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Osnovni podatki o glasilu
Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan
Pomočnica odgovorne urednice,
oglasno trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor:
Jasmina Štorman – glavna urednica,
Klemen Grešak, Nika Košak, Miha Gartner,
Tomaž Majcen
Izdajatelj: Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva:
Laški bilten – Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško
tel. 03 7338 712,
faks 03 7338 740
internet: www.lasko.si
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Jasmina Štorman
Oblikovanje in grafična priprava:
Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,
4220 Škofja Loka
Tisk: Present, d. o. o.,
Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana
Naklada: 5.000 izvodov
Brezplačen izvod glasila prejme vsako
gospodinjstvo v občini.
Glasilo je vpisano v razvid medijev
Ministrstva RS za kulturo pod zap. št. 1191.
Fotografija na naslovnici:
Boris Vrabec

Uvodnikov ne berem. Pravzaprav tudi časopisov, razen
Laškega biltena, ne prebiram prav pogosto. V njih piše vedno eno in isto, novice pa so praviloma zateženo obtežene
z veliko mero pesimizma, ki ga vsiljeno vsiljujejo bralcem.
Tako se mi vsaj dozdeva, ko po diagonali prelistam kakšnega od dnevnih ali tedenskih časnikov.
Z Laškim biltenom je na srečo drugače. Ustvarjamo ga
sami. Laščani, Rimskotopličani, Zidanomoščani, Šentlenartčani, Rečičani, Šentrupertčani, Jurkloštrčani, Debrčani, Šmarjetčani ... Prav vsaka občanka in občan je lahko
novinar, fotograf, pesnik, kolumnist, reporter, ilustrator,
žurnalist … in le zakaj bi se vsi ti sodelavci našega časopisa
ujeli v zanke klasičnega časnikarstva in na svet gledali z negativnim pogledom, ko
pa se v naši občini dogaja toliko lepih, prijaznih in prijetnih stvari, o katerih lahko z
veseljem veselo pišemo. In prav zato Laški bilten preberem od prve do zadnje strani.
Uvodnika pa vseeno nisem prebral še nobenega.
Toda včasih je treba prerezati ustaljeno navado in narediti kaj tudi drugače. Recimo
ne le prebrati, ampak kar napisati uvodnik.
Tako, kot je treba prerezati marijagraški ovinek. Zato, da bo Savinja bolj tekoče tekla, da bo njena hudourniška moč vsaj malo umiljena, da se ob močnem deževju več
ne bomo bali njene sile in nam ne bo treba pisati o njenih nadlogah.
Včasih je treba zarezati tudi v tradicijo. Sploh takrat, ko nas kdo prepričuje, da je
vrednost tradicije v njeni tradicionalni tradicionalnosti. Ja, takrat je skrajni čas, da se
naredi rez. In običajno se takšna poteza pokaže in izkaže za dobro, saj praviloma vodi k
nečemu malce drugačnemu, a še vedno tradicionalnemu in morda prav zato boljšemu.
Ob kakšni okrogli, častitljivi obletnici pa ne smemo pozabiti, da se spodobi odrezati
velik kos slastne torte, se ji predati v vsej njeni sladkosti in jo deliti s prijatelji, ki so del
te zgodbe. Se ozreti nazaj, pogledati naprej in trenutek užiti s posebno prireditvijo, ki
bo vse to združevala.
Drage bralke in bralci Laškega biltena, prerežite v teh nekaj preostalih dneh poletja
spone dolgočasne vsakdanjosti, zarežite v prijetno drugačnost in odrežite ter privoščite si debel kos prijazne kulture. Ko boste prebrali Laški bilten, vzemite v roke nenavadno knjigo, sprehodite se po zanimivi razstavi ali pa se prepustite lepi glasbi. In svet bo
nenavadno zanimivo lep.
Tomaž Majcen,
član uredniškega odbora Laškega biltena

Naslednja številka izide
15. oktobra 2012.
Prispevke in oglase je treba oddati do
1. oktobra 2012 na e-naslov

bilten@lasko.si.

Predlogi za podelitev
občinskih priznanj

Radijska oddaja Županova ura
Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob
14.15. Morebitna vprašanja za župana
lahko pošljete na elektronski naslov
info@radiocelje.com.
Ne zamudite naslednje oddaje, ki bo
3. septembra 2012.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta
Občine Laško je na spletni strani in v junijski številki Laškega biltena objavila
javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Laško v letu 2012. Predloge
za podelitev zlatega, srebrnega in bronastega grba ter naziva častni občan lahko
oddate do ponedeljka, 3. septembra 2012, na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270
Laško, s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti, prav tako lahko
predloge oddate po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si.
Stanka Jošt

občinska uprava

Proslava ob dnevu državnosti

Program letošnje proslave ob dnevu
državnosti, ki je bila v petek, 22. junija, v
Kulturnem centru v Laškem, so pripravili učenci Osnovne šole Antona Aškerca v
sodelovanju s Špelo Medved in Alenko
Štigl. Po besedah Lane Maksime Rumbak in Jake Hliša, ki sta prireditev spretno povezovala, je bil program poklon
Sloveniji v duhu poezije, glasbe, petja in
plesa, rdeča nit celotnega večera pa obeleženje 100-letnice smrti našega velikega
literata Antona Aškerca.

Župan Franc Zdolšek je za zaključek
proslave tudi letošnjim izbranim učencem, ki so deveti razred osnovne šole
končali s povprečno zaključno oceno
najmanj 4,5 in dosegli vsaj en uspeh na
področnem ali državnem tekmovanju
(najmanj srebrno priznanje ali najmanj 3.
mesto na državnem športnem tekmovanju) ali natečaju na državni ravni, podelil priznanje zlati učenec. V šolskem letu
2011/2012 je priznanje prejelo 33 zlatih

učencev Občine Laško, in sicer: Ervin
Bristrić, Miha Čačič, Maša Dečman,
Nika Deželak, Metka Fistrič, Nika
Gobec, Jaka Hliš, Manca Jazbec, Nuša
Kališnik, Mihael Kolman, Ana Krivec,
Živa Križnik, Nika Kunšek, Barbara
Lapornik, Luka Lesjak, Katarina Lokovšek, Matija Mastnak, Tanja Ojsteršek,
Nika Pajk, Blaž Palčnik, Zala Podkrižnik, Anja Potokar, Urška Pušnik, Lana
Maksima Rumbak, Špela Sanda Kovač,
Jernej Stopar, Kaja Škorjanc, Monika
Škorjanc, Jerneja Švent, Jaka Teršek,
Mateja Ulaga, Manca Vorina in Špela
Vovk.
Župan Franc Zdolšek je vse dobitnike
priznanj in njihove najbližje povabil na
pogostitev v Thermano, kjer so večer zaključili ob lahkotnem pogovoru.
Metoda Benedek

Slavnostni govornik je bil Avgust
Aškerc, glava družine Aškerc, ki je letos prejela Aškerčevo priznanje za skrbno upravljanje kulturnega spomenika
Aškerčevine na Senožetah pri Rimskih
Toplicah in pesnikove kulturne zapuščine.

Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte
v Občini Laško v letu 2012
Sporočamo vam, da je strokovna komisija izvedla oglede v
okviru Tekmovanja za najbolj urejene vasi in objekte v Občini
Laško v letu 2012 in pripravila ožji izbor tekmovalcev.
Sedaj je odločitev na vas, drage občanke in občani, da oddate svoj glas in z njim pomagate izbrati zmagovalce znotraj posameznih kategorij. Glasovanje prek spletne strani

bo potekalo do 12. oktobra 2012.
Več informacij dobite na spletni strani občine v rubriki Ankete Občine Laško: Izberimo najbolj urejene vasi in objekte
v Občini Laško.
Edina Memić
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INVESTICIJE

zniških tirnic in lesa tik pred serpentino,
tako da je bila cesta komaj še prevozna.

Zaključek sanacije plazu in
infrastrukture na območju naselja
Majland v Zidanem Mostu
September 2010
Po obilnem deževju 18. in 19. septembra 2010 se je v strmem pobočju nad
tovorno železniško postajo Zidani Most
pod naseljem Majland sprožil plaz, širok
25 do 30 metrov in dolg 25 metrov, in popolnoma prekinil edino cestno povezavo
z naseljem.

Dovozna cesta do naselja Majland je
potekala po podvozu pod železniško
progo, nato pa se ob vznožju zelo strmega pobočja ob železniški progi postopno
vzpenjala v pobočje do križišča, od koder je en odcep s serpentino ostro zavil v
drugo smer proti naselju, drugi odcep pa
se je še naprej vzpenjal v pobočje in nekoliko višje zavil do treh objektov v zgornjem delu naselja. Povezave med obema
odcepoma v naselju več ni.
Cesta, ki je potekala proti naselju, je
izvedena na nasipu, ki je bil zavarovan
s podpornim zidom (delno betonski in
delno kamnit). Na nasprotni strani se je
na platoju nad cesto nahajal stanovanjski
objekt Obrežje 50, med cesto in dvoriščnim platojem pa zid, visok od dva do tri
metre, izveden iz klesanih kamnitih blokov.
Odlomni rob plazu je ob notranji strani ceste in je segal na eni strani tik pod
višje ležeči zid pod stanovanjskim objektom Obrežje 50, v neposredni bližini odlomnega roba plazu pa sta bila tudi kapelica in stanovanjski objekt Obrežje 49.
Plaz je odnesel cesto in podporni zid v
dolžini približno 20 metrov, plazina pa
je zaradi velike strmine pobočja popolnoma zasula nižje ležečo cesto, skoraj do
višine nivoja železniške proge.
Tudi na odcepu proti trem objektom v
smeri proti jugu se je zaradi koncentriranega dotoka meteorne vode poškodovala
podporna konstrukcija iz zabitih žele-
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Zaradi plazu so bili popolnoma poškodovani meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod.

Prevoz vozil stanovalcev Majlanda
na parkirišče tovorne železniške
postaje Zidani Most
Občinske strokovne službe so v sodelovanju s Civilno zaščito Občine Laško
v najkrajšem možnem času vzpostavile začasno intervencijsko pot, po kateri
so lahko prebivalci Obrežja (Majlanda)
prepeljali svoje avtomobile do železniške
proge in čeznjo. Za prehod čez železniško
progo je bil urejen začasen intervencijski
nivojski prehod in z njim 24-urno dežurstvo čuvaja. Dostop do stanovanjskih hiš
na Obrežju (Majlandu) je bil mogoč le po
začasni pešpoti mimo zavarovanega plazovitega področja.

November 2010
Občina Laško je takoj po hudem neurju s poplavami in plazenjem tal po
najboljših močeh poskrbela za najnujnejšo pomoč prebivalcem, nato pa pozvala
podjetja in posameznike k pomoči tamkajšnjim najbolj ogroženim prebivalcem.
Zaradi prihajajoče zime je največji
problem predstavljala oskrba z energenti
(kurilno olje in drva). Med prvimi se je na
poziv odzval Petrol in prebivalcem ponudil 7.500 litrov kurilnega olja, drugi donatorji so ponudili možnost za oskrbo s
hlodovino oz. drvmi. Hlodovino za drva
so darovali Gozdno gospodarstvo Celje,
Pivovarna Laško in Timbles Jurklošter.
Marjan Planinšek je poskrbel za razrez
hlodovine, pripravo drv ter prevoz, Komunala Laško pa je prispevala skladiščenje in ob pomoči podjetja AGM Nemec
poskrbela za prevoz kurilnega olja in drv
do zbirnega mesta na Majlandu.

Občinska uprava

Izvedba sanacije plazu
Za pripravo sanacije plazu je geolog na
območju Majlanda opravil več ogledov
in raziskav, izdelano je bilo geološko poročilo, na osnovi katerega so bili izvedeni nujni intervencijski ukrepi na širšem
področju plazu (čiščenje brežine, odvoz
odvečnega materiala, zavarovanje železniške proge in prehoda, odvodnjavanje
fekalne in meteorne vode, izdelane so
bile cenitve objektov, ki stojijo neposredno nad plazom).
Po prvotni rešitvi bi se sanacija izvajala
kampadno z močnejšo kamnito oblogo.
Pri čiščenju pobočja in odstranitvi plazine se je istočasno izvajalo tudi geološko
sondiranje, pri čemer se je ugotovilo, da
ni primerne podlage za temeljenje kamnite obloge. Zato se je pristopilo k pripravi rešitve, po kateri naj bi se sanacija
izvajala s pilotiranjem in izvedbo sidrane
pilotne stene, kar je potrdil tudi prof. dr.
Bojan Majes, strokovnjak na področju
geotehnike s fakultete za gradbeništvo in
geodezijo. Projekte za izvedbo je pripravilo podjetje za inženiring in geodezijo
Ozzing iz Trbovelj.
V Občini Laško se je takoj po naravni
nesreči začelo s pripravo dokumentacije
in skupaj s Krajevno skupnostjo Zidani
Most, Direkcijo Republike Slovenije za

vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo in Slovenskimi železnicami
iskati rešitev za sanacijo. Vse postopke
so vodile Slovenske železnice, glavni izvajalec del pa je bila družba SŽ Železniško gradbeno podjetje (ŽGP) s podizvajalcema. Dela, ki jih je izvajal ŽGP, so se
financirala s proračunskimi sredstvi kot
vzdrževalna dela v javno korist.
Za sanacijo plazu pod naseljem Majland se je izvedlo sidrano pilotno steno
v liniji platoja obremenilnega nasipa, ki
predstavlja oporo za kamnite zložbe, s
katero je podprta nestabilna brežina. Po
izvedbi pilotne stene se je odstranilo plazino, ki je zasula nižje ležečo cesto, in izvedlo kamnito zložbo pred njo. Na vrhu
brežine, na območju ceste, ki jo je odnesel plaz, se je izvedel nov podporni zid,
temeljen na kamniti zložbi. Podrlo se je
tri objekte ob robu plazu.

Občina Laško nadalje pripravlja projektno dokumentacijo za izgradnjo novega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja za 25 objektov. Maja letos pa je
bila že položena cev za dovod pitne vode
z desnega brega Savinje pri potniški postaji Zidani Most do tovorne postaje na
levem bregu Savinje, ki bo oskrbovala
naselje Majland.

Otvoritev ob zaključku del
V četrtek, 12. julija, smo ob prisotnosti številnih gostov izvedli slovesnost ob
zaključku del. V uvodu je vse prisotne
pozdravil predsednik KS Zidani Most
Jani Krivec, nato pa sta kot govornika
nastopila predstavnik Slovenskih železnic Marjan Stopinšek in župan Občine
Laško Franc Zdolšek.

Poleg sanacije plazine in priprave projektne dokumentacije se je v sklopu del
poglobil podvoz pod železniško progo,
uredila sta se odvodnjavanje in javna razsvetljava, kablirali so se vodniki za elektriko. Skupna vrednost izvedenih del, ki
so se izvajala od septembra 2011 do junija 2012, je približno 1,5 milijona EUR.

Andrej Kaluža

Marijagraški ovinek – zgodba,
stara skoraj stoletje
Že Ignac Orožen je v svoji Zgodovini dekanije Laško opisal
štiri grozljive povodnji, in sicer: 27. septembra 1672, 25. februarja 1684, 15. januarja 1789 in 16. oktobra 1824.
Ob zadnji povodnji v devetnajstem stoletju naj bi Savinja
tekla čez most, poplavljen pa naj bi bil tudi ves nižje ležeči
del trga.
(Vir: Orožnova zgodovina Dekanije Laško, Celjska Mohorjeva
družba, 2009)
Po spominu domačina, gospoda Staneta Ropreta, neposrednega soseda na ovinku, naj bi že v njegovem otroštvu, okoli
leta 1932, uradniki iz Ljubljane projektirali prestavitev struge reke Savinje na ovinku v Marija Gradcu. V tem obdobju so

Slika marijagraškega ovinka iz leta 1907 (Vir: Muzej Laško)

naredili geološko vrtino in prve načrte, drugih aktivnosti pa potem ni bilo. Načrt, ki je bil narejen takrat, je sicer obsegal samo
prestavitev in poglobitev struge reke Savinje.
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Slika marijagraškega ovinka iz leta 1947 (Vir: Muzej Laško)

Desetletja so tekla. Prvega novembra 1990 je po obilnem
deževju pretok Savinje dosegel 1406 m3/s, reka je bila visoka
694 cm. Poplavljena je bila celotna dolina ob Savinji. Katastrofalne poplave so Laško ponovno prizadele osem let za tem.
Ob povodnji četrtega in petega novembra 1998 je pretok dosegel 1395 m3/s, Savinja je bila v Laškem visoka 692 cm.

Prispevek Janje Intihar v Novem tedniku 12. novembra
1998 po poplavah:
»Čeprav je te dni v Laškem le še tu in tam mogoče opaziti večji kup blata ali razmočene opreme in se življenje,
vsaj na videz, vse bolj vrača v ustaljene tirnice,
si Laščani še dolgo ne bodo opomogli od posledic
katastrofalne poplave, ki je pred enim tednom pustošila po mestu in okolici, voda pa ni prizanesla
tudi Rimskim Toplicam in Zidanemu Mostu. Škoda je ogromna, nesreča ljudi pa tolikšna, da se je s
številkami ne da izmeriti.
Po prvih podatkih, ki so jih morale na zahtevo republiške vlade in državne komisije za oceno
škode že do sobote zbrati občinske komisije, znaša
gmotna škoda 2,1 milijarde tolarjev. Končne številke bodo precej višje, na kar so že v ponedeljek na
izredni seji občinskega sveta opozorili člani občinske uprave ter predstavniki komunalnega in nekaterih drugih podjetij v Laškem. Najbolj prizadeto
je gospodarstvo. Voda, ki je ponekod dosegla celo
tri metre višine, je po prvih ocenah povzročila za
blizu 1,3 milijarde tolarjev škode. V celoti ali deloma so bili poplavljeni objekti devetnajstih družb
in šestindvajsetih zasebnikov. Trgovine Laščanka,
Nabrežje, Šolenček, Zlatorog šport, Zlatorog in
IKA ter gostilni Bezgovšek in Gold Club so tako uničeni, da v njih
še dolgo ne bodo mogli normalno poslovati, enako pa velja tudi za
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gostilno Hochkraut in trgovino Stephany v Globokem.
Savinja in podtalnica sta v Laškem, Rimskih Toplicah in Zidanem Mostu zalili preko 3.500 kvadratnih metrov stanovanjskih in
preko 14.500 kvadratnih metrov kletnih površin. Po prvih ocenah
je škode za 200 milijonov tolarjev. Začasno je ostalo brez domače strehe dvajset družin. Sedem se jih ne bo moglo vrniti domov
še najmanj tri mesece, zato so jih začasno nastanili v Sofijinem
dvorcu v Rimskih Toplicah in v Celju, dve družini pa bosta morali
dobiti novi stanovanji.
Za več kot pol milijarde tolarjev škode je na lokalnih in krajevnih cestah ter na komunalnih objektih. Zaradi plazov ali udorov
so poškodovane ceste v prav vseh krajevnih skupnostih, najhuje pa
je med Zidanim Mostom in naseljem Briše, kjer ceste pravzaprav
sploh ni več. Več kot petdeset ljudi je še vedno odrezanih od sveta.
Hudo je poškodovana tudi žalnica na pokopališču v Laškem.
V kmetijstvu je škode za 45 milijonov tolarjev, med javnimi
zavodi pa najbolj prizadet Kulturni center Laško, kjer pa bodo
kljub veliki škodi že nocoj pripravili gala koncert Ota Pestnerja.
Laško občinsko vodstvo je prepričano, da bi bila katastrofa veliko
manjša, če bi država izpolnila že pred leti dano obljubo in uredila
strugo Savinje v Marija Gradcu. Zato upajo, da jim bo vlada po
današnji seji takoj poslala vsaj denar za najbolj nujno sanacijo.
Za prve ukrepe bi potrebovali 350 milijonov tolarjev. Kaj več pa
si v Laškem glede na dosedanje izkušnje tako ali tako ne obetajo.
Zgornji sestavek iz leta 1998 prikazuje realno stanje po vsaki poplavi, ki prizadene Občino Laško. Strokovnjaki zatrjujejo,
da bodo poplave ukročene, ko bodo narejene ureditve tako na
Savinji (marijagraški ovinek, zadrževalniki v Savinjski dolini) kakor na pritokih Voglajne, Koprivnice in Ložnice.
V večnih prizadevanjih, kako obvarovati mesto in občino
pred poplavami, je leta 2002 Občina Laško sprejela lokacijski
načrt za prestavitev marijagraškega ovinka in ostale ureditve
do Udmata. A je realizacijo spet prehitela narava. Laško so poplave ponovno prizadele septembra 2007 in septembra 2010.
11 let po sprejetju lokacijskega načrta, torej leta 2012, pa smo
le dočakali začetek zemeljskih del na marijagraškem ovinku –
prestavitev se je začela. Dela trenutno tečejo v skladu s terminskim planom in naj bi bila predvidoma zaključena novembra
letos. Več o samem projektu pa v naslednji številki.

Pripravil in zbral: Luka Picej
Foto: Boris Vrabec
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN območja Laško
– desni breg z oznako KC1A
Spremembe odloka zajemajo možnost ureditve kompleksa v približni
izmeri 30.000 m2, ki zajema območje
med trgovino Laščanka in hotelom
Hum, na vzhodu desni breg reke Savinje, na zahodu pa parkirišče ob železniški progi in cesto na Podšmihelu.
Namen sprememb odloka je predvsem
zagotoviti urejene površine in objekte
občanom in turistom, ki pridejo v Laško
predvsem iz smeri avtobusne in železniške postaje, ureditev in popestritev trgo-

času javne razgrnitve in javne obravnave
za že citirane spremembe in dopolnitve
odloka, objavljenega v Uradnem listu št.
45/12 z dne 15. 6. 2012. Javna razgrnitev je potekala od 20. junija do 20. julija
2012, javna obravnava je bila v sredo, 18.
julija, v prostorih Šmocla na Mestni ulici
2, Laško, udeležilo pa se jo je 19 občanov.
Med javno razgrnitvijo je bilo mogoče
podati pripombe v knjigo pripomb in
predlogov. Poleg vseh listin in projektov
so bile knjige pripomb na voljo v Uradu

župana in na KS Laško, vanjo pa so se
lahko pripombe vpisale v času uradnih
ur. Celotno gradivo je bilo na vpogled
tudi na Uradu za GJSOP občine Laško in
na spletnih straneh www.lasko.si.
Sporočila občanov, ki so bila najbolj
intenzivna in kritična, se nanašajo na:
zmanjševanje parkovnih površin na lokaciji parka med cesto G1-5 in železniško
postajo; dodatno oblikovanje oblike oz.
fasade trgovskega objekta in zagotavljanje javnosti. Parkovne površine v manjši
kvadraturi se nadomestijo v severnem
delu od trgovskega objekta do Zdraviliške
ceste 1. Parkovne površine bodo urbano
urejene in bodo funkcijsko zagotavljale
adekvatno nadomestilo (postavitev urbane opreme in fontane poleg prestavljene
vremenske hišice). Pripomba glede dodatnega oblikovanja fasade trgovskega
objekta se sprejme, upošteva, zato se v 13.
členu odloka (oblikovanje zunanje podobe objekta) doda nov odstavek, ki se glasi: »Fasadne površine trgovskega objekta
morajo biti oblikovno razgibane in v navezavi na obstoječe fasadne površine in v
skladu s prevladujočimi značilnostmi sosednjih objektov.« Glede javnosti je treba
povedati, da je občina zavezana postopati v skladu z veljavno zakonodajo, zato je
napovedala termine javne razgrnitve in
obravnave ter objavila celotno gradivo na
spletni strani.
Luka Picej

vske ponudbe kraja, izboljšanje podobe
objekta Pizzerije Špica in varen prehod
prebivalcev pod železniško progo z izgradnjo podhoda. Centralni kare bo pridobil tudi garažno hišo v sklopu trgovskega
objekta, ki se bo navezoval na novo podobo in objekt avtobusne postaje. V vzhodnem delu spremenjenega kompleksa na
brežinah Savinje so predvidene površine
za dostop do reke Savinje, saj Laško tako
ali drugače živi z vodo: z reko, termalno
vodo in vodo, iz katere se vari laško pivo.
V Uradnem listu RS št. 41/2011 je bil
objavljen program priprave sprememb
in dopolnitev odloka o ZN območja Laško – desni breg z oznako KC1a. Podjetje
Erigo, d. o. o., iz Slovenske Bistrice je pod
št. 9/11, april 2012, pripravilo dopolnjen
osnutek odloka. Župan Občine Laško je
na podlagi 50. in 60. člena ZPNačrt (Uradni list št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10)
objavil sklep z javnim naznanilom o
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Občinska uprava

Obnova starega mestnega jedra
Laškega
V sklopu obnove starega mestnega jedra se je julija pričel izvajat še tretji podprojekt, obnova graščinskega dvorišča.
Prva dva podprojekta, obnova večnamenskega objekta na Valvazorjevem trgu
in obnova tematske poti na grad Tabor,
sta se izvedla že v letu 2011. Projekt obnove starega mestnega jedra sofinancira

Sanacijska dela za varen promet v
predoru na javni poti
Izbira–Podšmihel
Julija se je po skoraj enem letu, odkar
je predor zaradi nevarnega odpadanja
kamenja zaprt, pričela njegova sanacija.
Dela potekajo po celotni dolžini predora, ki znaša 54 metrov, zajemajo pa:
oblikovanje ostenja predora tako, da bo
konstrukcija stabilna, in prilagoditev
predora na zahtevane gabarite (širina
vozišča 3 m in višina 4,5 m), ki bodo
omogočali enosmerni promet vseh vo-

Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnovo
dvorišča izvaja podjetje
Mika dom, d. o. o., iz Celja, ki je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi
javnega razpisa. Izvajalec
strokovnega nadzora je podjetje Grin
Gradbeni inženiring, d. o. o., iz Zagorja.
V sklopu obnove se bo uredila dvorišč-

Posodobitev javne poti Rimske
Toplice–Borovo
V juniju in juliju smo izvedli posodobitev še zadnjega neurejenega dela omenjene javne poti; šlo je za 135-metrski
odsek cestišča in še dodatnih 20 metrov
za ureditev navezave fekalne kanalizacije
v naselju Stare Ogeče. V sklopu teh del so
se uredili: spodnji ustroj, meteorno odvodnjavanje cestnega odseka in zgornji
ustroj z dvoslojnim asfaltiranjem v siste-
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Boštjan Polajžar

zil skozi predor; zaščito ostenja predora
pred dotoki vode z hidroizolacijo; izvedbo izravnalnega obrizga brizganega betona z naknadnim armiranjem in končnim slojem brizganega betona; ureditev
drenažnega in odvodnjevalnega sistema
ter regulirano odvajanje vode zunaj območja predora; ureditev območji portalov in preprečitev padanja kamenja
na cesto; obnovo vozišča in osvetlitev
predora. Vrednost del je 171.400 EUR z
DDV-jem, končanje sanacijskih del pa je
predvideno v začetku septembra.
Aljaž Krpič

III. faza posodobitve lokalne ceste
Lahomno–Reka–Doblatina
Julija smo pričeli posodobitvena dela
na lokalni cesti Lahomno–Reka–Doblatina, in sicer še zadnjo III. fazo na odseku Reka–Doblatina v dolžini 880 metrov.
V sklopu teh del so se uredili: spodnji
ustroj, odvodnjavanje z drenažami, zgornji ustroj z dvoslojnim asfaltiranjem v
sistemu 5 + 3 cm in postavitev odbojne
ograje na 460 metrih nevarnih odsekov.
Z deli smo končali v začetku avgusta, njihova vrednost pa je 118.000 EUR z DDV-jem. Tako smo uspeli z asfaltom pove-

na infrastruktura, zamenjal pa se bo tudi
celoten tlak, ki je bil sedaj, še posebej ob
dežju in pozimi, nevaren za hojo.

zati še predzadnji preostali potrebni del
prometne povezave, ki je ena od ključnih
med poplavami v Laškem, je pa tudi primu 5 + 3 cm. Vrednost vseh opravljenih
del je znašala 36.700 EUR z DDV-jem,
cestni odsek pa je bil predan v uporabo v
drugi polovici julija. S tem smo končno,
po dolgih letih, uspeli asfaltirati še zadnji
preostali del te javne poti, ki jo dnevno
uporablja kar nekaj občanov, ki stanujejo v višje ležečih predelih. Vsem njim in
tudi drugim uporabnikom želimo prijetno in varno vožnjo!
Aljaž Krpič

ljubljena trasa kolesarjev na Celjsko kočo
iz smeri Lahomnega, Tevč in Reke.
V bližnji prihodnosti se bomo glede na
rezultate spremljanja premikov zemljine
odločili še za dokončno ureditev problematičnega 200-metrskega odseka Mlake iz I. faze. V tem območju smo zaradi
nestabilnosti terena pred dvema letoma
izvedli dve (od predvidenih treh) drenažni rebri in cesto pustili v makadamskem
zgornjem ustroju prav zaradi velike verjetnosti premikov na tem območju. Sicer
pa želimo vsem uporabnikom srečno in
varno vožnjo!
Aljaž Krpič

Občinska uprava

Posodobitev javnih poti Mačkovec–
Dovšek in Kalobje–Mačkovec
V drugi polovici junija so se po pridobljenih soglasjih lastnikov in izvedenih vseh postopkih (projektiranje, razpis
…) pričela posodobitvena dela na javnih
poteh Mačkovec–Dovšek in Kalobje–
Mačkovec v skupni dolžini 470 metrov.
V sklopu teh del so se uredili: spodnji
ustroj, odvodnjavanje z drenažami in filcem na potrebnih mestih, zgornji ustroj
z dvoslojnim asfaltiranjem v sistemu 5 +

3 cm in postavitev odbojne ograje na 80
metrih nevarnih odsekov. Vrednost vseh
opravljenih del je znašala 68.700 EUR z
DDV-jem, cestna odseka pa sta bila predana v uporabo v drugi polovici julija.
Tako smo uspeli z asfaltom povezati še
zadnji preostali potrebni del prometne
povezave, ki jo zelo pogosto uporabljate tako naši občani kot občani sosednje
Občine Šentjur. Pa srečno, predvsem pa
varno vožnjo!
Aljaž Krpič

Prvi sklop asfalterskih del 2012 v krajevnih skupnostih
V letošnjem letu smo po pobudi krajevnih skupnosti (KS), da bi se asfalterska
dela opravljala po dolgoletnem načrtu
financiranja posameznih KS, pristopili k izvedbi po tem sistemu. Vse seveda
pod pogojem, da se zemljišča brezplačno
prenesejo na Občino Laško in da krajani skupaj s KS pripravijo podlago. Nato
se znesek za asfaltiranje krije iz finančne
vsote, dodeljene posamezni KS, skladno
z njihovim internim dogovorom o delitvi sredstev in planom svetov KS. KS-i so
se tako dogovorili, da bodo v letošnjem
letu v program vključene KS Jurklošter
(delno), KS Laško, KS Marija Gradec, KS
Rimske Toplice in KS Šentrupert. V letu
2013 pa KS Jurklošter (delno), KS Rečica, KS Sedraž, KS Zidani Most in KS Vrh
nad Laškim.
Za KS Rimske Toplice smo pravkar v
razpisni fazi za obnovo 390 metrov javne
poti Petek–Auflič, v drugih KS-ih pa smo
v prvem sklopu opravili naslednja dela:

KS Laško: asfaltiranje javne poti vas
Ojstro–Ojsteršek
Po dveh letih pripravljene in razširjene javne poti smo v drugi polovici julija asfaltirali 390 metrov ceste. Prav tako
so se na tej dolžini uredili meteorno
odvodnjavanje ceste (mulde, prepusti),
bankine in brežine ob vozišču. Vrednost
asfalterskih del v sistemu enoslojnega asfaltiranja v debelini 6 cm na tem odseku
je bila 20.300 EUR z DDV-jem.

