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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

Naslednja številka izide
15. februarja 2013.
Prispevke in oglase je treba oddati do
1. februarja 2013 na e-naslov

bilten@lasko.si.

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.
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Drage bralke,
spoštovani bralci!
V prazničnem decembru nas razveseljujejo zasnežena narava, božična in novoletna drevesa, pravljična okrasitev, pričakovanja in želje otrok, obisk dobrih mož, srečanja in zabave ob
zaključku leta .... Ob gospodarski krizi, ki se poglablja iz dneva
v dan, ob iskanju pravne in socialne države, ob nezaupanju v
vlado, ki kroji usodo naše države, tokrat slovo od starega leta
ne bo žarelo kot ponavadi. Kljub splošnem nezadovoljstvu, ki se intenzivno širi v teh
dneh, pa se tu in tam še vedno zalesketajo iskrice upanja. Nesebična dejanja posameznikov in društev, prostovoljskih vladnih in nevladnih organizacij zabrišejo trenutne
skrbi in naša srca napolnijo s toplino in radostjo. Prostovoljci, ki svoj prosti čas posvečajo ljudem, ki so v stiski ali pa so le osamljeni, so neprecenljivi. Prostovoljci, ki
pomagajo prizadetim ob naravnih nesrečah, so nepogrešljivi. O njihovem delu, ki je
bilo obeleženo ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, o solidarnosti in dobrodelnih
prireditvah pišemo tudi v Laškem biltenu. Kar nekaj strani pa v decembrski številki
namenjamo letošnjim dobitnikom občinskih in drugih priznanj, medalj, značk, ki s
svojim vztrajnim in predanim delom puščajo neizbrisen pečat v naši občini in zunaj
nje. Izpostavljamo tudi tiste, ki skrbijo za lepo urejene objekte in okolico. Njihov trud
so opazili tudi drugi, saj je bilo Laško proglašeno za najlepši zdraviliški kraj v Sloveniji.
Pogovarjali smo se s Francem Šolarjem, predsednikom laških čebelarjev, ki delujejo že
110 let, s svojim aktivnim delom pa so zaslužni tudi za to, da je Občina Laško osvojila
naziv čebelam prijazna občina.
To je le nekaj spodbudnih zgodb, ki nam dajejo moč in upanje v boljši jutri, ki nas
napolnijo s pozitivno energijo in dajejo smisel življenju. Zahvaljujemo se vsem, ki svoje zgodbe in dogodke delite z nami, ki še vedno pridno pišete članke in pomembne
trenutke lovite v fotografski objektiv. V imenu našega uredništva vam želim predvsem
mirne praznike in srečno novo leto, polno optimizma in dobre volje. Naj vas vodijo
Pavčkove misli: Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča
je, če se delo dobro opravi in če imaš koga rad.
Tanja Grabrijan,
odgovorna urednica

občinska uprava

Savinja ponovno pokazala svojo moč
Občino Laško je 5. novembra v popoldanskih in nočnih
urah prizadela poplava. Najbolj prizadete so bile krajevne
skupnosti Laško, Marija Gradec, Rimske Toplice in Zidani
Most. Škoda je največja na cestnem, komunalnem, gospodarskem in stanovanjskem področju. Prva groba ocena škode
je dva milijona evrov. Okvirna višina stroškov intervencij in
ukrepov znaša 230.000 evrov.
Višina narasle reke Savinje je bila tokrat 5,65 metra, pretok
1040 m3/s. Laško je bilo prometno nedostopno iz vseh strani,
neprevozne so bile ceste proti Celju, Rimskim Toplicam, Marija
Gradcu in Jurkloštru. Savinja je zalila glavno cesto skozi Laško
G1-5 Laško–Celje (od Kulturnega centra do zdravilišča, v Debru pri Mastnaku) in Laško–Rimske Toplice (podvoz pod železniško progo in v Sevcah) ter cesti Laško–Marija Gradec (pri
občinski stavbi, podvoz pri pivovarni in pri Gostilni Bezgovšek)
in Rimske Toplice–Jurklošter (pri železniški postaji). Od občinskih cest so bile neprevozne ceste Laško–Rečica (podvoz pri
Petrolu), Laško–Jagoče–Rifengozd (v Brstniku), Laško–Modrič
in Modrič–Strensko. Sprožilo se je več kot deset plazov. Poplavljenih je bilo več kot 35 stanovanjskih objektov, od tega 15 več-

stanovanjskih. Poplavljenih je bilo več kot 20 podjetij v Laškem
in Rimskih Toplicah. Od javnih objektov je treba izpostaviti
Kulturni center Laško, Policijsko postajo Laško, Društvo Šmocl Laško in železniško postajo Rimske Toplice. Poplavljenih je
bilo približno šest hektarjev javnih površin (pokopališče Laško,
zdraviliški park, parkirišče pri Kulturnem centru, parkirišče na
Trubarjevem nabrežju), 21 kilometrov cest in štirje kilometri
kanalizacije.
Občani so bili o nevarnosti pravočasno obveščeni. Občinski
štab civilne zaščite, gasilske enote in komunalne službe so nudile ustrezno pomoč pri reševanju ljudi in premoženja ter vzpostavitvi prevoznosti cest. V reševanju je sodelovalo približno sto
ljudi (štab CZ, prostovoljna gasilska društva, Komunala Laško
…). Poleg tega so v reševanju posledic poplave sodelovali tudi
zaposleni v podjetjih, prostovoljci in sami občani (približno 200
ljudi).
Tanja Grabrijan
(povzeto po poročilu Štaba civilne zaščite Občine Laško)
Foto: Boris Vrabec

Splav v Zidanem Mostu odnesla narasla reka
Človek se že od nekdaj bori proti naravi, a narava zmeraj zmaga, tako kot je
zmagala tudi v tem primeru. Društvo
Splavar iz Zidanega Mosta je imelo zgrajen splav, s katerim smo gostom ponujali
nepozabna doživetja na sotočju rek. Pokazali smo jim, kako je bilo včasih, ko je
skozi naše kraje plulo še na ducate splavov proti Zagrebu in naprej. Če bi se malo
pošalili, bi dejali, da je naš splav odplul za
njimi. A nam niti najmanj ni do šale, saj

noben splavar ni zadovoljen, če splav uide
nadzoru ali mu celo pobegne. Nam se je
zgodilo ravno to. Kljub temu da smo ga
zelo dobro zavarovali in to večkrat preverili, nam je narava past nastavila tam, kjer
nismo pričakovali. Splav je bil na breg
privezan z jeklenico in štirimi vrvmi, in
sicer z dvema na breg in dvema na drevo
v neposredni bližini. Šestega novembra
zjutraj smo pri pregledu debelo gledali
in marsikdo je imel cmok v grlu. Jekle-

nica je bila na mestu, prav tako dve vrvi,
a drevesa in preostalih dveh vrvi ni bilo
več, skoraj nič ni ostalo niti od splava, ki
bi moral biti tam. Predvidevamo, da je
voda spodjedla brežino, prevrnila drevo
in ta je za sabo potegnil splav, saj je bila
sila drevesa in narasle reke tako velika, da
je splav ni mogel zdržati.
Škoda je ogromna. Splav je bil zavarovan samo poleti, ko smo izvajali dejavnost. Morali bomo zaključiti zgodbo, ki
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je trajala ter nam in našim gostom dajala
veselje in zadovoljstvo, mnogi so bili presenečeni nad pogledom na mostove iz
druge perspektive. A kot rečeno: narava

zmeraj zmaga, to je dokazala že velikokrat, tudi v tem primeru. Lahko se boriš,
se braniš, napadaš, a zmagal ne boš. Mogoče kdaj, mogoče nekoč se zopet vidi-

mo na splavu. Do takrat pa s splavarskim
pozdravom HO RUK!

Most v Jagočah bo
zaprt več mesecev

temeljenja ene od podpor, kar je povzročilo tako imenovani izklon stebra. Nevarnost predstavlja predvsem nadaljnje
izklanjanje stebra, saj bi, če bi premostitvena konstrukcija v tej točki izgubila
kontakt s podporo, prišlo do loma prekladne konstrukcije.
Kar se tiče same sanacije poškodb, je
trenutno še prezgodaj za napovedi, kako
in kdaj bo izvedena. Direkcija RS za ceste
namreč vedno najprej poskrbi za to, da
je zagotovljena varnost, nato pa poskuša
čim prej vzpostaviti prevoznost. Če bo
to možno, bo sam ukrep vzpostavitve
objekta v stanje prevoznosti sestavljen
iz dveh faz: v prvi fazi se izvedejo ukrepi, ki preprečujejo nadaljnje izklanjanje

podpore oz. se zagotovi vzdrževanje
sedanjega ravnotežnega stanja; v drugi
fazi se izvedejo prevzem obtežbe in dvig
premostitvene konstrukcije, povrnitev
podpore v vertikalni položaj in sanacija temeljenja podpore. Ali in kako je to
možno izvesti, se najprej prouči v okviru
posebnega elaborata, kjer se obdela vse
tehnične podrobnosti oziroma izračuna
vse obremenitve. Tako je trenutno znano le to, da bo treba izvesti ozko specializirana dela s področja gradnje mostov.
Materiali, uporabljeni pri izvedbi, bodo
morali doseči zahtevane mehanske karakteristike, kar zahteva svoj čas. Dela
žal padajo v zimsko obdobje nizkih
temperatur, ko izvajanje nekaterih del
oz. uporaba materialov ni dovoljena,
saj ni mogoče doseči ustrezne kvalitete
del in materialov. Dodatno oviro lahko
predstavljajo visoke vode, ki onemogočajo izvedbo del, saj je v tem obdobju
več padavin. Glede na navedeno je težko
napovedati, kako dolgo bo trajala sancija mostu, prav gotovo pa nekaj mesecev.

Ker se je nosilni steber mostu v Jagočah nagnil za približno pol metra, sam
most pa se je zaradi tega povesil za približno 15 centimetrov, je Direkcija RS za
ceste 26. novembra most zaprla za ves
promet. Po prvih ocenah je poškodba
posledica zadnjih poplav, njen obseg pa
je bil takšen, da uporaba mostu ni varna. Direkcija RS za ceste je zato pozvala
vse udeležence v prometu, da dosledno
upoštevajo prepoved prometa na mostu,
posebej pa je izpostavila, da most ni varen niti za pešce.
Strokovnjaki za gradnjo mostov so si
27. novembra most natančno ogledali,
28. novembra pa s pomočjo potapljačev
izvedli še pregled nivoja dna rečne struge ob poškodovani podpori, da bi preverili oz. potrdili predvidevanja, sprejeta
na podlagi ogleda. Sledila bo še izdelava
geodetskega posnetka kontur mostu in
primerjava z začetnim stanjem. Po prvih ocenah je zaradi večkratnih poplav
oz. visokih voda prišlo do spodjedanja

Beno Kolander

Sandra Kržan, Direkcija RS za ceste

O napredovanju kohezijskega projekta Zagotavljanje
poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi
Priprave za kohezijski projekt z naslovom Zagotavljanje poplavne varnosti
na porečju Savinje – lokalni ukrepi so se
začele s pripravo Dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta za celotno
porečje Savinje v letu 2009. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), ki je osnovni programski
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izvedbeni dokument Republike Slovenije
in hkrati podlaga za izvajanje operacij
na področju koriščenja sredstev kohezijskega sklada EU v finančni perspektivi
2007–2013. Pravice porabe iz tega sklada
imajo države članice do leta 2015. Znotraj OP ROPI so vzpostavljene razvojne
prioritete in na razvojni prioriteti Varstvo okolja – področje voda za varovanje

kakovosti in količin površinskih voda so
tri ključne prednostne usmeritve:
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (kanalizacijska omrežja
in čistilne naprave);
– vodooskrba prebivalstva in zagotavljanje ustreznih vodnih virov (preskrbovalni vodovodi in črpališča ter
ureditev vodnih virov);

