sredini septembra potekal javni
razpis za izdelavo projektne dokumentacije hodnika za
pešce in javne razsvetljave v Mali Brezi ob regionalni
cesti. Ko bo dokumentacija pripravljena, bomo vodovod,
hodnik za pešce in javno razsvetljavo z avtobusnimi
postajališči prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo
pod nazivom Ureditev vaških jeder. Upamo, da bomo
skupaj s predstavniki krajevne skupnosti pri lastnikih
zemljišč naleteli na razumevanje in tako celotno nalogo
realizirali v najkrajšem možnem času.

OBNOVA STAREGA
MESTNEGA JEDRA LAŠKO
PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: V pripravi
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Analiza obstoječega stanja je pokazala, da je v starem
mestnem jedru nujno potrebno obnoviti večnamenski
objekt na Valvazorjevem trgu. Obnova bo zajemala
ureditev strehe in zamenjavo strešne kritine, oken in vrat
ter ureditev fasade. Prav tako se bo uredila okolica
objekta.
V sklop prenove starega mestnega jedra spadata tudi
ureditev poti, ki vodi na grad Tabor z namenom, da bo
Foto: Gregor Katič
hoja varna za vse obiskovalce gradu, ter zamenjava
granitnih kock in plošč na občinskem dvorišču, ki so
poškodovane. Cilj ukrepa je tudi v prihodnje zaščititi
zaradi številnih dejavnosti in prireditev močno
uporabo dvorišča za različne prireditve.
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REKONSTRUKCIJA
PODSTREŠJA KISLINGERJEVE HIŠE

PROJEKT:

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 21.590 EUR.
Rekonstrukcija je bila izvedena v letu 2008, dela pa je
izvajalo podjetje MIKA DOM, d. o. o.

PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA
KOTLOVNICE V KNJIŽNICI
LAŠKO – LAŠKI DVOREC

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
Vrednost investicije z DDV-jem znaša 18.360 EUR.
Rekonstrukcija je bila izvedena v letu 2007, dela pa je
izvajalo podjetje Gerčer, d. o. o.

PROJEKT:
PRIREDITVE V OBČINI LAŠKO
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško in Stik – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

Namen projekta: V okviru Centra za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško kar tri enote sodelujejo pri
pripravi prireditev. Poleg same organizacije kulturnih,
zabavnih, športnih, rekreativnih, festivalnih in drugih
prireditev povezujemo, združujemo, koordiniramo in
promoviramo vse prireditve na občinski ravni v
skupni produkt prireditvene ponudbe. V
organizacijo prireditev skušamo povezati čim
več lokalnih prireditvenih akterjev, kot so šole,
vrtci, mladinski centri, krajevne skupnosti,
društva in tudi posamezne občane ter tako
vzpostaviti celovito prireditveno ponudbo za
obiskovalce prireditev in turiste kot možnost
dodatne ponudbe. Med najbolj odmevnimi
prireditvami so vsekakor prireditve na prostem,
ki nastajajo v soorganizaciji lokalnih akterjev in
so vezane na različne tematike od zabavnih,
etnografskih, kulturnih ipd. Med promocijsko
najbolj znane prireditve sodi tradicionalna
turistična prireditev Pivo in cvetje, ki ime Laško
tako rekoč popelje po vsej Sloveniji in tudi

zunaj meja. Pri organizaciji prireditev sledimo aktualnim
trendom, saj želimo s prireditvami v Laško privabiti čim
več domačih in tujih obiskovalcev, doseči želimo večje
promocijske in gospodarske učinke ter povečati
turistični obisk Občine Laško.