KS Šentrupert: asfaltiranje javne
poti Mala Breza–Planko
Krajevna skupnost Šentrupert si je zadala za prvo prioriteto ureditev 550-metrskega odseka te javne poti. Tako so
skupaj s krajani v tem zaselku pripravili podlago s prepusti, nakar je v zadnjih
dneh julija sledilo asfaltiranje v enoslojnem sistemu debeline 6 cm. Na potrebnih odsekih so se uredile tudi mulde, na
koncu pa je sledila še ureditev brežin in
bankin s humusiranjem in zatravitvijo.
Vrednost asfalterskih del na tem odseku
je bila 22.530 EUR z DDV-jem.

KS Jurklošter: asfaltiranje javne
poti Polana–Spodnja Tisovca
KS Jurklošter se je odločila za obnovo 710 metrov javne poti od Polane do
Spodnje Tisovce. Na tem odseku so se na
cestišču uredili spodnji ustroj, odvodnjavanje z muldami in cevnimi prepusti ter
asfaltiranje v enoslojnem sistemu debeline 6 cm z ureditvijo bankin. Vrednost
asfalterskih del na tem odseku je bila
28.240 EUR z DDV-jem.

KS Marija Gradec: asfaltiranje
javne poti Tevče–Seitl in javne poti
Tevče–Fajfer
Lahko bi rekli, da se je s posodobitvijo teh dveh javnih poti prebivalcem v
tem zaselku končno približal marsikomu
vsakdanji, samoumeven način modernega prevoza – po lepi, varni in najbolj
pomembno: asfaltirani cesti. Tako so
krajani s KS-om pripravili podlago in
odvodnjavanje ter sanirali manjši plaz na
enem odseku – vse skupaj v dolžini 400
metrov. Nato se je izvedlo enoslojno asfaltiranje z muldami v sistemu debeline
6 cm, uredile pa so se tudi bankine in
brežine. Vrednost asfalterskih del na tem
odseku je bila 19.320 EUR z DDV-jem.

Drugi sklop asfalterskih del je predviden v terminskem planu za oktober in
november.
Do takrat pa varno in lepo vožnjo!
Srečno!
Aljaž Krpič
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OBČINSKI SVET/UPRAVNA ENOTA

OBČINSKI SVET
12. seja Občinskega sveta Laško
Občinski svet Laško je na 12. seji, ki je
potekala 20. junija v Zdravilišču Laško,
med drugim prerazporedil sredstva proračuna Občine Laško za leto 2012; po
skrajšanem postopku spremenil odlok
o občinskih taksah; z dopolnitvijo odloka in statuta omogočil JP Komunala

UPRAVNA ENOTA
Globe za prekrške na podlagi
Zakona o motornih vozilih
Kot ste bili obveščeni že v prejšnji številki biltena, je Upravna enota Laško s 1.
januarjem 2012 pričela opravljati naloge
prekrškovnega organa v skladu z 78. členom Zakona o motornih vozilih (Ur. l.
RS, št. 106/2010). Upravna enota izreka
globe za prekrške iz 4. odstavka 33. člena
ter 2. in 5. odstavka 40. člena navedenega
zakona.
Skladno z navedeno zakonodajo se
globa izreče v naslednjih primerih:
• če lastnik vozila registracijski organizaciji v 15 dneh ne javi spremembe podatkov v prometnem dovoljenju (npr.
tehnično spremembo, spremembo la-

Novosti na področju pravic vojnih
veteranov, vojnih invalidov in žrtev
vojnega nasilja
Zakon o uravnoteženju javnih financ
(Ur. l. RS, št. 40/2012), ki je stopil v veljavo dne 31. 5. 2012, je prinesel nekaj
novosti tudi na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega
nasilja. Te novosti so:
• ukinitev pravice do zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja po Zakonu
o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih
veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja;
• zvišanje starosti za uveljavitev pravic
po Zakonu o vojnih veteranih iz 50
na 55 let starosti;
• zdravstveno varstvo po Zakonu o
vojnih veteranih (plačilo premije za
dopolnilno zdravstveno zavarovanje): vojnim veteranom se po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih
financ (v nadaljevanju ZUJF) pravica
do zdravstvenega varstva zagotavlja
ob izpolnjevanju starostnega pogoja – dopolnjenih 55 letih ali trajni
popolni izgubi delovne zmožnosti

10

Laško, da bo poleg ostalega lahko izvajala dejavnost proizvodnje in trgovanja
z električno energijo ter oskrbo s paro
in vročo vodo. Svetniki so sprejeli tudi
spremembe Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini
Laško; opravili prvo obravnavo Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Občine Laško in se seznanili s poročilom o izgradnji mrliške vežice v Zgornji

Rečici. Ob zaključku dnevnega reda je
občinski svet izdal soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško Marije
Kovačič in imenoval predstavnika uporabnikov v svet zavoda Knjižnica Laško
(Roman Tušek in Darinka Grešak).
Sejno gradivo in posnetek seje sta dostopna na občinski spletni strani www.
lasko.si.

stništva, prebivališča ali sedeža);
• če lastnik vozila ne odjavi in izroči registrskih tablic registracijski organizaciji,
čeprav je veljavnost prometnega dovoljenja pretekla pred več kot 30 dnevi;
• če lastnik vozila ne odjavi in izroči
registrskih tablic registracijski organizaciji, čeprav je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati
zavarovalna pogodba;
• če pri prenosu lastništva novi lastnik
v 15 dneh vozila ne registrira na svoje
ime oziroma ne poda izjave o lokaciji
vozila.
Višina globe:
• za lastnike vozil oziroma posameznike, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi zakonskimi določili, je predpisana
višina globe 200 (za prekršek iz 1. alineje) oziroma 250 EUR (za prekrške iz
2., 3. in 4. alineje);

• za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, samostojnega podjetnika posameznika ali pravno osebo,
ki ravna v nasprotju z navedenimi zakonskimi določili, je predpisana višina
globe 1.000 (za prekršek iz 1. alineje)
oziroma 2.000 EUR (za prekrške iz 2.,
3. in 4. alineje), za njihovo odgovorno
osebo pa 200 oziroma 250 EUR.
Kršitelji imajo v primeru izrečene globe sicer možnost, da v 8 dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga ali odločbe
plačajo »polovičko«, vendar zneski kljub
temu niso zanemarljivi. Iz tega razloga
vas opozarjamo, da pravočasno urejate
obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj navedene zakonodaje, in se s tem izognete
neljubim finančnim posledicam.

ob hkratnem izpolnjevanju pogojev
za pridobitev veteranskega dodatka
(dohodkovni pogoj, in sicer če delež
prejemkov na družinskega člana ne
dosega osnove za veteranski dodatek:
497,15 EUR za leto 2012); vsi začeti
postopki (zahtevki, vloženi pred uveljavitvijo ZUJF) za uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva se bodo
dokončali po novih določilih ZUJF;
vojnim veteranom, ki jim je bila pravica do zdravstvenega varstva že priznana, se ta zagotavlja do 1. 1. 2013,
po tem datumu pa le ob izpolnjevanju
na novo določenih pogojev v ZUJF;
pristojna upravna enota bo po uradni dolžnosti razveljavila odločbo o
pravici zdravstvenega varstva, ki je
bila priznana na podlagi Zakona o
vojnih veteranih pred uveljavitvijo
ZUJF, če bo ugotovila, da vojnemu
veteranu pravica po ZUJF od 1. 1.
2013 dalje ne pripada;
• izplačila prejemkov po vojni zakonodaji (invalidnina, invalidski dodatek, družinska invalidnina, družinski
dodatek, veteranski dodatek, dodatek
za pomoč in postrežbo, doživljenjska

mesečna renta …): prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov
s postopnim pomikanjem izplačil do
konca leta, in sicer navedeni prejemki bodo dospeli v izplačilo naslednje
dni:
– 6. 7. 2012 za julij 2012;
– 13. 8. 2012 za avgust 2012;
– 19. 9. 2012 za september 2012;
– 25. 10. 2012 za oktober 2012;
– 3. 12 .2012 za november 2012;
• z letom 2013 se bodo prejemki po
vojni zakonodaji izplačevali prvega
delovnega dne v mesecu za pretekli
mesec (primer: za mesec december
2012 bo izplačilo 2. 1. 2013); po dosedanjih predpisih so se pravice izplačevale prvi delovni dan v mesecu za
naprej.

Stanka Jošt

Oddelek za upravne notranje
in splošne zadeve

Pravica do zdravstvenega zavarovanja (dopolnilno zdravstveno zavarovanje) pa ostaja nespremenjena za osebe
s statusom vojnega invalida in osebe s
statusom žrtve vojnega nasilja.
Helena Knez

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS LAŠKO
Solarne svetilke javne razsvetljave
V torek, 3. julija, smo v uporabo predali eno prvih solarnih svetilk javne razsvetljave v naši krajevni skupnosti, in sicer v
naselju Debro pri Rozmanu (po domače
v Psarju). Na sliki je ekipa pod vodstvom
Bojana Homška, ki je svetilko sestavila,
v ozadju pa nova svetilka. Takih svetilk si
naši krajani želijo še marsikje drugod po
vaseh, zato se bomo v prihodnje trudili
izpolniti njihove želje.

Posodobljena cesta v Brstniku
V sredo, 4. julija, smo v uporabo predali posodobljen odsek ceste v Brstniku
pri Laškem, dolg približno 180 m. Ta odsek je namreč pred leti ob prvotni posodobitvi izpadel, zato smo v naši KS čutili
moralno dolžnost, da to napako popravimo. Gospodar Jože Krajnc je kljub 73
letom zmogel obilo moči in finančnih
sredstev (več kot 5.000 EUR) za ureditev
omenjene ceste.

Na prvi sliki gospodar pozdravlja laškega župana Franca Zdolška, ki nas je s
svojo prisotnostjo počastil, hkrati pa si je
ogledal, kako si v naši krajevni skupnosti
prizadevamo povezati odročne kraje. Na
drugi sliki pa sta glasbenika Brane Klavžar in Urška Požin, ki sta nam krajšala
prijetno popoldne na kmetiji Križvarjevih. Vsem, ki ste pri obnovi ceste sodelovali, se lepo zahvaljujem za trud, še posebej pa domačim, ki so ob otvoritvi ceste
pripravili prijetno popoldne.

Lepo je res na deželi
V soboto, 14. julija, se je na Pivu in cvetju v okviru prireditve Lepo je res na deželi predstavila naša krajevna skupnost.
V scenarij smo skušali zajeti vse vasi in
mesto, ki sestavljajo Krajevno skupnost
Laško. Vsega ni bilo moč prikazati, vendar upamo, da nam je vsaj delček uspelo
in da je bilo občinstvo s prikazanim zadovoljno. Na predstavitvi, ki sta jo odlično izpeljala voditelja Jožica Škorja in
Bojan Kajtna, so med različnimi stojnicami s pisano ponudbo sodelovali: pritrkovalec Jože Hrastnik in harmonikarke
Obadove punce s Strmce, komorni sestav
klarinetistov z Ojstrega, KUD Ofirovci in
koledniki iz Laškega, harmonikar Mitja
Dergan s Kuretnega, Prostovoljno gasilsko društvo Laško pod vodstvom Mateja Špilerja, harmonikar Miha Senica iz
Debra, Muzej Fala pod vodstvom Srečka Lesjaka, čebelar Jože Blagotinšek iz
Jagoč, moški pevski zbor iz Laškega in
ansambel Vigred iz Laškega, ki je tudi
poskrbel za tehnični del izvedbe. Našo
predstavitev je popestrila tudi mažoretna skupina z bobnarsko skupino Laške
pihalne godbe. Vsem nastopajočim se še
enkrat zahvaljujemo za sodelovanje.

jo prispevki običajno negativno vsebino.
Zakaj je tako, ne vem, je pa takšen odnos
do lova in lovcev gotovo krivičen. Morda
smo premalo seznanjeni o njihovem poslanstvu, katero je vzdrževati optimalne
razmere za življenje divjih živali, skrbeti
po najboljših močeh za naravno ravnovesje in tako omogočiti trajnostno izkoriščanje naravnih danosti.
To pa jim, lovcem, ni vedno lahko,
kajti njihovo delo poznamo preveč enostransko. O tem in še o marsičem drugem so se 10. junija krajani Jurkloštra pogovarjali z lovci na srečanju pri sv. Trojici
na že tradicionalni Hubertovi maši. Da le
ni vse tako črno-belo, sta poudarila govornika, starešina lovske družine Jurklošter gospod Zvone Vresk in župnik gospod Iztok Hanžič, ki je tudi daroval sv.
mašo. V nabito polni cerkvici, mnogi so
ostali celo pred vrati, je starešina nekoliko osvetlil delo lovcev in njihove naloge
pri zagotavljanju sožitja med uporabniki zemljišč, to je kmeti in gospodarji,
ter prosto živečimi živalmi. Razumljivo
je, da morajo lovci mnogokrat uporabiti tudi puške, kar nekaterim ni všeč, češ
da pobijajo nedolžne živali. Pa ni tako. Z
odstrelom poskušajo vzdrževati še znosno številčnost divjadi, ker bi se sicer vsaj
nekatere vrste prekomerno namnožile in
s tem povzročale veliko škodo na kmetijskih pridelkih. Še bolj konkreten je bil
gospod župnik, ki je v nagovoru označil
delo lovcev za poslanstvo in izrazil potrebo po medsebojnem sodelovanju in tudi
razumevanju. Živali pač ne poznajo meja
in se prehranjujejo tudi na prepovedanih
območjih, zato je potreben strpen dialog
tudi pri reševanju škodnih zahtevkov.
Človek je tisti, ki zmanjšuje življenjski
prostor divjadi, zato logično lahko pričakuje posledice svojih dejanj.
Lovci so tokrat pokazali in dokazali
potrebo po sodelovanju s kmeti in drugimi lastniki zemljišč. V prijetnem vzdušju po sv. maši ob lovskem golažu je tudi
predsednik sveta krajevne skupnosti Jurklošter poudaril, da je pravilna pot samo
dogovor in sodelovanje vseh, ki prebivajo
in delujejo na tem območju.
Tine Frece

Predsednik sveta KS Laško
Martin Kokotec

KS JURKLOŠTER
Lovci v pogovoru s krajani
O lovu in lovcih se v javnih glasilih
piše zelo malo, če pa se že, potem ima-

Starešina LD med pozdravnim nagovorom
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KS RIMSKE TOPLICE
Turnir trojk v Gajih
ŠD Gaj je v sklopu krajevnega praznika KS Rimske Toplice v soboto, 2. junija,
v pravljičnih in tokrat z avtom nedostopnih Gajih v Lažišah pripravilo 4. turnir
trojk v košarki. Kljub težkim razmeram
za igranje in nestalnemu vremenu se je
turnirja udeležilo osem ekip iz Polzele, Šentruperta, Rimskih Toplic in Šmiklavža. Ekipe so prikazale zelo različne
stile igranja, zmagovalni pokal pa so si
tudi tokrat priborili in »pridrsali« igralci

KS REČICA
Poletje v KS Rečica
Ni dolgo tega, ko je KS Rečica praznovala svoj krajevni praznik. S prireditvami
smo medse privabili preko 800 obiskovalcev, ki so se udeležili športne prireditve, strelskega tekmovanja, planinskega
pohoda ali osrednje prireditve na Zavratih. Osrednja nit te prireditve je bilo
druženje krajanov in vseh tistih okoliških
obiskovalcev, ki se veselijo pridiha zgodovine z okusom sedanjosti. Med kulturnim programom smo lahko uživali ob
zvokih harmonike Dejana Kušerja, petju
Manuele Brečko, zvokih Rudarske godbe Hrastnik, pesmih Moškega pevskega
zbora Sedraž in humorju Klobasekovega
Pepija.
Med vsemi organizacijskim pripravami na praznik KS smo skupaj z občinsko
upravo Laško vodili postopke, potrebne

Male Breze iz Šentruperta. Poškodovanih
k sreči ni bilo, je bilo pa več blatnih. Čla-

ni društva so poskrbeli tudi za hrano in
pijačo.
M. D.

za pridobitev gradbenih dovoljenj za izgradnjo parkirišča pri pokopališču Rečica (projektna dokumentacija) in ureditev vaškega jedra v Zgornji Rečici pri
šoli (projekt za izvedbo). Občina Laško
je pooblastila podjetje Savaprojekt iz Krškega, da pripravi osnutek Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro in ga skladno z zakonom pošlje
soglasodajalcem v obravnavo. Zakon ne
predpisuje, da je posamezna KS soglasodajalec, a smo bili kljub temu pozvani k
izdaji smernic. Po zahtevi članov sveta
KS smo organizirali skupni sestanek na
sedežu KS, ki so se ga udeležili predstavniki sveta KS (en član sveta tudi kot
predstavnik Civilne iniciative krajanov
občine Laško), predstavnika Občine Laško in pripravljavci omenjenega načrta.
Po podrobni preučitvi in razlagi samega
načrta je KS sprejela določene smernice,
ki so bile potrjene soglasno in tudi s privolitvijo CIKL-a. Omenjeni načrt predvi-

deva možnost izgradnje 28 stanovanjskih
hiš s povezovalnimi cestami in urejeno
komunalno infrastrukturo.
V nadaljevanju bo pripravljena tudi
javna obravnava, na katero bo možno
podati vsebinske popravke oziroma zahteve. Občina Laško je tudi pričela z aktivnostmi pri izgradnji obrtne cone v
Spodnji Rečici, ki pa je po dokaj hitrem
začetku del zastala, zato se poraja vprašanje, ali bo sploh končana.
Branko Selič, s. p., je izvedel redno košnjo brežin ob javnih poteh. Hkrati vas
vljudno prosimo, da vsi tisti, ki opazite, da
v vaši bližini ne deluje javna razsvetljava,
obvestite upravljavca na avtomatski telefonski odzivnik na številko 031 395 900,
ki je navedena na vsakem stojnem mestu
svetilke s pripadajočo označbo, lahko pa
tudi obvestite predsednika KS. Hkrati
vam posredujemo številko dežurnega
telefona upravljavca javnega vodovoda v
primeru poškodb ali pomanjkanju vode,
to je: 051 614 501. Preden se poslovimo,
naj ob biserni poroki čestitamo Martini
in Avgustu Seidel, ki sta si v soboto, 11.
avgusta, na Šmohorju ob navzočnosti župana Občine Laško Franca Zdolška kot
pred 60 leti obljubila večni da. Naj ta radost še dolgo traja! Prisrčen pozdrav do
prihodnjič.

Predsednik KS Rečica
Matjaž Pikl
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KS VRH NAD LAŠKIM
Po 22 letih praznovali krajevni
praznik
Četrti vikend v juniju je bil na Vrhu
nad Laškim živ kot že dolgo ne. Kulturniki so dobili nove prostore, gasilci
so praznovali 80 let društva, plesalo in
pelo se je tri noči zapored, na svoj račun so prišle prav vse generacije, Krajevna skupnost Vrh pa je tako v najboljšem slogu po 22 letih spet praznovala
krajevni praznik.

motive z Vrha in okolice, potem pa so
že hiteli na osrednji prireditveni prostor,
kjer so najbolj zaslužni za razvoj kraja in
prispevek k družabnemu življenju prejeli
zahvale krajevne skupnosti. To so: Občina Laško, PGD Vrh nad Laškim, KD Vrh
nad Laškim, KO Rdečega križa Vrh nad
Laškim, Konjerejsko društvo Vrh nad
Laškim, ŠD Vrh nad Laškim, Podružnična osnovna šola Vrh nad Laškim, župnija
sv. Lenart, Komunala Laško, Stanko Selič,
Alojz Štorman, s. p., Danijel Medved, s.
p., Karli Fantinatto, Dimitrij Gril, Branko
Trkulja, Ivan Medved, Sonja Štorman in
Janko Tovornik.

Brečko, gasilsko odlikovanje 1. stopnje
pa Vinko Plahuta, ki je član društva od
leta 1967. Predsednik Gasilske zveze Laško Jože Rajh je podelil še priznanja zveze, društvo pa je podelilo tudi zahvale za
večletno aktivno in požrtvovalno delo v
okviru gasilske organizacije. Za kulturni program so poskrbeli Vaška godba
Vrh nad Laškim, pevski zbor KD Vrh in
učenci podružnične šole Vrh pod vodstvom učiteljice Marije Kotar, številne
obiskovalce pa so še dolgo v noč zabavali
člani Ansambla Simona Gajška.

Tretje srečanje godb

80 let prostovoljnega gasilskega
društva

Začelo se je v petek, 22. junija, s tradicionalnim košarkarskim turnirjem, na
katerem so zmagali Optimisti iz Dola
pri Hrastniku, drugo mesto je zasedla
ekipa Zlatorog, tretje pa Murska Sobota. Sodelovalo je kar 14 moštev. A ne le
fantje, razmigala so se tudi dekleta, ki so
se v šolski telovadnici potila pod taktirko inštruktoric zumbe. Ko je padla noč,
se je dogajanje preselilo na osrednje prizorišče pod šotorom, kjer so na drugem
zaporednem Rocku nad Laškim ozračje
pred vrhuncem noči ogrele skupine Kronika, Soul Collectors in Rope. Za sam
vrhunec pa so poskrbele zvezde večera:
člani skupine CoverLover, med katerimi
je, poleg pevca, seveda, največ pozornosti
požel bobnar Aleš Uranjek.
In medtem ko so eni še odhajali domov, se je že naredil nov dan, nov dan
za praznovanje. V soboto popoldne sta
župan Občine Laško Franc Zdolšek in
predsednik KS Vrh Stanko Selič slovesno
prerezala trak in s tem tudi uradno odprla nove prostore nadvse dejavnega Kulturnega društva Vrh v gasilskem domu.
Vrednost investicije je bila več kot 40 tisoč evrov – 15 tisoč je prispevala Občina
Laško, osem tisoč JSKD, preostanek KS
Vrh, veliko svojega prostega časa in energije pa so v nove prostore z udarniškim
delom vložili tudi člani kulturnega društva. Za slavnosten pridih ob odprtju so
poskrbeli godbeniki domače vaške godbe
pod vodstvom Ivana Medveda in pevci
pevskega zbora z zborovodkinjo Alenko
Šon. Vsi zbrani so nazdravili s šampanjcem in si ogledali razstavo fotografij Borisa Vrabca, ki je v objektiv ujel številne

Razlog za praznovanje pa so imeli tudi
gasilci PGD Vrh, ki prav letos slavijo 80
let delovanja. Korenine društva segajo v
leto 1932, ko so se možje in fantje zbrali in se odločili, da se bodo postavili po
robu rdečemu petelinu, ki je takrat zaradi
pretežno lesenih poslopij in pomanjkanja
vode za gašenje pogosto pustošil po vaseh. Krajani so gasilce od vsega začetka
podpirali in s svojimi denarnimi prispevki pomagali, da so lahko odsluženo opremo nadomestili z novejšo. Leta 1984 pa je
vsem skupaj z udarniškim delom uspelo
pod streho spraviti tudi nov gasilski dom.
Slovesnosti ob 80-letnici so se udeležili predstavnik Gasilske zveze Slovenije
Ivan Vidmar, predsednik Gasilske zveze
Laško Jože Rajh, poveljnik Gasilske zveze Laško Slavko Špiler in župan Občine
Laško Franc Zdolšek. Ob tej priložnosti
so bila gasilcem podeljena tudi priznanja. Gasilsko plamenico 3. stopnje so
prejeli Ivan Kovačič, Herbert Blatnik,
Stanko Deželak, Marko Kovačič in Ivan
Selič. Gasilsko odlikovanje 3. stopnje so

prejeli: Robert Knez, Roman Knez in
Kondrad Knez. Gasilsko plamenico 2.
stopnje je prejel Stanko Selič, gasilsko
odlikovanje 2. stopnje je prejel Stanko

Že prav tradicionalno pa je na Vrhu
postalo srečanje godb, tudi z gosti iz tujine. Letos so bili to godbeniki iz Mostarja,
Hrvatska glazba Mostar, ki je najstarejša
godba v Bosni in Hercegovini. Občinstvo
so navdušili z venčkom zimzelenih hrvaških skladb z Večeras je naša fešta na
čelu, za še boljši vizualni učinek pa so
poskrbele njihove mažorete. Na srečanju,
ki je bilo v nedeljo, 24. junija, so sicer nastopile predvsem take godbe, ki se lahko
pohvalijo z zares dolgo tradicijo: najstarejši je bil Pihalni orkester Kapele, ki
ima več kot 160 let, Laška pihalna godba
letos praznuje 150 let, Godba Zabukovica je bila ustanovljena pred več kot 130,
Pihalna godba Svetina pa pred več kot
110 leti. Novonastale godbe s krajšim stažem sta zastopali Vaško-gasilska godba
Sedraž in domača Vaška godba Vrh. Za
konec so, kot se spodobi, vse godbe zaigrale še skupaj.
Med množico obiskovalcev je bila
tudi olimpijka, judoistka Lucija Polavder, sicer hčerka enega od godbenikov iz
Zabukovice, ki so jo vsi skupaj pozdravili z bučnim aplavzom. Na zabavi, ki je
sledila, je igrala skupina Playband, ostali
pa so le še najbolj vzdržljivi, ki so peli in
plesali skoraj do trde noči.
Kot je povedal predsednik KS Vrh
Stanko Selič, pa v svetu krajevne skupnosti že razmišljajo o morebitnih novih
investicijah, ki bi bile razlog za novo praznovanje prihodnje leto.
Jasmina Štorman
Foto: Boris Vrabec
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Nova žalnica v Laškem