Občinska uprava
– zmanjšanje škodljivega delovanja
voda (ukrepi za zmanjšanje poplavne
ogroženosti prebivalstva).
Celoten projekt je razdeljen v dve fazi:
v prvi se izvedejo lokalni ukrepi v tej finančni perspektivi (2007–2013), v drugi
fazi pa celoviti ukrepi z vzpostavitvijo
zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini nad Celjem; ti bodo izvedeni v naslednji finančni perspektivi (2014–2020),
ko bodo tudi umeščeni v prostor z Državnim prostorskim načrtom, ki je sedaj
v sklepni fazi. Projekt je uvrščen v tretjo
našteto prednostno usmeritev, za katero
se sedaj v dveh porečjih, Savinji in Dravi,
pripravljajo in izvajajo aktivnosti za izvedbo ukrepov. Ministrstvo za okolje in
prostor oz. sedaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je upravičenec do
sredstev iz kohezijskega sklada, zato smo
v letih 2010 in 2011 pripravljali vlogo in
zahtevane priloge ter strokovne podlage za pridobitev sredstev. Kot svetovalni
organ je bil vključen tudi JASPERS, to je
program tehnične pomoči državam članicam pri pripravi operacij oz. projektov,
v katerem sodelujejo evropski strokovnjaki s posameznih strokovnih področij.
Za projekt je organ upravljanja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, bivši SVLR, izdal odločbo o dodelitvi sredstev v aprilu letošnjega leta.
Hkrati je MKO že vodil razpisni postopek za izvedbo oz. izbor izvajalca načrtovanja, pridobitve upravnih dovoljenj ter
izvedbo gradbenih del, za izvajalca nadzora po pravilih FIDIC skladno z zahtevami izvajanja kohezijskih projektov ter
izvajalca seznanjanja javnosti. Pogodba
za izvedbo je bila podpisana po uspešno
izvedenem razpisnem postopku aprila
2012, za izvedbo nadzora pa junija 2012.
Pogodba za izvajanje seznanjanja javnosti pa bo predvidoma podpisana še v tem

letu, če bo uspešno zaključen postopek
javnega naročanja – odločitev je poslana
ponudnikom v teh dneh.
Vrednost projekta je ocenjena na približno 45 milijonov evrov, kar vključuje
vse aktivnosti za načrtovanje, izvedbo in
nadzor nad izvedbo, seznanjanje javnosti
ter nakup zemljišč. V projekt so vključena
območja, kjer je bilo ocenjeno, da je mogoče v tako kratkem času (2012–2015)
izvesti lokalne ukrepe: območje Laškega
na marijagraškem ovinku, kjer je sprejet
Občinski lokacijski načrt, območje Luč,
kjer je sprejeta Uredba o državnem lokacijskem načrtu ter širše območje Mestne
občine Celje in Vojnika, kjer so sprejeti
občinski prostorski akti, ki omogočajo
umestitev ukrepov v prostor. Ti ukrepi
pokrivajo tako Savinjo kot pritoke na teh
območjih, ki so pogostokrat vzrok za lokalno poplavljanje.
V tem letu so se že začela gradbena
dela na območju marijagraškega ovinka,
kar predstavlja prvo etapo izvedbe vseh
ukrepov, predvidenih z Občinskim lokacijskim načrtom. V naslednji finančni
perspektivi bosta vključeni še preostali
dve etapi, za kar predvidevamo, da bomo
začeli pripravljati operativni program že
v naslednjem letu hkrati s strokovnimi
podlagami za prilogo vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev. Način pridobivanja sredstev iz kohezijskega sklada bo
sicer znan po zaključenem usklajevanju
z Evropsko komisijo (EK) in podpisanim
Sporazumu o izvajanju kohezijske politike med EK in Republiko Slovenijo.
Hkrati potekajo še postopki pridobivanja zemljišč na vseh območjih, razen za
območje Laškega, za kar je bilo gradbeno
dovoljenje s pomočjo lokalne skupnosti
sicer mukoma, pa vendar že pridobljeno.
Tako smo imeli za takojšen začetek izvedbenih del pripravljen vsaj en podpro-

Obvestilo o neustreznosti
pitne vode
Upravljavec vodovoda v Občini Laško obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Huda Jama, Spodnja Rečica in Pot
na Šmohor, torej tistih, ki se oskrbujejo iz zajetja Štenge, da
je treba do preklica zaradi neustrezne mikrobiološke slike
vodo prekuhavati po navodilih za prekuhavanje pitne vode.

Ureditev dezinfekcije na vodovodu Huda Jama
V zadnjem obdobju so se pojavljale težave pri oskrbi s pitno vodo na sistemu vodovoda Huda Jama, ki obsega naselja Spodnja Rečica, Huda Jama in Pot na Šmohor. Težave so
nastale, ker je bil dostop do zajetja Štenge onemogočen, zato

jekt na območju Savinje. Po terminskem
planu je bilo predvideno, da bodo tu dela
zaključena do konca novembra letos.
Zaradi visokih voda konec oktobra in
v začetku novembra, kar ste prebivalci
Laškega žal doživeli v zadnjih letih že nekajkrat, se je zaključek del premaknil za
nekaj mesecev, saj bo treba sanirati stanje na že izvedenih ukrepih in skupaj s
soglasodajalci proučiti, ali so omilitveni
ukrepi za vodni in obvodni habitat iz pogojev in soglasij, pridobljenih pri gradbenem dovoljenju, še relevantni v tolikšni
meri glede na stanje po visokovodnem
dogodku. Vrednost vseh del na vseh treh
območjih, dokončanih do novembra, je
okrog 6,5 milijona evrov. Vrednost vseh
del na marijagraškem ovinku je približno
polovica tega zneska.
Ko bodo izvedeni vsi ukrepi, bo imelo
neposredno korist od teh ukrepov preko
20.000 prebivalcev, poplavne površine
pa bodo zmanjšane za približno 2.500
ha. Laščani boste ob zaključku celovitega projekta na porečju Savinje, ko bo
zagotovljeno povečanje zadrževanja visokega vala z zadrževalniki nad Celjem
in ob izvedenih ukrepih tudi na ožjem
območju Laškega od zdravilišča do
Kulturnega centra in od cestnega mostu do železniškega mostu, poplavno
minimalno ogroženi. Za omenjeni odsek je treba pripraviti občinske prostorske akte, ki bodo omogočili pridobivanje
gradbenega dovoljenja, s čimer je župan
Občine Laško že seznanjen. Tehnični
ukrepi so lahko tudi začasnega značaja,
kar ni nepoznana praksa v Evropi, npr. v
Pragi ob reki Vltavi. Enako velja tudi za
pritoke Savinje na tem območju, urediti
pa je treba še režim ravnanja z zalednimi vodami.
Uroš Nučič

je bilo nemogoče tudi redno in investicijsko vzdrževanje, kar
se je izkazalo na neustreznem izvidu vzorčenja vode. Oktobra
je upravljavec vodovoda zato obvestil uporabnike sistema vodovoda Huda Jama, da pitna voda ni ustrezna, in hkrati začel
iskati rešitev.
Na podlagi opravljenega vzorčenja pitne vode in raznih poskusov smo ugotovili, da bi bila ena od rešitev, s katero bi izboljšali kvaliteto pitne vode na sistemu Huda Jama, ureditev
avtomatske dezinfekcije z natrijevim hipokloritom (NaOCl).
Za ureditev dezinfekcije bo treba predhodno urediti elektro
priključek in do objekta VH Huda Jama napeljati električni in
signalni kabel. Istočasno s položitvijo električnih kablovodov
se bodo na tem odseku zamenjali obstoječi AC-cevovodi. Dela
že potekajo, njihova vrednost pa je približno 20.000 evrov z
vključenim DDV.
Andrej Kaluža
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Podelitev priznanj na osrednji
slovesnosti ob občinskem prazniku

Občinski praznik smo v spomin na
datum, ko sta bila trg in sodišče Laško
prvič omenjena v listinah Leopolda šestega, praznovali 7. novembra. Ker je
Savinja 5. novembra ponovno pokazala
svojo moč in prestopila bregove tudi v
naši občini, smo osrednjo slovesnost ob
občinskem prazniku morali prestaviti.
Tako so bila priznanja za najlepše urejene vasi in objekte ter občinska priznanja podeljena v petek, 16. novembra,
v Kulturnem centru Laško. Slavnostni
govornik župan Franc Zdolšek je čestital nagrajencem, ki s svojim požrtvovalnim delom, vztrajnostjo in predanostjo
puščajo svoj pečat v občini in zunaj nje.
Poudaril je tudi pomen urejenosti občine tako za prijetno bivanje občanov kot
tudi za turiste in druge obiskovalce in
se zahvalil vsem, ki skrbijo za lepo okolje in vzdrževanost objektov, saj so tudi
oni zaslužni, da se Laško lahko pohvali z nazivom najlepšega zdraviliškega
kraja v Sloveniji.
Občinska priznanja podeljuje občinski svet na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki svoje
predloge oblikuje na osnovi vlog, ki so
prispele v času javnega razpisa. Tako so
bili na proslavi podeljeni zlati, srebrni,
bronasti in kristalni grbi.
Zlati grb je bil podeljen Čebelarskemu društvu za dolgoletno strokovno in
požrtvovalno delo pri razvoju čebelarstva v kraju, ohranjanju kulturne dediščine in projektih, v katerih so sodelovali.

Prejemniki zlatega, sregrnih in bronastega grba.
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Čebelarsko društvo Laško je maja praznovalo 110-letnico obstoja. Na začetku
je imelo le nekaj članov, danes jih šteje 78,
čebelarijo pa s kar 750 čebeljimi družinami. Društvo vseskozi aktivno deluje, se
strokovno izpopolnjuje in se povezuje s
sosednjimi čebelarskimi društvi in Čebelarsko zvezo Slovenije. Uspelo mu je obnoviti delo čebelarskih krožkov na šolah,
v domačem kraju pa se je uspešno vključilo v turistično ponudbo. Med drugim je
dve leti izvajalo projekt Spoznajmo čebelarsko dediščino, za katerega je pridobilo
del evropskih sredstev iz programa Leader za razvoj podeželja. Čebelarji skrbijo
za zdravje čebel in nabavo sladkorja, v
zadnjem času pa so organizirali tudi več
predavanj za širšo javnost o pomembnosti čebelarstva za naše naravno okolje in
nujnosti obstoja čebel za naše življenje.
Dobitniki srebrnega grba so trije:
Anton Škorja, Maksimiljana Pihler in
Franc Lesičar.
Srebrni grb je prejel Anton Škorja za
dolgoletno vztrajno in prizadevno delo
v Avto moto društvu Laško in Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Anton Škorja je s svojim vztrajnim
in požrtvovalnim delom zaslužen, da je
AMD Laško ostalo aktivno tudi v najtežjih letih svojega obstoja in da letos lahko
slavi svojo 50-letnico. Član AMD Laško
oz. AMD Slovenije je vse od ustanovitve
društva. Vseskozi je bil aktiven tako v
upravnem odboru društva kot v delovanju avtošole. Skupaj s predsedniki je skrbel, da je AMD Laško aktivno sodelovalo
z vsemi, ki so delovali na področju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu.
Leta 1992 je odločilno prispeval, da je

spodletel poskus privatizacije avtošole,
ki pod okriljem društva še danes uspešno deluje. Leta 1994 je začel vključevati
praktično vožnjo pri izobraževanju mopedistov, kar se je leta 1996 preneslo na
celotno državo. Ogromno dela in truda
je vložil tudi v opravljanje kolesarskih
izpitov. Aktivno je sodeloval v različnih
komisijah, od samega začetka pa je tudi
član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško.
Maksimiljana Pihler je srebrni grb
prejela za ustanovitev Centra starejših
– Hiše generacij in dolgoletno uspešno
vodenje Centra za socialno delo Laško.
Maksimiljana Pihler, dolgoletna direktorica Centra za socialno delo Laško, je
leta 2005 bistveno pripomogla k ustanovitvi Hiše generacij, s katero je omogočila kreativno in kakovostno preživljanje
tretjega življenjskega obdobja naših upokojencev, hkrati pa povezala izkušnje starejših z mlajšimi generacijami ob rednih
ustvarjalnih delavnicah, kulturnih srečanjih in strokovnih predavanjih. Tako se
mlajši učijo od izkušenj starejših, starejši
pa dopolnjujejo svoja znanja ob mladih,
ki prinašajo številne novitete današnjega
časa. Delovanje Hiše generacij je preseglo
meje naše občine, saj prihajajo na številne aktivnosti tudi udeleženci iz bližnje in
daljne okolice. Ravno tako prihajajo na
ogled delovanja Hiše generacij različni
predstavniki drugih občin, saj je takšen
projekt eden prvih v Sloveniji.
Srebrni grb je bil podeljen tudi Francu Lesičarju, in sicer za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo za napredek in razvoj krajevne skupnosti.
Franc Lesičar aktivno deluje v Svetu
Krajevne skupnosti Jurklošter že 30 let.
Večkrat je bil predsednik sveta krajevne
skupnosti, zdaj to nalogo opravlja že drugi mandat zapored. Ves čas si prizadeva
za razvoj kraja, zato vsa krajevna društva
spodbuja k aktivnemu delovanju. Zgledno sodeluje z občinskimi in državnimi
službami, je vztrajen in spoštljiv pogajalec. Med drugim je častni član Lovske
družine Jurklošter, več let je aktiven član
upravnega odbora PGD Jurklošter in
Gasilske zveze Laško, več mandatov pa
je tudi v nadzornem odboru Kulturnega društva Jurklošter. Krajevna društva,
šola, vrtec in Zavod Odon imajo v njem
vnetega zagovornika in podpornika. G.
Lesičar je tudi aktiven član občinskega
sveta, v katerega je bil izvoljen že drugič.
Bronasti grb je bil podeljen Andreju
Mavriju za aktivno delovanje na družbe-