Foto: Jolanda Sojč
51

PROJEKT:
LETO KOŠARKE V LAŠKEM
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Stik – Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško v sodelovanju s
Košarkarskim klubom Zlatorog Laško in Občino Laško
Namen projekta: S projektom Leto košarke v Laškem v
letu 2009 obeležujemo štirideseto obletnico obstoja
Košarkarskega kluba Zlatorog Laško. Prireditve, ki
potekajo v okviru projekta, so vsebinsko na različne
načine povezane s košarko in jubilejem kluba in bodo
potekale vso leto. Šport in kultura se letos v Laškem
prepletata in dajeta mestu poseben košarkarski utrip.
V Muzeju Laško je že od februarja na ogled razstava, ki
prikazuje pomembne mejnike v razvoju košarke v našem
mestu, na slavnostni seji kluba so bila najzaslužnejšim
podeljena priznanja, gost na debatnem večeru je bil Ivo
Daneu, košarkarji laškega kluba so obiskali otroke v Vrtcu
Laško in jim pokazali nekaj vragolij z žogo, ekipe trojk pa
so se pomerile na tradicionalni ulični košarki. V okviru

PROJEKT:

projekta je bila organizirana tudi prireditev Z glavo na
zabavo. Do konca leta je v programu projekta
predvidenih še veliko kulturno-športnih prireditev, ki
bodo počastile pomembno obletnico mestnega
košarkarskega kluba.

OŽIVITEV MUZEJSKE
DEJAVNOSTI

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško v sodelovanju s
Stikom – Centrom za šport, turizem, informiranje in
kulturo Laško
Namen projekta: V okviru Stika – Centra za šport,
turizem, informiranje in kulturo Laško poteka projekt
ponovne oživitve muzejske dejavnosti. Obnovljena in v
muzej preurejena je bila stavba na Aškerčevem trgu 5,
Laščanom bolj znana kot Kislingerjeva hiša. Ob stoletnici
ustanovitve Muzeja Laško pa je bila turistična, kulturna in
izobraževalna ponudba občine dopolnjena s tremi
stalnimi muzejskimi postavitvami. Trenutno so na ogled
geološka, kulturno-zgodovinska in zgodovinska razstava.
Poleg muzejskih predstavitev projekt oživitve muzejske
dejavnosti vključuje tudi številne druge prireditve
(debatne večere, muzejske delavnice, koncerte, učne ure
za osnovno in srednješolsko mladino …), ki dopolnjujejo

PROJEKT:

TRUBARJEVO LETO V
LAŠKEM

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Stik – Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško v sodelovanju z Občino
Laško
Namen projekta: Ob 500. obletnici rojstva Primoža
Trubarja so v občini potekale številne aktivnosti, v katere
je bilo vključenih veliko različnih ustanov, društev in
posameznikov, ki so svoje dejavnosti združili v projektu
Trubarjevo leto v Laškem.
Bogato kulturno dogajanje, ki je v letu 2008 potekalo v
Laškem, je obudilo spomin na očeta slovenske tiskane
besede in kulture; duhovnika, ki je del svojega
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muzejsko ponudbo. Občasne priložnostne razstave so
namenjene obeležbi posameznih za kraj pomembnih
dogodkov in obletnic. Trenutno v okviru projekta
potekajo priprave za ureditev razstavnega prostora na
podstrešju muzejske stavbe.

plodovitega življenja preživel tudi v našem kraju. Projekt
Trubarjevo leto se je pričel januarja s strokovnim
predavanjem, nadaljeval februarja z odprtjem razstave
Vsem Slovencem v Muzeju Laško in zaključil decembra s

slikarsko delavnico Trubarjevo mesto. V vsem letu se je
zvrstilo triindvajset različnih kulturnih dogodkov
(predavanja, delavnice, literarni večeri, proslave, koncerti,
razstave …), ki si jih je ogledalo okoli 10.000 obiskovalcev.