Zgodba o novi mrliški vežici oziroma
žalnici v Laškem ima že dolgo brado. Obstoječa žalnica je bila zgrajena davnega
leta 1973. Objekt je za sedanje razmere
neustrezen in nefunkcionalen, skratka
neprimeren. Z načrtovanjem obnovitve
objekta smo pričeli že leta 1998, takoj po
poplavi. Leta 2001 je Studio list, d. o. o., iz
Celja izdelal idejni projekt Žalnica Laško.
Pozneje, leta 2003 je Beton projekt, d. o.
o., iz Zagorja izdelal projekt PGD PZI
Razširitev žalnice v Laškem, po katerem
je bila predvidena rekonstrukcija in dozidava obstoječe žalnice ter pokritje poslovilnega prostora pred objektom. Vendar je prišlo do odločitve, da bi bilo bolj
smotrno obstoječi objekt porušiti in na
istem mestu zgraditi novega s poslovilno
dvorano, boljšo funkcionalnostjo in zagotovitvijo ustreznih protihrupnih ukrepov, objekt pa obrniti proti pokopališču.
V ta namen je Studio list leta 2007 izdelal
idejno zasnovo. Po poplavi istega leta se
je v razreševanje te problematike vključila tudi Pivovarna Laško, d. d., in leta
2009 sofinancirala izdelavo nove idejne
zasnove Pokopališče Laško – poslovilni objekt, ki jo je izdelal studio Arhe, d.
o. o., iz Ljubljane. Zasnova je predvidevala izgradnjo novega objekta na novi
lokaciji, oddaljeni približno 200 metrov
jugovzhodno od obstoječega objekta,
in sicer na območju stare žage podjetja
Bor Laško. V ta namen se je pričel postopek spremembe Ureditvenega načrta

za območje pokopališča, ki bi podale urbanistično podlago za umestitev novega
objekta. V fazi pridobivanja dovoljenj za
spremembo lokacije pa se s tem ni strinjala Agencija RS za okolje, ker novogradnje v poplavnem območju reke Savinje
niso več dovoljene.
Primorani smo bili pristopiti k realizaciji projekta rekonstrukcije obstoječega
objekta na obstoječi lokaciji. Studio list,
d. o. o., je lani izdelal projekt PGD, letos
pa tudi PZI Obnova in širitev žalnice Laško. Predvideno je, da se k obstoječemu
objektu prizida servisni del na jugovzhodni strani in nasuje plato na severni strani objekta, kjer se bo zgradila poslovilna dvorana, velika 14 x 15 metrov.
Vhodi v poslovilne vežice se obrnejo in
prestavijo na zadnjo stran, proti pokopališču. Objekt bo imel 413 m2 notranjih
prostorov, 207 m2 nadstreškov in 422 m2
tlakovanih površin. Temeljen bo na širo-

kih pasovnih temeljih ali temeljni plošči.
Zidovi bodo armirano betonski, izdelani
v vidnem betonu. Stropne konstrukcije
bodo armirano betonske plošče, v dvorani tudi v kombinaciji z jekleno konstrukcijo. Streha bo ravna, toplotno in hidro
izolirana. Fasada bo izolacijska, obložena
z granitnimi ploščami. Stavbno pohištvo
bo izdelano iz al. profilov. Predvideni tlaki bodo teraco, glajeni in prani betoni, v
sanitarijah bo karamika. Zidovi in stene
bodo obdelani brušeni vidni betoni, v
sanitarijah bodo stene obložene s keramičnimi ploščicami. Stropi bodo brušeni vidni betoni, v poslovilni dvorani pa
je predviden poseben akustični strop.
Objekt bo priključen na vse potrebne
komunalne vode. Energent za ogrevanje
bo zemeljski plin. Tehnologija gradnje in
izbrani materiali bodo zagotavljali minimalno škodo na objektu v primeru poplav. Tudi vsa oprema bo vodoodporna

ali dvignjena na protipoplavno raven.
V okviru zunanje ureditve se bo uredila
okolica objekta.
V poslovilni dvorani, ki bo lahko
sprejela več kot 150 oseb, bo lahko izveden pogrebni ceremonial brez vplivov kakršnih koli zunanjih dejavnikov, kar bo vsekakor velika pridobitev.
Prav tako pa bo lahko v dvorani izveden tudi verski obred pred pogrebom.
Pridobljena so bila vsa soglasja k projektnim rešitvam, urejeni so lastništvo in
služnosti, vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je že vložena. Prav tako je v
pripravi tudi razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za gradnjo. Predvideno
je, da bi se gradnja lahko pričela še letos.
Marjan Salobir
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URNIK ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN
EMBALAŽE V OBČINI LAŠKO
2012
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S
6
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N
7
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28

NE

DA

plastične igrače,
plastično vrtno
pohištvo, papir,
plastični deli TV,
ekranov,…, karton,
lepenka, steklo

plastenke iz PET,
tetrapak, stiropor,
ostala embalaža iz
PE, PET, PVC,
plastični kozarci,
nosilne vrečke,
jogurtovi lončki,
kovinska embalaža
hrane in pijače

P

T

S

JULIJ
Č

P

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

N
1
8
15
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29

P
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5
12
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NOVEMBER
S
Č
P
1
2
7
8
9
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S
3
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N
4
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AVGUST
Č
P
2
3
9
10
16 17
23 24
30 31

6
13
20
27

7
14
21
28

odvoz embalaže
odvoz mešanih komunalnih odpadkov
EMBALAŽA

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
NE

DA

steklo, kovine,
PVC lepilni trakovi,
biloško razgradljivi
tekstil, vrečke iz
odpadki, papir,
sesalnikov, zobne
karton, kosovni
ščetke, tapete,
odpadki, nevarni
fotografski papir,
odpadki, embalažni posip za mačji WC,
material, plastika, keramika, porcelan v
tetrapak
manjših količinah,
ohlajen pepel,
plenice, plastificiran
papir, umazana
embalaža, barvice,
igrače, kosti, meso,
kasete, vosek

* ponedeljkove rute na področju, Sp. Rečice do Sevška*, Huda Jame*, Zgornje Rečice-vsi odcepi*, Harja*, Stopc*, Lahomnega*
se odvažajo po tedenskem razporedu, s to razliko, da se odvoz EMBALAŽE in MKO izvede v 1. in 2. tednu
* ponedeljkove rute na področju, Slivnega*, Mulence*, Šmohorja*, Trojnega*, Gabrnega*
se odvažajo po tedenskem razporedu, s to razliko, da se odvoz EMBALAŽE in MKO izvede v 3. in 4. tednu
* sredine rute na področju, Blatnega vrha*, Doline Gračnice-do Močnika*, Lahovega Grabna*, Paneč*, Lokavca*, Polane*,
se odvažajo po tedenskem razporedu, s to razliko, da se odvoz EMBALAŽE in MKO izvede v 1. in 2. tednu
* sredine rute na področju, Doline Gračnice (Močnik-Jurklošter*), V.Grahovš*, M.Grahovš*, Marijine vasi*, Trobnega dola*,
se odvažajo po tedenskem razporedu, s to razliko, da se odvoz EMBALAŽE in MKO izvede v 3. in 4. tednu
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Odlaganje in odvoz
odpadkov
Junija smo od celjske območne enote
inšpekcije za okolje in naravo prejeli odločbo, ki nalaga, da se preneha z odlaganjem odpadkov katerekoli vrste na odlagališču nenevarnih odpadkov Strensko.
Odločba temelji na neveljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, zoper katerega
pa poteka upravni spor.
Neizpodbitno je, da se na odlagališču
nenevarnih odpadkov Strensko po 15.
septembru 2012 odpadki ne bodo več
odlagali. Tako smo z namenom zmanjševanja količin odpadkov za odlaganje
uvedli dodatno posodo za embalažo po
sistemu individualnih posod. Po zaprtju odlagališča bo treba preostanke mešanih komunalnih odpadkov odvažati
na regijski center za ravnanje z odpadki
Celje. Sam proces predstavlja dodatne
logistične ovire, ki jih bo treba kljub zamrznjenim cenam realizirati. Julija smo
zaključili razdeljevanje posod za zbiranje embalaže (rumen pokrov). V petih
tednih smo razdelili in z identifikacijsko
nalepko opremili 3.500 posod za ločeno

zbiranje embalaže.
Zadnji teden v juniju je pričel veljati
nov urnik odvoza, ki opredeljuje odvoz
mešanih komunalnih odpadkov in embalaže. Dan odvoza ostane nespremenjen, s to razliko, da se mešani komunalni odpadki in embalaža izmenično
odvažajo. Večje spremembe urnika smo
zaradi logistike uvedli pri 14-dnevnem
odvozu na območju ponedeljkove poti
(Sp. Rečica do Sevška*, Huda Jama*,
Zgornja Rečica – vsi odcepi*, Harje*,
Stopce*, Lahomno*, Mulenca*, Slivno*,
Šmohor*, Trojno*, Gabrno*) in na območju sredine poti (Blatni Vrh*, dolina
Gračnice – do Močnika*, Lahov Graben*,
Mrzlo Polje, Paneče*, Lokavec*, Polana*,
dolina Gračnice (Močnik–Jurklošter*),
V. Grahovše*, M. Grahovše*, Marijina
vas*, Trobni Dol*), zaradi uskladitve tedenskega in štirinajstdnevnega odvoza.
Sprememba pomeni, da se odvoz izvede dva tedna zaporedoma, nato sledita
dva tedna premora in nato zopet sledita dva tedna odvoza (odvoz je v 1. in 2.
tednu, odvoza ni v 3. in 4. tednu, odvoz je
v 5. in 6. tednu oz. obratno). Vse občane
naprošamo, da se dosledno držijo urnika
odvoza odpadkov.

Po uvedbi posode za ločeno zbiranje
embalaže na izvoru so količine zbrane
embalaže v skokovitem porastu v primerjavi s prejšnjim sistemom zbiranja embalaže iz ekoloških otokov. Celotno frakcijo
iz rumene posode prevzamejo družbe
za ravnanje z embalažo. Mešani komunalni odpadki, ki so se volumsko zaradi
uvedbe embalaže zmanjšali za 50 %, pa
se obdelajo na sortirni liniji, kjer se izloča
biološki del, ki se bo uporabil za bio filter
pri zapiralnih delih, in preostanek MKO,
ki se bo odlagal na RCERO Celje. V tem
trenutku so v uporabi individualne posode za embalažo, kar bo v prihodnosti
imelo za posledico ukinjanje zabojnikov
za embalažo na ekoloških otokih, tako da
bo ekološki otok sestavljen iz zabojnika
za steklo in zabojnika pa papir.
Trenutno je v teku vključevanje gospodinjstev v sistem odvoza odpadkov. V
prvi fazi gre za vsa tista gospodinjstva, ki
so od odjemnega mesta oddaljena do 200
m. Takšnih gospodinjstev je 150. V roku
enega leta pričakujemo skoraj popolno
vključenost gospodinjstev v sistem odvoza odpadkov.

jo že dolgoletne izkušnje in ponujajo več
programov čez vso poletje. Na kmetiji
Pirc na Lahomšku pa so tri deklice, verjetno ni naključje, da so bile vse iz istega
razreda, preživljale počitnice drugi teden
v juliju. Starši so jih zjutraj pripeljali na
kmetijo, po koncu službe pa so jih prišli
iskat. Vtise je Katarina Pražnikar, njihova gostiteljica, opisala takole: »Na kmetiji

Pirc v Laškem smo letos prvič organizirali
počitnice za otroke. Prijavile so se tri deklice: Neja, Zala in Tjaša. Vsako jutro so
najprej pomagale našemu sinu Roku nakrmiti krave molznice in teleta v hlevu.
Pobrale so jajčka in nakrmile še dva prašiča, dva zajčka in kokoši. Pokukali smo še
h kozam in ovcam na pašnik. Po delu se
nam je vsem prilegel dober zajtrk, kot si

Andrej Ilijevec

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Z Brihto na
počitnice
Junija smo s plakati in letaki, ki
smo jih posredovali v osnovne šole na
našem območju, informirali starše o
možnosti preživljanja počitnic za otroke na treh kmetijah. Odziv je bil proti
pričakovanjem zelo slab, za kmetije pa
pravo razočaranje.
Za kmetijo Župnek v Vojniku praktično ni bilo zanimanja, na Ranču Kaja in
Grom imajo boljšo zasedenost, saj ima-
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ga zasluži dober gospodar. Vsak dan smo
skupaj pripravili dobra kosila. Dekleta so
bila zares zelo spretna in pridna pri vseh
opravilih. V sredo se nam je pridružila še
Zalina sestra Neža. Z našim tri mesece
starim kužkom smo se podali na dobri dve
uri dolgo pot v Polhovo jamo v Padežu. V
jami smo se prijetno ohladili, nato pa nas
je gospa Cvetka z avtom odpeljala domov.
Doma so dekleta z veseljem skočila v bazen na vrtu. Ta dan so pomagala v hlevu
tudi zvečer, ker smo prespali na senu. Tudi
to je bilo svojevrstno doživetje. Kadar je
bilo treba, so mi pomagala očistiti in pripraviti apartmaje za naše goste. Vsak dan
smo prebrali kakšno pravljico, skakali na
trampolinu, uživali v bazenu, se igrali slepe miši in druge igre. Seveda pa smo tudi
delali. Neja, Zala, Tjaša, Neža in naš sin
Rok so bila zelo prijetna družbica na naši
kmetiji, tako da sem jih v soboto zjutraj
kar pogrešala.«
Kljub vsemu na kmetijah ne bodo
obupali in bodo programe za aktivno
preživljanje počitnic za otroke pripravili
tudi naslednje poletje. Morda pa se več
staršev ojunači in omogoči svojim otrokom nepozabna počitniška doživetja.
Poleg aktivnih počitnic pa na nekaterih
kmetijah organizirajo tudi praznovanje

rojstnega dne za otroke. Na kmetiji Župnek v Vojniku je rojstni dan praznovala
mala Maja. Vtise nepozabnega rojstnega
dne je strnila njena mamica Vesna: »Kot
vsaka družina tudi mi omogočimo svojim
otrokom praznovanje rojstnih dni. Ker pa
želimo, da otroci preživijo čim več časa
zunaj in v gibanju, se odločamo za praznovanja na prostem. Letos smo se odločili za praznovanje na kmetiji Župnek v
Vojniku in bili zelo navdušeni, tako otroci
kot starši. Pritegnili so nas predvsem ogled
živali (imajo jih res veliko) ter zelo urejena igrišče in prostor za sprejem otrok.
Ko smo se šli dogovarjat za praznovanje,
smo bili presenečeni nad prijaznostjo in
prilagodljivostjo gospe Grete in drugih domačih. Program so začeli z ustvarjalnimi
delavnicami. Otroci so dobili lesene krogce, na katere so lahko risali z različnimi
tehnikami. Barvali so tudi pobarvanke na
temo živali, strojev in življenja na kmetiji.
Sledil je ogled živali in imeli so kaj videti:
radovedne koze, pritlikave ovčke, glasne
race in goske, različne vrste kokoši, ribe
v manjšem ribniku … Gospe Greti ni bilo
otrok težko animirati, saj so jih živali zelo
zanimale, veliko so spraševali, poskušali
oponašati živali in se ob tem smejali in zabavali. V hlevu so si ogledali kobilo z žre-

betom, ju božali po glavi in hranili z mrvo.
Kobila je z veseljem jedla in s tem spodbudila še druge otroke, da so ji v vedru prinašali mrvo in jo hranili. Čas pri konjičkih
je minil zelo hitro in prestavili so se v hlev
za koze in pritlikave ovčke. Med njimi je
izstopal črn jagenjček, star nekaj tednov,
ki se je zelo rad božal in crkljal. Otroci so
bili navdušeni, želeli so se ga dotakniti,
pobožati in se igrati z njim. Ker so že bili
navajeni hraniti konje, so samodejno začeli prinašati mrvo tudi kozam in ovčkam.
Pravo veselje jih je bilo gledati, kako so poskrbeli za živali. Ljubitelje živali je gospa
Greta nato povabila na domač »štrudelj«
in domač sok. Po malici in ogledu živali so
sledili igranje nogometa, lovljenje, ustvarjanje in gradnja tunelov v peskovniku.
Nekaj punc in fantov je bližnjega velikega
lesenega polža spremenilo v otroški avtobus in se z njim »odpeljalo« na potovanje.
Maja in enajst njenih prijateljev se je veselo igralo, tekalo, skakalo in veselo kričalo.
Ob koncu praznovanja so otroke pogostili
še z domačimi obloženimi kruhki, zraven
pa dodali še sveže narezano zelenjavo. Za
posladek je sledil sladoled in triurno druženje je minilo zelo hitro.«
Mojca Krivec, vodja projekta
KGZS – Zavod CE

ki pokažejo svoje znanje na prirejenem
poligonu. Takšno prireditev smo skupaj
z Društvom lastnikov gozdov izvedli
29. junija 2012 v Mali Brezi pri Laškem.
Lastniki gozdov so se preizkusili v tekmovanju v gozdarskih veščinah. Številni
tekmovalci so obiskovalcem demonstrirali, kako usposobljenega in opremljenega lastnika za delo v gozdu pričakuje
strokovna javnost. Zmagovalci prireditve
so bili vsi, saj so opozorili ostale prisotne,
da delo v gozdu ni za vsakogar, ki zmore
nositi motorno žago! Prireditev so podprli številni sponzorji, med gosti so bili
tudi župan Občine Laško Franc Zdolšek,
direktor občinske uprave Šentjur Jože

Palčnik, vodja celjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Ivo
Trošt. Podpora prireditvi je bila organizatorjem spodbuda, ker se ožje
in širše okolje zaveda pomena stabilnih gozdov, dobro organiziranega
gozdarstva in varnega dela v gozdu.
Na prireditvi smo izpostavili, da je
treba v izogib delovnim nesrečam v
gozdovih upoštevati sledeča načela:
poznati in spoštovati nevarnosti pri
delu v gozdu; poznati tehnike dela in
biti v ustrezni fizični kondiciji; biti
ustrezno opremljen (delovne naprave in varovalna oprema); v gozdu nikoli
delati sam in oddajati dela v gozdu profesionalnim gozdnim delavcem.
Slovenska gozdna posest je mala in
razdrobljena. Zato je lahko vrhunsko
usposobljen in opremljen lastnik gozda, ki na leto poseka nekaj deset dreves,
podoben vozniku osebnega vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem in prevoženimi nekaj deset kilometri na leto po
cestah okoli Laškega, ki se znajde v predmestju Milana in se mora pripeljati do
milanske Scale oziroma ga potem drugi
pripeljejo na pokopališče.
Dušan Debenak, univ. dipl. ing. gozd.

Usposobljeni za
delo v gozdu
Vsak korak v gozdu je korak v
neznano. Strme lege, vlažno, hladno
ali vroče okolje, nevarna in ostra delovna sredstva, slabo usposobljeni
izvajalci del, unikatna drevesa, ki se
drug od drugega močno razlikujejo,
so mali predpogoji za veliko nesrečo. Lani se je v zasebnih gozdovih
zgodilo 18 nesreč z najbolj tragično
posledico, s smrtjo izvajalca del.
Izvedena je bila analiza nesreč pri
delu v gozdovih zasebnih lastnikov. Ugotovljeno je bilo, da je družbena škoda
zaradi vseh nesreč (stroški rehabilitacije,
zavarovalnine, pogrebnine, stroški prizadetih družin …) primerljiva vrednosti
ene tretjine vrednosti posekanega lesa. V
Zavodu za gozdove Slovenije se trudimo,
da bi to stanje spremenili. Zato izvajamo
številne aktivnosti.
Izvajamo tečaje, na katerih usposabljamo lastnike gozdov za tehnično varen
način sečnje in spravila. Udeleženci se
seznanijo s številnimi pastmi, ki prežijo
pri delu v gozdu. Organiziramo prireditve, na katerih dobro usposobljeni lastni-
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Laščani Laščanom
V sredo, 11. julija, je Občina Laško organizirala tradicionalni Dan Laščanov.
Prireditev je bila lep zaključek celodnevnega druženja v mestu. Pred prireditvijo
si je bilo namreč ob dnevu odprtih vrat
Pivovarne Laško mogoče brezplačno
ogledati proizvodnjo piva in degustirati pijače v organizaciji Pivovarne Laško.
Ob 18. uri pa so v Muzeju Laško odprli
razstavo ob 150-letnici Godbe na pihala Laško.

Zaključna prireditev na občinskem
dvorišču je bila namenjena druženju,
obujanju spominov, smehu, zabavi, ogledu starih fotografij in posnetkov mesta.
Udeleženci so se vpisovali tudi v slavnostno knjigo.

Dosežen je bil rekordni vpis, saj se je
v knjigo vpisalo 853 obiskovalcev, ki so
prejeli tudi posebno polnjenje piva Laščan.

Pivo in cvetje 2012

Zbrane sta pozdravila župan Franc
Zdolšek in član uprave Pivovarne Laško Matej Oset, ki sta skupaj s predstavnikom laških pivovarjev prikazala tudi
slovesno točenje piva iz lesenega soda.

Za prijetno vzdušje na občinskem dvorišču so skrbeli godbeniki vaške godbe
Vrh nad Laškim in Godbe na pihala
Laško z mažoretkami. V večernem delu
programa pa sta sledila projekcija filma
Naše mesto Laško in prikaz starih fotografij Laškega in prireditve Pivo in cvetje
v sodelovanju Muzeja Laško, Šmocla in
gospoda Marjana Grešaka.
S. J. in D. G.
Foto: Boris Vrabec
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Med 12. in 15. julijem je Laško že 48.
leto zapored spremenilo svoj vsakdanji
življenjski ritem, saj so ulice mesteca ob
Savinji preplavili obiskovalci iz vse Slovenije in tujine. 48. Pivo in cvetje je ponovno minilo v znamenju vročih glasbenih
nastopov, zanimivih etnoloških in športnih prireditev ter za vrhunec poskrbelo s
sobotnim pisanim ognjemetom in slikovito vodno simfonijo.
Prireditev se je tudi letos, v skladu s
tradicijo, pričela že dan prej z dnevom
Laščanov, ko je generalna pokroviteljica
in letošnja organizatorica prireditve Pivovarna Laško znova odprla svoja vrata.
Podjetje je obiskalo kar okoli 1.500 obiskovalcev.
Glasbeni program je bil tudi letos žanrsko razvrščen na tri različne odre: Laško Club, Laško Zlatorog in Bandidos.
Največ obiskovalcev se je trlo ob največjem odru Bandidos, kjer se je v treh
dneh zvrstilo kar 12 glasbenih izvajalcev,
med drugim tudi ameriški z grammyjem
nagrajeni blues rockerji Gov't Mule, trenutno najuspešnejša rock skupina pri nas
Mi2, unikatni Tabu in vroči hrvaški punk
rockerji Hladno pivo. Prisluhnili smo
lahko tudi atraktivnemu nastopu Laške
pihalne godbe, ki je obeležila 150-letnico delovanja. Na odru Laško Zlatorog so
nedvomno najgloblji pečat pustili nastopi Modrijanov, Ansambla Saša Avsenika, Tanje Žagar in Rock Partyzanov, ki
so mestni trg v vseh treh dneh spremenili
v eno samo plesišče. Na odru Laško Club
na občinskem dvorišču so obiskovalce
navduševali Manouche, skupina Avtomobili pa je bila ob 30-letnici delovanja
deležna posebne pozornosti.

KULTURA IN TURIZEM
Kulturnem centru premierno predstavili
novo igro z vodo in žogo – jet ball, obenem pa je potekal sedaj že tradicionalni
10. Dribl turnir v poulični košarki.

Poleg raznolikega glasbenega dogajanja je bil izjemno pester tudi spremljevalni program, saj je v petek in soboto na
Valvasorjevem trgu potekala etno prireditev Lepo je res na deželi, na kateri sta
se s kulinaričnimi dobrotami, starimi šegami in turističnimi zanimivostmi predstavili KS Sedraž in KS Laško.

Letošnje Pivo in cvetje je potekalo tudi
v znamenju športa, saj so na ploščadi pri

48. prireditev Pivo in cvetje sta do veselega zaključka pripeljala nedeljska ohcet
po stari šegi, ko sta si usodni da dahnila
nevesta Klavdija Dernovšek iz Laškega
in ženin Andrej Kozmus iz Rimskih Toplic, in parada po ulicah mesta ob Savinji
z zaključnim koncertom pihalnih godb.

Kljub slabi sobotni vremenski napovedi, ko so nebo krasile številne strele
v okolici Laškega, pa nam je bilo vreme
vseeno naklonjeno, saj je ognjemet ob 22.
uri znova navdušil neskončno množico
ljudi, ki si je lahko ob zvočni spremljavi
in čudoviti vodni simfoniji napolnila dobesedno vse čute.

Pivo in cvetje ponovno več kot uspešno
Največja turistična prireditev v Sloveniji je letos potekala že oseminštiridesetič. O pestrosti programa in uspešnosti izvedbe smo govorili z vodjo
prireditve in članom uprave Pivovarne
Laško Matejem Osetom.
Za vami je že 48. prireditev Pivo in
cvetje. Kakšna je vaša ocena letošnjega
dogodka?
Laško se je že 48. leto zapored za nekaj
dni v juliju spremenilo v največje zbirališče glasbenih in etnoloških navdušencev, saj je od 12. do 15. julija spremenilo
svoj običajni življenjski ritem in na ulice
privabilo neskončne množice ljudi. Kljub
slabši vremenski napovedi smo prireditev izpeljali zelo dobro, s pozitivnimi vtisi tako glasbenih, kulturnih in gostinskih
delavcev kot tudi samih obiskovalcev.
Konec koncev pa nam je tudi vreme pri-

MPL
foto: Mediaspeed in Boris Vrabec

zaneslo, saj so predvsem v soboto povsod
okoli Laškega divjale nevihte.
Koliko ljudi je obiskalo štiridnevno
prireditev?
Zaradi brezplačnih ogledov prireditev
je točno številko nemogoče podati, a glede na približne izračune organizatorjev
bi lahko rekli, da je prireditev tudi letos
obiskalo podobno število kot prejšnja
leta – nekje med 120.000 in 140.000 ljudi.
Ob katerem glasbenem odru se je trlo
največ obiskovalcev?
Nedvomno je bilo največ obiskovalcev ob največjem in najglasnejšem odru
– to je bil oder Bandidos ob Savinji, na
katerem se je v treh dneh zvrstilo 12 glasbenih skupin. Prav tako je bil izjemno
dobro obiskan oder Laško Zlatorog, kjer
smo gostili glasbenike narodno-zabavnega in pop žanrov.
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Letos ste gostili tudi ameriške blues
rockerje Gov't Mule.
Skupino Gov't Mule, ki jo vodi z grammyjem nagrajeni kitarski virtuoz Warren
Haynes, smo letos povabili na Pivo in cvetje, da bi na prireditev privabili glasbene
sladokusce iz vse regije. Z nastopom tako
kakovostne skupine tudi uresničujemo
cilj Pivovarne Laško kot generalnega pokrovitelja ter letos organizatorja Piva in
cvetja, da ob pestri ponudbi turistično-zabavnih in etnoloških dogodkov obiskovalcem ponudimo tudi kakovosten

in atraktiven glasbeni program. Pivo in
cvetje smo tako prvič uspeli uvrstiti tudi
na koledar poletnih glasbenih festivalov.
Zadovoljni smo tudi z dejstvom, da se je
v četrtek ob nastopu skupine zbrala množica gostov iz tujine, od katerih večina
prejšnja leta ni vedela za našo prireditev.
Vsekakor nameravamo ta glasbeni koncept še dodelati in z njim nadaljevati.
Poleg pestrega glasbenega programa
so bile izjemno zanimive tudi spremljevalne tradicionalne etnološke priredi-

tve. Katere so letos privabile največ ljudi?
Vse prireditve na Pivu in cvetju so
izjemno zanimive in morda smo jih do
zdaj še premalo poudarjali. Vsaka pa privlači različne obiskovalce. Poleg Ohceti po stari šegi, dogodka Lepo je res na
deželi in športnih aktivnosti – poulične
košarke in jet balla je bila dobro obiskana
tudi razstava o 150-letnici Laške pihalne
godbe, seveda pa sta že po tradiciji največ
vzdihljajev občudovanja požela sobotni
ognjemet in vodna simfonija.