Občinska uprava
letom dni je izdal knjigo Med Kojzico
in Šmohorjem, ki govori o pomembnih
zgodovinskih dogajanjih na desnem bregu Savinje v obdobju prve in druge svetovne vojne.
Kristalne grbe so prejeli zlati maturant Nejc Deželak, ki je na maturi na I.
gimnaziji v Celju osvojil 31 točk, Tim
Unuk za dosežke v športnem plezanju
in Mažoretna skupina Laške pihalne
godbe za osvojeno 2. mesto na evropskem mažoretnem prvenstvu EMA v
Mazametu v Franciji.
Na proslavi so bila podeljena tudi priznanja za najlepše urejene vasi in objekte.
Tanja Grabrijan
Foto: Foto Fleš

Prejemniki kristlanega grba.

nem področju ter trud in prizadevanja
pri ohranjanju zgodovine naših krajev.
Andrej Mavri se je rodil v rudarski
družini v Kuretnem pri Laškem. Po zaključku šolanja in po prvi zaposlitvi v
Celju je svoj poklic vse do upokojitve
opravljal v podjetju Tim. Kljub odrekanju na poslovni poti ni nikoli pozabil na
ljudi in dogodke v laški občini in njeni
okolici. V svojem prostem času se je vseskozi družbeno in politično udejstvoval.
Bil je pobudnik za ustanovitev več društev, ki skrbijo, da se naša zgodovina ne
bi izgubila v kolesju časa. Je velik ljubitelj
narave in planinski vodnik. Na pohodih
je spoznal mnogo ljudi in njihovih življenjskih zgodb, ob čemer je dobil navdih, da bi to, kar je slišal, še strokovno
podprl in izdal v knjižni obliki. Pred

Prejemniki priznanj za najlepše urejene vasi in objekte.

Kaj priznanje pomeni za vaše
nadaljnje delo?
Anton Škorja, dobitnik srebrnega grba
Priznanje je znak, da je treba še naprej početi to, kar počnemo, in dokler lahko. Sam sem že v letih in zelo rad bi videl,
da bi se tudi mladi angažirali pri našem delu, predvsem v preventivni vzgoji v cestnem prometu in vzgoji mladih kolesarjev.
Prostovoljnega dela se vsak izogiba, ker ni plačano, potrebnega
pa je veliko dela, truda in energije.
Franc Lesičar, dobitnik srebrnega grba
Najprej sem hvaležen tistim, ki so opazili moje delo in me
s tem nagradili. Sam pravzaprav nikjer ne moreš biti zaslužen
za razvoj kraja ali širšega področja, za to moraš imeti ekipo, ki
ti pomaga.
Maksimiljana Pihler, dobitnica srebrnega grba
Priznanje sprejemam s ponosom in mi pomeni potrditev, da
pot sodelovanja vseh nas vodi do zavedanja, da je sreča v nas
samih, in samo z medsebojnim druženjem vseh generacij jo
lahko prebudimo in negujemo za jutri. V jutri bom usmerila
svoje nadaljnje delo.

Andrej Mavri, dobitnik bronastega grba
Občinsko priznanje, ki sem ga po tridesetih letih prejel
drugič, je seveda spodbuda za delo v prihodnje. V mojem dosedanjem delu so bili poleg redne zaposlitve v Timu Laško v
ospredju še boj za delavske pravice in boj za vrednote narodnoosvobodilne vojne, kakor tudi delo v planinskem društvu
in lovski družini Rečica pri Laškem. Po upokojitvi sem napisal knjigo Med Kojzico in Šmohorjem in iz pozabe iztrgal del
zgodovine nekdanje občine Sv. Krištof, ki je zajemala območje
desnega brega Savinje naše občine. Predstavil sem delovanje
sindikatov med hudojamskimi knapi in s tem tudi današnjim
generacijam pokazal težave in nujnost boja za delavske pravice
v globalnem kapitalizmu. Najpomembnejši vrednoti knapovskega življenja sta bili tovarištvo in solidarnost. V današnjem
neoliberalizmu sta ti vrednoti predstavljeni kot nekaj preživetega, kar ne sodi v današnji čas. To pa je slabo za družbo in
vsakega posameznika, zato sem se lotil ohranjanja rudarske
dediščine. Letos smo ustanovili Rudarsko etnološko društvo
Brezno – Huda jama in začeli z organiziranjem druženja nekdanjih rudarjev, katerih rudnik so zaprli pred dvajsetimi leti.
Program dela tega društva zajema štiri do pet let trdega dela,
kar pomeni, da je spodbuda za prihodnje delo – v obliki občinskega priznanja – kar dobrodošla.
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Intervju s Francem Šolarjem, predsednikom Čebelarskega društva Laško

»Naši predhodniki so postavili dobre temelje«
V 110 letih Čebelarskega društva Laško se je v društvu nabralo precej nagrad in priznanj. In novembra so prejeli še enega, zlati grb Občine Laško.
Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s
predsednikom društva Francem Šolarjem, ki nam je predstavil vizijo društva,
delo čebelarja, spregovoril pa je tudi o
pomenu čebel in o problematiki, s katero se že več let srečujejo čebelarji.
Kaj občinsko priznanje pomeni za
društvo, za vaše nadaljnje delo?
Za nas je to veliko priznanje. Za nami
je 110 let delovanja, skorajda neprekinjenega, le med 2. svetovno vojno je bilo
delo nekoliko prekinjeno. Spadamo med
najstarejša in bolj aktivna društva v Laškem. Naši predhodniki so postavili dobre temelje, mi pa jih zdaj nadgrajujemo
in smo ponosi na to veliko priznanje,
ki nam ga je podelila občina na predlog
krajevne skupnosti in nekaterih posameznikov. Je pa tudi velika obveznost za
naprej. Imamo načrte, ki jih bomo kljub
krizi seveda tudi realizirali.
Katere mejnike društva bi izpostavili?
Ves čas smo bili najbolj delavni na področju usposabljanja in izobraževanja
mladih, predvsem otrok v osnovnih šolah v obliki čebelarskih krožkov. Trenutno imamo pet krožkov na štirih šolah,
kjer se izobražuje okoli 50 otrok. Nekaj
časa smo bili zelo dejavni pri ohranjanju
naše dediščine, postavljali smo predvsem
raznovrstne razstave. Za 90-letnico smo
prvič izdali brošuro, ki smo jo enkrat še
nadgradili. Ob 100. obletnici smo naredili stalno čebelarsko razstavo
v Domu starejših v Zdravilišču Laško, letos smo organizirali državno tekmovanje
mladih čebelarjev, ki je potekalo na obeh osnovnih šolah v Laškem, udeležilo pa
se ga je blizu 500 otrok. To
sta bila dva večja projekta.
Kaj se vam zdi pri delu
čebelarja najpomembnejše?
Ogromno je ljudi, ki imajo radi živali. Čebele moraš
imeti rad tudi, ko te pikajo,
moraš jih spoštovati. Rad
jih imaš na drugačen način, kot na primer mačko ali
psa. Najpomembnejše je to,
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da s čebelami najdeš pravi stik, biti moraš
ljuditelj narave, čistega okolja in po srcu
že malo ekolog.
Bi se lahko ljudje od čebel kaj naučili?
Čebele so velika socialna skupnost.
Sama čebela ne preživi, ampak je vedno
odvisna od svojih sester, od svoje družbe.
V čebelji družini sta izredno vzpostavljena red in disciplina. Vsaka čebela ve, kaj
mora delati, in zato tudi lahko preživijo.
Prav gotovo bi se ljudje morali bolj ravnati po načinu življenja, kakršnega imajo
čebele. Tako bi mogoče marsikatero težavo lažje preživeli. Bolj bi jih morali imeti
za vzgled. Zaradi njihove marljivosti pravimo, da čebele umrejo, vse ostale živali
poginejo.
Bi torej lahko rekli, da imajo čebele
večji pomen za ljudi, kot si morda predstavljamo?
Prav gotovo. Tega se premalo zavedamo. Smo čedalje bolj ekološko osveščeni,
čedalje bolj iščemo ekološko pridelano
hrano, premalo pa se zavedamo, da je
bivalno okolje čedalje bolj onesnaženo
z nekimi snovmi, ki nam pred nosom
ubijajo čebele. Letos bi lahko izgubili polovico čebel v Sloveniji in tudi v Evropi.
Prihajajo nove bolezni, ki jih ne poznamo, in ne poznamo sredstev, da bi jih
zažirali, izgube pa so iz leta v leto večje.
Sprašujem se, kaj bi bilo, če bi toliko umirale druge živali, na primer kokoši, zajci,
prašiči. V Laškem pričakujemo, da bo
več kot 30 % čebel do pomladi prav gotovo pomrlo. To je problem, s katerim se
čebelarji srečujemo. Zastupitve so čedalje

večje. Predvsem v kmetijstvu uporabljajo
raznorazne preparate, sredstva so čedalje
bolj agresivna in žal najbolj vplivajo na
čebele. Vendar se izobražujemo. K sreči smo tudi v naši občini sprejeli odlok,
da se v Laškem v kmetijstvu ne bo smelo
uporabljati gensko spremenjenih organizmov. To je velik napredek. Če bomo
lahko pri tem vztrajali in če bo interes,
bomo zmagali tudi na tem področju.
Najhuje je, ker imamo čebele radi, vemo,
zakaj jih imamo, zavedamo se njihovega
pomena in k sreči se tega čedalje bolj zavedajo tudi drugi ljudje.
Čebelnjak velja za naravni sanatorij.
Kakšni so blagodejni učinki, povezani s
čebelarstvom oz. čebelami?
Blagodejno učinkujejo proizvodi, kot
so med, propolis, cvetni prah, matični
mleček in čebelji strup. Čebelnjak pa je
običajno intimni prostor čebelarja, v katerega se zapre takrat, ko je dobre volje,
in takrat, ko ima težave. Je prostor za
sprostitev. Čebelnjake imamo v glavnem
Slovenci, mogoče tudi naše sosednje države, drugod pa jih nimajo, ampak imajo
prostostoječe panje v naravi. Naš privilegij je, da lahko neposredno vdihavamo
aerosole, zrak, ki izhaja panja in ki izredno pomirja, blagodejno učinkuje tudi
na nekatere pljučne bolezni, kot je astma.
Zdravljenju s čebeljimi proizvodi pravimo apiterapija in en del te terapije se lahko izvaja v čebelnjaku.
Kakšni so načrti za prihodnost?
Želja je vzgojiti čim več novih čebelarjev, ki nas bodo enkrat
nadomestili, in ohranjanje čebelarskih krožkov.
Naš cilj je čim več znanja
in vedenja o čebelah prenesti na mlade rodove.
Naša druga največja skrb
je ohranitev čistega okolja, da bo čim več čebel
preživelo iz leta v leto. In
seveda je naš namen, da
bomo še naprej ostali odprti za širšo javnost in da
bi vsako leto organizirali
še kakšna predavanja, naj
bodo to bolj specializirana, za čebelarje, ali bolj
za splošno javnost.
Nika Košak
Foto: Foto Fleš

Občinska uprava

Občina Laško – čebelam prijazna občina
Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu osveščata širšo javnost o pomenu čebel za naše okolje
in življenje prek številnih aktivnosti, med
drugim tudi z akcijo Ohranimo čebele.
Tako so tudi letos razpisali natečaj za čebelam najbolj prijazno občino in čebelam
najbolj prijazno podjetje. Prijavitelji so
skozi zastavljene vprašalnike predstavili
aktivnosti, skozi katere izkazujejo veliko
skrb za ohranjanje naravnega ravnovesja
in kulturne dediščine, povezane s čebelarstvom.
Na letošnji razpis se je prijavilo kar 37
občin in šest slovenskih podjetij, ki so se
potegovali za naziv čebelam prijazne občine in podjetja v letu 2012. Od vseh prispelih vlog je strokovna komisija nominirala tri občine in tri podjetja, ki so bili pri
svojem delu pri ohranjanju okolja in čebel