PROJEKT:
KOZOLEC NA SLOGIH
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško in Konjerejsko
društvo Vrh nad Laškim
Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim je bilo ustanovljeno
leta 2003 z namenom druženja rejcev in ljubiteljev konj.
Društvo trenutno šteje 63 članov. Vsako leto pripravi
2–3 izobraževanja, tradicionalno organizira blagoslov
konj in konjeniške igre, organizira pohode s konji in se
udeležuje konjeniških prireditev, ki jih organizirajo
druga društva.
Osnovni namen projekta je s postavitvijo kozolca
zagotoviti kraju in širši okolici primerne prostore, v
katerih se bodo lahko izvajale različne prireditve,
seminarji, posveti, igre ter druženja članov društev,
otrok, mladine in žensk. Projekt je društvo uspešno
prijavilo na razpis LAS Raznolikost podeželja, ta pa je
projekt za leto 2010 tudi potrdila.
Glavne aktivnosti projekta so ureditev parcele za
postavitev kozolca, priprava materiala in nakup
rabljenega kozolca, razrez in priprava konstrukcijskega
lesa, ki ga je treba zamenjati, ureditev podstavkov,
konstrukcijska ureditev in postavitev konstrukcije
kozolca ter ureditev notranjosti in zunanjosti.
V okviru projekta so poleg gradbenih del predvidene še
druge dejavnosti, in sicer:
❖ izvedba prireditve žegnanje konj z udeležbo članov
društva in drugih zainteresiranih;

PROJEKT:

❖

❖
❖
❖
❖
❖

izvedba konjeniških iger, ki bo zajemala: spretnostno
jahanje, hitrostno jahanje, spretnostno vožnjo z
vprego, razglasitev rezultatov in družabno srečanje.
Igre bodo potekale v dveh starostnih kategorijah, in
sicer do 15 let in nad 15 let;
izobraževanje: prehranjevanje, oskrba in zaščita pred
boleznimi konj;
priprava in izvedba kmečkih iger;
izvedba kviza Mladi in kmetijstvo;
izvedba prireditve prikazi starih šeg in običajev;
razstava živali.

Nekatere dejavnosti se bodo nadaljevale tudi po
zaključku financiranja.

MACC – MODERN ART CONSERVATION
CENTRE – KONZERVATORSKI
CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

STATUS PROJEKTA: Druga faza izbire izvajalca projekta
NOSILEC PROJEKTA: VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Scarl s partnerji v sodelovanju z Občino Laško in Stikom – Centrom za
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Mednarodni projekt
Namen projekta: Osnovni namen projekta je ustanoviti dva centra, od
katerih bo eden v Sloveniji, drugi pa v Italiji, v osnovi pa bosta namenjena
restavriranju in ohranjanju izdelkov sodobne umetnosti (stavbe,
spomeniki, polimaterialni izdelki itd.).
V centrih bodo delovali laboratoriji in strokovnjaki, usposobljeni za
visokostrokovno podporo na tem področju. Center bo postal referenčna
točka za sodobno umetnost in restavratorstvo za obe sodelujoči državi,
saj bo center hkrati tudi koordinator vseh obstoječih laboratorijev in
ustanov na tem ozemlju. Z uspešno skupno prijavo z italijanskimi kolegi
na projekt MACC bo v Laškem zrasel sodoben restavratorski center, ki bo
pokrival potrebe po tej umetnostno-kulturno zgodovinski dejavnosti za
celo severovzhodno in vzhodno Slovenijo.
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PROJEKT:

PREPREČEVANJE SRČNOŽILNIH OBOLENJ Z ZDRAVIM
ŽIVLJENJSKIM SLOGOM

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Zdravstveni dom Laško
Nacionalni program preprečevanja srčno-žilnih bolezni
v ambulanti splošnega/družinskega zdravnika je stopil v
veljavo l. 2001. Cilj programa je zmanjšanje ogroženosti
za bolezni srca in ožilja v srednjem življenjskem
obdobju. V ciljno populacijo, ki je zajeta v preventivni
program, sodijo moški, stari od 35 do vključno 65 let, in
ženske, stare od 45 do vključno 70 let. Preventivni
program
vključuje
preventivne
preglede
in
programirano zdravstvenovzgojno delo. Preventivne
preglede izvajajo osebni zdravniki v svojih ambulantah,
programirano zdravstveno vzgojo pa zdravstvenovzgojni centri v posameznem zdravstvenem domu.
Zdravstveni dom Laško ima od decembra 2001 tudi
status zdravstvenovzgojnega centra. V tem letu smo že
pričeli izvajati preventivne preglede za odrasle.
Februarja 2002 pa smo pričeli s programirano
zdravstveno vzgojo oz. t. i. delavnicami Cindi.
Na podlagi izvedenega preventivnega
pregleda
osebnega zdravnika in ocene prisotnih dejavnikov
tveganja: povišan holesterol, povišan krvni sladkor,
povišan krvni pritisk, povišana telesna teža, kajenje,
prekomerno uživanje alkohola, zdravnik pacienta
usmeri z napotnico v zdravstvenovzgojni program. Vsak
posameznik je pisno vabljen na uvodne delavnice Cindi,
kjer se lahko opredeli za nadaljevanje v obširnih
programih svetovanja za zdravje: Zdrava prehrana,
Zdravo hujšanje, Telesna dejavnost – gibanje, Da,
opuščam kajenje.
Izvajamo pripravljen program Cindi Slovenija v obliki
učnih delavnic in individualnih svetovanj. Vsebine
zdravstvene vzgoje so podane v naslednjih delavnicah:
Zdrava prehrana, Zdravo hujšanje, Telesna dejavnost –
gibanje, Zdrav življenjski slog, Dejavniki tveganja, Test
hoje na 2 km, Da, opuščam kajenje in Svetovanje ob
tveganem pitju alkohola. Aktivnosti programa so
usmerjene predvsem v izobraževanje, ozaveščanje in
svetovanje o zdravem načinu življenja ter v aktivno
pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina
življenja pri spremembi tveganih življenjskih navad.

Zdravstvenovzgojni program smo kot izvajalke
vključene diplomirane medicinske sestre, ki smo vodje
posameznih delavnic, ter zdravnica in fizioterapevtka.
Zdravstvenovzgojni program poteka v popoldne v
Zdravstvenem domu Laško. Preventivni pregled in
zdravstvenovzgojni program za odraslo populacijo sta
za pacienta brezplačna, plačnik je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Eno določeno obdobje izvajanja Nacionalnega
programa preprečevanja srčno-žilnih obolenj je za
nami.
V
zdravstvenovzgojnem
programu
v
Zdravstvenem domu Laško je sodelovala 1/3
povabljenih. Zavedati se moramo, da lahko z zdravim
načinom življenja učinkovito obvladujemo dejavnike
tveganja ter preprečujemo in zdravimo kronične
bolezni. Odzovite se vabilu osebnega zdravnika in se
vključite v brezplačni Program svetovanja za zdravje.
Spoznajte in osvojite možnosti za boljše življenje!

PROJEKT:

ČISTI IN ZDRAVI ZOBJE OB ZDRAVI PREHRANI V OBDOBJU
OSNOVNOŠOLCA

STATUS PROJEKTA: V izvajanju
NOSILEC PROJEKTA: Zdravstveni dom Laško
Preventivna akcija za zdrave in čiste zobe ob zdravi
prehrani je ena od oblik zdravstvenovzgojnega delovanja
službe zobozdravstvenega varstva otrok in mladine, ki
poteka na republiški ravni. Namen akcije je, da
osnovnošolcem neprisiljeno privzgojimo navado
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rednega in pravilnega čiščenja zob ter jih motiviramo za
zdrav način prehranjevanja. Zdravstveni dom Laško v
sodelovanju z osnovnimi šolami v Občini Laško to akcijo
izvaja že 24. leto zapored. Vanjo so že vključeni učenci
vseh osnovnih šol od prvega do petega razreda. Vsi