Hortikulturno društvo Laško na Pivu in cvetju 2012

Hortikulturno društvo Laško je leta
1963, dve leti po ustanovitvi društva,
prvič organiziralo manjšo cvetlično razstavo. Ob tem se je takratnemu vodstvu
društva na čelu s takratnim predsednikom društva, direktorjem laške pivovarne Ivanom Vodovnikom, porodila
zamisel, da bi turistom, kot tudi domačinom v Laškem ponudilo še kaj več. Tako
so se dogovorili, da naslednje leto poleg
cvetlične razstave organizirajo še kakšne
druge prireditve.
Starejši se bodo spomnili, da so se prva
leta na nekakšnem sejmu predstavljala
vsa laška podjetja od takratnega Bora,
Volne, Rudnika, zdravilišča, kmetijske
zadruge, Izbire, Komunale in druga. Sodelovala je celo postaja milice, saj so promet urejali, seveda pod mentorstvom,
kar miličniki pionirji. Glavno vlogo pa je
seveda igrala Pivovarna Laško. Pivovarna
je takrat v določenih urah po ulicah delila pivo, Merx je imel brezplačne pokušine
Minas kave itd. Podmladek hortikulturnega društva je obiskovalcem delil šopke
cvetja. Članice in člani hortikulturnega
društva so razvažali cvetlična korita, in
sicer zjutraj na most, zvečer z mostu in
se seveda jezili na tiste, ki so pulili in v
Savinjo metali cvetje iz »špic koritov«
na starem železnem mostu. Prav tako so
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zjutraj ob pomoči gasilcev
cvetje s čolni prevažali po
Savinji do zasidranih in
pobarvanih zračnic, zvečer pa ga zamenjali z baklami. O navdušenju, razpoloženju ob pripravah
pred samo prireditvijo ni
govoriti. Spomniti se je
treba na članice hortikulturnega društva, ki so kar
nekaj dni prej pletle zelene vence za na most in
okna, na laške šivilje, ki so
šivale zastavice, električarje, vodovodarje, domače gostilničarje, ki so pripravljali
svoje »šanke« in druge.
Letos bi morala biti ta prireditev že devetinštiridesetič. Odpadla je samo v letu
1984 zaradi gradnje mostu. Veliko pa ni
manjkalo, da je tudi letos ne bi bilo. Bila
bi velika škoda. Tako za samo mesto, za
razna društva in vse, ki sodelujejo na
njej. Saj jim prav ta prireditev omogoči,
da se predstavijo, družijo itd. Brez njih pa
Piva in cvetja tudi ne bi bilo. Glede na to,

da je Hortikulturno društvo Laško krivo, da se je vse skupaj sploh začelo, res ni
bilo razloga, da se ne bi odzvali povabilu
Pivovarne Laško kot letošnjemu prireditelju, da ne bi še naprej sodelovali pri
organizaciji te prireditve in da se ta ne bi
ohranila.
Kljub vsem zapletom smo potem v
pomanjkanju časa v društvu uspeli s pomočjo komunalnega podjetja okrasiti
most, s prijateljskimi društvi pa tako kot
pretekla leta sestaviti cvetlični del nedeljske parade. Žal pa nam zaradi samega
koncepta dela v zadnjih letih ni uspelo
urediti razstave cvetja. Svet in prireditev
se nista podrla, tudi v preteklosti so bila
leta, ko zaradi takih in drugačnih razlogov ni bilo razstave. Res pa je, da vse od
leta 1983 ni bilo prireditve, da ne bi bilo
razstave cvetja. Upamo, da se bodo zadeve v zvezi z organizacijo uredile in da dočakamo vsaj 50-letnico te prireditve.
Predsednik
Hortikulturnega društva Laško
Anton Vodišek

KULTURA IN TURIZEM

Zlatorog – zmeraj
zmerno!
25-letnico smo proslavili delavno. Letošnje Pivo in cvetje je spet združilo našo
delovno moč, predvsem moč izvršnega
odbora s predsednikom Zvonetom Zalokarjem na čelu. Zavzeli smo prostor pred
hotelom Hum in obiskovalcem nudili
pijačo in hrano. Klub ljubiteljev laškega
piva Laško (KLLP) šteje 45 članov. Naš
moto je vzgoja pivcev piva: pij manj, a to

dobro pivo!
Naše želje po druženju, ki je v današnjem času še kako dobrodošlo, uresni-

čujemo na vsakomesečnih sestankih na
sedežu KLLP v gostilni Čater na Marija
Gradcu vsak prvi petek po petnajstem.
Sicer pa organiziramo rojstnodnevna
praznovanja, zlasti okrogle obletnice, več
enodnevnih izletov in ekskurzij, jeseni pa
tudi večdnevni izlet.
Naša vesela in delovna družba je skupina ljudi, ki spoštuje tradicijo Pivovarne
Laško, pomaga pri promociji pijač in se
trudi, da se o nas sliši dober glas.
Fanika Wiegele
foto: Boris Vrabec

Tretje druženje z društvi ob košnji v Šentrupertu
Tudi tretje druženje društev in skupin,
povezanih v Etno odboru Jureta Krašovca Možnar, z namenom je uspelo. Pripravili smo ga prvo soboto v juliju, v dneh,
ko je sonce močno pripekalo, marsikomu
jemalo sapo in voljo in so nekateri že veselo uživali na dopustu. A mi se nismo
pustili. Tudi letošnji organizatorji Kulturno društvo Šentrupert so se potrudili
in pripravili kar precejšen kos travnika
s prvo travo, da ga je okrog 40 koscev
uspelo pokositi v poldrugi uri, okrog
20 grabljic pa raztrositi redi in redkejšo
travo z vrha spraviti nižje v dolini in izpod grmičevja. Gospodar Milan Horjak
je skupaj z gospodinjo poskrbel, da se je
koscem in grabljicam dobro postreglo,
oblački so občasno prekrili sonce, da je
bila pripeka znosnejša in tako smo dočakali tudi »likof«, ki se je dodobra prilegel
po napornem delu. Takrat so se kosci in
grabljice zavrteli v družbi imenitnih godcev, vsi so člani vaške godbe iz Svetine s
Francijem Kaplom in Ivanom Ulago na
čelu, kar nam je bilo še posebej v veselje.
Ob zaključku, ki se je potem hitro pomaknil pozno v noč, smo si obljubili, da se
drugo leto zopet dobimo na novem druženju z namenom v drugem kraju. Takrat
pričakujemo, da si bodo čas vzela tudi
tista društva, ki smo jih tokrat pogrešali.

Po napornem delu se je prilegla obilna malica

Na Pivu in cvetju s štirimi projekti
Letošnja organizatorka Piva in cvetja
Pivovarna Laško nas je povabila k sodelovanju in v razmeroma kratkem času
nam je v Etno odboru Možnar uspelo
pripraviti štiri projekte, s katerimi smo se
aktivno vključili v prireditve in jim pridali pridih izvirnosti, domačnosti in značilnosti domačega okolja.
Že 11. leto smo nadaljevali z organizacijo in pripravo prireditev Lepo je res na
deželi, ki sta jih v dveh večerih, vsakič na
svojstven in zanimiv način zapolnili krajevni skupnosti Sedraž in Laško s predstavitvijo krajev, njihovih značilnosti,
društev in bogatimi glasbenimi vložki.
Samo vsebino bodo kraji morda ob priložnosti še sami podrobneje predstavili.
Mi lahko samo rečemo, da so se po svojih najboljših možnostih in časovni utesnjenosti zares potrudili, zato se jim ob
tej priložnosti za sodelovanje iskreno
zahvaljujemo. Prireditvi sta potekali v
prijetnem okolju, ki se ga je organizator
skupaj z Nevenko Fantinatto potrudil še
posebej lepo pripraviti, dogajanje pa so
popestrili tudi številni stojničarji z bogato ponudbo domače in umetne obrti ter
dobrotami in godbeniki Laške pihalne
godbe, ki so prihajali v goste k posameznim krajem.
Poulično dogajanje so dva večera zapolnili člani KD Antona Tanca, strelsko
društvo iz Male Breze, KD Miklavž in Likovno društvo Laško. Predstavitev zagotovo poživi dogajanje v samem mestu, žal
pa smo bili na enem prizorišču nasproti
trgovine Železnina s strani arogantnega
znanega lastnika ene od trgovin z oblačili nezaželeni, zato so sodelujoče skupine
zapustile prizorišče in se odmaknile drugam, kar je nanje pustilo slab in neprijeten vtis. Eni si pač lahko privoščijo vse.
Tretji projekt, ki smo ga pripravili v

okviru etno programa, je Ohcet po stari
šegi. Skupaj z organizatorji smo letos pripravili že 25. ohcet zapored. Prireditev,
ki ima pridih najstarejše javne ohceti s
pravim poročnim parom na Slovenskem,
vsakič daje posebno etnografsko vsebino
celotni prireditvi. Letos smo poročili že
44. par, ki so mu poleg domačih družbo
delali igrani svatje iz KD Antona Tanca
in KUD Šentrupert. Kot ste lahko prebrali že v prejšnji številki biltena, sta se
letos poročila Klavdija Dernovšek iz Trnovega in Andrej Kozmus iz Brstovnice.
Hvaležni smo vsem podjetjem, zasebnikom, ustanovam in posameznikom, ki
so se kljub manj ugodnim časom vsak po
svojih možnostih odločili darovati paru
in sodelovati z nami. Še posebej velja
zahvala Zlatarstvu Gajšek iz Šentjurja,
Občini Laško z županom Francem Zdolškom ter vodstvu Pivovarne Laško in
članu uprave Mateju Osetu, ki je v imenu
organizatorjev izročil darilo mladoporočencema.
Društva in skupine, povezani v Etno
odboru, pa so tudi tokrat v velikem številu sodelovali v etnografskem delu parade, ki je bila letos sestavljena iz ohcetnega dela in predstavitvijo nekaterih
opravil pod skupnim naslovom Od setve
do kruha.
V vseh omenjenih projektih je skupaj
sodelovalo nekaj manj kot petsto udeležencev in z zadovoljstvom lahko zaključimo, da je bilo naše sodelovanje v okviru
Piva in cvetja obsežno, prijetno, zahtevno
in tudi naporno. Vsem sodelujočim iskrena hvala za sodelovanje, še posebej pa
se zahvaljujemo nosilcem posameznih
projektov: Nevenki Fantinatto, Bogomili Košec Kajtna in Ivanu Jelencu.
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Iz pouličnega dogajanja s Tanci

27. prikaz starih ljudskih šeg in
delovnih opravil občine Laško
bo zadnjo avgustovsko soboto v
Jurkloštru
V Etno odboru se venomer nekaj dogaja. Medtem ko nekateri dopustujejo,

Poletje v Muzeju Laško
Druga polovica junija je v Muzeju
Laško že tradicionalno v znamenju naših najmlajših. Razstava Vrtec na ogled
postavi s svojo pisano domišljijo vedno
najde pot do naše pozornosti in privabi zvesto občinstvo. Tokrat so se otroci
predstavili s podnaslovom Likovna umetnost v Vrtcu Laško, kar je pomenilo, da
so bila na ogled njihova dela, nastala v
različnih risarskih, grafičnih in oblikovalskih tehnikah. Od preprostih potegov
s svinčnikom ali barvico do zahtevnejših
odtisov in sestavljank: likovna in oblikovalska ustvarjalnost naših malčkov je
imela v izteklem šolskem letu skozi raznolike projekte še posebej prosto pot
in možnosti. Še ena posebnost letošnje
razstave pa je bila v tem, da so tokrat sodelovali vsi oddelki iz prav vseh enot in
tudi družinsko varstvo. Ni čudno torej,
da se je po končnem izboru najbolj posrečenega in izpovednega izluščil prikaz,
ki je enostavno izstopal po kvaliteti izdelkov, upoštevajoč rosna leta ustvarjalcev.
Nadebudni umetniki pa so nam seveda
tudi s petjem pričarali razigrano veselo
popoldne ob odprtju razstave ter nas za
kratek čas iz sive realnosti povabili v svoj
svet.
Umetniška prizadevanja vrtcev naše
občine so si lahko ogledali tudi obiskovalci Poletne muzejske noči – sedaj že dese-
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se v nekaterih društvih in skupinah in
samem Etno odboru JK Možnar že vneto pripravljamo na prireditev v Jurkloštru. Tam bo namreč že 27. prikaz starih
ljudskih šeg in delovnih opravil občine
Laško, ki bo tokrat povezan z različnimi
opravili in šegami od jeseni do poznega
poletja pod skupnim naslovom Od setve
do kruha. Pripravljamo tudi ponudbo
različnih pekarskih izdelkov izpod rok
odličnih pekarskih mojstrov.
Ob tej priložnosti bo postavljena posebna razstava različnih predmetov in
orodij, ki so se uporabljala pri tovrstnem
delu, in nekaj fotografij iz našega dosedanjega snovanja, povezanega s to tematiko.
Prireditev sicer sodi v sklop prireditev ob
krajevnem prazniku Jurkloštra. Organizatorji, Etno odbor Jureta Krašovca Možnar, KD Prežihovega Voranca Jurklošter

in Krajevna skupnost Jurklošter, vas torej
vabijo v soboto, 25. avgusta, ob 14.30,
na dvorišče kartuzije v Jurkloštru, kjer
bo potekala celotna prireditev. Po njej pa
bo veselo druženje z ansamblom Fantje
izpod Lisce.

to leto zapovrstjo potekajoče vseslovenske
prireditve, ko se sodelujoči muzeji spremenijo v otočke luči, ki oživljajo in osvetljujejo mestna središča, četrti in trge. 16.
junija je tudi naš muzej ponovno zavit v
poltemo pričakal goste in na plan privabil
na poznejšo uro vajene muzejske zgodbe.
Tokrat v lepem, jasnem nočnem nebu,
ko bi, kot je z nasmeškom dejala ena od
obiskovalk, po dveh neuspešnih poskusih
končno bilo mogoče opazovanje zvezd z
močnim teleskopom in ob razlagi astrologa. Če bi le vedeli vnaprej …

jevno zgodovino, da termalnega piva ne
omenjamo posebej.

Je pa zato bilo prijetno sproščeno vzdušje
ob večerni projekciji igrano-dokumentarnega filma Pivovar Simon Kukec, saj
se je zaradi izrednega zanimanja do polnoči film zavrtel kar dvakrat, vmes pa ni
manjkala tudi živahna razprava o pravkar videnem. Simonu Kukcu pripada
čast biti »oče laške pivovarne« in gotovo
je tudi zato dokumentarec, ki je nadaljevanje lanskoletne osrednje razstave in ga
je moč kupiti na DVD-ju, tudi tako pritegnil. Njegove Združene pivovarne Žalec
in Laški trg so s poslovno uspešnostjo
in narodno zavednim gospodarjenjem
navsezadnje globoko zarezale v našo kra-

Vlado Marot

Letošnja osrednja razstava v Muzeju
Laško pa seveda pripada spoštovanja vredni obletnici naših godbenikov. Umeščen
v Dan Laščanov, točno med pivovarske
odprte duri in iskanje prostih sedežev na
večernem druženju na občinskem dvorišču, je bilo odprtje razstave 150 let Laške
pihalne godbe dogodek, vreden obiska.
Naše godbe ni treba predstavljati, glas
o njenem mojstrstvu in vrhunski muzikalnosti se razlega daleč prek meja, obletnica je le priložnost za pogled nazaj in
ponosen poklon do sedaj doseženemu in
doživetemu. Seveda so nam zaigrali, z zavidljivo mladostno ubranostjo, in seveda
so nam zaplesale »njihove« prikupne in
spretne mažorete, neločljivi del te zgodbe. Poldrugo stoletje pa je dolga doba in
govorci so izpostavili mejnike ob prehojeni poti, predvsem pa tisto bistveno, kar
je godbo spremljalo vselej in obdržalo
skozi čas – prijateljstvo in druženje v ljubezni do glasbe ter želja po izpopolnjevanju izvedbe vedno spreminjajočega se repertoarja. Ob odprtju je seveda teklo tudi
pivo, spomin na dobrotnika in pokrovi-
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telja godbenikov, Pivovarno Laško, ki jim
že od nekdaj stoji ob strani. Tudi avtorji
razstave prihajajo iz vrst godbenikov,
kjer skozi sliko in besedo beležijo delo
svojih predhodnikov in utrip današnjega
časa, ki narekuje nove oblike glasbenega
pristopa in predstavitve. Popeljemo se v
preteklost in sedanjost: poučimo se lahko o dejanskih začetkih godbe in kako jo
je življenje in nemirno morje zgodovine
premetavalo sem ter tja. Lahko pa se tudi
naužijemo bližnjega spomina na sodelovanja in nastope, tekmovanja in gostovanja, pokukamo v zakulisje bobnarske
skupine in mažoret in še veliko zanimivosti o tem in onem. Odgovor, zakaj je laška godba postala in ostaja nepogrešljiv,
priljubljen košček našega kraja dobimo
tukaj. Če še niste našli časa za to, razstava v Muzeju Laško bo na ogled do konca leta, pričakujemo vas.
Aljaž Majcen, Stik

Košarkarji na vozičkih v Treh lilijah

Za konec še ena od zanimivejših
zgodb. Med reprezentanti iz BiH je igral
tudi Izet Sejmenović, ki je v letih 1988
do 1990 igral kot zdrav košarkar v zasavskih ekipah (Rudar in Hrastnik), pozneje še v Slavonskem Brodu. Med vojno v
BiH je bil ranjen in tako postal invalid, a
brez košarke ni mogel, tako da sedaj kot
profesionalni košarkar na vozičku igra
košarko v italijanski ligi. S prvenstvom
Laškem so bili zadovoljni vsi udeleženci,
motila jih je le izredna vročina v dvorani,
saj se je temperatura na finalni dan dvignila do 32 stopinj Celzija.
Aleš Antauer, Stik

Ustvarjalna doživetja

Med 24. in 30. junijem so bili gostje
Treh lilij košarkarji na vozičkih na evropskem prvenstvu skupine B. Košarkarji in
njihova vodstva so prišli k nam iz desetih različnih držav, in sicer: iz Avstrije,
Bosne in Hercegovine, Češke, Francije,
Hrvaške, Litve, Rusije, Švice, Ukrajine
in Slovenije. Fantje in dekle (kot zanimivost: v litvanski reprezentanci je bilo
tudi dekle) so prikazali veliko znanja in
borbenosti na košarkarskem igrišču, kar
je bilo videti na vseh 29 tekmah, ki so se
odvile v sedmih dneh prvenstva. Najboljše so se odrezali Francozi, ki so v finalu
premagali odlično ekipo BiH. Slovenci
so na koncu zasedli sicer pričakovano
6. mesto. Prvenstvo je z obiskom in podeljevanjem medalj počastil predsednik
Republike Slovenije Danilo Türk. Košarkarje so prišli pozdravit tudi slovenska
reprezentanta Goran Jagodnik in Samo
Udrih ter generalni sekretar Košarkarske
zveze Slovenije Iztok Rems. Košarka na
vozičkih se igra na normalnem košarkarskem igrišču in praktično po identičnih
pravilih, kot jih poznamo tudi drugače.

V okviru projekta Ustvarjajmo vas ob
Dnevih evropske kulturne dediščine in
obeležitvi svetovnega dneva turizma vabimo na naslednje prireditve.
V soboto, 22. septembra, bomo od
10. do 12. ure v Čebelarstvu Blagotinšek, Jagoče 13c, spoznavali poezijo
kmetijstva, čebelarstvo. Pričeli bomo z
ogledom čebelnjaka, bogato okrašenega
s panjskimi končnicami, ki predstavljajo
pravo etnografsko zakladnico Slovenije,
in vrtom medovitih rastlin. Ob tem nam
bo naš gostitelj Jože Blagotinšek predstavil življenje kranjske sivke. Poznate člane
čebelje družine, njihovo medsebojno sporazumevanje in nepogrešljivo vlogo pri
ohranjanju naravnega okolja? Ste že slišali
za medičino in mano? Veste, da so čebelji
pridelki in izdelki iz njih prava zakladnica
zdravja in dobrega počutja? O slednjem se
bomo prepričali ob degustaciji medenih
dobrot. Izvedeli bomo tudi več o apiterapiji, vedi, katere utemeljitelj je dr. Filip
Terč. Za spomin na naše druženje si bomo
izdelali knjižno kazalko s čebelico, vlito iz
čebeljega voska. Ob tem bomo spoznali
štiri najpomembnejše čebele v slovenski
kulturi in tako obogatili znanje s področja
književnosti. Tudi pregovorov o čebelah
ne bo manjkalo. Prireditev z naslovom
Po čebeli se vižej je namenjena družinam z majhnimi otroki.
V torek, 25. septembra, si bomo od
9. do 13. ure ogledali galerijo Piros v
Globočah 15a pri Vojniku. Galerija daje

velik poudarek prenosu znanja grafičnih
tehnik na mlajše rodove, zato so v okviru
letošnjih DEKD v goste vabljene šolske
skupine. Po kratki predstavitvi galerije
in njenega poslanstva, to je ohranjanja
tiskane dediščine, bo sledil ogled grafičnih ciklusov Jožeta Žlausa (Belokranjske
pisanice, Doroteja Hauser, Božena Nemcova, Lepote Slovenije, Znamenite osebnosti na območju Vojnika, Celja, Štor in
Laškega) in zbirke grafičnih listov drugih
mojstrov grafike (Maleš, Jakac …), zbirke
ex-librisov, zbirke starih knjig in razglednic, etnološke zbirke, mini grafičnega
muzeja in kopije Valvasorjeve in Gutenbergove grafične preše. Sledil bo prikaz
njene uporabe, ob tem pa bodo izdelane
knjižne kazalke z reliefnim odtisom podobe Božene Nemcove, znamenite češke
pisateljice in pravljičarke, ki jo bo vsak
udeleženec prejel v nadaljnjo dodelavo in
spomin na druženje.
V soboto, 29. septembra, si bomo ob
16. uri pod strokovnim vodstvom Travice Maleš Grešak ogledali manj znana
dela Mihe Maleša, njenega očeta, akademskega slikarja in grafika, ki sodi med
tiste slovenske umetnike, ki so zapustili
največje ustvarjalne opuse 20. stoletja.
Na razstavi z naslovom Čista umetnina
je religiozna sama po sebi si bomo med
drugim lahko ogledali tudi njegove študije za freske. Po ogledu razstave se bomo
odpeljali na Šmihel. Do ene najlepših
cerkva v Sloveniji, ki so jo začeli graditi leta 1637, je dal med leti 1642 in 1648
škof Cobelli postaviti sedem kapelic križevega pota. Ohranile so se štiri, zadnja
je posvečena sv. Mihaelu in ima zvon,
na katerega zazvonijo romarji. Ogledali
si bomo obnovo te kapelice, s katero je
investitor Miha Dergan pričel letošnjo
pomlad pod strokovnim vodstvom Petre
Rems, ki nam bo predstavila uporabljene
restavratorske tehnike. Dogodek, ki se bo
izvedel dan pred tradicionalno šmihelsko
nedeljo, je namenjen vsem ljubiteljem
umetnosti in kulturne dediščine.

Restavratorka Petra Rems pri delu na obnovi kapelice
sv. Mihaela

Več informacij: TIC Laško, GSM: 041
983 123
Marina Bezgovšek, Stik
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ABONMA MAVRICA POLK IN
VALČKOV
Ansambla VIHAR in POGUM
sreda, 17. oktober 2012, ob 19.30

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Spoštovani abonenti in
obiskovalci Kulturnega
centra Laško!
Hitro se približuje čas, ko se bomo v
Kulturnem centru ponovno nasmejali ob
komedijah, uživali ob koncertih domačih
in tujih gostov ter se zabavali na koncertih Mavrice polk in valčkov. V Stiku imamo že pripravljen program prireditev za
prihajajočo sezono 2012/13.
Naj vas povabimo k vpisu v naslednje
abonmaje.

ABONMA LAŠKO
IT'S TIME FOR JAZZ, ANDREJ TOPLIŠEK
torek, 23. oktober 2012, ob 19.30
MATJAŽ ROBAVS ob spremljavi citrarja TOMAŽA PLAHUTNIKA
četrtek, 13. december 2012, ob 19.30
VLADO KRESLIN
februar 2013, ob 19.30

GLEDALIŠKI ABONMA
Monokomedija STAR FOTR, SiTi Teater BTC, Kreker
oktober 2012, ob 19.30
Režija: Jure Zrnec
Igra: Janez Hočevar Rifle
Komedija SLJEHRNIK, Gledališče Koper in SNG Nova Gorica
november 2012, ob 19.30

Režija: Vito Taufer
Igrajo: Iztok Mlakar, Marjuta Slamič,
Rok Matek, Teja Glažar, Igor Štamulak,
Ajda Toman, Ivo Barišič in Radoš Bolčina. Instrumentalni trio: David Trebižan
– klavir, David Šuligoj – kontrabas in Roman Kobal – bobni
Komedija LIMONADA SLOVENICA,
Prešernovo gledališče Kranj
januar 2013, ob 19.30
Režija: Vinko Möderndorfer
Igrajo: Aljoša Ternovšek, Miha Rodman
k. g., Vesna Jevnikar, Tine Oman k. g.,
Vesna Pernarčič, Borut Veselko, Darja
Reichman, Peter Musevski, Matjaž Višnar, Vesna Slapar
Komedija VITEZ ČUDES, Mestno gledališče ljubljansko
februar 2013, ob 19.30
Režija: Luka Martin Škof
Igrajo: Gašper Tič, Jure Henigman, Boris Ostan/Milan Štefe, Matej Puc, Lotos
Vincenc Šparovec, Jernej Čampelj k. g.,
Marko Simčič k. g., Tjaša Železnik, Nika
Rozman/Tina Potočnik, Mojca Funkl,
Jure Kopušar – AGRFT
Komedija SLOVENSKA MUSKA od A
do Ž, Špas teater
marec 2013, ob 19.30
Režija: Lado Bizovičar
Igrajo: Lado Bizovičar, Gašper Konec,
Miha Debevc
Točni datumi predstav bodo objavljeni v
mesečnih napovednikih prireditev.

Dobro in slabo o e-knjigah
Poletje res ni najprimernejši čas za strokovno razmišljanje,
pa vendar, če nas kdo izzove, tudi v svežem jutru ali prijetnem
večernem hladu človek sam pri sebi pristane, da prebere tudi kaj
bolj zahtevnega, da že malo pomisli na jesenske obveznosti, na
leto naprej ali pa na daljše obdobje, morda kar na prihodnost.
Podobno kot lani nas tudi letos sredi poletja spodbuja k
razmišljanju dr. Kovač, založniški strokovnjak, predavatelj na
oddelku za bibliotekarstvo na filozofski fakulteti v Ljubljani,
občasno pa tudi politični komentator, o prihodnosti knjige, nje-
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Ansambla PAJDAŠI in NEMIR
sreda, 21. november 2012, ob 19.30
Ansambel PETKA in skupina GADI
sreda, 19. december 2012, ob 19.30
TRADICIONALNA MAVRICA Z LAŠKIMI ANSAMBLI
sreda, 16. januar 2013, ob 19.30
ZAKLJUČNI KONCERT MAVRICE
POLK IN VALČKOV
sreda, 20. marec 2013, ob 19.30
Vpis abonmajev poteka v TIC-u Laško
vsak dan od ponedeljka do petka med
8.00 in 17.00 ter ob sobotah med 9.00
in 12.00. Abonma lahko rezervirate ali
podaljšate tudi po telefonu 03 733 89 50
ali po e-pošti tic@stik-lasko.si.
Do 10. septembra 2012 si lahko lanskoletni abonenti rezervirate svoje dosedanje sedeže. Pri vpisu po tem datumu vam
istega sedeža ne moremo več zagotoviti,
saj bodo sedeži na razpolago novim abonentom.
Ugodnosti nakupa abonmaja:
– zagotovite si stalni sedež;
– 10–20-odstotni abonentski popust;
– sprotno obveščanje o prireditvah;
– popusti pri drugih prireditvah v organizaciji Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško.
Vljudno vabljeni v Kulturni center Laško.
Andreja Križnik, direktorica Stika

nem sožitju z e-knjigo, o prednostih ene in druge, o založništvu, knjižnicah … Menimo, da si zaslužita pozornost njegova
prispevka v sobotnih prilogah Dela 21. in 28. julija, v katerih
pravi, da bo spopad med staro in novo bralno tehnologijo, med
knjigo na papirju in e-knjigo zapleten proces. Na elektronskem
nosilcu je možno hraniti bistveno več vsebin kot na klasičnem
(v eni e-knjigi na desetine metrov klasičnih knjig), tudi brskanje
in iskanje po njih je enostavno. Prenos elektronskih vsebin na
daljavo je stvar sekund ali minut. Na drugi strani pa vemo, da je
e-knjiga bolj krhka in ranljiva od klasične, da so digitalna skladišča oz. e-oblaki, v katerih nekaj velikih svetovnih korporacij
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hrani e-vsebine, bolj izpostavljeni naravnim in družbenim katastrofam. Nenazadnje korporacije, katerih glavni cilj je dobiček,
tudi hitro propadajo in nastajajo nove in e-publikacije so tako
v manj varnih rokah, kot so skozi stoletja se razvijajoče mreže
knjižnic in knjigarn. Klasične knjige lahko beremo še sto ali več
let po njihovem nastanku, e-knjige pa so povsem odvisne od
tehnološke opreme, ko ta zastari, kar se zgodi v nekaj letih, jih
je treba prenesti na nov nosilec ali pa postanejo neuporabne.
Branje stare knjige je povsem individualno početje, pri e-knjigi
pa e-knjigotržec ve, kaj beremo, lahko spremlja naše bralne navade, lahko programira, kaj nam bo ponudil in prodal. Lahko
spremlja tudi interese in zanimanja skupin, narodov, jih na svoj
način usmerja.
Obstaja še veliko prednosti klasične knjige pred e-različico.
Običajno je lepo oblikovana, na takšnem ali drugačnem papirju, lahko listamo po njej, jo tipamo, skratka nam je ljuba tudi
kot predmet. V e-knjigi pritiskamo po plastični aparaturi, drsimo po zaslonu, se zgubljamo v povezavah, v interaktivnem branju, kar vse povzroča v nas drugačna ravnanja, občutke, drugačne vrste zbranosti, drugačne nevro-psihološke procese. N.
Carr v knjigi Plitvine s podnaslovom Kako internet spreminja
naš način razmišljanja, branja in pomnjenja razlaga, kako vse to
spreminja naše možgane. Tudi Kovač pravi, da posledice tega
prehoda niso zgolj površinske in da v digitalno morje ne velja
skočiti na vrat na nos. Z e-knjigo se širi branje v angleščini, ki
je že močno prisotno tudi na naših univerzah, v znanosti in zaključuje, da je sobivanje tiskanih in elektronskih knjig v interesu
vseh razvitih družb. Slovenci pa imamo kot majhen narod še
več razlogov, da smo previdni in da skrbimo za dobrobit slovenske knjige.
Metka Kovačič

Pričakovanja so bila presežena
V prejšnji številki biltena smo za kresni večer napovedali
knjižnični večer na gradu, in sicer predstavitev knjig za novo
sezono bralne značke s koncertom citrarke Janje Brlec z gostoma violinistom Petrom Napretom in vokalistom Boštjanom
Korošcem. Pogovor o dobrih knjigah, izbranih za skupno branje, je potekal v grajski sobani, kar je pripomoglo k vznesenemu vzdušju. To se je nadaljevalo tudi na zelo lepem koncertu
glasbenih gostov. Obisk večera je bil lepši, kot smo pričakovali, saj smo prostor znotraj grajskega obzidja povsem napolnili.