Laško – najlepši zdraviliški kraj v
Sloveniji
Tekmovanje v projektu Moja dežela
– lepa in gostoljubna, ki ga je organizirala Turistična zveza Slovenije pod
častnim pokroviteljstvom predsednika
republike dr. Danila Türka, je zaključeno. Na slavnostni podelitvi v Radencih 15. oktobra je župan Občine Laško
Franc Zdolšek prejel priznanje za Laško, ki je v kategoriji najlepših zdraviliških krajev osvojilo prvo mesto.
T. G.

v letu 2012 najbolj učinkoviti. Pri samem
izboru treh najboljših so imeli težko delo,
saj so občine zelo aktivne na tem področju.
Razglasitev končnih rezultatov in podelitev priznanj je potekala v soboto, 1.
decembra, na Čebelarskem centru na
Brdu pri Lukovici v okviru tradicionalnega posveta o čebelarskem turizmu. Občina Laško je zasedla drugo mesto in si
tako pridobila naziv čebelam prijazna
občina. Prvo mesto je dosegla Občina Črnomelj, tretje pa Občina Ljutomer. Ob tej
priložnosti je župan Občine Laško Franc
Zdolšek izročil predsedniku Čebelarske
zveze Slovenije Boštjanu Noču protokolarno darilo Občine Laško – županov
medeni liker, ki ga je slednji po strokovni plati zelo pohvalil in ga priporočal kot
vzor drugim občinam in podjetjem pri
razvijanju svojih poslovnih in protokolarnih daril. Čebelam najbolj prijazno
podjetje v letu 2012 je postalo podjetje
Thermana, d. d., saj so v okviru natečaja
dosegli prvo mesto. Drugo mesto je pripadlo podjetju Medium, d. o. o., tretje pa
podjetju Mercator, d. d.
Pri izdelavi prijave za natečaj smo sodelovali: ČD Laško (Jože Blagotinšek in
Franc Šolar), Stik Laško (Marina Bezgov-

Prostovoljstvo v Laškem
Peti december je znan kot mednarodni
dan prostovoljstva. Organizacija združenih narodov ga je razglasila že decembra
leta 1985. Od takrat se vlade, Združeni
narodi in civilnodružbene organizacije
skupaj trudijo zaznamovati ta dan – mednarodni dan prostovoljstva. Ta poseben
dan namreč omogoča vsem prostovoljkam in prostovoljcem, da pokažejo, kaj so
v preteklem letu prispevali s prostovoljskim delom na lokalni in seveda tudi na
nacionalni in mednarodni ravni v okviru
uresničevanja skupno določenih ciljev.
Tudi občina Laško premore nemalo srčnih ljudi, ki svoj čas in znanje posvečajo
prostovoljskemu delu ter tako na dnevni
ravni osrečujejo, izobražujejo in
bogatijo življenja ne samo našim
občanom, ampak tudi občanom
drugih občin. Dejavnost Hiše generacij namreč temelji na prostovoljstvu in tja prihaja kar 30 prostovoljk in prostovoljcev iz občine
Laško, ki v povprečju štejejo 60
let. Izvajajo različne zanimive aktivnosti, ki so namenjene vsem generacijam ne glede na njihov kraj
bivanja, in so za vse brezplačne.
V letu 2011 je Hiša generacij tako

šek) in Občina Laško (Edina Memić). Ob
tej priložnosti bi se zahvalili vsem občanom in občankam, ki skrbijo za okolje in
s tem prispevajo k ohranjanju čebel. Največjo zahvalo pa si zaslužijo člani Čebelarskega društva Laško, ki s svojimi aktivnostmi in krožki prenašajo svoje znanje in
izkušnje na mlade čebelarje ter s predavanji in delavnicami posredujejo vpogled v
skrivnostni svet čebelarstva tako turistom
kot lokalnim prebivalcem. Več kot 110-letna tradicija čebelarskega društvenega organiziranja na našem območju je spodbuda, da tudi v prihodnje s skupnimi močmi
razvijamo aktivnosti in programe, ki bodo
Občino Laško v širšem prostoru pozicionirali kot prepoznavno medeno destinacijo. Več o aktivnostih na tem področju in
prijavi na natečaj za izbor Čebelam najbolj
prijazne občine v letu 2012 si lahko ogledate na spletni strani Občine Laško.
Edina Memić
organizirala 493 aktivnosti, ki jih je obiskalo kar 6270 obiskovalcev. Zaradi tega
je župan Franc Zdolšek v sodelovanju s
Hišo generacij v torek, 4. decembra, povabil naše prostovoljke in prostovoljce na
Občino Laško, kjer se jim je med drugim
zahvalil in jim čestital za njihovo nesebično delo. Prostovoljke so vsem prisotnim
predstavile svoje aktivnosti in poudarile,
koliko pozitivne energije odnesejo po
aktivnostih s seboj domov. Ob pogovoru, pripovedovanju anekdot in prijetnem
vzdušju smo se vsi skupaj odločili, da
takšna srečanja postanejo tradicija in se
tako dobimo spet naslednje leto ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.
Jasna Kermelj
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Občinska uprava
V kategoriji najbolj urejen/-a/-o
vas/zaselek/naselje/ulica:
1. mesto:
NOVO NASELJE BELOVO (KS SEDRAŽ),

V kategoriji najbolj urejen javni
objekt:

Moja dežela – lepa in gostoljubna

Tekmovanje za
najlepše urejene
vasi in objekte v
občini Laško
Da ima občina Laško urejeno in gostoljubno okolje, so opazili tudi drugi. V letošnjem letu smo od Turistične
zveze Slovenije v okviru projekta Moja
dežela – lepa in gostoljubna prejeli
priznanje za najbolj urejen zdraviliški
kraj. Za ta dosežek ste zaslužni tudi vi,
občanke in občani, saj lepo skrbite za
čisto in urejeno okolje.
Na občinski ravni smo tudi letos izvedli tekmovanje za najbolj urejene vasi in
objekte v občini Laško. V tekmovanju je
v vseh kategorijah skupaj sodelovalo 36
tekmovalcev. Strokovna komisija je julija in avgusta izvedla oglede prijavljenih
kandidatov in na podlagi določenih kriterijev pripravila ožji izbor tekmovalcev.
Občanke in občani so imeli nato možnost
spletnega glasovanja, tako da so oddali
svoj glas za enega od najboljših tekmovalcev znotraj posamezne kategorije in
prispevali 50 % celotne ocene. Občina
Laško podeljuje priznanja in nagrade
(darilni bon za nakup cvetja) za dosežena
prva tri mesta. Tako je 16. novembra na
osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Laško župan Franc Zdolšek podelil priznanja in nagrade najboljšim.
Letošnji nagrajenci tekmovanja so:

2. mesto:
TURISTIČNA KMETIJA NEMEC, SEDRAŽ 3
(KS SEDRAŽ), in
3. mesto:
MARIJA IN JOŽE JANČIČ, VRH NAD LAŠKIM 7
(KS VRH NAD LAŠKIM).

1. mesto:
OSNOVNA ŠOLA ANTONA
AŠKERCA RIMSKE TOPLICE,
AŠKERČEVA CESTA 1 (KS RIMSKE TOPLICE),
2. mesto:
TRSTENIŠKA ULICA (KS RIMSKE TOPLICE) in
3. mesto:
NASELJE TRG SVOBODE (KS LAŠKO).

V kategoriji najbolj urejena hiša:
1. mesto:
MIHAELA IN DRAGO GUMZEJ, TRNOVO 1D
(KS SEDRAŽ),

2. mesto:
DRUŽINA KOVAČ, LAZIŠE 31A
(KS RIMSKE TOPLICE) in
3. mesto:
DRUŽINA POČIVALŠEK, GLOBOKO 8G
(KS RIMSKE TOPLICE).

2. mesto:
GASILSKI DOM SEDRAŽ, SEDRAŽ 20
(KS SEDRAŽ) in
3. mesto:
POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT RIMSKE
TOPLICE, AŠKERČEVA CESTA 4,
(KS RIMSKE TOPLICE).

V kategoriji najbolj urejeno
PODJETJE:
1. mesto:
PENZION PAGO, D. O. O. – VILA MONET, SAVINJSKO NABREŽJE 4 (KS LAŠKO),

V kategoriji najbolj urejena
kmetijA:
1. mesto:
OLGA POŽLEP, VELIKE GRAHOVŠE 41
(KS VRH NAD LAŠKIM),
2. mesto:
THERMANA, D. D., ZDRAVILIŠKA CESTA 6
(KS LAŠKO) in
3. mesto:
ELSTIK, D. O. O., TOVORNIKOVA ULICA 22
(KS RIMSKE TOPLICE).

Edina Memić

INVESTICIJE OBČINE LAŠKO
Otvoritev vodovoda Vrh–Radoblje–Globoko
Dela za dokončanje največjega vodovoda v občini Vrh–Radoblje–Globoko, ki je dolg kar 42 km, se zaključujejo. Na novo
bo s kvalitetno vodooskrbo preskrbljenih 240 gospodinjstev v
Stopcah, Harju, Vrhu nad Laškim, Žigonu, Brodnicah, Dolu pri
Laškem, Selu, Lažišah, Koncu, Zabrežu, Povčenu, Globokem,
Zg. Strenskem, Modriču, Plazovju in Radobljah. Za projekt,
ki je bil vreden dobra dva milijona evrov, smo uspeli pridobiti
700.000 evrov evropskih nepovratnih sredstev.
Tanja Grabrijan
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Vodovod je bil slovesno predan v uporabo 6. novembra na kmetiji Razboršek v Brodnicah. Otvoritveni trak sta skupaj s krajani prerezala župan Občine Laško Franc
Zdolšek in predsednik Krajevne skupnosti Rimske Toplice Darko Fistrič.

Občinska uprava/OBČINSKI SVET

Otvoritev cest v KS Šentrupert
V KS Šentrupert so bili 25. oktobra
slovesno predani v uporabo na novo
urejeni cestni odseki javnih poti Mala
Breza–Planko, Mačkovec–Dovšek in
Kalobje–Mačkovec.

Krajevna skupnost Šentrupert je skupaj s krajani v zaselku Mala Breza na cestnem odseku, dolgem 550 metrov, pripravila podlago s prepusti, nato pa so se
izvedli asfaltiranje v enoslojnem sistemu
debeline 6 cm, mulde, ureditev brežin in
bankin s humusiranjem in zatravitvijo.
Vrednost asfalterskih del na tem odseku
je bila 22.530 evrov z DDV-jem.
Prav tako se je uredila cesta, ki KS Šentrupert povezuje s KS Kalobje, in sicer v
celotni dolžini 470 metrov. V sklopu teh
del so se uredili spodnji ustroj, odvodnjavanje z drenažami in filcem, 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
evrov z DDV-jem.
Tanja Grabrijan

Nova avtobusna postajališča
Prvenstvena usmeritev naše občine je
turizem, ki pa lahko deluje samo, če je
infrastruktura, torej ceste, vodovodi, kanalizacija, vrtci, šole, primerno urejena.

Še kako pomemben pa je tudi odnos ljudi
do urbane opreme – avtobusnih postajališč, klopi, košev za smeti, stojal za kolesa. V zadnjih mesecih smo pričeli postavljati avtobusna postajališča na mesta,
kjer jih še ni bilo, so pa nujno potrebna.
Ker seveda ne gre vse hkrati, smo določili
prioritete, kar pomeni, da bodo avtobusna postajališča postavljena na lokacije,
kjer ni zemljiškoknjižnih problemov, in
ob državnih cestah.