učenci si zobe redno umivajo tako doma kot v šoli.
Preventivna medicinska sestra jih v šoli obiskuje in jih uči,
kako si pravilno umivati zobe in kako pomembna je
zdrava prehrana v obdobju osnovnošolca. Njena naloga
je tudi kontrola čistosti zob v vsakem razredu in
beleženje rezultatov ter istočasno še zdravstvenovzgojno svetovanje posameznikom. Ob koncu šolskega leta za
najuspešnejše učence pripravimo zaključno prireditev in
podelitev priznanj. Ta oblika prireditve predstavlja tudi
druženje osnovnošolcev obeh centralnih OŠ in njunih
podružnic.
V ZD Laško bomo s preventivno akcijo nadaljevali, saj
dosegamo dobre rezultate – stopnja kariesa pri učencih
je namreč nizka. Za zdravje otrokovega zobovja pa so
najbolj odgovorni starši, saj so tisti, ki otroka spodbujajo
k čiščenju zob in mu ponudijo zdrav obrok.
S skupnimi močmi bomo otroci, starši, učitelji,
preventivne medicinske sestre in zobozdravnik lahko
dosegli, da bodo imeli osnovnošolci v Občini Laško čiste
in zdrave zobe.

PROJEKT:

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA
VOZILA

STATUS PROJEKTA: Zaključen
NOSILEC PROJEKTA: Občina Laško
7. junija 2008 je PGD Laško prevzelo novo gasilsko vozilo
Mercedes atego 16/29 4x4. Vozilo je sodobno
opremljeno z opremo za posredovanje na tehničnih
intervencijah, s seboj pa prevaža 5000 litrov vode in 500
litrov penila. Nanj je montirana visoko zmogljiva črpalka
Rosenbauer NH 30, na strehi je pnevmatsko-teleskopski
steber z dvema reflektorjema za osvetlitev mesta požara
ali nesreče, elektriko pa proizvaja 6-kilovatni bencinski
agregat. Poleg cevi dveh dihalnih aparatov ter ročnikov
Nepiro je na prednjem delu vozila nameščen tudi poplav omogoča hitro in učinkovito čiščenje cest,
visokotlačni pralno-polivalni sistem, ki nam v primeru podvozov, parkirišč.
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primeri dobre
prakse
PROJEKT:

Burg Friesach AVSTRIJSKA KOROŠKA

LOKACIJA: Friesach/Breže leži 40 km severno od Klagenfurta, spada pa v politični okraj St. Veit an der Glan.

C ilj pr o jek ta Bur g Fr iesach
❖

Obiskovalcem prikazati, kako je bilo v srednjem veku
mogoče s skromnimi orodji in materiali zgraditi tako
impozantne zgradbe.
❖ Vzpostavljeno je gradbišče, kakršno je bilo pred 800
leti, ko so se morali gradbeniki na kraju samem
oskrbovati z materiali in delo opraviti z golimi rokami
(brez bagrov, tovornjakov in avtomatskih žerjavov).
❖ Veliko znanja se je v stoletjih izgubilo, cilj projekta pa
je nekaj tega znanja ponovno odkriti in ga ohraniti:
gre za zgodovinsko, umetnostno-zgodovinsko in
gradbeno znanje. Friesach naj bi postal izhodišče v
56

❖

❖
❖

❖

Srednji Evropi edinstvenega raziskovalnega programa.
Nova spoznanja bodo lahko uporabili pri restavriranju
zgodovinskih spomenikov Friesacha.
Obiskovalec ne doživi umetnega sveta, Disneylanda ali
Historylanda, ampak minuli svet, resnično gradbišče,
na katerem se vsak dan dela.
Podoben projekt v Franciji, Guedelon, se izvaja že 10
let in letno privabi približno 200.000 obiskovalcev.
Poti in vodenja do gradu so organizirani tako, da mora
obiskovalec skozi mesto, s čimer naj bi bilo vključeno
in tako oživljeno tudi mestno središče.
Friesach je najstarejše mesto na avstrijskem Koroškem
in leta 2015 bo praznovalo svojo 800. obletnico.