Razpoloženje je bilo prav takšno, kot se za kresni večer spodobi,
in upamo, da nam bo veliko tako prijetnih trenutkov poklonilo
tudi branje knjig, izbranih za bralno značko. Lepo povabljeni k
branju.

Metka Kovačič

Vedno lepe knjige
Spodbujanje in razvijanje bralne kulture je ena osnovnih dejavnosti splošnih knjižnic. To je posebej pomembna naloga v
času, ko veliko beremo na spletu, mobilnih napravah, drugih
medijih in smo pri tem premalo pozorni na to, kaj beremo. Pomen branja leposlovja, še posebej kvalitetnega, knjižničarji poudarjamo vsakodnevno z našim svetovalnim delom. Poleg tega
v Knjižnici Laško že peto leto poteka Bralna značka za odrasle,
zaključili smo projekt Beremo slovenske avtorje, v poletnem
času pripravljamo Mačka v žaklju, sodelujemo pri regijskem
projektu Priporočamo, vseskozi izpostavljamo kvalitetne knjige
itd.
Naša tovrstna prizadevanja letos dopolnjujemo še z akcijo
Vedno lepe knjige. Ob izposojnem pultu je stojalo z dobrimi
romani, pripovedmi, zgodbami, ki so izšle pred nekaj ali več leti.
Bralci najrajši posegate po novostih in trenutnih uspešnicah, ob
tem pa morda pozabite na knjige na vseh policah, na bisere, ki
se skrivajo med njimi. Mi smo jih poimenovali Vedno lepe knjige. Izbor stalno dopolnjujemo, osvežujemo in vam v branje priporočamo dela, ki jih sicer verjetno ne bi opazili.
Vrh naših prizadevanj za promocijo branja kvalitetnih knjig
pa bo tudi letos konec oktobra, ko bomo na osrednji prireditvi
bralnih akcij gostili Alenko Rebula. Dobro znana tržaška psihologinja in pesnica bo spregovorila o pomenu branja. Potrudili
se bomo, da vam bo večer ostal v čim lepšem spominu in vas še
dodatno spodbudil k dobremu branju.
Matej Jazbinšek

Tudi letos medgeneracijski projekt računalniškega
izobraževanja Simbioza v Knjižnici Laško
Vseslovenski projekt Simbioza, pri katerem so mladi prostovoljci svoje računalniško znanje posredovali starejšim, je bil lani
nadvse uspešen. Zato se bo letos nadaljeval, priključili pa se
mu bomo tudi v knjižnicah v Laškem in Rimskih Toplicah.
Potekal bo med 15. in 19. oktobrom ob 9. in 16. uri. Ob spoznavanju računalnika, programa za pisanje Word, interneta in
elektronske pošte bo letos poudarek tudi na uporabi družabnih
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omrežij (Facebook) in mobilnega telefona. Lani se je v naših
knjižnicah izobraževalo veliko starejših. Letos je vsebin še več,
med njimi so tudi nove. Zato vas prijazno vabimo k udeležbi.
Prijavite se lahko v naših knjižnicah, na tel. 03 73 44 304 ali
pa na spletni strani projekta www.simbioza.eu. Mogoče bodo
delavnice potekale tudi še na drugih lanskoletnih lokacijah v
občini.

smo se družili na ustvarjalnih delavnicah v Laškem in Rimskih
Toplicah. Zgibali smo origami, iz slanega testa oblikovali pravljične hiške, izdelali mobile iz školjk in ptičke cofičke. Imeli
smo se zelo lepo, čas pa nam je ob ustvarjanju in listanju po
knjigah kar prehitro minil.

Matej Jazbinšek
V junijski številki biltena smo obsežneje pisali o literarnem in fotografskem natečaju
KNJIŽNICA LAŠKO – MOJA KNJIŽNICA.
Ponovno vas zelo lepo vabimo k sodelovanju.
Več informacij je v prejšnjem biltenu, ponudili pa
vam jih bomo tudi ob vašem obisku v knjižnici.

Poletne ustvarjalne delavice
Da bi bile počitnice zabavnejše, smo za otroke v naših knjižnicah pripravili kupčke knjig in mačka v žaklju, tudi letos pa

KD ANTON AŠKERC
Čaša nesmrtnosti – odsev
pesnikove življenjske poti
Nekaj manj kot dvesto pohodnikov
se je v jasnem sobotnem jutru odpravilo ob zvokih godbe na pihala SŽ iz
Zidanega Mosta preko Širja do Senožet
nad Rimskimi Toplicami na 17. Pohod
po Aškerčevi poti. To so bili ljubitelji
narave, rekreacije in zvesti prijatelji pesnika Aškerca, ki so tokrat prvič hodili
po označeni poti (evropski standardi), za kar je poskrbel Stik Laško. Na
zaključni prireditvi na Senožetah so
prisluhnili Majdi Širca, novinarki,
političarki, poslanki in umetnostni
zgodovinarki.
Tako kot vsa ta leta so se tudi letos
manjše ali večje skupine pohodnikov
podale po Aškerčevi poti, ki naj bi jo
Anton Aškerc skupaj z bratom Mihaelom velikokrat prehodil. V Širju so se
ob pesmi MePZ Spev in v organizaciji
KD Zidani Most malo okrepčali, potem pa so se lahko ob poti še zaustavili
ob prijaznih domačinih, ki so jih prav
tako pogostili. Osrednjo prireditev, ki
je bila v znamenju 100-letnice smrti
pesnika, je s pozdravom začel predsednik KS Rimske Toplice Darko Fistrič,
ki je povedal, da prireditev sovpada s
praznikom Krajevne skupnosti Rimske Toplice, goste pa je pozdravil tudi
župan Občine Laško, ki je tudi letos finančno podprla pohod, Franc Zdolšek.
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Majda Širca se je v svojem govoru osredotočila na položaj kulturnikov v Aškerčevem času in ga primerjala z današnjim.
»Mnogokrat se sprašujemo o smrti in se
je bojimo, opisujemo jo z različnimi imeni in ji pridajamo mnogokatere obraze.
Tudi umetniki se isto sprašujejo, le da
oni to znajo povedati bistveno bolj čustveno … Ampak danes se mnogi sprašujejo, ne zatrjujejo, da umetnost ni delo,
da umetnosti ni treba plačati! …. In ko
se v ljudeh naseli mnenje, da je umetnost
nepotrebna, ko na umetnike zlivajo gnojnico, se na obzorju riše mrak. Kako je biti

Martina Ajdnik

v mraku, pa vemo vsi.« Glede na to, kako
so pesnika ob smrti zaničevali, je razveseljiv Cankarjev stavek, da pokopavajo
največjega sina, ki ga je rodila slovenska
mati. Kot veliki mož in mislec je Cankar
takrat v Aškercu videl vso epsko veličino.
In prav tako večtisočglava množica ljudi
na njegovem pogrebu. »Aškerčeva pot je
bila povsem nova, neutirjena, samosvoja.
A ni skrenil z nje. Njegova čaša odseva
življenjsko pot, ki je pogumna, pokončna, polna ljubezni do naroda in moralne
drže. Kaj pa danes? Kaj je danes v naših
čašah? Kaj bodo pili naši zanamci?« se
je spraševala Širčeva. Na prireditvi so
poleg članov KD Antona Aškerca nastopili še učenci OŠ Antona Aškerca,
KD Rimljan in Šenturški oktet z recitatorji, Barbka Rode, prireditev pa je
vodil Matjaž Aškerc.
Po prireditvi so se pohodniki in
gostje zadržali ob stojnicah z izdelki, ki so jih ponujali učenci, Društvo
kmečkih žena Rosa, družina Aškerc
in družina Rode. Za hrano in pijačo
je bilo poskrbljeno, TD Rimske Toplice je ponujalo okusen golaž, vreme je
bilo primerno in ni čudno, da je zadnji
gost zapustil Aškerčevo domačijo šele
proti 16. uri.
Enkrat je že bilo zapisano, da je Anton Aškerc že 100 let mrtev, a je kljub
temu v naših krajih še kako živ, saj živi
v svojih delih in tudi, zahvaljujoč družini Aškerc, v ustnem izročilu.
M. Suhodolčan
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18. srečanje pevskih zborov
KD Antona Aškerca Rimske Toplice
z MPZ in ŽPZ Rimljanke prireja že 18.
srečanje pevskih zborov na Aškerčevi
domačiji na Senožetah. Letos bodo gostje člani MePZ Polšnik. Srečanje bo v
petek, 14. septembra, ob 17. uri, na
Senožetah. Vabljeni vsi ljubitelji pesnika Antona Aškerca in zborovskega
petja.

Vokalna skupina Vodomke Laško
Julij in avgust sta meseca, v katerih se
delovni tempo umiri, zastanejo tudi aktivnosti v kulturnih društvih. Pobegnemo na tople morske plaže, med čudovite
gorske vrhove, v daljne tuje dežele ali pa
preprosto ostanemo doma, kjer si v senci
drevesa na vrtu poiščemo svoj mir. To je
čas, ki ga namenimo sebi in svojim dragim. Tisti, ki smo člani raznih društev,
pa v poletnih mesecih naredimo pregled
pretekle in načrte za prihodnjo sezono.
Pevke
Vodomke
smo
sezono
2011/2012 začele zelo aktivno. Septembra smo imele tri nastope in s tem tempom smo nadaljevale naslednjih nekaj
mesecev. Novembra smo s koncertom
počastile praznik Občine Laško. Naš kraj

O letnem koncertu Mešanega
pevskega zbora Vrh nad Laškim
Mešani pevski zbor Vrh nad Laškim
v sedanji sestavi pod taktirko Alenke
Šon deluje že tri leta, zgodovina organiziranega petja v Šentlenartu pa je
seveda mnogo daljša. V pretlekosti so
bili v Šenlenartu večinoma moški pevski sestavi, pred tremi leti pa je skupini entuziastov uspelo sestaviti mešani
pevski zbor. V treh letih je v veseli, zanesenjaški družbi prišel čas tudi za letni
koncert.
V petek, 29. junija, smo v gasilskem
domu na Vrhu koncert začeli s Premrlovo Zdravljico. Po koroški Kadar dižej,
sih hre in belokranjski Lepo moje ravno
polje se je temperatura v polni dvorani
dvignila na težkih 40 stopinj Celzija. Po
Roševi Moja mati so se na šentlenartskem odru s skladbami Fantje po polj
gredo, So še rožce tam v vrtu žalvale in
Življenje v rožnatem predstavile pevke
Ženskega pevskega zbora Laško pod
vodstvom Vide Bukovac. Skupaj pa
smo zapeli Kaj je ljubezen. Z odpetimi
pesmimi se je dvigovalo tudi razpolo-

in njegove znamenitosti smo predstavile
v pesmi in besedi. Februarja smo slavile
ljubezen, marca smo pele materam. Aprila smo se s podvojeno močjo zagnale v
priprave na letni koncert. Koncert z naslovom Naj bo lep ta dan smo izvedli na
nekdanji dan mladosti. V goste smo povabile ugledne glasbenike. V programu
so sodelovali Oktet Lip Bled, ki ga vodi
solist ljubljanske opere gospod Ivan Arnšek, Godalni kvartet Glasbene šole Celje,
ki deluje pod mentorstvom mag. Kristiana Kolmana, pianist prof. Dejan Jakšič
in kitarist gospod Srečko Cizelj. Program
je povezoval Borut Alujevič. Poslušalci in
nastopajoči smo uživali v večeru, polnem
lepe glasbe. Spletli smo prijateljske niti s
pevci z Gorenjske in tako povezali občini
Laško in Bled.
Maja smo Vodomke sodelovale na občinski reviji Naši zbori. Selektorica Danica Pirečnik je izbor in izvedbo programa,
ki smo ga predstavile, odlično ocenila.
Tako smo se uvrstile med najboljše male
vokalne skupine in se junija udeležile regijske revije, ki so jo pripravili v Šentjurju. Tudi s tem nastopom, ki sicer ni bil
tekmovalnega značaja, smo si prislužile
priznanje selektorice Martine Martinjak.
S sodelovanjem na regijski reviji smo
si Vodomke odprle pot, ki nas vodi v
novo sezono. Prijavile se bomo na Sozvoženje. Po zborovskih klasikih smo skočili v svet z rusko Podmoskovske večeri
ob prepričljivi spremljavi Borisa Razborška na harmoniki in Valentine Belej Šon na violini ter filmsko Over the
rainbow ob kitarski spremljavi Matjaža
Pijavca. Drugo etapo smo ob citrah Janje Brlec zaključili s pesmijo Za deveto goro, ki jo je spisal naš pevec Darko
Tavzes.
Članstvo v Kulturnem društvu Vrh
nad Laškim si delimo z Vaško godbo.

čenja 2012. Prireditev za regije od Celja
do Koroške bo v nedeljo, 18. novembra,
v Laškem. To nam predstavlja poseben
izziv, saj želimo našo občino čim bolj dostojno zastopati. Prepričane smo, da bo
naša umetniška vodja Jožica Soko tudi
tokrat izbrala zanimiv, tematsko zaokrožen spored, ki bo žirijo prepričal, da nas
bo uvrstila na prireditev.
Zagnanost, trdo delo in ubrano petje
žal niso dovolj za uspešen obstoj društva. Zahvaljujemo se Občini Laško in
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti
OI Laško za pomoč, ki jo je naše društvo
deležno. Pevke smo vesele, da delujemo
v občini, ki ima posluh za kulturo. Z novimi načrti in novo energijo smo pripravljene na sezono, ki je pred nami.
Predsednica društva
Tanja Bolčina
Naš koncert je pospremila s spremljavo Avsenikove Zvezde na nebu žare in
Verdijevega Zbora sužnjev iz opere Nabucco. Pred zadnjo, skupno pesmijo sta
bila razpoloženje in temperatura v prostoru na vrhuncu in pesem Moja dežela
nam je pomagalo zapeti tudi občinstvo.
Za zaključek nam je Vaška godba odigrala svoj venček, petje pa je odmevalo
še dolgo v noč. Hvala vsem, ki ste bili
ta večer del nas.
Urška Knez
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Likovno društvo
Laško
Dež in sonce se lovita
skoz življenje naših dni,
tudi žalost in veselje
morata se menjati.
.... poje ansambel z Lojzetom Slakom.
In kdo bi imel bolj prav kot prav legenda
slovenske narodne glasbe? Med Pivom
in cvetjem smo imeli sonce, pa tudi dež.
Kdor je bil žalosten, se je v teh dneh lahko dodobra razveselil ob glasbi različnih
ansamblov in posameznih pevcev. Vsak
je našel nekaj zase. Da o bogati ponudbi hrane, pijače in že na pogled lepega
cvetja niti ne omenim. Kot vsako leto se
je cele štiri dni zvrstilo obilo dogodkov,
med drugim tudi poulično slikanje laških
likovnikov, ki zadnje čase pač nikjer ne
manjkajo. V soboto popoldne so se naselili na travnik za Hotelom Savinja in
vihteli svoje čopiče, da jih je bilo veselje
gledati. Slike so kot sveže oprano perilo
visele z napeljane vrvi in vabile mimoidoče, da si spočijejo oči na rožah, ki so
jih slikali. Če je bilo premalo stolov ali
klopi, so se posedli kar na travo. Likovniki so se udeležili tudi nedeljske povorke,
kjer so se poleg vseh drugih organizacij,
domačih in tujih, predstavili tudi sami:
spredaj mažorete v oranžni opravi – sami
se na ta račun šalijo, da so oranžna revolucija – zadaj pa na vozu likovnice in seveda podmladek, mogoče bodoči slikarji,
kaj pa vemo? Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Zdaj, ko je Pivo in cvetje za letos mimo,
se pripravljamo na sodelovanje na etno
prireditvi v Jurkloštru, in sicer pod na-

Čisti in zdravi zobje
ob zdravi prehrani
V Občini Laško se je končala 26.
preventivna akcija Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani. V šolskem
letu 2011/12 je v akciji sodelovalo 575
učencev. Letošnji zmagovalci so učenci
kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda
podružnične osnovne šole Zidani Most
z razredničarko Mirico Štaut in II. strokovno delavko Moniko Randjelović.
Za nagrado smo učence prvih treh zmagovalnih razredov odpeljali na osrednjo
zaključno prireditev v Ljubljano, kjer so
prejeli darilo, saj so bili regijski zmagovalci. Druge prizadevne učence smo na-
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slovom Od setve do kruha. Prireditev bo
25. avgusta v Jurkloštru. Najprej bomo
risali, povabili smo tudi likovnike od
drugod, popoldne pa bo razstava nastalih del. Vmes bo seveda potekal program
prireditev drugih skupin, prikaz dejavnosti, vse, kar pač sodi na tako prireditev.
Naj spomnim, da bodo od 22. do 29.
septembra potekali Dnevi evropske
kulturne dediščine in v tem sklopu smo
likovniki pristopili k dvema projektoma,
to sta: Na smetišču sedanjosti in Kamnine – zapis preteklosti našega planeta. Predavanje o kolažu in materialih, ki
jih lahko naberemo tudi na naših smetiščih, kjer se pojavljajo najrazličnejše neuporabne, pa tudi še uporabne embalaže
in drug material, smo že imeli, prav tako
o načinu izdelave takih slik. Sedaj moramo to samo še prenesti na platno. O ka-

mninah bomo kaj več izvedeli na pohodu
na Govce, v kamnolom, nakar bo tudi iz
kamnin nastala kakšna »simpatična slika«, saj vemo, kaj vse je iz kamna: lahko
sestavljamo kamnito mesto, morda obmorsko, kraško, morda stopnice, ki smo
jih do nedavna imeli proti laškemu gradu, ali pa le kamnito hiško, mizo ali grške
spomenike … Iz vsega nastalega bomo
na Dnevih evropske kulturne dediščine
slike razstavljali na občinskem dvorišču,
kjer bo tudi kulturni program.
Pomemben je plan! Za nas, da si planiramo prireditve in način dela, za vas pa,
dragi občani, da planirate, na katere prireditve vas vleče srce, najbolje, da kar na
vse. Prisrčno vabljeni!

gradili z diplomami in darilci, ki so jih
prispevali sponzorji, za kar se jim iskreno zahvaljujemo: Thermana, d. d., Laško;
Pletilstvo Petra, Laško; Lekarna Cizej,
Laško; Bubchen, Henkel, Maribor; MK
Celje; Hypo Alpe Adria; Prevozi Gračner,
g. Škorja; Gratex, Laško; Maček Stanislav,
s. p., Laško; Sanolabor, d. d., Ljubljana;
Špica, Laško; Pivovarna Laško; Občina
Laško; Če-tisk; Rudis; Klasje; Ilirija; Izvir
plan; Frizerstvo Brigita; Sijaj, Hrastnik;
Zlati rez; Foto Fleš; Zavarovalnica Triglav; Zavarovalnica Maribor; Zavarovalnica Adriatic; Pikapolonica in Flegis.
Vtisi in pesmici otrok 1. in 2. razreda
PŠ Zidani Most o zaključni prireditvi Čisti zobki, ki je bila 24. maja v dvorani Tivoli v Ljubljani:

Rok Recko, 2. razred: »Bilo mi je lepo,
ker smo se v Ljubljano peljali z avtobusom. Všeč so mi bili glasba in košarkarji,
ki so skakali in metali na koš. Še posebej so
mi bili všeč košarkar zajček in Lumpijevi
junaki.«
Anja Šeško, 2. razred: »Meni je bila
zanimiva vožnja v Ljubljano. Všeč sta mi
bili dvojčici Prusnik, ki sta nas zabavali.
Vesela sem, ker sem dobila njun podpis.«
Klemen Štepec, 2. razred: »Meni so bili
najbolj všeč košarkarji in njihove akrobacije ter smešni zajček. Vesel sem bil daril in
nagrad, ki smo jih dobili.«
Lovro Ključevšek, 1. razred: »Všeč so
mi bili ples Lumpijevih junakov in košarkarske akrobacije. Vesel sem bil nastopa
Nike in Eve Prusnik.«

C. Berginc
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Jakob Štigl, 1. razred: »Užival sem, ko
sem gledal košarkarje, ki so skakali po
trampolinu in zabijali koše. Tudi Lumpijevi junaki so bili smešni, ko so peli in
plesali.«
Pia Tovornik, 1. razred: »Meni so bili
super Lumpiji in akrobacije košarkarjev.
Všeč mi je bil košarkar, ki je skočil čez cel
razred otrok in vrgel žogo na koš. Fajn
mi je bilo, ko smo plesali ob glasbi Eve in
Nike. Jaz sem plesala z Zalo.«
Katarina Tržan, 1. razred: »Vesela sem
bila, ko so nas poklicali v dvorano. Šli smo
vsi otroci in učiteljice. Čestitali so nam in
dobili smo nagrado.«
Anja Štepec, 2. razred: »Všeč mi je bilo,
ko je naš razred na avtobusu dobil majčke
z zobki. Vsi smo bili enaki. Na glavi smo
imeli rumene kapice. Lepo mi je bilo, ko

smo šli na oder in dobili nagrado.«
Ana Tia Hohkraut, 2. razred: »Meni je
bilo vse všeč. Super je bilo.«
Tiana Sivka, 2. razred: »Ko smo šli po
nagrado, so nam ploskali. Bilo je zelo veliko otrok. Plesala sem z Anjo. Bilo je lepo,
ko sta peli dvojčici Nika in Eva.«
Lejla Racman, 2. razred: »Bilo mi je
zelo lepo. Na avtobusu sem sedela z Zalo.
Vesela sem bila, ker sem dobila kar dve
majčki. Eno belo in eno rumeno.«

Cindi šola zdravega
hujšanja v ZD
Laško

potekala šola zdravega hujšanja. V program se je na podlagi opravljenega preventivnega pregleda pri svojem osebnem
zdravniku vključilo 15 udeležencev. Z
njimi smo se na predavanjih, delavnicah
in aktivno vodeni telesni vadbi srečevali
16 tednov. Spoznavali smo, kako na zdrav
način spremeniti prehranske navade, lastno samopodobo in kako z gibanjem

V okviru preventivnega programa preprečevanja srčno-žilnih obolenj pri odraslih je v ZD Laško od februarja do junija

Moji zobki
Moji zobki so čisti in zdravi,
zelo radi grizljajo zdrave jedi.
Umivam si jih zelo skrbno,
da jih črvički ne pojedo.

Ko bonbonček v zob ti luknjico naredi,
k zobozdravniku se že zelo mudi.
Moji zobki so zdaj spet zdravi
in zdrava sem tudi jaz,
saj lahko smejem se na ves glas.
Klementina Klepej, 3. razred
Zobek korenjak
Zdrav zobek je tak korenjak,
da pohvali ga lahko vsak.
Srečni smo, če zob je zdrav,
saj nihče si ne želi težav.
Kaj zobek si najbolj želi,
to radi vedeli bi vi?
Hrustati jabolka, hruške, korenje
in podobne jedi,
to si zobek od vsega najbolj želi!
Eva Pavšek, 3. razred
ohraniti ali pridobiti zdravje. Ugotovili smo, da spremenjene zdrave prehranjevalne navade in aktiven življenjski
slog pripomorejo k uspehu. Naš skupen
uspeh je viden. Delavnico je uspešno zaključilo sedem udeležencev, vsi skupaj so
bili na zaključnem merjenju lažji za 88,3
kg, obseg pasu pri vseh pa je bil manjši za
71 cm. Vsi udeleženci so po oceni fizioterapevtke zaradi spremenjenih gibalnih
navad izboljšali kondicijo, saj je telesna
vadba zdaj vključena v njihov vsakdan.
Za zaključek šole zdravega hujšanja
smo se izpred zdravstvenega doma odpravili na uro in pol trajajoč pohod proti
Ojstremu. Poskrbeli smo tudi za zdravo
malico in pijačo iz nahrbtnika, kar si je
pripravil vsak udeleženec sam. Na polovici poti smo pomalicali, se malo pogovorili in si obljubili, da bomo zdrav življenjski slog vzdrževali in se septembra
ponovno srečali na kontrolnem tehtanju.
Damjana Ključevšek,
dipl. m. s.

Skupščina o delu Rdečega križa in
njegovem poslanstvu
Zastopniki dvanajstih krajevnih organizacij Rdečega križa laške in radeške
občine so se skupaj s člani območnega in
nadzornega odbora sešli na redni letni

seji skupščine. Ko so pregledovali delo v
preteklem letu, znova niso mogli mimo
izjemno povečanega obsega dela na socialnem področju, ki nikakor ne more
ostati prezrto, ne po obsegu ne v količinah in ne v vrednosti. Slednja je skozi
različne oblike v lanskem letu presegala
240 tisoč evrov. V to vsoto so zajete tudi
tri večje solidarnostne akcije za pomoč
družinam ob elementarnih nesrečah, v
prvi polovici lanskega leta smo zaključili
tudi s pomočjo, namenjeno odpravljanju posledic poplave. Ob tem so prisotni znova izrazili mnenje, da so žal za-

radi tega ob robu dejavnosti na drugih,
vitalnih področjih dela Rdečega križa,
za katere imamo na podlagi Zakona o
Rdečem križu tudi javna pooblastila. Po
drugi strani ugotavljamo, da se na Rdeči
križ po pomoč obračajo zlasti »nečlani«,
ki jim je malo mar, kako, s kolikšnim
naporom in trudom zbiramo pomoč, s
katero lahko nekomu pomagamo. V razpravi so tudi izpostavili mnenje, ki so ga
prisotni podprli, da Rdeči križ ni vreča
brez dna, čeprav se po svojih najboljših
močeh trudimo pomagati vsakemu, vendar le v okviru možnosti. Pričakovanja
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ljudi, ki jih nekateri spremenijo že skoraj
v zahteve, so včasih prevelika in prezahtevna. Prav je, da med drugim sporočimo
upravičencem tudi, da RK nima sredstev
za plačilo položnic in neposredna plačila
nekaterih odprtih obveznosti prosilcev.
Saj vemo, da namenskih donacij praktično ni. Če so skromne in v manjšem obsegu, so morebiti tudi po zaslugi tistih nečlanov, ki so širili lažne in negativne vesti
o Rdečem križu z določenim razlogom in
s tem sami sebi delali slabo uslugo.
Posebej je bila izražena hvaležnost
številnemu članstvu po krajevnih organizacijah Rdečega križa, kakor njihovim
darovanim prispevkom, saj so ti najpogosteje edini, s katerimi lahko še komu
pomagamo v res izrednih situacijah, če se
krajevno pristojna organizacija RK tako
odloči. V takšnem primeru zagotovo imajo prednost člani. Tudi za letošnje leto, ki
ga bomo v decembru zaključili z volilno
skupščino, smo si zadali smele načrte.
Med drugim pa želimo skozi različne programe tako območnega združenja kakor
krajevnih organizacij prvenstveno skrb
nameniti našim članom, njihovim stiskam
in seveda različnim dejavnostim, v katerih
bodo ti lahko bolj tvorno sodelovali.

Akcija pomoči za družino Hrastnik
zaključena
V februarski številki Laškega biltena
smo vas seznanili z odločitvijo, da bomo
po dogovoru s Krajevno skupnostjo Jurklošter, Krajevno organizacijo RK Jurklošter ter z gmotno in logistično podporo
Območnega združenja RK Laško pristopili k akciji zbiranja pomoči za družino
Hrastnik iz Voluša pri Jurkloštru, ki se
je zaradi tragične nesreče znašla v nezavidljivem položaju. Z javnim apelom v
biltenu in pismom, ki smo ga namenili
vsem krajanom Jurkloštra in jih povabili k sodelovanju, smo s pomočjo desetih
prostovoljcev Krajevne organizacije Rdečega križa Jurklošter na območju KS Jurklošter zbirali pomoč od vrat do vrat. Na
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njihove nabiralne pole pa so se poleg krajanov Jurkloštra vpisali tudi nekateri krajani Curnovca, Laške vasi, Lažiš, Leskovce, Trobnega Dola, Tevč ... Prostovoljci so
bili zlasti uspešni na območju Blatnega
Vrha, Lipnega Dola, Marijine vasi, Mrzlega Polja in Polane, saj jim je prispevek
namenila večina gospodinjstev, v drugih
krajih pa evidentirani prispevki predstavljajo le polovico gospodinjstev. K akciji
so del sredstev solidarnostno namenile
tudi krajevne organizacije RK laške in radeške občine, od drugih pa kaže omeniti
še prispevke Janeza Benedeka, TLS, d. o.
o., Društva upokojencev Jurklošter, Krajevne skupnosti Jurklošter ter Rdečega
križa Slovenije in Območnega združenja
RK Laško.
Z akcijo zbiranja smo zaključili sredi
aprila, izdelali celovito poročilo in ga na
posebnem sestanku v Jurkloštru predstavili članom odbora RK, KS in drugih društev v kraju ter družini. V omenjeni akciji
smo za družino Hrastnik zbrali 10.292
EUR od skupaj 229 darovalcev. Ocenili
smo, da je bila akcija uspešna in da bomo
z zbranimi sredstvi lahko kvalitetno pomagali družini pri premagovanju njihove
stiske. Vemo, da je naš apel sprožil pozitivne vzgibe tudi pri nekaterih, ki so se
odločili pomoč nakazati neposredno, kar
je tudi prav, ni pa prav, da so se nekateri
lotili zbiranja na svojo roko, kar je po zakonu tudi prepovedano. Zbrana sredstva
so bila v celoti namenjena za poplačilo
odprtih terjatev pri bankah, prav tako
pa je bila opravljena realizacija pomoči
do zadnjega centa, kar je pomembna informacija za vse tiste, ki radi dvomijo. V
imenu organizatorjev akcije se vsem, ki
ste prispevali po svojih najboljših močeh,
iskreno zahvaljujemo.