Obnova kartuzijske Pristave v
Jurkloštru
Decembra se je začela rekonstrukcija
mansardnega dela kartuzijske Pristave,
ki je rezultat dolgoletnih prizadevanj in
usklajevanj v želji po oživitvi celotnega

Občinski svet Laško
14. seja v decembru
Občinski svet Laško bo zasedal v
sredo, 19. decembra, v Zdravilišču
Laško.
Svetniki bodo obravnavali predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Laško za
leto 2013 s spremembami in dopolnitvami Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem, predlog sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča

v letu 2013 in poročilo o potrjevanju
investicijske dokumentacije do 30. septembra 2012.
S področja komunalne dejavnosti,
okolja in prostora bosta v obravnavi
programa vodooskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2013,
med drugim pa bodo na dnevnem redu
tudi predlogi Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg KC1a,
Sklepa o določitvi vrednosti točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 in Sklepa o
vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev
za kanalizacijsko infrastrukturo ter Za-

Cesto, ki Občino Laško povezuje s sosednjo Občino Šentjur, so slovesno predali v
uporabo predsednik KS Kalobje Zdravko
Hribernik, župan Občine Šentjur mag.
Marko Diaci, predsednik KS Šentrupert
Drago Pušnik in župan Občine Laško
Franc Zdolšek.
kompleksa jurkloštrske kartuzije. To je
izjemno pomembno za turistično promocijo kraja, pa tudi zato, da bodo imeli
KS Jurklošter in društva iz tega območja
boljše razmere za delovanje. Pogodbena
dela bo izvajalo podjetje NGD, d. o. o., iz
Ljubljane pod budnim očesom Zavoda za
kulturno dediščino v Celje. V celoti bosta
zamenjani strešna konstrukcija in kritina, napravljena bo izolacija, zamenjana
bodo okna in vrata, položen bo parket. V
mansardi bo kurilnica s pečjo na pelete,
ki bo sprva služila samo zgornjemu delu,
nato pa celotnemu objektu. V medetaži
bo prostor za tonskega mojstra, tako da
bodo lahko v prostoru potekali manjše
prireditve, nastopi in zbori društev.
Luka Picej
ključno poročilo o izvedenih projektih
po 23. členu ZFO v letu 2012.
Na področju družbenih dejavnosti
bodo v obravnavi predlog novega Odloka o ustanovitvi Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo, Pravilnik
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči, Letnega programa športa za leto
2013 ter predlogi za podelitev priznanj
Antona Aškerca, predlogi za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in mnenje k imenovanju ravnateljice oz. ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
Tanja Grabrijan
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na polovici mandata ...

Od ustanovitvene seje Občinskega sveta Laško sta 27. oktobra letos minili dve leti. Župan Franc Zdolšek je takrat
nastopil svoj drugi mandat. Zdaj, ko so občinski svetniki in župan na polovici svojega mandata, smo jih povprašali
o dosežkih, oceni dela in pogledih, načrtih ter ciljih za prihodnji dve leti.

INTERVJU Z ŽUPANOM FRANCEM ZDOLŠKOM
Pred dvema letoma so vam občani zaupali še en mandat vodenja naše občine.
Kako ste po polovici mandata zadovoljni z delom občinske uprave in občinskega sveta?
Vnovična izvolitev mi je dala nov zagon in voljo do dela ter potrditev, da smo
skupaj s sodelavci in občinskim svetom
na pravi poti, poti uresničevanja želja
občanov, kar je pri našem skupnem delu
najpomembneje. Kljub temu da se je sestava občinskega sveta precej spremenila,
kar pomeni, da so v občinskem svetu tudi
novi pogledi na naš razvoj, pa mislim, da
vsi skupaj solidno opravljamo svoje delo,
prav gotovo pa po najboljših skupnih
močeh.

Ali varčuje tudi pri delovanju občin?
Kako to dejstvo vpliva na občinska proračunska sredstva in kaj to pomeni za
prihodnje občinske investicije?
V občinski proračun je že v letošnjem
letu priteklo manj denarja kot v preteklem. Glede na projekcijo financiranja
občin iz leta 2009 bi občina morala prejemati približno 1,4 milijonov evrov več
glavarine letno. Navedeno prav gotovo
vpliva na zmanjšano porabo sredstev.
Kljub vsemu želimo na občini z zaostrenimi pogoji in pogajanji obdržati raven
investicij, v prihodnje pa njihovo število še povečati s pridobitvijo dodatnih
evropskih sredstev in upam, da nam bo
uspelo.

Katere investicije Občine Laško so
najbolj vidno zaznamovale pretekli dve
leti in zakaj?
Prav gotovo poseben pečat nosita pričetek urejanja reke Savinje, saj je letos po
nekaterih informacijah minilo 80 let od
prvih idej za prestavitev marijagraškega
ovinka, in dvig protipoplavnih nasipov
na Rimski cesti z vgradnjo zaklopk. Veliko smo naredili tudi za vodooskrbo z
izgradnjo 45 kilometrov dolgega vodovoda, katerega pomembnost se je izkazala zlasti v letošnjem sušnem obdobju,
zgradili pa smo tudi nekaj drugih manjših odsekov vodovodov. Obnova starega
mestnega jedra se je končala in dobili
smo obnovljeno stavbo stare šole, kjer bo
delovala glasbena šola, uredili smo pot
na grad in občinsko dvorišče. Obnovili
in asfaltirali smo kar nekaj cestnih odsekov in tu si želimo narediti še več. Bilo
je tudi veliko drugih investicij, o katerih
smo vas sproti obveščali v našem glasilu
in na naši spletni strani.

Ste v občinski upravi do sedaj že izvedli ali izvajate kakšne varčevalne ukrepe?
V občinski upravi že vseskozi zelo
varčno porabljamo sredstva. Predvsem
se poslužujemo več elektronskega poslovanja, sejna gradiva za delovna telesa in
občinski svet pripravljamo v elektronski
obliki, reorganizirali smo občinsko upravo. Varčni bomo tudi naprej, vendar pa
moramo opraviti svojo osnovno nalogo,
to je zadovoljiti potrebe občank in občanov.

Kako napreduje izgradnja marijagraškega ovinka in kako so ta dela vplivala
na pretok in vodostaj Savinje ob letošnji
poplavi 5. novembra?
Dela na ovinku še vedno potekajo, žal
pa 5. novembra še niso bila dokončana v
takšni meri, da bi bil obvarovan tudi del
hiš, kar bi škodo še zmanjšalo. Sicer pa
se je odtok vode v tem delu prav gotovo
povečal, kar je poleg dvignjenih nasipov
in vgrajenih zaklopk obvarovalo Rimsko
cesto pred zalitjem.
Gospodarsko stanje v Sloveniji je iz
dneva v dan slabše, država pa varčuje.
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Proračun za leto 2013 je v fazi izdelave oziroma sprejemanja. Kateri so bistveni projekti Občine Laško, predvideni
tudi v proračunu?
Naša največja želja je obnoviti tako
Vrtec Laško kot tudi obe centralni šoli,
dokončati glasbeno šolo in urediti mla-

dinski multimedijski center. Nadaljevanje obnove cestišč je prav gotovo naša
stalna naloga, pričeli pa bomo obnavljati
kartuzijsko Pristavo kot pomemben kulturni spomenik in prostor za kulturne in
druge dogodke v Jurkloštru. Uresničiti
želimo tudi dolgoletno željo krajanov, to
je obnoviti in povečati mrliško vežico z
izgradnjo poslovilne dvorane.
Kdaj lahko v občini pričakujemo konkurenco na področju trgovske ponudbe?
Kvalitetna ponudba blaga je eden od
osnovnih pogojev za delovanje tako mesta samega kot celotne občine. Kot ena
glavnih dejavnosti trgovska ponudba
zagotavlja normalno funkcioniranje mesta, ker nudi dobro oskrbo vseh občanov, po drugi strani pa ohranja oziroma
pospešuje dejavnosti v starem mestnem
jedru, s tem pa v njem ohranja življenje
in prinaša sredstva za njegovo obnovo in
razvoj. Upam, da bo lahko z ustreznimi
sklepi občinskega sveta novi trgovec z
gradnjo začel v začetku prihodnjega leta
in da bo ta v najkrajšem možnem času
tudi končana.
Zakaj je začetku Laškega ob regionalni cesti pri Debru še vedno t. i. »jama«?
Kaj lahko občina v zvezi s tem naredi?
Vsi si vsi želimo, da bi investitor nadaljeval začeto investicijo, vendar je danes
situacija povsem drugačna, kot je bila
pred leti, in tudi trgovci imajo manj denarja. Po mojih informacijah Mercator
išče investitorja, ki bi zanj zgradil objekt,
v katerem bi lahko opravljal svojo dejavnost, upam, da bo uspešen oziroma da
bo v nasprotnem primeru vsaj saniral to
jamo. Je pa to investicija, o kateri sta se
dogovarjala Mercator in Pivovarna Laško in občina na samo prodajo ni imela
vpliva. Mercator smo sicer že večkrat pozvali, naj jamo sanira, a smo bili za zdaj
neuspešni, saj mu obstoječa zakonodaja ob veljavnem gradbenem dovoljenju
omogoča preveč.
Počasi se zaključujeta obnova in opremljanje stavbe za glasbeno šolo v središču Laškega, ki je eden od projektov v
okviru oživljanja mestnega jedra Občine Laško. Katere projekte Občina Laško
v prihodnosti še predvideva z namenom
ohranitve življenja v mestnem jedru?
V prvi projekt starega mestnega jedra
poleg sanacije stavbe za glasbeno šolo

NA POLOVICI MANDATA ...
spadata še pot na grad in ureditev občinskega dvorišča, ki bo
sedaj primeren prostor za večino prireditev. Že pred leti smo del
proračunskih sredstev namenili obnovi fasad v starem mestnem
jedru, obnovili pa bomo tudi mestne ulice in Cesto na grad.
Glede na stanje proračuna in kilometre cest, za katere je
dolžna neposredno ali posredno skrbeti občina, se zdijo stalno vzdrževanje, obnova in gradnja cest skoraj nemogoči. Kako
torej priti do učinkovitega sistema vzdrževanja, obnove in gradnje občinskih cest?
Naša občina je precej velika, a redko poseljena, kar pomeni nizke proračunske prihodke na eni strani in velike finančne
stroške za izgradnjo in obnovo cest na drugi. Zaradi tega poskušamo vsa dodatna državna sredstva usmerjati v ta del naših
investicij, računamo pa, da bomo v novi finančni perspektivi
2014–2020 v te investicije usmerili tudi del evropskih sredstev.
Kako ste zadovoljni z napredovanjem izgradnje vodovodov
in kako napreduje število z vodo preskrbljenih gospodinjstev v
zadnjem obdobju?
V zadnjih petih letih smo zgradili skoraj sto kilometrov novih vodovodov, vendar pa imamo še vedno območja, kjer je
vodooskrba slaba, predvsem v Zgornji Rečici in Rifengozdu.
Pristopamo k projektiranju obnove glavnega voda Rimske Toplice–Laško, kot tudi k financiranju novih vrtin za zagotavljanje
ustrezne pitne vode.
Za Laško in Občino Laško je razumljivo pomemben razvoj
turizma. Kako ocenjujete trenutno stanje v občini?
V Občini Laško se šele v zadnjih letih srečujemo s pojavom
tržnega turizma, na kar se moramo prilagoditi vsi, to pa v prvi
vrsti pomeni prilagoditev na vedno večji obisk gostov, ki bodo v
občini iskali zanimivo ponudbo. To je naša priložnost za razvoj
in ustvarjanje novih delovnih mest, kot tudi priložnost, da se
ob poenoteni ponudbi in nastopu vseh turističnih, gostinskih,
trgovskih in drugih subjektov ne razvija le turizem, ampak celotna občina. Mislim pa, da smo z dosedanjo dejavnostjo na dobri
poti, saj smo v tem letu, denimo, zmagali na državnem tekmovanju najlepših zdraviliških mest, osvojili pa smo tudi drugo
mesto na tekmovanju čebelarske zveze in postali čebelam prijazna občina. Prav gotovo nas ta priznanja zavezujejo, da bomo v
prihodnosti vsi skupaj še več naredili na tem področju ter tako
ustvarili nova delovna mesta in nove vire dohodka.
Kakšen je vaš pogled na prihodnji dve leti? Kakšne so vaše
želje, načrti?
V preostanku mandata želim v največji možni meri uresničiti
zastavljene cilje iz svojega volilnega programa v skupno zadovoljstvo vseh oziroma večine občanov, da bo življenje v občini
prijetno, in ustvariti razmere, ki bodo omogočale boljše preživetje, kar bi tudi zaustavilo odhod mladih v druge kraje.
Kaj bi želeli sporočiti našim bralcem ob izteku leta?
Vsem občankam in občanom, kot tudi vsem drugim želim,
da bi bilo prihodnje leto bolj mirno, napolnjeno z optimizmom, novim zagonom in ustvarjalnostjo, ki bi nas popeljala v
gospodarsko rast in s tem omogočila odprtje novih podjetij z
novimi delovnimi mesti. Želim, da na vseh področjih prevladajo osnovne življenjske in moralne vrednote. Seveda pa vsem
želim veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva, tudi v prihajajočem letu ohranite upanje, bodite vztrajni in pogumni. In
ne pozabimo, bogat je tisti, ki je v srcu in duši zadovoljen. Mir
in razumevanje naj plemenitita vaše življenje.