Mesto je v glavah ljudi bolj kot katerokoli drugo
praktično uporabiti in ga deliti z drugimi.
povezano s srednjim vekom. Ne le gradbišče, ampak ❖ Mladi lahko pridobijo znanja, ki so v današnjem
svetu edinstvena, v prihodnosti pa dobijo možnost
celotno mesto obiskovalca “prestavi” v srednji vek.
delati kot restavratorji.
Leta 2001 je bila izvedena uspešna deželna razstava
❖ V današnjem hitrem svetu je izgradnja gradu
Mesto v srednjem veku.
❖ Zakaj namesto izgradnje novega gradu mesto raje ne
priložnost za to, da posameznik z lastnimi rokami
obnovi kakšne razvaline? Ker je to pravno (Zakon o
dela na skupnem projektu in dnevno spremlja
varstvu kulturne dediščine, vprašanja lastnine) in
napredek.
statično neizvedljivo. Poleg tega je veliko večji izziv
poiskati zemljišče, narediti posnetek terena, načrtovati Trajanje pr o jek ta
gradnjo in vse realizirati tako, kot je bilo zamišljeno.
Ravno ta težavnost projekt naredi zanimiv in pritegne ❖ Načrtovani čas za dokončanje gradu je 30 let, kar ga
širši krog obiskovalcev.
uvršča med najbolj dolgoročne projekte mesta.
❖ Dolgoročno bodo zagotovljena delovna mesta.

Izv edb a pr o jek ta

Izgradnja gradu, ki ima vse značilnosti srednjeveškega
gradu (stolp, stanovanjski del, krožno obzidje, grajska
vrata, vodnjak, gospodarska poslopja in kapelo) poteka
izključno ob uporabi srednjeveških metod in materiala:
❖

Obiskovalci bodo prihajali na oglede naslednjih 30
let, cela regija pa bo desetletja turistično oživljena.
❖ Pri gradnji bodo uporabljeni izključno organski
materiali, tako da okolje ne bo obremenjeno.

K or isti pr o jek ta
Turizem v celotni regiji
Trg dela
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖

kamen je zdrobljen in izklesan;
malta je sestavljena iz apna, peska in vode in se meša
na gradbišču, transportira pa s košarami, ki se prav
tako pletejo na kraju samem;
lesena ogrodja in strešna konstrukcija so delo
tesarjev, les je pridobljen na gradbišču in je ročno
posekan in obdelan;
material dostavijo s konjsko ali oslovsko vprego;
vrvi, s katerimi se dvigujejo tovori, so spletene iz
konoplje;
kovači izdelujejo orodja in žeblje;
strešniki se žgejo na gradbišču.

Mo jstr i
❖

❖ visoko kvalificirani
obrtniki;
❖ vajenci se učijo na
kraju samem in
pridobijo poklicno
izobrazbo;
❖ raziskovalci.

❖ edinstven projekt v
Srednji Evropi oz. v
regiji Alpe-Adria.

Ohranjanje in prenos znanja
o starih metodah dela
❖ raziskovalna dela;
❖ gradbeništvo, umetnost,
zgodovina, umetnostna
zgodovina;
❖ restavratorstvo.