Krožki RK na šolah delo zaključili z
ekskurzijo
Že 14. leto zapored krožki Rdečega
križa, ki delujejo na šolah laške in radeške občine, svoje delo zaključijo z ekskurzijo. V minulem šolskem letu je krožke
obiskovalo 128 učencev, ki so jih vodile
mentorice: Renata Topolovec, Irena
Grešak, Milena Žohar, Dragica Đerić,
Magdalena Stopinšek in Maja Leben.
Na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice pa je v okviru izbirnih vsebin delovala tudi skupina, ki se je pod
vodstvom Jožice Romih Krajnc posebej
pripravljala za tekmovanje iz prve pomoči. Skozi različne dejavnosti smo želeli s
krožki Rdečega križa osmisliti nekatere
vrednote in plemenitost našega dela ter
omogočiti učencem nekoliko drugačno

obliko preživljanja prostega časa, pri kateri je zlasti v ospredju človek.
Bogato dejavnost vseh krožkov smo
tudi tokrat sklenili z ekskurzijo. Skupaj
s krožkarji in mentoricami smo si z zanimanjem ogledali Arboretum Volčji
Potok in spoznavali številne novosti, ki
so jih v zadnjih letih vključili v predstavitev. Še posebej živahno in veselo je bilo
na različnih igralih. Ustavili smo se tudi
na letališču Brnik, kjer smo si z nove razgledne terase pogledali kar nekaj vzletov
letal. Ekskurzijo smo zaključili z dobro
malico, ki se je po nekoliko svežem in
napornem dopoldnevu pošteno prilegla.
Tudi tokrat nam je dan kar prehitro minil in na koncu smo se dogovorili, da se z
novim šolskim letom znova dobimo skupaj. Takrat pričakujemo, da se nam bodo
pridružile še nekatere šole, kjer krožki
trenutno iz različnih razlogov ne delujejo.

Krvodajalska akcija letos drugič v
Rimskih Toplicah
Kot že nekaj let doslej bomo tudi letos
v Rimskih Toplicah skupaj s tamkajšnjo
krajevno organizacijo RK in Transfuzijskim centrom SB Celje organizirali še
eno krvodajalsko akcijo. Prva, sredi marca, je bila uspešna. Druga bo v četrtek,
20. septembra, od 7. do 10. ure, v prostorih Osnovne šole Antona Aškerca
Rimske Toplice. Nanjo še zlasti vabimo
vse zdrave občane iz Jurkloštra, Rimskih
Toplic in Sedraža, dosedanje in nove krvodajalce, ki bodo z darovano krvjo pomagali lajšati zdravje in reševati življenja
zlasti bolnikom celjske bolnišnice.

Pridobivamo znanje iz prve pomoči
Pri Območnem združenju Rdečega
križa Laško s pomočjo osmih licenciranih
predavateljev prve pomoči, zdravnikov,
zdravstvenih tehnikov in medicinskih
sester izvajamo tečaje in usposabljanja
iz prve pomoči za različne namene in te-
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žavnostne stopnje. Pred nedavnim smo
sklenili eno najobsežnejših in najzahtevnejših oblik usposabljanja iz prve pomoči za bolničarje za potrebe Gasilske zveze
Laško, ki deluje v okviru sil za zaščito in
reševanje. Tovrstno usposabljanje traja
70 ur in ga izvaja več kot deset različnih
predavateljev.
Vsakič, ko se nabere zadovoljivo število prijav, razpišemo tečaj z izpitom iz
prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil, za gospodarske in negospodarske družbe pa izvajamo usposabljanja
delavcev za nudenje prve pomoči na delovnem mestu. Vsake toliko časa prihaja
do sprememb in novosti v nudenju prve
pomoči, zato priporočamo in svetujemo
našim občanom, da se odločijo za lastno
preverjanje znanja iz prve pomoči s pomočjo testiranja in dodanega izobraževanja. Za vse informacije v zvezi s prijavami
na tečaje in izpite ter lastno preverjanje
znanja se obrnite na našo službo in številko 734 34 60 ali 041 736 166.

Na zaključku usposabljanja za bolničarje

Pri naši najstarejši občanki Ani
Centrih
Na prvi poletni dan ali alojzijevo, torej
21. junija, je svoj 99. rojstni dan praznovala naša sedaj najstarejša občanka Ana
Centrih iz Šentruperta nad Laškim.
Tako smo v tem kraju po slabih dveh letih znova dočakali najstarejšo občanko.
Ob njenem prazniku ji je po naši lepi
navadi najprej voščil župan Franc Zdolšek, ki ga je z velikim veseljem objela,
pa predsednik Krajevne skupnosti Šentrupert Drago Pušnik in predstavniki
območnega ter krajevnega odbora Rdečega križa. Voščilu in lepim željam sta
se pridružila tudi društvo upokojencev
in odbor Društva invalidov Šentrupert.
Vsi prisotni smo ji zaželeli, naj ji zdravje
dobro služi tudi zato, da se bomo skupaj
z njo veselili nove, okrogle obletnice.
Sicer pa Rezarjeva Ana, kakršen je bil
njen dekliški priimek, izhaja iz velike
družine s sedmimi otroci z velike kme-

tije iz Podgrada pri Šentjurju. Sama je
bila rojena nekje v sredini, ampak nikogar, ne brata ne sester, nima več. Nekaj
časa je mladost preživljala v Ljubljani,
kjer je služila. 1940. leta se je poročila z
Ivanom Centrihom na Jurjevo domačijo
v bližini Šentruperta. Kmalu so pričeli
na svet prihajati otroci. Najprej Drago,
pa Jože, Lojzka, Ivan, Štefka in kot zadnji še Dani. Mož Ivan je hodil na delo
k cestnemu podjetju, Ana pa je, skrbna,
kot je bila, poskrbela za dom in družino,
hodila v soseščino pomagati pri delu v
»tavrh«, kakor rečejo v teh krajih, da so
preživeli. Otroci so odhajali, žal pa se je
prekmalu končalo tudi zakonsko življenje, saj je Ivana izgubila pri svojih 56.
letih in je vdova že kar 43 let. Samo tri
mesece mu je bilo dano uživati zasluženo pokojnino. Danes je vesela in srečna,
ker ima ob sebi hčerko Štefko in v neposredni bližini tudi sina Danija z družinama, ki prvi poskrbijo zanjo, prav tako
pa tudi, da se ostali štirje otroci z družinami radi vračajo in jo obiskujejo, saj se
je njen rod sedaj povečal za 13 vnukov
in vnukinj ter prav toliko pravnukov in
pravnukinj. Kar nekaj se jih je ob našem
obisku zbralo ob njej, nekateri pa so prišli nekoliko pozneje. Za kakšen konjiček
ni bilo časa, rada je kaj prebrala, kakšno
zapela, bolj za svojo dušo, in prisluhnila
kakšni radijski oddaji. Zato pa je z veliko
ljubeznijo poskrbela za varstvo kar nekaj otrok, tako domačih kakor bližnjih,
za kar so ji še danes neizmerno hvaležni.
Sicer pa Ano poznamo kot vedno družabno, veselo in razpoloženo, kakor je
bila tudi ob našem obisku, ki ga je bila
zelo vesela in za katerega se je lepo zahvalila. Iskrene čestitke tudi v imenu
uredništva.

Iz Šentruperta na novo ekskurzijo
Članice in člani Rdečega križa Šentrupert smo se tudi tokrat podali na zanimivo ekskurzijo po naši lepi Sloveniji. Letošnja, že 34. po vrsti nas je popeljala v kraje

onstran Mure na Goričko. Najprej smo si
v Renkovcih z zanimanjem ogledali nov
način pridelave slovenskega paradižnika
s pomočjo geotermalne energije, ki ga kot
izjemno dobrega poznamo v trgovinah
pod blagovno znamko Lušt. Videli smo
prostranost pridelave na štirih hektarjih
pokritih površin, ki daje letno okrog dva
tisoč ton paradižnika. Seveda ga je vsak
nekaj tudi kupil, tako da je bil na koncu
pogled v prtljažnik avtobusa kar malce
nevaren. Paradižnik je namreč kdaj namenjen tudi za kaj drugega. Po zanimivem ogledu smo se odpravili še v občino
Grad in kraj Grad ter si tam ogledali največji grad na Slovenskem, ki naj bi imel
po legendah toliko sob, kolikor ima leto
dni, vendar še ni vse dokončno odkrito,
da bi temu lahko z gotovostjo pritrdili.
Vsekakor pa je zanimiv in vreden ogleda.
Tam ima svoj sedež tudi Krajinski park
Goričko. V Pečarovcih, kraju, kjer je bila
zibelka lončarstva, smo si ogledali še vedno živo in redko lončarsko dejavnost
družine Zelko, si nekaj njihovih izdelkov
kupili, »privezali dušo« ter se polni novih
doživetij vračali v objem krajev, kjer je
najlepše. Saj veste, doma.

Šentrupertčani pri največjem gradu na Slovenskem

Na Vrhu o zdravstvenem stanju
prebivalcev na Celjskem
Letošnji zbor članov krajevne organizacije Rdečega križa na Vrhu so poleg obveznega dela namenili zanimivemu predavanju Nuše Konec Juričič, dr.
med., predstojnici Oddelka za socialno
medicino in promocijo zdravja na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje. Predavateljica je prisotnim spregovorila o
najpogostejših boleznih, ki tarejo naše
občane in morebiti za malenkost zaradi
različnih vzrokov izstopajo iz povprečja,
opozorila na razvade in škodljive dejavnike, ki negativno vplivajo na zdravje, in
odgovorila na nekatera vprašanja poslušalcev. Ob tej priložnosti je tudi povabila
krajane k odzivnosti na program Svit in
ostale preventivne programe, ki potekajo v naši državi. Zbora se je kljub lepemu
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sobotnemu popoldnevu udeležilo presenetljivo veliko ljudi, kar je v posebno
zadovoljstvo tamkajšnjim prostovoljcem
RK.

Obiskali smo Adolfino Krpič in Marto
Pusar
Krajevna organizacija Rdečega križa
Marija Gradec se je pred časom odločila, da v svoj program uvrsti tudi obisk
njihovih zvestih članic in članov, ki praznujejo 80 let. V tem času sta svoj okrogli jubilej praznovali Adolfina Krpič iz
Čedejeve ulice v Laškem in Marta Pusar iz Olešč. Predstavniki Rdečega križa

Marija Gradec smo se obema zahvalili za
njuno zvestobo in jima zaželeli še veliko
dobre volje in trdnega zdravja. Ko smo
bili pri gospe Dolfi, nam ni bilo dolgčas,
saj nas je ves čas zabavala tako, kot zna
le ona. Mi pa smo ji med drugim povedali, da smo veseli, ker je svojega moža
Štefana kdaj pa kdaj le lahko pogrešila,
ko je kot naš prostovoljec RK pomagal
pri našem delu in kdaj zamujal denimo
na kosilo.
Če pridemo na Reko in se vprašamo,
če kdo pozna Marto Pusar, ga ni, da tega
ne bi vedel. Nič ni čudnega, saj je gospa
Marta kar 32 let delala na šoli na Reki
pri Laškem. Bila je snažilka, kuharica,
kurjačica, hišnica, mama. Lahko bi rekli
z dušo in srcem na šoli, zato je bila zagotovo med najbolj žalostnimi v trenutku, ko so se njena vrata zaprla. Zato ni
naključje, da pobuda za oživitev, morda
v kakšni drugačni obliki prihaja tudi iz
njenih krogov.
Sicer pa sta obe naši slavljenki v polni
kondiciji kakor pri petdesetih. Le kdo bi
jima prisodil toliko let. Obema iskreno
čestitamo in želimo, da takšni ostaneta
še dolgo med nami.

Na obisku pri Dolfi Krpič ob njeni 80-letnici v družbi
s prostovoljcema RK Marija Gradec Anico in Ivanom
Kolškom ter Dolfininim soprogom Štefanom.

Pri slavljenki Marti Pusar v družbi s sestro Marijo in
otrokoma z družinama. Obiskali smo jo skupaj s prostovoljcem RK Marija Gradec Francijem Vrečarjem in
njegovo soprogo Anico.

Vlado Marot

Sladoledno dopoldne v Trubarjevem domu upokojencev
Tako kot se marsikdo od nas razveseli kepice sladoleda, so ga bili veseli tudi
oskrbovanci Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V
zavetju domskega parka jih je s slastnim
sladoledom postregel slaščičar Čufli iz
Radeč. Po besedah ene od stanovalk je
sladoled biološko visoko vredna hrana
in ima zaradi številnih vitaminov tudi
zdravilne učinke. Ob hladni sladici in
sproščenem vzdušju je dopoldne kaj hitro minilo.
Dragica Ribič,
prostovoljka v TDU Loka

Pogovor z direktorjem Trubarjevega doma upokojencev

Naš dom je med najboljšimi v Sloveniji
V Trubarjevem domu upokojencev
v Loki, ki se sicer nahaja v UE Sevnica, so številčno najbolj zastopani prav
stanovalci, ki prihajajo iz UE Laško, in
njihovo zastopstvo je tudi razlog, da
dom predstavljamo v tokratni številki
Laškega biltena. Z direktorjem doma
Robertom Potočnikom smo govorili o
domu, o pomenu medgeneracijskega
sodelovanja in o prehodu starejših z
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domačega okolja v dom upokojencev.
V Sloveniji se kaže problem staranja
prebivalstva. Kaj ta problem pomeni za
vas?
Staranje prebivalstva predstavlja problem ali bolje izziv predvsem za samo
družbo, posebej za zdravstveno in pokojninsko blagajno. Za domove pa pravzaprav sploh ne predstavlja problema, ker

smo ustanovljeni za zagotavljanje storitev, ki jih starejši potrebujejo, in je naše
poslanstvo, da sledimo spremembam in
se prilagajamo potrebam ljudi, ki nas potrebujejo.
Kakšne so kapacitete doma? Se tudi
pri vas pojavlja pomanjkanje prostora?
Imamo 222 mest in ta kapaciteta zadostuje povpraševanju. Čakalne dobe,
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ki smo jih poznali v preteklih letih, so se
bistveno skrajšale, k čemur je prispevala
predvsem intenzivna gradnja domov v
Sloveniji v zadnjih letih. Poleg tega zaznavamo tudi učinke recesije, ki je nekoliko
zmanjšala pritisk na domove zaradi slabše kupne moči, po drugi strani pa lahko
marsikdo, ki je ostal brez zaposlitve, zdaj
doma oskrbuje ostarelega svojca, ki ga
sicer zaradi službenih obveznosti ne bi
mogel. S pomanjkanjem prostora se tako
ne soočamo več in v večini primerov je v
našem domu prostor mogoče dobiti takoj ali v zelo kratkem času.
Kakšno je vaše mnenje o medgeneracijskem sodelovanju? Se izvaja tudi v
vašem domu?
Medgeneracijsko sodelovanje je ključ
za reševanje izziva, ki ste ga izpostavili v
prvem vprašanju, torej staranje prebivalstva. Zaradi povečevanja obsega sredstev,
ki jih bo v prihodnje treba zagotoviti za
preživljanje in primerno zdravstveno
oskrbo starejše generacije, bo treba krepiti povezanost in solidarnost med generacijami ter medsebojno razumevanje, iz
katerega izhajata sposobnost za vživljanje
v težave drugega in pripravljenost na pomoč. Kot družba se moramo naučiti primerno izkoristiti potencial starejših. K
nam zelo pogosto prihajajo otroci iz vrtcev in osnovnih šol ter nastopajo za naše
stanovalce. Najučinkovitejše druženje pa
predstavljajo razne delavnice, ki jih organiziramo za otroke in naše stanovalce, na
katerih skupaj izdelujejo razne stvari in
vzdušje je vselej zelo prijetno.
Kaj je po vašem mnenju posebnost vašega doma?
Prednosti našega doma so mirno in z
naravo obdano okolje, saj razpolagamo z
lastnim parkom s pogledom na Savo, ki
nudi možnost za sprehode. Naša posebnost je tudi ta, da nepomične stanovalce
ob lepem vremenu na vozičkih peljemo
na svež zrak. Imamo visok bivalni standard, saj naše stavbe in prostore redno
obnavljamo in vzdržujemo, skoraj vse
sobe so individualno klimatizirane, opremljene s telefonom in CaTV. Imamo tudi
eno- in dvoposteljne sobe tipa garsonjere
z lastno kuhinjo in sanitarijami, v domu
imamo urejeno lastno zobozdravstveno
ambulanto. Cena je ugodna, saj ima Trubarjev dom upokojencev eno najnižjih
cen v državi, nudimo pa tudi kakovostne
storitve, saj je dom vpeljal standard kakovosti E-Qalin, ki je vseevropski model
upravljanja s kakovostjo in je v maju prejel potrdilo Dom kakovosti E-Qalin.
Prehod starejših iz domačega okolja v

dom upokojencev je lahko stresen. Kako
jim pomagate pri tem?
Dobro se zavedamo, da prehod iz domače hiše ali stanovanja v institucijo za
starostnike ni enostaven. Prehod jim
skušamo olajšati predvsem z osebnim
stikom, torej da stanovalcu predstavimo
dom in življenje v njem in da smo mu v
prvih dneh ali tednih pogosteje na razpolago, ko kaj potrebuje ali ga kaj zanima.
Ob prihodu prejme tudi brošuro o domu
in osebah, na katere se lahko obrne. Sčasoma se vsi vživijo v življenje v domu,
čeprav domotožje pri nekaterih nikoli
povsem ne izzveni. Dejstvo je, da človeku
domačnosti lastnega doma ne moremo
nadomestiti, se pa trudimo, da bi se temu
čim bolj približali.
Kakšni so razlogi, da se starejši težje
odločajo za selitev iz domačega okolja v
dom upokojencev?
Povsem razumljivo je, da si vsakdo želi
ostati na lastnem domu, ki ga je ustvarjal
skozi življenje in kjer se počuti varnega
in neodvisnega. Do odločitve za selitev
v dom najpogosteje pride zaradi bolezni
oziroma nezmožnosti opravljanja osnovnih življenjskih aktivnosti. Nekateri se
oklepajo lastnega doma, čeprav je kvaliteta njihovega življenja zaradi bolezni in
osamljenosti slabša, kot bi bila v domu.
Vendar, to je človeško in odločitev vsakega posameznika je treba spoštovati,
ne smemo pa zanemariti niti finančnega vidika takšne odločitve. Pogosto nam
stanovalci po določenem času bivanja pri
nas rečejo, da bi se za odhod v dom odločili prej, če bi vedeli, da je lahko lepo
živeti tudi pri nas.
V javnosti so mnenja o domovih za
upokojence tako pozitivna kot negativna. Kakšno je vaše mnenje?

Mislim, da nam domovom manjka
povezanost z okoljem in ljudmi mlajših
generacij, kar je posledica tudi nekaterih
predsodkov oziroma strahu pred boleznijo in smrtjo, s katerima smo ustanove naše vrste pač povezane. Vendar se v
domovih dogaja še več lepega in zanimivega. Zelo se trudimo, da naši stanovalci
ne pridejo k nam umret, temveč živet. Če
negativna mnenja izhajajo iz konkretnih
pomanjkljivosti, je treba takšni ustanovi
pridržati ogledalo, ta pa bi morala biti za
konstruktivno kritiko dojemljiva in jo
sprejeti kot priložnost za izboljšanje. Za
predsodke ne bi smelo biti prostora. Ravno s temi se v Loki pogosto soočamo, saj
obstaja pri ljudeh, ki v zadnjih letih niso
bili pri nas, še vedno vtis, da gre za nekakšno hiralnico. Lahko zatrdim, da sodi
Trubarjev dom upokojencev med domovi v državi zagotovo v zgornjo polovico
tako po bivalnem standardu kot po kakovosti storitve, ki ju nudimo.
Razmišljate o širitvi vaših objektov?
O širitvi ne razmišljamo, saj potreb po
dodatnih mestih v našem okolju ni. Naši
napori so usmerjeni predvsem v cilj, da
se skušamo v okviru obstoječih kapacitet čim bolj prilagoditi potrebam stanovalcev. To pomeni, da bomo v prihodnje
skušali zagotoviti še več enoposteljnih
sob in urediti poseben oddelek za stanovalce z demenco, prilagojen specifičnim
potrebam teh starostnikov, katerih število zaradi daljšanja življenjske dobe zelo
hitro narašča. To je naša vizija za prihodnje kratkoročno obdobje, ki jo skušamo
prilagajati novonastalim potrebam oziroma razmeram na našem področju.
Nika Košak
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Razstava ročnih del Hiše generacij in DI
Laško
Med Pivom in cvetjem se ljubitelji
ročnih del že vrsto let trudimo, da pripravimo skromno razstavo z bogato vsebino, ki odraža trud naših spretnih rok.
Letos so razstavljena dela obiskovalcev
Hiše generacij Laško in članov DI Laško
obogatila že tako bogato ponudbo festivalske prireditve našega mesta. Mize
in stene so se šibile pod vezenimi, klekljanimi in kvačkanimi izdelki. Veliko
je bilo rož, narejenih iz blaga, ličja, naj-

lonskih nogavic, krep in origami papirja ter perlic. Različni motivi, narejeni s
spretnimi potezami čopiča ali z žganjem
v les, ki je bil tudi prepleten v košare ali
izrezljan v kipce, pa so dajali celotni razstavi domačnost okolja, iz katerega izhajajo njihovi avtorji.
Hvala vsem in vsakomur, ki je s svojim nesebičnim delom pripomogel k realizaciji razstave, iskrena hvala pa tudi
članom mešanega pevskega zbora DU
Laško Jesen in njihovi zborovodkinji
Jožici Soko za obogatitev otvoritvenega
programa.

V Hiši generacij Laško skupaj z Inštitutom Antona
Trstenjaka iz Ljubljane pripravljamo

izobraževalni tečaj za
družinske oskrbovalce
Oskrbovanje je dragocena, a zahtevna izkušnja, ki lahko na
oskrbovalca vpliva duševno, fizično, čustveno, finančno. Tako
so družinski oskrbovalci zaradi nezadostne pomoči preobremenjeni in pogosto doživljajo stres, psihične in telesne težave.
Kdo je družinski oskrbovalec?
To je oseba, ki oskrbuje nekoga, ki je telesno ali duševno
bolan, ima kronične bolezni ali je onemogel star človek; je
družinski član, partner, sorodnik, ki nudi brezplačno pomoč,
ali pa je oseba, ki več ur tedensko nudi katero od sledečih oblik
pomoči: gospodinjsko pomoč, osebno higieno in nego, domačo zdravstveno pomoč, duševno in čustveno oporo, medčloveško oporo, pomoč pri gibanju ter administrativno in
finančno pomoč.
Če ste se našli v kateri od naštetih dejavnosti, potem vam priporočamo, da se udeležite izobraževalnega tečaja za družinske
oskrbovalce, ki bo v jesensko-zimskem času 2012 v Hiši generacij Laško. Tečaj bo izveden v 8-ih srečanjih po 2 šolski uri in
je za udeležence brezplačen.
Okvirne teme srečanj so: komunikacija z bolnim/starim človekom, nega človeka na domu, socialna patologija – oskrba vedenjsko težavnih ljudi, oskrba dementnih oseb, skrb za lastno
zdravje in psihofizično kondicijo ter srečevanje z minljivostjo.
Prijave sprejemamo v Hiši generacij (Savinjsko nabrežje 6),
po telefonu: 03 734 18 80 ali 051 436 240 ali po elektronski pošti: center.starejsih@siol.net.

Leon Štukelj
Pri uri zgodovine nas je obiskala knjižničarka iz laške knjižnice. Pomagala
nam je pri Mega kvizu in nam predstavi-
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la najuspešnejšega slovenskega športnika
Leona Štuklja. Spoznali smo, kje in kdaj
se je rodil, kako se je navdušil za gimnastiko, kdaj se je začel z njo ukvarjati, kje
je treniral, kaj vse je osvojil in tako dalje.
Malo več o njem pa vam bom povedala
še jaz: Leon Štukelj se je rodil 12. novembra 1898 v Novem mestu, v tedanji Avstro-Ogrski. V Novem mestu je obiskoval

osnovno šolo, gimnazijo in opravil vojaško maturo. Leta 1916 je bil vpoklican v
vojsko. Ko se je po I. svetovni vojni vrnil domov, se je posvetil študiju prava na
univerzi na Dunaju, v Zagrebu, pozneje
pa na univerzi v Ljubljani, kjer je tudi
doštudiral. V Maribor se je preselil leta
1927, ker je dobil delo sodnika.
Z gimnastiko se je prvič srečal pri telo-
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vadnem društvu Sokoli. Prvič se je olimpijskih iger udeležil v Parizu leta 1924.
Pred odhodom v Pariz si je poškodoval
dlan, vendar sej je vseeno odločil, da bo
nastopil. Izkazalo se je, da je bila to dobra odločitev, saj je na drogu osvojil svojo prvo zlato kolajno, pa čeprav je zaradi
odločitve sodnika svojo vajo moral po-

Hum – hrib čarobnosti
Ura je bila tri popoldne, jaz pa
nisem vedel, kam bi se dal. Poklical
sem Matijo in mu predlagal, da greva na Hum. Hum se ostro in strmo
vzpenja vse do višine 583 metrov.
Za tujce je povsem običajen hrib. Za
nas, Laščane, pa je še nekaj več. Je
vir pozitivne energije in čarobnosti.
Je najbolj obiskana vzpetina ne glede
na letni čas. Opremljen je s smerokazi, napisnimi tablami in varovalnimi
ograjami.
Dobila sva se torej na Aškerčevem
trgu in se po stopnicah med hišami
vzpela do gradu Tabor. Pri gradu sva
zavila na ozko označeno stezo, kjer
je pisalo: Hum 40 min. Pogovarjala sva se o vsakodnevnih težavah v
šoli, predvsem pa o računalniških
igricah. Sploh nisva opazila, kdaj
sva prišla do lesene klopce, kjer sva
si malo odpočila. Ogledala sva si tablo z rastlinjem, ki raste na Humu.
To je: opojna zlatica, teloh, encijan,
avrikelj ... Skozi redek mešani gozd

navljati. Drugo kolajno je osvojil v mnogoboju in s tem postal najboljši telovadec
olimpijskih iger. Olimpijskih iger se je
ponovno udeležil čez dve leti v Amsterdamu in ponovno osvojil zlato kolajno na
drogu. Osvojil je še dve bronasti kolajni,
in sicer eno v mnogoboju, drugo pa kot
član jugoslovanske reprezentance. Naslednjo kolajno je osvojil na krogih v Berlinu leta 1936, potem pa se je poslovil z
večjih tekmovanj.
Leon Štukelj je nastopil na sedmih velikih tekmovanjih. Poleg olimpijskih iger
se je udeležil še svetovnega prvenstva v
Ljubljani, Lyonu, Luksemburgu in Parizu. Vse skupaj je osvojil 20 kolajn, od tega
osem zlatih. Njegova zbirka bi bila najbrž
še večja, vendar se zaradi finančne krize
jugoslovanske reprezentance ni mogel
udeležiti olimpijskih iger v Los Angelesu leta 1932. Poleg vseh osvojenih kolajn
je prejel še številna druga odlikovanja: l.
1968 so ga v Novem mestu razglasili za
častnega občana, l. 1987 ga je predsednik MOK-a Juan Antonio Samaranch
odlikoval z olimpijskim redom, l. 1989
mu je mesto Maribor podelilo zlati grb,
l. 1996 pa je bil povabljen na otvoritev
olimpijskih iger v Atlanti kot najstarejši
še živeči olimpionik. Le nekaj dni pred

sva se vzpenjala strmo navkreber.
Vsakih nekaj metrov sva ''začivkala''
dober dan, saj na Hum hodi zelo veliko Laščanov. Komaj sva prehodila
nekaj metrov, že sva srečala našega
pianista Benjamina. On je na Humu
res vsak dan. Iz statistike vzponov
na Hum je razvidno, da je eno leto
vrh osvojil kar 448-krat. Naslednja
postojanka je bila Prižnica nad prepadno udornino Divji farovž. Tu sva
srečala gospo Andrejo, ki nama je rekla, naj pogledava proti vrhu smreke,
da bova videla sovo. Odpravila sva se
naprej. Že sva videla pritlikavo grmičevje. Malo pod vrhom sva se usedla
pod leseni križ. Spila sva vsak svojo
vodo. Matija je v šali rekel, da nama
bo bog iz vode naredil vino. Občudovala sva pogled na Laško in bližnje
hribe. Nekaj legend iz Laškega izvira
prav s Huma. Najbolj znana je o duhovniku, ki je skril zaklad nekje na
Humu. Spočita sva z Matijo premagala še zadnji del poti. Čisto na vrhu
sva se vpisala v knjigo obiskovalcev.
Na vrhu Huma uzremo na severu