Investicije, zaključene v letih 2011 in 2012
–
–
–
–

–
–
–
–

VODOVODI
Curnovec (1.800 m)
Marija Gradec (1.600 m)
Bratec–Trobni Dol (1.400 m)
Vrh–Radoblje–Globoko (največji vodovod v občini, dolg
42 km, s pripadajočimi 16 objekti, priključenih 240 gospodinjstev)
KANALIZACIJA
Rimske Toplice – II. faza
transportni kolektor Rimske Toplice–ČN v Modriču
Debro – Poženelova ulica
Radoblje

POTI IN DRUGE JAVNE POVRŠINE
– parkirišče pri Vrtcu Laško
– parkirišča v centru Laškega (10-minutno brezplačno parkiranje)
– Pot na grad
– Občinsko dvorišče
CESTNI ODSEKI
– Reka–Doblatina – II. faza
– Debro–Ladna Raven–Senica – II. in III. faza
– Brstovnica–Laziše – II.
faza
– Cerkev–Most želja
– Senožete–Rimske Toplice
– Rimske Toplice–Borovo
– Podšmihel
– Trsteniška ulica
– Rozman–Šon
– Blatnik–Lokavec–Okroglice
– Brstnik–Peganc
– Brstnik–Zalokar

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

dovozna pot Baak
Trnovo–Sirk
Leše–Komarc
Reka–Doblatina – III.faza
Brstovnica–Lažiše – III.
faza
Zalipno–Čelovnik–Pleš
Petek–Auflič
Mačkovec–Dovšek
Kalobje–Mačkovec
Polana–Spodnja Tisovca
vas Ojstro–Ojsteršek
Tevče–Seitl
Tevče–Fajfer
Mala Breza–Planko

PREDOR
– na javni poti Izbira–Podšmihel
PODVOZ
– Radoblje
OBJEKTI
– mrliška vežica v Zg. Rečici
– objekt na Valvazorjevem trgu (obnova in ureditev prostorov
za glasbeno šolo)
– sindikalni dom v Hudi Jami (ureditev garderobnih prostorov
in izgradnja čistilne naprave)
– šole (nekatere posodobitve in obnovitvena dela)
– kulturni domovi v Trobnem Dolu, Marija Gradcu in Vrhu
nad Laškim (obnovitvena dela)
ODPRAVA POSLEDIC POPLAVE IZ LETA 2010
– sanacijska dela na več cestnih odsekih na območju vseh krajevnih skupnosti
– sanacija plazov na JP Sedraž–Brune, Laško–Ojstro–Čemršnjice–Reka, Laško–Šentrupert–Šentjur
– sanacija plazu na Majlandu v Zidanem Mostu, poglobitev
železniškega podhoda, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave, posodobitev električnega omrežja in dovoda pitne
vode
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Dosedanje delo svetniške skupine
SDS in delo občinskega sveta
Veseli me, da ste se v vašem uredniškem odboru odločili za tovrstno obveščanje lokalne javnosti, saj ga je med
letom premalo, in to je prav gotovo tudi
vzrok njene pasivnosti, pri, denimo,
umeščanju novega trgovskega centra v
parkovne površine v ožjem središču Laškega ali sicer žgoči problematiki glede
čistilne naprave.
Vsi trije člani svetniške skupine v tem
mandatu smo novinci v občinskem svetu
in njegovo delovanje smo si predstavljali
malce drugače. Zataknilo se je že pri volitvah, ko smo zvečer po zaključku volitev
imeli štiri, naslednje jutro pa samo še tri
svetniška mesta, do četrtega naj bi nam
zmanjkal glas in pol. Zadovoljni nismo
bili tudi s postopki imenovanja odborov
in komisij, kar se odraža pri vse prepogostem odločanju na osnovi “koalicijskega” preglasovanja, kar je mogoče zaradi
večinske zasedbe v odborih in komisijah, kot tudi v sestavi samega občinskega sveta. Svetnik, katerega zaposlitev je
vezana na občino ali delovanje v krajevni skupnosti, namreč težko odloča proti
predlaganim sklepom, četudi ti niso vedno optimalni. Sicer si v naši svetniški
skupini v občinskem svetu prizadevamo
izvesti vsaj del našega programa, ki je,
kot smo poudarjali že med volilno kampanjo, zanimiv, svež in dober, v teh časih
pa seveda še kako uporaben.

Mlada moč občine Laško
Mlada moč občine Laško je v Občinskem svetu Občine Laško prisotna s tremi svetniki. Vsi trije aktivno sodelujemo
pri oblikovanju odločitev Občinskega
sveta neposredno na sejah z izražanjem
svojih mnenj, pobud, predlogov in vprašanj. Sodelujemo z različnimi svetniškimi skupinami glede na tematiko in potrebo, saj lokalni problemi v veliki večini
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Naša stališča so zavezana svobodi,
človekovemu dostojanstvu, pravičnosti,
solidarnosti in domoljubnosti, predvsem
pa nestrankarskemu odločanju, ko gre
za problem lokalne skupnosti. Dogaja se
namreč, da so, ko skušamo v občinskem
svetu doseči, kar je po našem mnenju
potrebno in dobro, politični interesi določenih strank močnejši kot doseganje
konsenza za dobrobit lokalne skupnosti.
Tovrstni primeri so predvsem: način reševanja, bolje rečeno nereševanja oz. prelaganja problematike čistilne naprave in
urejanja razmerij med Občino Laško in
podjetjem WTE Gmbh; odločitve glede
umeščanja že omenjenega trgovskega
centra v parkovne površine v središču
Laškega ne glede na to, da temu nasprotuje tudi sama Krajevna skupnost Laško;
večletna nerešena problematika glede
sramotne »Mercatorjeve jame« v Debru;
ustanavljanje javnega zavoda Sedmica za
potrebe finančno-računovodskega svetovanja; imenovanja istih oseb v številne svete zavodov oz. nadzorne odbore;
poviševanje vrednosti točke za odmero
NUSZ; neustrezno koriščenje državnih
in evropskih sredstev; upravljanje s parkirišči podjetja Kostra, d. o. o., ki v občinsko blagajno ne prinaša nobenih sredstev; nesprejem občinskega podrobnega
prostorskega načrta; neurejanje sanacij
posameznih plazovitih področij in sanacij lokalnih cest, kar je občina obljubljala
pred vrsto leti; nevestno urejanje odvoza odpadkov in urejanje zbirnih mest

nimajo političnega prizvoka oziroma ga
je treba pri delu v občinskem svetu čim
bolj izločiti. Prav tako smo v teh dveh letih občanom pomagali z nasveti in informacijami ter jim pomagali pri izražanju
stališč do Občine Laško in obratno. Občani se lahko kadarkoli obrnejo na nas
z informacijami, vprašanji in predlogi.
Takšna povezanost z ljudmi je nujna. Na
drugi strani se trudimo občanom pojasniti tudi pristojnosti Občine Laško, saj
prihaja včasih do nepotrebne jeze pri kakšnem dogodku. Nujnost delovanja vseh
svetnikov je tudi, da čim bolj objektivno
obveščajo ljudi o delovanju občinskega
sveta in občinske politike.
V veliki večini smo z delovanjem kolegov svetnikov in občinskega sveta zadovoljni. Prav je, da se odpirajo razprave in
podajajo vprašanja tako na seji občinskega sveta kot tudi takrat, ko ni seje. Probleme ljudi je namreč treba čim prej rešiti oziroma na njihove zahteve čim prej
odgovoriti in ne zgolj čakati na tistih pet

za odpadke na posameznih lokacijah;
neupoštevanje večkratnih predlogov za
občinska priznanja npr. za častnega občana občine Laško ipd. Kljub navedenim
primerom, za katere menimo, da se ne
rešujejo ustrezno, kar bo seveda pokazal
čas, pa opažam, da je doseči večji razvoj
Občine Laško ne le naš cilj, temveč cilj
tudi drugih svetnikov in seveda župana Zdolška. Delovanje v svežem občinskem svetu vsekakor razumemo kot polje
ustvarjalnih idej, ki jih bomo s skupnimi
močmi skušali realizirati, zato si bomo
tudi v drugi polovici našega mandata
prizadevali za enakopravnost in strpnost
ter, da postane naš slogan »povezovalno
enotni« vse bolj upoštevan, saj presega
okvire zgolj naše stranke.
Vodja svetniške skupine SDS Laško
mag. Srečko Lesjak
Foto: Gregor Katič

minut za govorniškim odrom. MMOL je
tudi mnenja, da velika večina svetnikov
dobro razume svojo nalogo sprejemanja
odgovornih odločitev, ki so v teh časih
tudi nepopularne. Občinskemu svetu pri
njegovem delovanju pomaga dejstvo, da
se svetniki zavedajo težkih časov v gospodarstvu in stisk ljudi ter dejstva, da
je občinska proračunska blagajna zaradi
državnih ukrepov bistveno manj bogata kot pred nekaj leti. Ocenjujemo, da
so svetniške skupine pri nas z ljudmi v
dobrih odnosih in da smo zato skupaj z
županom sposobni sprejemati prave odločitve v teh težkih časih. MMOL je pri
svojem delovanju odprta za vse dobre
pobude in zahteve za odgovore na vprašanja, ki jih izpostavljajo naši kolegi svetniki iz drugih skupin.
V zadnjih dveh letih je bilo v občini
postorjenega nekaj manj tistega, kar je na
prvi pogled za občane bolje vidno. Vsekakor pa zlasti ne gre spregledati boljšega stanja glede vodooskrbe v občini in
asfaltiranja nekaterih kritičnih cestnih

NA POLOVICI MANDATA ...
odsekov. V teh dveh letih se je na občini pripravilo kar nekaj dokumentacije na
vseh področjih, ki bo v bližnji prihodnosti služila za pridobivanje evropskih in
državnih sredstev ter uresničevanje projektov. V nadaljevanju mandata pa kljub
manjšemu proračunu pričakujemo uresničitev nekaterih bistvenih projektov
občine. Gre za novo in vsekakor nujno
potrebno mrliško vežico v Laškem, dokončno oživitev glasbene šole in objekta
Savinja, ureditev nekaterih vaških jeder,
dograditev kanalizacijskega omrežja v
Laškem, dokončanje nekaterih vodovodov, ureditev dela ceste do gradu Tabor
ter gradnjo prizidka OŠ Antona Aškerca
v Rimskih Toplicah. Kot MMOL ne smemo pozabiti na mlade, zato si kot del oživitve centra Laškega med drugim želimo

izgradnje osrednjega otroškega igrišča in
nadaljevanje oživitve starega kina. Glede
na glasbeni in kulturni potencial naših
ljudi (še posebej mladih) je seveda smiselno, da takšno dejavnosti tudi s pomočjo občine ohranjamo in razvijamo. Na
področju športa pa je v očitnem porastu
dolgo časa zanemarjeni nogomet. Pozdravljamo tudi številna društva, v katerih so mladi prevzeli vodilna mesta in
leto za letom uresničujejo svoje cilje.
Žal nam je, da občini ne gre na roke
strategija slovenske politike, s katero se
zmanjšujejo sredstva občin. Tako iz leta
v leto opazujemo zlasti trend zmanjševanja sredstev na razpisih za projekte
občin. Občina Laško je ena večjih občin
v Sloveniji in je posledično žrtev politike te države, ki je dovolila nastanek to-

N.Si

Menim, da sledimo zadanim nalogam
in ciljem. Delo v občinskem svetu in
odborih večinoma poteka nemoteno in
brez posebnih težav. Gradiva za seje so
kvalitetno pripravljena. Razprave na sejah občinskega sveta so občasno pestre
in dolge, pretežno konstruktivne, včasih
nekoliko strankarsko obarvane. Menim,
da večina članov občinskega sveta v sedanji sestavi razume delo v občinskem
svetu v smislu zavzemanja za razvoj in
napredek vseh delov Občine Laško. Menim, da je do konca mandata ena od najpomembnejših zadev ureditev razmerja
med Občino Laško in WTE GmbH ter
Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o.,
glede čistilne naprave. Svetnika Nove
Slovenije upava in verjameva, da bo
zadeva, ki se vleče še iz leta 2001, končana predvsem v dobro naših občanov.