Dogodki: Spectaculum

Izgradnja
srednjeveškega
gradu
zahteva
najrazličnejše mojstre, obrtnike in rokodelce: zidarje, ❖ Vsako leto na zadnjo soboto v juliju v Brežah za en
večer zavlada pisani srednji vek v vsem svojem
kamnoseke,
drobilce
kamenja, mešalce apna,
tesarje, drvarje, vrvarje,
pletarje,
kovače,
pleskarje ipd.
❖ Ti mojstri morajo
veliko vedeti o tradiciji
svoje obrti, svoje znanje
morajo biti sposobni
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razkošju in raznolikosti. Ob 16. uri se odpro "mestna
vrata". Ob 19. uri pride od mestnih vrat Olsator
(Jelšina vrata) na svečano pojedino na Glavni trg
knez s svojim spremstvom, srednjeveško oblečenimi
damami in gospodi, mestno stražo, fanfarami,
bobnarji in drugimi akterji. Plesalke, vitezi,
muzikantje, požiralci ognja, rokohitrci in šarlatani v
historičnih oblačilih predstavljajo svoje umetnije
Doživeli boste pravo "viteško” gostijo in viteške igre.
pred enkratno kuliso gradov in mestnega obzidja.
Prepovedane so vse novodobne iznajdbe, električni
❖ Opazujete lahko davno pozabljene obrti, kot so
tok, električna luč ali motorji, umetna vlakna ali
kuhanje mila, zajemanje papirne mase, izdelovanje
konzerve.
lesnih žlic. Na stojnicah gostinci ponujajo
srednjeveške poslastice, kot so beraška juha ali ❖ Zvečer pa se mesto pogrezne v skrivnostno svetlobo
sveč in bakel. Dovolite, da vas odvedejo v davno
viteška nabodala, pijače pa servirajo samo v lončenih
minuli čas, in doživeli boste srednji vek, kakršen bi
vrčih.
lahko bil.
❖ Kopanje je bilo že v srednjem veku družaben
dogodek in v kopalnici v Brežah je tako še danes.

Pr imer PR O JEK TA , kak o
izk or istiti endogene
pot enciale v er ig
pr oizv odov in st or it ev

Gledališki festiv al
Fr iesacher Bur gho fspiele
❖

Visoko nad Brežami, na
zgornjem dvorišču trdnjave na
Petrovi gori/Petersberg že več
kot 50 let igrajo klasična in
sodobna dela iz svetovne
literature.
❖ Na odprtem odru grajskega
dvorišča so igrali že Schillerja,
Shakespeara, Moliéra, tja do
Raimunda in Nestroya.
❖ Ta poseben čar Petrove gore in
dosežki ansambla vsako leto
julija in avgusta v Breže
privabljajo tisoče obiskovalcev z
vse Avstrije.

EKOPR
OIZVODI
ODI IZ DOMAČEGA
EKOPROIZV
DOMAČEGA
OKOL
OKOL JA ZA ŠOLSKE KUHINJE
V italijanski občini Budoia v projektu
sodelujejo: (1) starši, ki so opravili izbor
živil in skupaj s (2) kmetovalci pripravili
programe pridelave, (3) šole in vrtci ter
(4) občina.
Koristi :
❖ kmetje imajo zagotovljeno tržišče z
vnaprej pripravljenim prodajnim
programom;
❖ šolarji se prehranjujejo s svežo in
zdravo biohrano.
Občina usklajuje in podpira projekt pri
urejanju finančnih in pogodbenih zadev.

PR O JEK T :
Najv ečje t ekmov anje med avstrijskimi občinami

Podnebju pr ijazna občina
KATEGORIJE:
❖ Oblikovanje zavesti (lokalni energijski koncepti,
podpora vključenim podjetjem, letni energijski dan,
“zelena akademija” ...)
❖ Energijska učinkovitost (vas pasivnih hiš za
poskusni teden – Groschönau, plavajoča pasivna
hiša – Weisensee …)
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❖

Obnovljiva energija (energetska samozadostnost
Vulkanland, Güssing – ekoturizem, Euratsfeld –
ogrevanje na biološko maso, ki ga zagotavlja 85
kmetov, Gurau – naprava za biološki plin, ki jo
poganja koruza, slama ali trava – prihranek: 450.000
l kurilnega olja na leto)

Modra generacija (inovativni pristopi v zvezi s
prihajajočim problemom pitne vode), Družinam
prijazna občina (delavnice z občani – standardi,
podelitev certifikatov), Meni in nam gre dobro
(projekt zdr. zav. za
izboljšanje
zdravja
otrok),
Renesansa
kolesarstva, Taxi za
mlade, Taxi za starejše
občane, Modri dežnik
(EU-info na vseh javnih
prireditvah).