101. rojstnim dnem je bil aktiven in je
vsakodnevno vadil na krogih v domačem
stanovanju. Vse do smrti je živel v Mariboru. Umrl je zaradi nenadnega srčnega
napada. Dočakal je 100 let, 11 mesecev in
26 dni. Danes se po njem imenujeta športni dvorani v Novem mestu in Mariboru.
Postavili so mu kipec v Univerzitetnem
športnem centru Leona Štuklja in pred
osnovno šolo v Žužemberku. V spomin
nanj so v mariborskem mestnem parku
postavili njegov kip in naredili sprehajalno pot Leona Štuklja. V Mariboru ima
tudi svoj trg.
Ob pripravljanju predstavitve o Leonu
Štuklju sem se veliko naučila. Bil je zelo
modra oseba, ki se nikoli ni vdal in je
vztrajal pri tem, kar si je zadal. S tem me
je navdušil in dal spodbudo za naprej.
Lara Štubej, 9. razred
učiteljica: Biljana Jošovc

Pohorje, na jugu Kum in Lisco, na
vzhodu Kozjansko ter na zahodu
Posavsko hribovje. Srečna, da sva zopet osvojila vrh, sva se podala nazaj
v dolino. Nazaj sva šla čez medvedjo
stezo. Ta pot je težja in ni označena.
Je pa zanimiva. Pot nama je prekrižal
velik srnjak. Bolj se je ustrašil naju
kot midva njega. Kmalu sva iz gozda
zagledala grad Tabor. Naredila sva še
nekaj korakov in že sva bila na parkirišču gradu.
Za pot na Hum sva porabila dobro
uro. Res sem bil vesel, da sem zopet
osvojil vrh in naredil nekaj zase. Za
zanimivost naj še omenim, da so
letošnjo cvetno nedeljo blagoslovili nov korpus na križu. Originalen
je v cerkvi svetega Martina. Križ na
Humu odslej nosi odlitek materialov,
ki prenesejo vremenske okoliščine.
Leta 1941 je bil križ nasilno odstranjen, zato se je leta 1991 za ponovno
postavitev križa na Humu zavzel pokojni duhovnik Jože Horvat.
Miha Čačič, 9. a Laško
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Zaključni koncert Trubadurjev
V torek, 5. junija, smo pevci mladinskega pevskega zbora Trubadurji OŠ Primoža Trubarja Laško pripravili zaključni
koncert za naše starše in goste Thermane
Laško. Na tem koncertu smo se spomnili
»pevskih« dogodkov v letošnjem šolskem
let. Na koncertu smo peli pesmi, ki smo
jih že izvajali na posameznih nastopih. V
septembru smo začeli ogrevati naša grla
z lažjimi pesmimi in kanoni, 1. decembra pa smo že prvič nastopili, in sicer
na dobrodelnem koncertu. Tu smo svoje pevske moči združili vsi pevski zbori
naše šole in se predstavili s pesmijo Ljubi
in ljubljen boš sam. V prednovoletnem
času smo s petjem razveselili vse učence
na šoli, odpravili pa smo se celo na podružnice. Naš tretji nastop je bil namenjen počastitvi slovenskega kulturnega
praznika, nato pa smo se osredotočili na
območno revijo otroških in mladinskih
pevskih zborov. Naš trud je obrodil sadove, saj smo se uvrstili na regijsko tekmovanje. Strokovna spremljevalka je izpostavila čisto petje, lepo oblikovanje glasu
(dinamika), tehniko petja in predvsem
dobro dikcijo. Še posebej velik aplavz
smo poželi s pesmijo Ali slišiš me, saj je
del te pesmi podprt z znaki za gluhoneme. Sledil je koncert, ki smo ga pripravili
v sodelovanju s svetovno znanim japonskim pevskim zborom. Skupaj smo zape-
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li dve pesmi: Yu yake ko yake, kar naj bi
v japonščini pomenilo sončni zahod, in
dobro poznano Ježkovo Ne čakaj na maj.
Naslednji nastop je bil namenjen študentom slovenistike s Filozofske fakultete
Maribor, zapeli pa smo tudi učiteljem in
učencem, ki so se na naši šoli pomerili na
državnem tekmovanju v znanju kemije.
Na zaključnem koncertu v Gala dvorani Wellness Park hotela Thermana je
naša zborovodkinja gospa Mateja Škorja
podelila priznanja za večletno petje in
plakete za devetletno petje v pevskem
zboru. Dobitnice plaket: Monika Podbevšek, Zala Podkrižnik, Anja Senica
in moja malenkost Nika Gobec smo se
ob tej priložnosti zborovodkinji zahvalile
za ves njen trud in zaupanje v nas. Sledilo je še nekaj pesmi, nato pa smo se dokončno poslovili, devetošolke za vedno,
ostali pevci pa le čez počitnice.
Od vseh nastopov, ki jih v vseh devetih
letih petja v zboru ni bilo malo, nam bo
najbolj ostal v spominu koncert z Japonci. Pevci enega najboljših zborov na svetu
so nam veliko povedali o Japonski, me
pa njim o Sloveniji. Nad našo deželo so
bili navdušeni in se k nam vsekakor želijo
vrniti, me pa smo začele sanjati o počitnicah na Japonskem. Če sedaj pogledam
nazaj, na preteklih devet let, vidim, da
smo skupaj doživeli marsikaj. Iz tihih in
pridnih punčk smo zrasle v težavne pubertetnice, ki se jim ni ljubilo hoditi na

vaje, odhajamo pa kot dekleta, ki imamo
jasno začrtane cilje in vemo, kaj si želimo
postati. Vesele smo, da je delček mozaika
v oblikovanju naših osebnosti prispeval
tudi pevski zbor, predvsem pa dobri nasveti naše zborovodkinje gospe Mateje
Škorja. Spominov je res veliko. Lepih in
tudi malo manj lepih. Bile so solze in bil
je smeh. Bili so vzponi in bili so padci.
Vse pa bom nosila s sabo v mislih. Vedno.
Nika Gobec
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Učenci POŠ Šentrupert in Rečica
obiskali dva muzeja
Na dan šole smo učenci in učiteljice
POŠ Šentrupert in Rečica odšli v največji
muzej na prostem v Rogatcu. Naša ekskurzija nas je popeljala nazaj v obdobje
med 19. stoletjem in sredino 20. stoletja.
Ogledali smo si srednještajersko ljudsko
stavbno dediščino subpanonskega tipa
in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na
območju Obsotelja, južno od Donačke gore in Boča. Gospa nam je na iskriv
in zanimiv način predstavila pesnikovo hišo, nam razložila, kako so včasih s
pomočjo »štepiha« na čapljo pridobivali

Aškerčev teden
Učenci in delavci OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice smo se po daljšem
času ob dnevu šole zbrali na domačiji,
kjer je pesnik Aškerc preživel svoja leta
mladosti. Najlepša leta, bi rekli zase.
A zanj? Po dejstvih, ki jih vemo, je bila
njegova mladost brezskrbna, preživljal jo je na paši, zdraviliške
goste je vodil po okolici in veliko
časa namenil knjigam. A vse do
materine smrti. Potem pa se je
začelo kruto odraščanje, ki je izoblikovalo pesnika, da je napisal:
„Kjer je volja, tam je pot!“
Ta misel nam je bila zagotovo
vodilo v letošnjem šolskem letu, ko
smo v oktobru zasnovali projekt
Anton Aškerc tudi zato, ker v letu
2012 obeležujemo 100-letnico pesnikove smrti. Med projektom smo

vodo in nam s ponosom pokazala dvojni
vezani kozolec ali toplar, ki so ga ljudje
uporabljali predvsem za sušenje sena in
drugih poljskih pridelkov. Predstavila je tudi kovačnico, kjer smo videli vso
potrebno kovaško opravo in opremo. V
muzeju na prostem pa vsekakor ne manjka muzejska trgovina na drobno, ki je
domačemu prebivalstvu takrat pomenila
zadovoljitev potreb po osnovnih življenjskih dobrinah. Slišali smo veliko, vendar
smo morali vse to prenesti še v prakso.
Na star način smo spekli kruh, imenovan »žulika«, izdelali voščilnice z žigi iz
krompirja ter z brušenjem kamna vgravirali začetno črko svojega imena. Nato smo
odšli še v konjeniški
klub Strmol, kjer smo
si ogledali konje, najpogumnejši pa so jih
tudi jezdili.
V POŠ Šentrupert
smo v zadnjih vročih
šolskih dneh odšli še v
muzej v Laškem. Skozi zgodovino Laškega
nas je popeljal kustos

Tomaž Majcen. Prepotovali smo cel časovni trak, in sicer vse od paleozoika do
danes. Tako smo se seznanili z okostjem
mamuta, različnimi fosili, nekoč uporabnimi predmeti in zanimivimi slikami ...
Najmočnejši vtis na nas je naredil gospod
Majcen, ko je našega drugošolca Alena
dvignil v zrak in s tem prikazal, kako
so včasih podložnike dali v okove, če se
niso pokorili. Svoj izlet smo zaključili z
obiskom picerije Špica, kjer smo napolnili svoje želodčke s koščkom pice in tako
lažje stopili v težko pričakovane poletne
počitnice.

raziskovali njegova dela in se posebej
osredotočili na temo domoljúbja. Tako
smo sledili njegovim rimam in ustvarjali svoje, tudi zapeli smo jih, slikali in
risali ter izdelovali domišljijske like in
uporabne ekološke izdelke. Celo samega Trepetikla smo izbezali iz gozda, posadili žareče tulipane v okviru projekta
iEARN in se veselili obiska gospe Ruty
Hotzen iz Izraela. V goste smo povabili
parlamentarce OŠ Antona Aškerca Velenje in skupaj posadili češnjo v parku
prijateljstva ob šoli. In vse to smo povezali z Eko šolo, s soncem, ki je življenje
samo, kot so Aškerčeve pesmi eno samo
kipeče življenje.
Kdo bi ugovarjal tema dvema genijema. Mi zagotovo ne. Ubogali smo ju in
bili smo uspešni. Zelo uspešni! Pod vod-

stvom Alenke Štigl so učenci s plesnimi
vložki Špele Medved in gosti GŠ izpeljali
izjemen koncert z naslovom Na svetu si,
da sam si sonce, ki so si ga sposodili pri
pesniku Pavčku. Celo za zdravje smo poskrbeli, saj smo se podali po Aškerčevi
poti, ki ni od muh.
Skozi vse prireditve in razstave, ki so
potekale v Aškerčevem tednu, smo pokazali, kaj vse znamo. Skupaj, učenci in
delavci šole. In rezultat je bil presenetljiv. Samo sprehoditi se je bilo treba po
šoli, se ozreti okoli sebe – vse je kipelo
od življenja, ustvarjalnosti, radovednosti
… Za vse ustvarjalno delo so učenci in
mentorji iz rok ravnateljice gospe Manice Skok prejeli Aškerčeva priznanja,
Aškerčeve čaše in najvišje priznanje naše
šole Aškerčevo plaketo.
In vse to dogajanje nas je navdajalo s ponosom in toplim občutkom, ki je tako podoben toplim
sončnim žarkom, ki nas vedno znova vzradostijo in ki so zagotovo s
posebnim namenom skriti v znaku
naše šole. Vemo, da je sonce življenje. In življenje? „Življenje je ena
sama pesem, je ena sama ljubezen,»
je vzkliknil Tone Pavček.

Simona Sirk

Vodja projektnega tima
M. Suhodolčan
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Na zaključnem koncertu podelili
knjižne nagrade, pohvale in
priznanja
Šolsko leto 2011/12 se je izteklo in lahko povemo, da smo ga uspešno zaključili.
Vsak oddelek je pripravil dva oddelčna
nastopa. Učenci so sodelovali na javnih
nastopih v okviru šole in zunaj nje, v komornih skupinah, orkestrih in solistično.
Pri šolskem delu je pomembno spoznanje, da sta, poleg prirojenih glasbenih
dispozicij, potrebni tudi pridnost in prizadevnost posameznega učenca. Vse te
vrline smo želeli učitelji javno pohvaliti,
zato smo na zaključnem koncertu v Laškem, ki je potekal pred zaključkom šolskega leta, podelili učencem 98 pohval
za odličen uspeh pri vseh predmetih, 16
knjižnih nagrad učencem tekmovalcem
in pet priznanj zlata nota. Učenci, njihovi učitelji in korepetitorji so se udeležili
11 različnih tekmovanj doma in v tujini.
Prvič v zgodovini tekmovanj so se na regijskem in državnem tekmovanju predstavili učenci citer. Izmed miniatur, ki
so se predstavile na predizboru in finalnem izboru Mednarodnega tekmovanja
mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1, ter
miniatur, ki so bile izbrane za nastop na

regijski plesni reviji, je strokovna spremljevalka izbrala plesne miniature, ki se
bodo v jeseni predstavile na državni ravni. Oktobra se bodo v Velenju na državni
reviji otroških plesnih skupin Pika miga
predstavile Neža Ferlič (Princesa noči),
Taja Padežnik (Sladke in gladke besede)
in skupina plesalk, ki so lansko šolsko
leto obiskovale sodobni ples 2. razred z
miniaturo Peščena ura. Na festivalu plesne ustvarjalnosti mladih Živa 2012, ki
bo novembra v Ljubljani, pa bodo z miniaturo V ujetem trenutku nastopile plesalke lanskoletnega 5. razreda sodobnega
plesa: solistka Maja Kumberger (Zrno)
ter plesni duet Sare Polanc in Tine Belej
(Podpora).
Knjižne nagrade so prejeli učenci tekmovalci: Luka Vindišar, Nika Deželak,
Mateja Ulaga, Jakob Kolman, Jaka Rožej,
Monika Stefanciosa, Manca Knez, Danijela Kovač, Jernej Maček, Urška Sikovšek,
David Leskovar, Tina Kramar, Monika
Rožej, Alexandra Kovač, Jan Žan Dornik
in Luka Šrgan. Glasbena šola Laško - Radeče podeljuje vsako šolsko leto priznanje zlata nota, ki ga prejmejo učenci ob
zaključku njihovega šolanja za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole
v širšem okolju. Dobitniki priznanj so:
Anja Potokar, Mateja Ulaga, Tobija Hrastnik, Lana Maksima Rumbak in Nika
Deželak. W. A. Mozart je nekoč dejal, da
je najbogatejši otrok brez glasbene vzgoje reven otrok. Prepričani smo, da smo s
skupnimi močmi pripomogli tako učitelji kot starši, da so naši učenci osvojili dovolj znanja in tudi uspešno napredovali.
Pričakovanja v šolskem sistemu so raz-

Zaključni koncert s podelitvijo priznanj Zlata nota, Laško, 19. 6. 2012
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lična, zavedamo pa se, da dajemo otrokom znanje, ki jim bo bogata popotnica
v njihovem nadaljnjem življenju, pa naj si
bo to na profesionalni ali ljubiteljski ravni. Čestitam vsem dobitnikom pohval za
odličen uspeh, dobitnikom knjižnih nagrad in priznanj zlata nota, učiteljem pa
se zahvaljujem za uspešno delo v šolskem
letu 2011/12.
Pred nami pa je že novo šolsko leto
2012/13. Obveščamo vas, da imamo še
prosta mesta za vpis. Razpis si lahko
ogledate na naši spletni strani. Šestletni otroci se lahko vpišejo v program
Glasbene pripravnice (starost 6 let), še
posebej bi želeli oblikovati skupino v
Rimskih Toplicah. V 1. razredu plesne
pripravnice (starost 6 let) pa lahko naredijo vaši otroci svoje prve plesne korake. Z veseljem pričakujemo tudi vrstnike, fante in dekleta, v 2. in 3. razred
plesne pripravnice (starost 7 in 8 let).
Naša paleta poučevanja inštrumentov
je zelo raznolika in prepričan sem, da
je med vami še kdo, ki bi rad dal svoji
ustvarjalni domišljiji pravo glasbeno
noto. Z veseljem pričakujemo vas in
vašega otroka.
Naj bo glasbeno izobraževanje v našem kraju še naprej tako vtkano v vaša
srca in naj novo šolsko leto uresniči vaša
pričakovanja. Naj to šolsko leto prinese
nove uspehe in dobro sodelovanje glasbene šole v našem kraju. Vsem učencem
želim uspešen začetek novega šolskega
leta.
Pomočnik ravnateljice
Boris Razboršek

MLADI/šport in rekreacija

Adrenalinsko poletje
Lakovci smo letošnje poletje začeli
precej divje in pripravili dva dogodka, ki
sta nam oba pospešeno pognala kri po
žilah. Prvi v nizu letošnjih poletnih dogodkov je bil na sporedu 30. junija, in sicer karting na strehi City Centra v Celju.
Kartinga se je udeležilo 21 študentov in
dijakov, ljubiteljev hitrosti in bencinskih
hlapov. Najbolj spretno so volan vrteli
Tadej Habe, Dejan Pinter in Tadej Korber, ki so zasedli prva tri mesta.
Naslednji dogodek je bil adrenalinski
izlet, ki nas je na lepo sončno soboto,
28. julija, popeljal po naših lepih Primorski in Gorenjski. Prva postojanka
je bila Nova Gorica in nov adrenalinski
park Soča Fun Park. Ker je bilo za nekatere od nas tudi uporabljanje plezalnega
pasu nekaj novega, so nas najprej malo
podučili, nato pa smo se pogumno sami

Rokometašica Patricija Feldin z
ekipo RK GEN-I Zagorje osvojila
naslov mladinskih državnih prvakinj
Patricija Feldin, rojena l. 1994, je Laščanka, ki obiskuje Ekonomsko gimnazijo v Celju. Njena športna pot se je začela
pred devetimi leti, ko je kot tretješolka v
šoli dobila obvestilo, da RK Celeia Žalec
vpisuje nove člane v rokometno šolo. Od
malih nog jo je rokomet zelo zanimal, saj
je vedno hotela gledati vse prenose rokometnih tekem. Ponudila se ji je velika
priložnost, ki jo je takoj zgrabila z obema
rokama in se vpisala v rokometno šolo.
Šolanje je trajalo dve leti na OŠ Debro.
Po dveh letih rokometne šole jo je
trener Milan Ramšak kot perspektivno
igralko povabil v klub. V žalskem klubu
je bila sedem let, vključno z rokometno

spuščali po raznoraznih višinskih preprekah, poligonih in ovirah. Za piko na
i smo se spustili še čez reko Sočo po tako
imenovanem spustu poguma, jeklenici,
napeljani čez reko. Po kosilu in kopanju
v Nadiži smo jo mahnili mimo Bovca čez
Vršič pozdravit ajdovsko deklico, za katero smo ugotovili, da se čudežno nič ne
stara. Sledila je večerja v Bohinjski Beli,
nočni ogled Bleda in nato so junaki utrujeni omagali na poti nazaj do Laškega.

šolo. Odigrala je pet sezon, najprej za starejše deklice, pozneje pa kot kadetinja in
članica. V sezoni 2010–2011 so žalske kadetinje osvojile 2. mesto v državnem prvenstvu in postale državne podprvakinje.
Milan Ramšak je bil njen trener šest let,
zadnje leto pa sta bila njena trenerja Aleš
Filipčič in Danilo Kovačič. Leta 2010 je
Patricija prejela povabilo selektorja Bojana Voglarja v kadetsko reprezentanco
Slovenije. Za reprezentanco je nastopila
na kvalifikacijah za EP v Franciji, kamor
pa se Slovenke na žalost niso uvrstile. Veliko bolj so se izkazale na mediteranskih
igrah novembra lani v italijanskem Mestrinu, kjer so v konkurenci osmih držav
osvojile 2. mesto in postale sredozemske
podprvakinje.
Selektor ženske kadetske reprezentance in trener RK GEN-I Zagorje Bojan Voglar, nekdaj odličen rokometaš,
po osamosvojitvi prvi slovenski reprezentant, danes pa vrhunski trener, je po
dobrih nastopih za reprezentanco Patricijo povabil k sodelovanju v RK GEN-I
Zagorje. V Zagorju Patricija nastopa za
mladinsko in člansko ekipo. S članicami
je v sezoni 2011–2012 osvojila 2. mesto
za Pokal Slovenije aprila v Brežicah in 2.
mesto v državnem prvenstvu I. A DRL

V naslednjem mesecu pa organiziramo dva malo drugačna dogodka. V Jagočah pri Vesenjaku bomo 18. avgusta
imeli tradicionalni piknik, 23. in 24. avgusta pa gremo žurat v Hrastnik na festival ŠTUOR. Cene vstopnic za člane Laka
za petek in soboto so 2 EUR (v četrtek
je brezplačno), v soboto pa organiziramo
tudi brezplačni prevoz v Hrastnik in nazaj. Vabljeni!
Urša Sojč

za ženske. V mladinski konkurenci pa so
Zagorjanke osvojile 1. mesto v DP in postale mladinske državne prvakinje v sezoni 2011–2012. To je dokaz več, da se v
Zagorju dela načrtno in kvalitetno ter da
imajo visoke cilje in so na pravi poti. Seveda pa ne smemo pozabiti na naše pokrovitelje, brez katerih takšnih uspehov
in zgodb ne bi bilo.
Junija se je končala naporna, a vendarle zelo uspešna sezona. Sledil je mesec
dni počitka, 1. avgusta pa so se že pričele priprave na novo sezono, ki se začenja
sredi septembra. Potem pa bo spet vse šlo
od začetka.
Foto: osebni arhiv
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Nick Škorja tretji na evropskem
prvenstvu

Tri evropske tekme – trikrat finale
za Tima Unuka

Mladi motokrosist Nick Škorja je
drugi vikend v juliju dosegel rezultat
kariere. Na evropskem prvenstvu v San
Marinu v kategoriji 85 ccm je osvojil 3.
mesto. Nick se je na prvem treningu uvrstil na 8. mesto, na drugem na 5., v kvalifikacijah pa je po nekoliko slabšem startu
iz kroga v krog napredoval in skozi cilj
zapeljal kot šesti. Prvo vožnjo v nedeljo je
po padcu končal na sedmem mestu, drugo pa je odpeljal skorajda brezhibno in se
zavihtel na drugo mesto. Skupno je tako
osvojil odlično 3. mesto.
J. Š.

Da lanska odlična sezona za Tima
Unuka, člana PK Laško, ni bila le muha
enodnevnica, dokazuje tudi v novi sezoni
evropskega pokala. Na vseh treh letošnjih
tekmah se je v svoji kategoriji uspel uvrstiti v finale med deset najboljših. Sezono
je pričel v Edinburghu v Angliji, kjer se je
prvič spoprijel s konkurenco kadetov, ki
so starejši za eno leto. Sedmo mesto je bil
odličen pokazatelj dobrega dela v pripravljalnem obdobju, zato je lahko umirjen
čakal naslednjo tekmo v Voironu v Franciji. V kvalifikacijah je plezal z odliko, v
finalu se mu je malo zalomilo in zasedel
je deseto mesto. Želja po odličnih rezultatih je narekovala stopnjevanje treningov. Na zadnji tekmi, ki je bila v Linzu, pa
je pokazal svojo pravo vrednost in osvojil odlično tretje mesto. Tim je bil edini
od slovenskih tekmovalcev, ki se je uspel
trikrat uvrstiti v finale in hkrati osvojiti
še bronasto medaljo. V kategoriji kadetov nastopa kar 54 tekmovalcev. Odlično
formo je opazil tudi selektor slovenske
reprezentance in Tima uvrstil na seznam
osmih mladih Slovencev, ki bodo potovali v Singapur na svetovno mladinsko
prvenstvo v športnem plezanju.
Barve Slovenije je zastopal tudi na
igrah Alpe Adria, kjer je v kategoriji težavnost prav tako zasedel tretje mesto.
Tudi domače državno prvenstvo jemlje z
vso resnostjo, saj je na prvi tekmi v Slovenski Bistrici zmagal, v Šmartnem je bil
tretji, trenutno pa v skupnem seštevku
državnega prvenstva vodi.

Tomaž Jernejšek osvojil 3. mesto
na mednarodni tekmi
Tomaž Jernejšek, tekmovalec s štirikolesnikom, ki smo ga že spoznali v eni od
lanskih številk Laškega biltena, se je ponovno, letos že četrtič, povzpel na zmagovalne stopničke na mednarodni tekmi
Erzbegrodeo v Avstriji. Dosegel je tretje
mesto. »Letošnji Erzbergrodeo so zaznamovale ekstremne vremenske razmere
in posledično veliko nesreč na prologu.
Prvi dan dirkanja vročina in slaba vidljivost zaradi prahu, drugi dan dirkanja pa
so tekmovanje prekinili in odpovedali
zaradi dežja in goste megle predvsem v
zgornjem delu proge, kjer dirkalniki dosežejo svojo maksimalno hitrost (letošnji
rekord je 198 km/h). Tako so za končne
rezultate obveljali časi s prvega dne. Konkurenca je bila letos še večja kot prejšnja
leta in glede na to, da vozim serijski motor, brez večjih predelav, je 3. mesto maksimalno, kar sem lahko dosegel, in tega
rezultata sem tudi zelo vesel,« strne svoje
vtise s tekmovanja. Pravi, da je ponovitev
rezultata po tihem pričakoval (leta 2009
in 2011 je osvojil 3., leta 2010 pa 2. me-

sto, op. p.). »Vsako leto se prijavim na to
dirko z namenom stati na zmagovalnem
odru, vendar po pravici povedano sem
bil letos, ko sem dan pred začetkom tekmovanja prišel na tehnični pregled motorjev, kar malce v dvomih. Vseeno mi je
uspelo progo prevoziti hitro, brez večjih
napak in tako doseči cilj, ki sem si ga zastavil.«
Tomaž pravi, da dirka v Erzbergu velja
za eno najtežjih na svetu, na dirki se zbere prek 1.800 tekmovalcev z vsega sveta
(njegova letošnja štartna številka je bila
1848), zberejo se pravzaprav tovarniške
ekipe vseh večjih proizvajalec motorjev.
»Te stvari delajo dirko nepozabno. Osebno mi proge, kot je Iron road prolog v
Erzbergu, zelo ustrezajo. Rad imam hitre
proge, ki od voznika zahtevajo zbranost
in tehniko, saj se tu najbolje vidijo razlike
med dirkači.«
V nadaljevanju sezone Tomaža čakajo še tri dirke državnega prvenstva SXC,
kjer trenutno brani skupno 2. mesto, najverjetneje pa bo zamenjal tudi znamko
štirikolesnika, kar zanj pomeni veliko
treninga in testiranj.
Nika Košak

Glede na to, da je pred njim letos najpomembnejši nastop, tj. svetovno prvenstvo, se je v sklopu priprav moral
odpovedati dopustu, marsikatera zabava
je minila brez njega. Zadnja dva meseca
pred odhodom potekajo intenzivni treningi, tako da praktično živi za športno
plezanje. Upam, da bo ves trud nagrajen
z želenim rezultatom na svetovnem prvenstvu.
Franc Unuk

40

ŠPORT IN REKREACIJA

Novi prostori za Nogometni klub
Pivovar Laško
V Nogometnem klubu Pivovar Laško
smo bili minulo sezono zelo aktivni. Pod
vodstvom petih trenerjev je treniralo in
tekmovalo šest selekcij. Naše ekipe so
tekmovale v ligah MNZ Celje in se udeležile več turnirjev. Najlepši uspeh je dosegla selekcija U-12, ki se je celotno sezono
z ekipo iz Radeč borila za prvo mesto na
lestvici, a jim je v medsebojnih srečanjih
vedno zmanjkalo nekaj športne sreče.
Vseeno pa so na koncu sezone dosegli
zelo dobro drugo mesto, kar je lepa nagrada za vloženi trud na treningih. Tudi
ekipa veteranov ni počivala, saj so skozi
sezono opravili več treningov in odigrali tekme z veterani drugih nogometnih
klubov in tudi z žensko nogometno ekipo iz Slovenj Gradca, ki igra v prvi slovenski ligi.
Maja smo organizirali dan športnih
iger, na katerem smo izpeljali turnir
v nogometu 6+1 za igralce nad 30 let
in turnir v odbojki na mivki, kjer so
tekmovale mešane trojke. Prireditev
je bila dobrodelne narave, saj je bil
izkupiček namenjen za nakup žog in
drugih rekvizitov, ki so potrebni za
nemoten trening in napredek mladih
nogometašev NK Laško. Med evropskim prvenstvom do 17 let, ki je bilo