Svetniška skupina Nove Slovenije je
ena manjših svetniških skupin v Občinskem svetu Laško. Sestavljava jo dva
svetnika, poleg mene je to še podžupan
Jože Senica. Menim, da oba delujeva
konstruktivno in povezujoče, podpirava
dobre projekte, ne glede na to, kdo jih
predlaga. Prizadevava si predvsem za
razvoj infrastrukture, razvoj podeželja,
izgradnjo in obnovo cest, vodovodov in
kanalizacije ter sanacijo plazov. Redno
se udeležujeva sej občinskega sveta in
odborov. Glasujeva po lastni presoji in
vesti. V svetniški skupini Nove Slovenije
bova s takšnim delom nadaljevala in se
trudila za uspešno prihodnost naše občine. Delo občinskega sveta v prvi polovici mandata ocenjujem kot uspešno.

Klemen Grešak
Foto: Gregor Katič

Verjamem, da bo občinski svet v sedanji sestavi z dobrim delom nadaljeval še
naprej in se trudil za še boljšo skupno
prihodnost naše občine.
Mag. Roman Tušek
Foto: Gregor Katič

ma za delavce na čakanju; uspešno rešili
primer naše čistilne naprave; zaključili
načrt izboljšav za zagotavljanje poplavne varnosti v naši občini in da bi se realizirala večina že pripravljenih projektov, ki se bodo sofinancirali z državnimi
oziroma evropskimi sredstvi. Hkrati pa
se bomo zavzemali za ugodno reševanje
morebitnih težav, ki jih prinašajo nepredvidljive razmere.

DeSUS
Svetniška skupina DeSUS deluje v
tem, kakor tudi v prejšnjem mandatu
v opozicijskem delu sestava našega občinskega sveta. Ne glede na opozicijski
položaj smo v skupini prepričani, da je
naše delo zelo tvorno pri sprejemanju
odločitev občinskega sveta. Podpiramo
vse tiste programe, načrte in sklepe, ki
uresničujejo naš program in prinašajo
vsesplošni napredek in izboljšave življenjskih razmer v naši občini. Ocenjujemo tudi, da je delo občinskega sveta
dokaj homogeno ne glede na strankarsko pripadnost posameznih članov sveta. Veliko večja pa bi bila lahko realizacija pripravljenih projektov, če bi ne bili

likšnega števila majhnih občin. Sedaj pa
kot populistični krizni ukrep država že
dlje časa »kar počez« zmanjšuje sredstva
vsem občinam. Če bi se država v preteklosti držala svojih zakonov, bi bilo manj
občin in bi bilo tudi njihovo financiranje
bistveno bolj učinkovito. Več denarja pa
bi tako ostalo za občinske investicije.
Nasproti države podpiramo vsa prizadevanja občine, župana in občinskega
sveta za uresničevanje predvidenih državnih projektov (zlasti protipoplavnih
in obnove državnih cest) v naši občini.
V letu 2013 vsem bralcem Laškega biltena želimo zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva.

v tako hudi vsesplošni krizi. V drugem
delu mandata si v naši skupini svetnikov
želimo, da bi: v občini pridobili nova
delovna mesta za prvo zaposlitev oziro-






Danijel Dobršek
Foto: Gregor Katič
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upravna enota
Izdajanje potrdil in drugih informacij
iz zbirk geodetskih podatkov po
Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Obveščamo vas, da je Ustavno sodišče
RS razveljavilo prvi in drugi odstavek
114. člena in 117. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list
RS, št. 47/06, 65/07-odl. US in 106/10ZDoh-2h ). Podatki o lastniku, če gre za
fizično osebno, niso (več) javni, dostopni vsakomur, ampak so osebni podatki,
zato lahko potrdila iz zbirk geodetskih
podatkov pridobijo le: vsak lastnik nepremičnine – o lastnih nepremičninah,
državni organi in notarji – za izvajanje
uradnih nalog, geodetska podjetja – za
izvajanje geodetskih storitev, druge osebe, če tako določa zakon, in pooblaščena
oseba (pooblaščenec po ZUP) – oseba, ki
v imenu stranke tj. lastnika nepremičnine kot njen pooblaščenec vloži zahtevo

KS Rečica
Med letoma 2010 in 2012
KS Rečica vsaki dve leti pripravi zbor
krajanov, na katerem poda poročilo o
delovanju skupnosti in hkrati povabi
vodstvo občinske uprave na čelu z županom Francem Zdolškom, upravljavce,
kot sta Komunala Laško in Pivovarna
Laško, Upravno enoto Laško in druge
deležnike, ki s svojimi službami krojijo
naše življenje, na primer veterinarsko
postajo in policijo. Takšen zbor krajanov
smo organizirali v petek, 23. novembra,
udeležilo pa se ga je približno 60 ljudi.
Sestanki sveta KS so predvidoma štirikrat letno in skladno z novo sprejetim
statutom, katerega spremembe je sprejel
občinski svet v letu 2011, se tudi v prvi
volilni enoti volijo trije predstavniki.
Krajevna skupnost Rečica obsega
2.117 hektarjev površine, 1. januarja 2012 je imela 1.430 prebivalcev, od
tega 50,49 % žensk in 49,51 % moških.
Krajevna skupnost ima v upravljanju
približno 24 kilometrov javnih poti, od
letošnjega oktobra tudi nekaj novih, ki
smo jih več kot leto dni usklajevali z lastniki zemljišč. Po pridobitvi ustreznih
soglasij in prenosom lastninske pravice
na Občino Laško ter po pridobitvi pozitivnega mnenja Direkcije za ceste sta
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za izdajo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov. Drugim osebam, ki niso subjekti iz tretjega odstavka 114. člena ZEN,
upravna enota potrdil o parceli, stavbi in

delih stavb ali lastninskega lista v skladu
z zgoraj navedenim ni več pristojna izdajati.

nova odseka javnih poti Bastič–Jeran in
Preval–meja KS Zagraben. Cesta Podrenovca–Privšek–Preval je na odseku Privšek–Preval postala gozdna cesta, katere
upravljavec je Zavod za gozdove. Cesta
Šmohor–Gozdnik–Kodre–Zgornja Rečica je postala lokalna cesta in je v upravljanju Komunale Laško. Moramo pa
poudariti, da se vsa večja dela na cestah
(asfaltiranje, modernizacija) opravijo po
pridobitvi zemljišč, ki zemljiško preidejo
na Občino Laško. Na vseh javnih poteh
KS enkrat mesečno opravi pregled stanja
in skladno z navodili občinske uprave
vodi dnevnik pregledov, ki ga dostavlja
ustrezni službi na Občini Laško.
KS skrbi tudi za objekte skupne rabe.
Enkrat mesečno očistimo vse avtobusne postaje in koše za odpadke. Bi pa
opozoril vse, ki so dolžni skrbeti za reklamne table, znake (kolesarske poti,
dvojne oznake postajališč), da ti kljub
našim stalnim opozorilom niso ustrezno vzdrževani. KS se sicer vseskozi
trudi za izboljšanje urejenosti kraja tako
v okviru vsakoletnih čistilnih akcij – ki
se jih resda udeležujejo bolj ali manj isti
ljudje – kot v sodelovanju s Komunalo
Laško, ki na naše predloge postavlja zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov v
določenih naseljih. V zadnjem obdobju
smo tako pridobili dva večja ekološka
otoka v Kurjem Grabnu v Spodnji Rečici

in v Slivnem. Z novim načinom odvoza
odpadkov so se sicer pojavili določeni
problemi in upamo, da jih bo komunala vsem v zadovoljstvo v čim krajšem
času rešila. Naj povem še, da imamo v
naši krajevni skupnosti dve novi čistilni
napravi, in sicer pri osnovni šoli in pri
sindikalnemu domu. Na kanalizacijsko
omrežje čistilne naprave pri sindikalnem domu bo v prihodnosti mogoč priklop še enega gospodinjstva v bližini.
KS Rečica je s pravnim mnenjem, ki
ga je poslala na Občino Laško, vsem
tistim, ki so se že prijavili na sistem izgradnje novega vodovodnega priključka
na območju Rečice in tudi v ostalih KS,
zagotovila, da bodo plačali približno 640
evrov komunalnega prispevka za priključek na vodovodno omrežje, kar pomeni, da ta dajatev ne bo obračunana po
novem odloku. Naša KS je kot pobudnik
pri občinskem vodstvu dosegla tudi, da
so bila vsem krajevnim skupnostim prvič dodeljena dodatna sredstva za modernizacijo javnih poti, uporabili pa jih
bomo v letu 2013. V zadnjih dveh letih
smo veliko truda vlagali v izgradnjo javnega vodovoda Zg. Rečica, ki bi oskrboval prebivalce Zgornje Rečice do naselja
Huda Jama. Prva faza izgradnje bi potekala od Zavrat do Hude Jame, a kljub
vsem naporom, ki smo jih vlagali v pridobitev služnosti, ko smo pri Občini La-

Mojca Korošec
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ško uspeli doseči, da bi lastniki zemljišč
dobili odškodnino, nam tega projekta še
ni uspelo izvesti. Plačilo odškodnine bi
bilo enotno za vse lastnike in bi se obračunalo glede na vrsto zemljišča. Za prvo
traso smo pridobili 99 odstotkov zemljišč, pri enem odstotku pa smo bili na
koncu neuspešni. Kot predsednik si izjemno želim, da bi rešili tudi ta preostanek,
a naj bo jasno, da ne kot predsednik ne
kot občan ne morem pristati na različne
odškodnine, saj bi s tem naredil izjemno
krivico tistim, ki so omenjena soglasja že
podpisali. KS s tem ni izgubila le 400.000
evrov v občinskem proračunu, izgubili smo predvsem kot skupnost oziroma
kot krajani, saj se je v zadnjem obdobju
še kako izkazalo, kako nam primanjkuje
pitne vode, saj so jo morali gasilci redno
dovažati. Sredi novembra je upravljavec
javnega vodovoda vse uporabnike pitne
vode iz zajetja Štenge na območju Hude
Jame, Spodnje Rečica in Poti na Šmohor
obvestil, da je voda neustrezna in da jo
je treba prekuhavati. Že pred časom smo
bili obveščeni o težavah pri sanaciji zajetja, a se te do danes še niso rešile.
KS tudi stalno opozarja določene
upravljavce na pomanjkljivosti oziroma
nujna dela, ki bi se morala že zdavnaj
urediti. V mislih imam predvsem Oddelek območja Savinje na Agenciji Republike Slovenije za okolje, ki na naše
vloge in prošnje do sedaj niti enkrat ni
odgovoril, kaj šele, da bi se potok Rečica s pritoki (pri šoli, zgornji del Rečice,
pri klorirni postaji itd.) vsaj malo uredil.
Žal moramo omeniti tudi slabo stanje
na sistemu oskrbe z električno energijo,
saj ob vsakem malo slabšem vremenu
ostanemo brez elektrike. Bodimo pošteni, skoraj ni odseka, kjer leseni drog ne

bi bil varovan oziroma podprt. In tudi
trase so slabo vzdrževane, saj bi bilo
nujno potrebno posekati drevje oziroma
vejevje. Vseskozi posredujemo tudi vloge za izboljšanje prometne varnosti tako
upravljavcu kakor tudi SPV.
Še informacija o aktivnostih, ki jih izvajamo skupaj z Občino Laško.
• Aktivnosti za zazidalno območje KS
3 za stanovanjsko gradnjo
Postopek sprejemanja prostorskega
akta teče. Pogodbeno zadeve vodi
podjetje Savaprojekt iz Krškega. Pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora. Po teh smernicah je
treba med drugim pripraviti okoljsko
poročilo in izvesti arheološke preliminarne raziskave. Računamo, da bo
javna razgrnitev v drugi polovici leta
2013.
• Aktivnosti za spremembe in dopolnitve odloka za obrtno-storitveno
dejavnost KP2/1
Spremembe odloka pripravlja AR
projekt iz Sevnice. Zadeve so se dalj
časa usklajevale zaradi kart poplavne
in erozijske nevarnosti ter priprave
okoljskega poročila. Pri normalnem
razvoju dogodkov pričakujemo, da
bo javna razgrnitev in obravnava v KS
Rečica v prvi polovici leta 2013.
• Rečica – vaško jedro
Pridobljena je projektna dokumentacija, v sklopu katere se bo zgradil
pločnik na strani šole, postavljena bo
javna razsvetljava, urejeni bodo cesta in dve avtobusni postajališči. Po
informacijah UE Laško bo gradbeno
dovoljenje izdano do konca leta 2012.