ALCHEMILL A – pr o jek t go jenja zelišč
Pri projektu sodeluje 16 žensk z območja Biosfernega
parka Grosses Walsertal (Vorarlberg, Avstrija). Njihova
naloga je javnost seznaniti z raznolikostjo zelišč,
posredovati s tem povezano znanje in opozoriti na
bogastvo, ki ga dajejo kulturne in divje rastline na tem
območju.

temo zelišč, zeliščna kulinarika,
odprti vrtovi, vrtnarski dnevi,
tematska pot ...

Učinek :
❖ številni izdelki iz zelišč (mazila, mila, tinkture, čaji ...);
❖ dobri medsebojni odnosi;
Alchemilla pomeni projektne dejavnosti, kot so ❖ spoštljiv odnos do okolja;
razvijanje izdelkov, analiza trga, oblikovanje cen in ❖ poslovna sodelovanja (s hotelom Kreuz v
Buchbodnu, turističnimi društvi …).
enotne linije izdelkov: program tečajev, bralni večeri na

GE T – pr o jek t za mlade (pr idobiti, dobiti, izk or istiti)
Mladi, vključeni v ta projekt, za vsako uro nudenja
prostovoljne pomoči dobijo 10 točk. Točke se lahko
zamenjajo za nagrado v blagu (kartice za mobilni
telefon, predvajalnik mp3 ipd., ko pa gre za posebne
dosežke, prejmejo poseben certifikat občine).

odraščanja pridobili dragocene izkušnje in tako
spoznali, da zdravje ni nekaj samoumevnega, da je
vsakdanjik ljudi s posebnimi potrebami poln majhnih,
a tudi velikih ovir, in da kljub temu velik del teh ljudi
občuti globoko in pristno veselje do življenja.

Cilj: v mladih naj bi se vzbudil občutek v smislu
“nekdo me potrebuje oz. moje delo je potrebno”.
V stikih z ljudmi s posebnimi potrebami bi v procesu

Izvedba: Občina Langenegg (Avstrija) – v 9 mesecih je
30 mladih opravilo že preko 400 ur prostovoljnega
dela na socialnem in okoljskem področju.

Pr o jek t: INTEGRIRANA OSKRBA STAR OSTNIKOV
Osnovno načelo je: vsem prebivalcem občine
omogočiti življenje v njihovem domačem okolju,
svojcem oskrbovancev pomagati s prilagodljivimi
ambulantnimi in deloma bolnišničnimi storitvami.
Cilj: izogibanje stalni namestitvi v domu.

❖
❖
❖

Izvedba: Občina Ludesch (upravljanje primerov, ❖
inštruiranje upravljanja primerov, mentorstvo svojcev ❖
oskrbovancev ...)
❖

Udeleženci: prebivalci, zdravnik, občina, socialne
❖
službe
Učinek: (projekt zelo uspešno izvajajo že 13 let )
❖ Načela integrirane oskrbe starostnikov nudijo

❖

osnovo za delovanje interdisciplinarne skupine za
vodenje;
Odločanje oskrbovanca o sebi je na zelo visoki
ravni;
Obstoječi viri se izrabljajo učinkovito;
Za vsako storitev, ki je v ponudbi, obstaja kontaktna
oseba;
Potrebe po namestitvi v domu so majhne;
Raven strokovnega znanja se zaradi uspešnega
povezovanja povišuje;
Fleksibilno oblikovanje delovnih mest je privlačno
za prebivalce;
Upravljanje primerov oz. bolezni je nujno potrebno
delovno orodje;
Poti obveščanja so kratke, ponudba pa hitra in
fleksibilna.
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