Eksplozija športa 2012
Športno društvo Rečica je 30. junija v
sklopu lastnih dejavnosti in krajevnega
praznika KS Rečica organiziralo športno prireditev Eksplozija športa 2012. V
Rečici, kjer se je tega dne trlo ljubiteljev
športa, ste lahko bili priča turnirju mešanih parov (ženska/moški) v odbojki na
mivki, turnirju v ulični košarki in turnirju v nogometu na travi (5+1).
Na turnir v odbojki na mivki se je prijavilo dvanajst ekip, ki so z dobro formo
vseh tekmovalcev poskrbele, da smo bili
priča res enkratni igri. Zmotili jih nista
niti žgoče sonce in vroča mivka. Finale,
v katerem sta slavila Maja Burič in Dušan Košenina iz okolice Maribora, je potekalo pod reflektorji. Drugo mesto sta
si priborila Patricija Turnšek in Urban
Pirkmajer iz Celja, pokal za tretje mesto
pa je šel v roke Žive Lacko in Danijela
Gosteničnika iz Ljubljane. Turnir v ulični košarki se je pričel ob 15.30. Med prijavljenimi ekipami velja izpostaviti edino
ekipo deklet na turnirju pod imenom
Vesele nogice, ki so s svojim bogatim
košarkarskim znanjem skorajda ugnale

v Sloveniji, smo okrog sto otrok, staršev
in članov kluba odpeljali v Maribor na
tekmo slovenske reprezentance proti reprezentanci iz Nizozemske, kjer so zmagali »tulipani«, kar pa ni pokvarilo lepe
izkušnje ob obisku velike tekme.
Skozi celotno sezono smo člani NK
Laško, starši naših mladih nogometašev
in drugi prijatelji kluba udarniško urejali travnato nogometno igrišče v Hudi
Jami, ki je bilo zaradi preobremenjenosti
v precej slabem stanju. Z zemljo smo krpali luknje na igrišču in sejali travo. Infrastruktura našega nogometnega kluba
tudi sicer že dolgo predstavlja največji
problem, saj je v marsikaterem pogledu
nezadostna. V tej sezoni smo s finančno
pomočjo Občine Laško obnovili mrežo
za golom, ki je bila dotrajana in nevarna. S koncem julija pa se je začela tudi
popolna prenova klubskih prostorov v
sindikalnem domu v Hudi Jami, s katero

bomo pridobili nove pisarne za sodnike in trenerje ter garderobe, tuširnice in
končno tudi WC-je, ki jih do sedaj sploh
ni bilo. Velika zahvala gre Občini Laško,
ki bo prenovo v celoti financirala, in
vsem staršem naših mladih nogometašev
in članom kluba, ki so s pridnim delom
dokazali, da si to prenovo zaslužimo.
Tudi v prihodnji sezoni bomo zelo pridni, saj se četam mlajših selekcij pridružuje še selekcija mladincev, ki bo v sodelovanju z NK Šampion Celje nastopala v
2. MNZ Celje. Cilji za prihajajočo sezono
niso le tekmovalni, pač pa tudi družbeno koristni, saj si želimo poleg dobrih
rezultatov naših nogometašev povečati
tudi število mladih nogometašev in s tem
čim več otrok za nekaj ur na teden odtegniti od računalnikov, televizij in drugih modernih načinov preživljanja
prostega časa. Pripravljalni del sezone se bliža, zato vabimo starše in
nadobudne otroke, da se nam pridružijo na treningih. Prve skupne
priprave smo pred nekaj dnevi sicer
že opravili na Lisci. Želimo vam lep
preostanek poletja in se vidimo na
igrišču!
Matic Štorman

moške ekipe. Turnir je na koncu osvojila
ekipa No profit v sestavi igralcev Marka
Dežana, Jureta Klenovška, Alena Sačiča, Matije Pfeiferja in Aljaža Fantinatta. Drugo mesto je zasedla ekipa Kralji iz
Laškega, tretje pa ekipa Pivovar. Vzporedno z ulično košarko je potekal tudi nogomet na travi, v katerem je slavila ekipa
Pivovar, ki so jo sestavljali David Sevšek,
Tadej Habe, Denis Krašovc, Anže Podgoršek, Boris Krašovc, Klemen Gaberšek, Zlatko Dermota, Martin Zupanc
in Stanislav Grbič. Drugo mesto je zasedla ekipa Lipov list iz
Rimskih Toplic, tretje
mesto pa je osvojila
ekipa Bako team iz Laškega. Za najboljšega
strelca turnirja je bil
izbran Sebastjan Požin iz ekipe Lipov list,
pokal za naj vratarja pa
je šel v roke Rečičana
Davida Sevška, člana
ekipe Pivovar.
Ob 18.30 smo sicer
predvideli pristanek
padalcev in prelet pri-

reditvenega prostora z motornim zmajem, vendar smo morali zaradi premočnega vetra dogodek žal odpovedati. Ob
19.00 se je že tradicionalno pričela prijateljska tekma v velikem nogometu med
ekipama Rečice in Debra. Že tretje leto
zapored je zmagala domača ekipa pod
vodstvom selektorja Srečka Nemca, ki
je v trajno last zasluženo prejel prehodni pokal. Prireditev je bila zaključena
s podelitvijo nagrad najboljšim tekmovalcem, temu pa sta sledila pogostitev in
druženje ob prijetni glasbi.
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Izpostaviti je treba sponzorje prireditve, ki so poskrbeli, da so najboljši tekmovalci dobili zares bogate nagrade.
Eksplozijo športa 2012 so podprli: Či
Vital – Salon nege in lepote, M Tattoo,
Laški Akademski Klub, Arpros Digital
Printing, Gostišče Hochkraut, Pizzerija Špica, Maxi Rossi, Thermana Laško
ter Pivovarna Laško. Vsem sponzorjem
se lepo zahvaljujemo. Posebna zahvala
gre tudi fotografoma Jaki Teršku in Jani
Ovter, ki sta v objektiv ujela enkratno
vzdušje tega dne. Fotografije dogodka si
lahko ogledate na Facebook profilu skupine Športno društvo Rečica. Vse ljubitelje športa pa že vabimo na Eksplozijo
športa 2013, ki bo 29. junija prihodnje
leto.

Športno društvo Rečica vabi
Poletje je čas piknikov, športnih
aktivnosti v naravi in brezskrbnih
radosti.
Športno društvo Rečica vam vse
to nudi na enem mestu. Daleč proč
od mestnega vrveža vas pričakujeta
odlično urejeno igrišče za odbojko
na mivki in pokrit prostor za piknik,
ki sta kot nalašč za preživljanje poletnih dni v družbi vaših najljubših.
Rezervacije sprejemamo na telefonski številki 031 445 929 (Andreja).
Vljudno vabljeni!

Sporočamo vam, da bo letošnji
Rečiški oktoberfest v soboto, 22.
septembra. Ponujamo:
• izbor Laškega naj harmonikarja
(prijave: 041 966 791, Ivan)
• nastop godbe
• strežbo v oktoberfest uniformah
• rečiško štangico (vrč 1 l)
• rečiško klobaso
• domače vzdušje in igre
Lepo vabljeni!

Predsednik ŠD Rečica Bojan Šipek

PD LAŠKO
90 let planinstva v Laškem
Ko so v Sevnici leta 2005 praznovali 100-letnico planinskega delovanja
oz. Planinskega društva Sevnica, je bilo
omenjeno tudi dejstvo, da bi morali tudi
v Laškem praznovati stoletni jubilej. Planinsko delovanje v okraju Laško je bilo
torej začeto leta 1905, v Laškem pa so samostojni planinski odsek ustanovili šele
leta 1922.
Na pobudo sodnega svetnika dr. Arnolda Pernata iz Laškega so prijatelji
narave in planin stopili skupaj in ustanovili odsek posavske podružnice. Njen
načelnik je bil dr. Arnold Pernat, člani pa
Fran Roš, Milko Jerše, Dušan Horjak in
Franc Marinko. Leta 1923 se jim je pridružil Jože Jerše, 1936. še Stanko Kačič.
Število članov se je večalo in Šmohor je
postajal vedno bolj priljubljen cilj planincev in drugih izletnikov, željnih lepot in
miru. Že leta 1929 so 9. junija slavnostno
odprli prvo planinsko kočo na Šmohorju ob cerkvi sv. Mohorja. Koča je kmalu
postala premajhna, zato so sklenili postaviti novo. Nov dom so do 2. svetovne
vojne zgradili do podstrešja, po vojni pa
so se planinci znova lotili gradnje in 17.
avgusta 1952 je bila slavnostna otvoritev planinskega doma na Šmohorju. Do
okupacije je odsek v Laškem deloval pod
okriljem Podružnice SPD Zidani Most.
Po letu 1946 je bil odsek v okrilju Fizkulturne zveze Slovenije in po reorganizaciji
leta 1947 je bila ustanovljena Planinska
zveza Slovenije, katere člani so postala
planinska društva, torej tudi naše. Leta
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1976 je kronist, nekdanji dolgoletni
predsednik Franc Medvešek posredoval
PZS podatek, da se obdobje med okupacijo odšteje od skupnih let delovanja. Sedanje vodstvo se je odločilo za popravek
števil let delovanja planinske organizacije
v Laškem, zato bo leto 2012 zapisano kot
jubilejno 90. leto.
Slavje je bilo 27. maja pri planinskem
domu na Šmohorju. Prireditev je sovpadala s srečanjem planincev vseh 13
planinskih društev Zasavja in Posavja
ter sosednjih društev MDO Savinjske
in lahko rečemo »pobratenega« društva
Gornja Radgona. Društvo ni pozabilo na
nekdanje še živeče predsednike društva
in druge več let aktivne planince. Slovesnost je bila v lepem sončnem vremenu ob prisotnosti večine praporščakov
sosednjih planinskih društev, Gornje
Radgone in Lovske družine Rečica prav
prisrčna. Moški pevski zbor Laško, učenci podružnične osnovne šole Rečica so
pripravili kulturni program, vse skupaj
pa je povezovala Nina Pader. Zbrane je
najprej pozdravil predsednik Planinskega društva Laško Cveto Brod in nanizal
podatke iz kronike 90 let društva. Pozdrave vseh ostalih društev je v skupnem
nagovoru prenesel predsednik MDO PD
Zasavja in Posavja Borut Vukovič in poudaril potrebo po tesnem sodelovanju,
dogovarjanju in izvajanju zastavljenih
nalog ter seveda pohvalil delo našega planinskega društva. Predsedniku je izročil
sliko umetnika Cjuhe, ki s svojo podobo Škrlatice kar kliče po pohodu v gore.
Župan Občine Laško Franc Zdolšek je
poudaril pomen delovanja prostovoljnega dela članov društva in uspehe, ki
tudi niso zanemarljivi. Ob tem visokem

jubileju je predsednik Planinske zveze
Slovenije Bojan Rotovnik v svojem slavnostnem nagovoru povzel pomen planinske organizacije kot celote in kot sestavni člen Planinsko društvo Laško. Ob
tej priložnosti je društvo podelilo pisne
zahvale za uspešno sodelovanje v MDO
sosednjim planinskim društvom MDO
PD Savinjska, Gornji Radgoni, LD Rečica in podpornikom dejavnosti iz ustanov
in podjetij v Laškem in okolici. Predsednik PZS Rotovnik je ob jubileju izročil
jubilejno listino in zaželel še veliko uspehov v prihodnje. Predstavnika PD Zabukovica, ki je »zraslo« iz članstva v našem
društvu, in PD Gornja Radgona, s katerim smo ohranili planinske prijateljske
odnose iz obdobja skupnih planinskih
taborov, sta ob čestitkah izročila še priložnostna darila. Libojski predsednik je
poudaril potrebo po tesnejšem sodelovanju in zaželel še veliko uspehov. K vsem
skupaj pa je s postrežbo in organizacijo
zabave po prireditvi prispeval družinski
kolektiv oskrbnice planinskega doma na
Šmohorju Helene Perko.
Fanika Wiegele
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Vabilo
Pivovarna Laško, d. d., Občina
Laško in Kolesarski klub Laško vabijo
v soboto,
1. septembra 2012,
na 7. tradicionalni kolesarski vzpon
na Šmohor,
ki bo v sklopu zaključne prireditve
Gremo v hribe 2012.
Luka Picej

Naravovarstveni izlet v Posočje
Zadnjo julijsko, zelo vročo soboto
smo laški planinci preživeli v gorah.
18-članska skupina se je povzpela na
Veliki Kanin, druga, 11-članska skupina pa se je podala po Soški poti od

Rekreacija na kozolcu?
Sliši se malce nenavadno in marsikdo ne verjame, pa je res! Sergeja, Katja,
Majda, Lidija, Milena, Dragica, Jelka in
tri Sonje smo skupina z imenom Slogice, ki smo se organizirale, našle prostor v
dvorani kozolca na Slogih Konjerejskega
društva Vrh nad Laškim in začele »migati«. Dobivamo se že od septembra, vsak
petek zvečer. Kljub temu, da smo genera-

DU RIMSKE TOPLICE
Športne dejavnosti Društva
upokojencev Rimske Toplice
Glede na lanske uspehe smo si v Društvu upokojencev Rimske Toplice zastavili visoke cilje tudi to leto, in sicer v športnih panogah, primernih za upokojence,
ki ustrezajo naši telesni zmogljivosti, letom in zdravstvenemu stanju. Svoj prosti
čas namenjamo aktivnemu življenjskemu
slogu, gibanju, športu in rekreaciji. Vsak
posameznik(-ca) skriva v sebi svoj talent.
Srečujemo se z ljudmi, ki imajo dovolj
spretnosti in dobre volje. Stkala so se tudi
nova poznanstva in prijateljstva.
Za novo sezono, ki se je začela v maju,
lahko rečemo, da je nad pričakovanji.
Vsem ekipam in posameznikom čestitamo za dosežene uspehe. To pa še ni vse. Z
igrami želimo povezati krajevne skupnosti v Občini Laško, organizirati želimo

izvira Soče do Markovega mostu pod
Logom v Trenti.
V zgodnjih jutranjih urah smo krenili z avtobusom in kombijem iz Laškega,
prevozili pot čez Vršič in se v dolini ločili
na dve skupini. Večja se je iz Bovca peljala z gondolsko žičnico na Kanin, osvojila
vrh in se po šestih urah vrnila v dolino.
Manjša skupina pa je po vzponu do izvira najlepše reke v Sloveniji krenila po t.
i. Soški poti. Hodili smo ob strugi Soče,
se povzpeli do Kugyjevega spomenika,
mimo zaščitene trentarske Turerjeve
domačije, se ohladili v koritih Mlinarice.
Naš obisk botaničnega vrta Alpinum Julijana je bil poplačan le z nekaterimi cvetočimi rastlinami, a nas vseeno ni razočaral.
Pohod smo prekinili z ogledom cerkvice
Device Marije Lavretanske iz 17. stoletja
in ostankov srednjeveških fužin v Trenti.
Naša pot nas je vodila še dalje po desnem
bregu Soče do Markovega mostu v Logu.

Po počitku smo se vrnili v Log, kjer smo
si nekateri ogledali še muzej oz. središče
Triglavskega narodnega parka, drugi pa
so se sprehodili med stojnicami s pridelki
in izdelki domačinov, saj je bil čomparski
sad. Nekatere so že srbele pete, a smo se
z večjo skupino, ki se nam je pridružila,
krenili nazaj proti domu. Vsi smo uspešno, veselo in zadovoljno zaključili izlet,
ki se ga bomo še dolgo spominjali.
Fanika Wiegele

cijsko različna skupina, naša povprečna
starost je 41 let, se razumemo odlično.
Da smo še bolj enotne, je poskrbel Alojz
Štorman, s. p., ki nas je vse oblekel v roza
majčke. Cilj naših druženj je, da se za eno
uro odmaknemo od vsakodnevnih obveznosti, se nasmejimo, pogovorimo, družimo in ob vsem tem razmigamo svoje
telo! Priporočamo tudi vam, pa tudi če
na kozolcu!
Slogice

tudi medobčinsko tekmovanje treh občin
Hrastnik-Radeče-Laško. Namen turnirjev je rekreacija, povezana z druženjem
in zabavo. Turnirji potekajo na kegljišču
v Hrastniku in v dvorani Golovec Celje,
keglanje na vrvici in balinanje pa na igrišču Aqua Roma.
DU Laško je 4. maja organiziralo občinsko tekmovanje v balinanju moških in
ženskih ekip. Tekmovanja se je udeležilo
devet ekip (40 igralcev in igralk). Ženska
ekipa iz Rimskih Toplic je osvojila prvo
mesto, moška ekipa pa 2. mesto. DU
Rimske Toplice je 8. maja organiziralo
območno tekmovanje s kroglo na vrvici.
Ženska ekipa iz Rimskih Toplic je osvojila 1. mesto, moška ekipa pa 4. mesto.
Kegljaški klub Pivovarna Laško je 10.
maja organiziral občinsko tekmovanje v
kegljanju na 10-steznem kegljišču v dvorani Golovec. Nastopile so štiri moške in
tri ženske ekipe. Ženska ekipa Rimskih
Toplic je osvojila 2. mesto, moška ekipa
pa se ni uvrstila v nadaljnje tekmovanje.

Beba Počivalšek je osvojila 2. mesto in
srebrno medaljo med posameznicami.
DU in TD Rimske Toplice sta 17. maja
organizirala odprto prvenstvo v kegljanju
s kroglo na vrvici za pokal Aqua Roma.
Tekmovanja se je udeležilo 18 ekip (54
igralcev in igralk). Ekipa DU Rimske Toplice je osvojila 1. mesto in pokal. Tekmovali so: Anica Jamšek, Ljuba Rižnar,
Vika Martinšek, Marija Vidmar, Beba
Počivalšek, Branko Deželak, Janez Kotnik, Milan Gorenšek, Boris Rižnar in
Robert Karl, vsi člani našega društva.
Sodelujemo tudi na turnirjih v Radečah, Širju, Zidanem Mostu in Jurkloštru.
Tekmovali bomo še na pokrajinskem
tekmovanju celjske regije v balinanju, ki
bo letos v novi športni dvorani v Rogaški Slatini. V zadnjem času je sicer zelo
priljubljena tudi nordijska hoja. Da se vse
to lahko dogaja, moramo pohvaliti TD in
KS Rimske Toplice, KK Hrastnik, Kegljaški klub Laško in družino Nemec.
Robert Karl
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Občinska uprava
DRUŠTVA/OGLAS

Utrinek o delu Društva upokojencev
Rimske Toplice
V Društvu upokojencev Rimske Toplice, ki je, mimogrede, najstarejše v Občini
Laško, saj bomo naslednje leto obeležili
že 65. letnico delovanja, smo opravili kadrovsko prenovo. Dolgoletne člane
upravnega odbora so zamenjali mlajši z
novimi idejami. Z optimizmom lahko trdimo, da bomo pri izvajanju obsežnega
programa dela še uspešnejši. Vsaj začetek je zelo spodbuden. V društvu je več
komisij, med aktivnejše sodijo komisija
za socialno delo pa komisija za šport in
rekreacijo, komisija za izlete in družabna
srečanja ter komisija za kulturo. O delu
v vseh komisijah je težko objektivno in
naenkrat poročati, saj na letnem zboru
upokojencev trajajo poročila komisij kar
nekaj časa.
V tem dopustniškem času je primerno
napisati nekaj več o športno-rekreativni

Kmečke igre pri kozolcu na Slogih
Da so mladi željni druženja in zabave,
so dokazali v soboto, 17. junija, s številno udeležbo na kmečkih igrah pri kozolcu na Slogih v Tevčah v organizaciji
Konjerejskega društva Vrh nad Laškim.
Sodelovalo je devet ekip, večina iz sosednjih krajev: ekipa Velikih Grahovš, SD
Mala Breza, KD Miklavž, PGD Vrh nad
Laškim, ekipa Ovosa iz Trobnega Dola in
ekipa domačega konjerejskega društva.
Tri ekipe so bile iz sosednjih občin: DPM
Šentjur, DPM Šentjur-Kalobje in Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško. Po
uvodnih formalnostih in po tem, ko je
povezovalka Jasmina Štorman prebrala
pravila, so se 2. Kmečke igre pri kozolcu
na Slogih lahko začele.
Ekipe so tekmovale v osmih igrah. Najprej so zarezali kosci, konkurenca je bila
huda, med njimi je bila tudi ena kosica, ki
je s 4. mestom dokazala, da se z dekleti ne
gre šaliti. Najboljši rezultat je imel Slavc
Bezgovšek, član ekipe Velike Grahovše.
Sledila je tekma grabljic. Dekleta so svojo
hitrostjo, močjo in natančnostjo nalogo
opravila odlično. Največ točk je dosegla
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dejavnosti rimskih upokojencev. Mnogi
narobe razmišljajo, da naj starejši pustimo športne aktivnosti mlajšim, mi pa naj
iz naslonjača spremljamo njihovo tekanje
in prerivanje po igrišču. Tisti, ki tako razmišljajo, so v veliki zmoti, kajti športno-rekreativnih panog, primernih tudi za
upokojence, je veliko. Osnovni moto je
gibanje na svežem zraku, torej hoja, lahko
tudi nordijska. Za to praktično ne potrebujemo nič drugega kot palice, lahko so
tudi leskove, in dobro voljo. Rimski upokojenci smo napravili še naslednji korak.
Tedensko imamo organizirano nordijsko
hojo po Ruski stezi, mesečno pa nekoliko
daljši pohod po okoliških gričih. Nadvse
zabavna in prijetna so letna srečanja ljubiteljev hoje z laškimi upokojenci in pa
tradicionalni pohod na Kopitnik. Pri tekmovalnih panogah največ upokojencev
sodeluje pri kegljanju s kroglo na vrvici,
sledita balinanje in kegljanje. Te panoge
in še streljanje z zračno puško se tudi toč-

kujejo pri Zvezi društev upokojencev Laško. Skromno lahko zapišem, da smo bili
vedno pri vrhu te točkovne lestvice, prepričan sem, da bo tudi letos tako. Upokojenci Rimskih Toplic smo znani kot dobri
organizatorji športih srečanj. Že drugič
smo bili organizatorji regijskega tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici. Za
organizacijo smo prejeli laskavo oceno.
Omeniti sem dolžan še zelo dobro sodelovanje s turističnim društvom pri organizaciji tekmovanja za pokal Aqua Roma.
Tine Frece

Urška Videc iz ekipe SD Mala Breza. Po ples. Za vse to je poskrbel ansambel Pekrajšem počitku so se začele ekipne igre. pelnjak iz Rimskih Toplic. Če zaključimo
Tekmovalci so morali z zavezanimi očmi z besedami enega od tekmovalcev: »To
iskati podkve, se vrteti okoli kola in nato nam manjka, takšni dogodki, ni važen
prenašati bale, voziti bale v samokolnici rezultat, glavno je, da se družimo. Drugo
čez prepreke, molsti, z zavezanimi očmi leto spet pridemo!« Torej, naslednje leto
voziti sotekmovalko v samokolnici mimo se vidimo!
ovir, na koncu pa je moral eden tekmoKonjerejci pa smo bili aktivni tudi juvalec svoja sotekmovalca voditi na konju. lija. V soboto, 7. julija, smo sodelovali na
Nekateri so se prav vživeli v vlogo »kavprikazu košnje po starem v Šentrupertu.
boja«. Vsaka ekipa je lahko v eno igro vloSodelovalo je pet koscev, tri grabljice in
žila jokerja in točke so se jim podvojile.
ena konjska vprega. Že naslednji vikend
Nekaj ekip je stavilo na pravo igro, nekaj
pa smo v povorki na prireditvi Pivo in
pa jih je imelo malo manj sreče. Konec
iger je s svojim udarnim nastopom skle- cvetje prikazovali oranje zemlje in senila Vaška godba z Vrha nad Laškim. Vsi janja žita po starem. V povorko je bilo
tekmovalci so ob koncu zasluženo prejeli vključenih še šest konjskih vpreg članov
priznanja, najboljši trije kosci, najboljše našega društva.
tri grabljice in najboljše tri ekipe pa so iz
Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim
rok župana Občine Laško Franca ZdolFoto: Boris Vrabec
ška in predsednika
Konjerejskega dru			NOVO V LITIJI
štva Vrh nad Laškim
Alojza Seitla prejeli
pokale.
LANTANA HIDROKOLON TERAPIJA JE METODA
Tudi dvorana na
NOTRANJEGA RAZSTRUPLJANJA TELESA,
kozolcu ni samevaKI JO IZVAJAMO V PODJETJU LANTANA D. O. O.,
la. V njej smo ta dan
NA ZASAVSKI CESTI 3, V LITIJI.
odprli razstavo fotoTerapija pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov,
grafij z motivi narakroničnem zaprtju, putiki, artritisu, kožnih izpuščajih,
ve in starih stavb iz
aknah, alergijah, kronični utrujenosti, glavobolih,
naših krajev laškepsihični napetosti in drugih zdravstvenih težavah.
ga fotografa Borisa
Vrabca. Vsi, ki so si
PO HIDROKOLONSKI TERAPIJI SE BOSTE POČUTILI
razstavo ogledali, so
SVEŽI, VITALNI IN POLNI ENERGIJE.
bili nad njo navdušeni. Sledil je večer
INFORMACIJE NA TELEFONU 040/59-59-36
in prišel je čas za
OZIROMA NA WWW.LANTANA.SI.
zabavo, druženje in

OGLASI/napovednik

Zlatorogova transverzala ponosa 2012
času smo v projekt vključili že 21 planinskih koč po celi Sloveniji, ki jih je doslej
obiskalo že več kot 15.000 planincev in
kolesarjev. Akcija je od samega začetka
tudi družbeno odgovorno zastavljena,
saj smo v tem času lokalnim planinskim
društvom za njihovo delovanje donirali
že preko 57.000 EUR.
Zlatorogova transverzala ponosa oz.
akcija Gremo v hribe poteka že od leta
2010, in je med pohodniki po celi Sloveniji vedno bolj prepoznavna. V tem

Do konca letošnje transverzale še 3 pohodi
Do zaključnega dejanja Zlatorogove
transverzale ponosa 2012, ki že tradicionalno poteka na Šmohorju, nas ločita

le še dva vzpona. 18. avgusta se bomo
najprej podali do koče pri Jelenovem
studencu na Dolenjskem, nato pa še do
Vojkove koče na Nanosu, ki jo bomo
obiskali 25. avgusta. Kot že rečeno pa
bomo transverzalo zaključili doma, na
Šmohorju, v soboto 1. septembra, ko bo
zopet veselo.
Več informacij o akciji Gremo v hribe najdete na http://www.gremovhribe.
si/. Ažurno pa nas lahko spremljate tudi
na socialnem omrežju Facebook - http://
www.facebook.com/gremo.v.hribe.

NAPOVEDNIK DOGODKOV od 16. avgusta do 15. oktobra 2012
AVGUST
Sobota, 25. avgust
• Aqua Roma Rimske Toplice: Dan Rimljanov in 5. tradicionalno kuhanje
naj golaža 2012 (od 12.00); v primeru slabega vremena bo prireditev v
nedeljo, 26. avgusta (organizator: TD Rimske Toplice)
SEPTEMBER
Petek, 7. september
• Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: Rimski večer z gostom
(ob 19.00) (organizator: KD Rimljan)
• Rimske Toplice: Rekreativni pohod Društva upokojencev Rimske Toplice
Nedelja, 9. september
• Rimske Toplice: Kolesarjenje iz Rimskih Toplic do Jurkloštra in nazaj s
piknikom pri Turist biroju (zbor udeležencev je od 8.30 do 9.00 pri bazenu, start ob 9.00; prispevek za piknik je 5 EUR za odrasle in 2,5 EUR za
otroke) (organizator: TD Rimske Toplice)
Petek, 14. september
• Aškerčeva domačija na Senožetah: Srečanje pevskih zborov (ob 17.00)
(organizator: KD Antona Aškerca)
Torek, 18. september
• Knjižnica Laško: Potopisno predavanje Mance Čujež Jordanija in Izrael
(ob 19.00)
Sobota, 22. september
• Dom svobode Zidani Most: Srečanje pevcev Od Drave do Save (ob 18.00)
(organizator: Društvo MePZ Spev Zidani Most)
Nedelja, 23. september
• Knjižnica Šentrupert ali na prostem: Spomini Fanike Zajc v šentrupertskem narečju – ob dnevih evropske kulturne dediščine (ob 11.30) (organizator: Knjižnica Laško)
Torek, 25. september
• Knjižnica Laško: Nekaj zanimivih zgodb znanih Laščanov iz preteklosti –
ob dnevih evropske kulturne dediščine (ob 19.00)
Petek, 28. september
• Večnamenski dom Rimske Toplice: Potopisno predavanje Mance Čujež
Indonezija (ob 18.00) (organizator: Knjižnica Laško)
OKTOBER
Torek, 2. oktober
• Knjižnica Laško: Recital primorske pesnice Katarine Kalaba ob spremljavi
kitare: Midva sva najin dom (ob 19.00) (v sodelovanju s Hišo generacij)

Foto: Boris Vrabec

Petek, 5. oktober
• Rimske Toplice: Rekreativni pohod Društva upokojencev Rimske Toplice
Petek, 12. oktober
• Večnamenski dom Rimske Toplice: Potopisno predavanje Katarine Vidmar Nair Kuvajt (ob 18.00) (organizator: Knjižnica Laško)
Sobota, 13. oktober
• Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: Srečanje ljudskih pevcev
in godcev (ob 18.00) (organizator: KD Rimljan)
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