• Parkirišče pri pokopališču v Zgornji
Rečici
V pripravi je projektna dokumentacija. Zemljišče je odkupljeno. Predvidevamo, da bo gradbeno dovoljenje
pridobljeno do sredine leta 2013.
In za konec še nekaj besed o živahnem društvenem dogajanju v naših krajih. KS z društvi veliko sodeluje in jim,
kolikor je le mogoče, tudi pomaga. V
zadnjem obdobju lahko opazimo velik
napredek pri razvoju športa, saj ŠD Rečica s svojim vodstvom in člani nenehno
razvija nove možnosti za športne aktivnosti, kakor tudi za medsebojno druženje. NK Laško je s pomočjo občine in
našo pomočjo dobil nove prostore, kot
so garderobe, sanitarije in drugo. Folklorna skupina Lipa Rečica in PD Laško
sta praznovala visok jubilej, za kar jima
v imenu KS iskreno čestitam, rad pa bi
izpostavil tudi izjemno delovanje našega PGD Rečica, ki vedno priskoči na pomoč ob elementarnih nesrečah in drugih dogodkih. Tudi drugim društvom,
ki jih nisem omenil, bi se želel zahvaliti
za njihov doprinos k raznolikemu dogajanju v kraju.
Spoštovani krajani, želim si, da bi
poročilo sprejeli pozitivno, saj bomo le
z medsebojnim sodelovanjem naše življenje v naši Rečici naredili še lepše
in z manj nevšečnostmi, predvsem pa
uspešno – a to je odvisno od nas samih.
Občinski upravi Laško in županu Francu Zdolšku iskrena hvala za vso pomoč,
vam krajani pa srečno v novem letu 2013.
Predsednik KS Rečica Matjaž Pikl

KS ŠENTRUPERT
Adventni čas v Mali Brezi
Večer pred prvo adventno nedeljo so se krajanke Male Breze zbrale v prostorih domačega strelskega društva, nekatere od
njih prvič, druge že tradicionalno. Njihovo druženje namreč
poteka čez vse leto enkrat mesečno, vsakič z drugačno temo.
S praznovanjem prve adventne nedelje začenjamo čas duhovne priprave na božič in ga sklenemo v tednu po četrti adventni
nedelji, na sveti večer. Namen tokratnega druženja je bila zato
izdelava adventnih venčkov. Idej za ustvarjanje je bilo nešteto,
saj si na koncu dva venčka nista bila enaka. Nekateri so bili izdelani iz svežega rastlinja in vejevja, drugi so bili iz suhih materialov, kot so storži, plodovi, rezine posušenega sadja … Ob
prijetnem kramljanju, izmenjevanju koristnih nasvetov ter ob
pecivu in toplem napitku je čas hitro minil. Tako so izpod spre-

tnih rok udeleženk kmalu nastali čudoviti in edinstveni izdelki,
ki sedaj krasijo vhodna vrata ali domače mize ob prihajajočih
prazničnih dneh, prav tako pa bodo na vpogled tudi marca na
razstavi ob tradicionalnem praznovanju dneva žena.
Simona Ocvirk
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Občinska uprava
KRAJEVNE
SKUPNOSTI

KS ZIDANI MOST
150 let proge Zidani Most–Sisak
Prvega oktobra je minilo že stoletje in pol, odkar je železniška
proga povezala Zidani Most z Zagrebom in Siskom. Železnica
je v kraje ob njej prinesla napredek in razvoj, še danes pa je proga nepogrešljiv del evropskega železniškega omrežja. Častitljiva
obletnica je bila obeležena v soboto, 13. oktobra, ko je posebni
vlak potnike popeljal iz Ljubljane v Dobovo. Na postanku v
Zidanem Mostu so potnike prijazno pozdravili tudi domačini,
osrednja slovesnost pa je bila v Krškem.
T. G.

Odprt še en podvoz za intervencijska vozila
Po sanaciji plazu v Majlandu so lepo uredili še podvoz pod
železnico, zaradi česar je naselje zdaj dostopno tudi za intervencijska vozila, kar prej sploh ni bilo mogoče. Prav tako z nobenim
intervencijskim vozilom ni bilo mogoče v Zalipno, saj je bil tudi
tam podvoz pod železnico prenizek. Na željo, pobudo in pritisk

PGD Zidani Most in domačinov so uredili tudi ta podvoz: cesto
so poglobili za približno 80 centimetrov, uredili odvodnjavanje
in položili asfalt. Intervencijski čas bo zdaj za gasilce in reševalce precej krajši, z ureditvijo pa so zelo zadovoljni tudi domačini.
Žal pa v KS Zidani Most še ostaja nekaj hiš, do katerih je
dovoz z vozili, ki so nujno potrebna za ljudi, ki stanujejo na
takšnih območjih, zelo težak oziroma kar nemogoč, denimo naprej od Zalipnega ali v zgornji del Majlanda.
Beno Kolander

KS LAŠKO
Otvoritev asfaltirane ceste v Rifengozdu
V sredo, 28. novembra, sta najstarejši krajan Adolf Šanca
in najmlajši Jan Sevnik, sicer dedek in vnuk, odprla posodo-

jemo v naši KS tudi pri postavitvi solarnih svetilk na podeželju.
Vaščanom želimo prijetno počutje, svetilki pa obilo sončnih dni
za njeno obratovanje.
Martin Kokotec
bljen odsek lokalne ceste v naselju Rifengozd. Dobrih 180 metrov dolg odsek med domačijama Šanca in Krajnc bo marsikomu v vasi skrajšal pot predvsem v smeri Celja in obratno. Vsem
želimo srečno in varno vožnjo ter se zahvaljujemo prizadevnim
vaščanom, ki so ob tej priložnosti pripravili prijeten zaključek.








Postavitev javne razsvetljave na Ojstrem
Res je le ena svetilka, je pa. Pa še ogledalo za varnejšo vožnjo
v tem križišču ima. Bila je sreda, 28. novembra, ko je ekipa pod
vodstvom Bojana Homška postavila že drugo solarno svetilko
javne razsvetljave v naši krajevni skupnosti letos. Lokacija te je
pri Sikovškovi kapelici na Ojstrem. Počasi, a vztrajno napredu-
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Vsem krajankam in krajanom naše krajevne skupnosti
želimo vesele božične praznike, v novem letu 2013 pa obilo
zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.
Krajevna skupnost Laško

KOMUNALA

Pri upravljanje stavb stremimo
k energetski učinkovitosti
Ena od dejavnosti Komunale Laško je
upravljanje stavb v občini Laško. V upravljanju imamo skupno 937 poslovno-stanovanjskih enot v 94 objektih, ki so v lasti
fizičnih oseb, občine in drugih poslovnih
oseb. V zadnjem letu smo v upravljanje
prevzeli še tri objekte, dva v Rimskih Toplicah in enega v Laškem. Komunala Laško je tudi upravnik kotlarn: Poženelova,
Badovinčeva, Trubarjevo nabrežje 1a in
1b, Trubarjeva ul. 3, Valvasorjev trg 5,
Kidričeva 2, Mestna ul. 18a, Rimska cesta 6, Ulica XIV. divizije 4, 6, 5 in 8–10 in
Zidani Most 27. Letos smo pridobili tudi
licenco za opravljanje energetske dejavnosti. Skupaj skrbimo za ogrevanje okoli
500 stanovanjsko-poslovnih enot. Kot
upravnik skrbimo za redna vzdrževanja
stanovanj. Stanovanjski zakon, podzakonski akti in stvarno pravni zakonik
znatno povečujejo pristojnosti, naloge,
zadolžitve in odgovornost upravnikov do
lastnikov nepremičnin, v veliki meri pa je
na upravnike preneseno tudi zagotavljanje evidenc in raznih podatkov državnim
organom. Upoštevajoč želje stanovalcev
v nekaterih objektih, ki jih upravljamo,
smo se vključili tudi na področje energetske učinkovitosti, kar je razvidno pri
obnovi fasad, toplotnih izolacij podstrešij in stropov v kleteh, zamenjavi oken
ter zamenjavi kotlov za ogrevanje. S pomočjo pridobljenih nepovratnih sredstev
Eko sklada Republike Slovenije se vedno
več etažnih lastnikov odloča za obnove,
katerih namen je energetsko učinkovita
raba energije.
Dragica Levstik,
stanovanjsko področje

Praznjenje greznic in priključki na
kanalizacijsko omrežje
V Sloveniji so okoljski problemi že
tradicionalno deležni pozornosti najširše javnosti. Z osamosvojitvijo se je v
Sloveniji temeljito spremenil tudi pravni okvir varovanja okolja. Za izvajanje
posameznih dejavnosti v občini Laško
je zadolžena Komunala Laško. Tekoči

odpadki so fekalije in usedline iz kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav in
peskolovov. Za pravočasno izpraznitev
greznice in odvoz fekalij najmanj dvakrat letno oz. ko sta zapolnjeni dve tretjini koristne prostornine, je odgovoren
lastnik objekta, ki ima zgrajeno greznico. Praznjenje greznic in odstranjevanje
tekočih odpadkov je dovoljeno samo s
pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim zahtevam. Blato iz greznic pa se
sme prevažati le v posebnih zaprtih cisternah, saj lahko samo tako zagotovimo
čim manjše vplive na okolje. Kot smo že
pisali, se lahko v zvezi s tem obrnete na
Komunalo Laško, da vam pripravimo
ponudbo, vam svetujemo in na koncu
pripravimo primopredajni zapisnik.
Bojana Mastnak,
področje kanalizacije

Oblikovanje cen komunalnih
storitev ravnanja z odpadki
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012 je bila
objavljena nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, ki določa metodologijo za oblikovanje cen za oskrbo s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode, zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelavo določenih vrst komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov. Uredba začne veljati s 1. ja-

nuarjem 2013. Iz uredbe med drugim
izhaja, da lahko izvajalec gospodarske
javne službe na osnovi soglasja pristojnega občinskega organa uveljavi v tem
soglasju navedeno ceno.
Občinski svet Občine Laško je 27.
maja 2009 sprejel Odlok o koncesiji za
opravljanje lokalne gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Občini Laško, ki predstavlja koncesijski
akt, s katerim se je podelila koncesija
za opravljanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov družbi Simbio, ki upravlja dejavnost v okviru Regionalnega centra za
ravnanje s komunalnimi odpadki Celje
(RCERO Celje).
Občinski svet Občine Laško je 8. julija 2009 sprejel sklepe o spremembi cen
ravnanja z odpadki, s katerimi je dal soglasje Komunali Laško k ceni zbiranja,
prevoza in prve faze obdelave odpadkov ter soglasje družbi Simbio k ceni
obdelave in deponiranja komunalnih
odpadkov. Na osnovi tega soglasja je
Komunala Laško v letu 2011 pridobila
tudi pozitivno strokovno mnenje ministrstva, pristojnega za okolje. Občina
Laško je vstopila v sistem RCERO Celje
z dnem zaprtja deponije nenevarnih odpadkov Strensko. Deponija Strensko je
bila namreč zaprta septembra letos.
Na področju ravnanja z odpadki se
tako sedaj izvajata dve povsem ločeni
gospodarski javni službi. Komunala Laško je izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki izvaja tudi prvo fazo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, medtem ko družba Simbio izvaja
obdelavo določenih vrst komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave oz. odstranjevanje komunalnih
odpadkov.
Z ozirom na novo nastalo situacijo
glede zaprtja deponije, skladno s sprejetimi odloki in sklepi Občinskega sveta
Laško ter sprejeto državno uredbo, se
bo v prihodnjem letu spremenila cena
za ravnanje z odpadki v Občini Laško.
Tomaž Novak,
direktor

Projekti na področju ravnanja
z odpadki
Na področju ravnanja z odpadki je
v teku druga faza optimizacije. Ta faza
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KOMUNALA/KMETIJSTVO
predvideva uvedbo tedenskega odvoza
odpadkov na vseh odsekih, kjer se odvoz trenutno izvaja v štirinajstdnevnih
intervalih (dvotedenski odvoz). Takšen
sistem bo v enakovreden položaj postavil vsa gospodinjstva. Predviden zagon
novega sistema odvoza odpadkov bo
februarja prihodnje leto. Vsa gospodinjstva bodo prejela točen urnik odvoza
odpadkov.
Prihodnje leto bomo pričeli s širitvijo
ekoloških otokov. Oblikovale se bodo t.
i. krožne poti odvoza, ki bodo omogočale optimalen odvoz ločenih frakcij. Treba je poudariti, da se delež ločeno zbrane embalaže povečuje, kar je pohvalno,
vendar pa bo treba v prihodnosti delati
predvsem na doslednem ločevanju, saj
se med ločenimi frakcijami še vedno
pojavljajo kosovni odpadki.
Vsi zbrani odpadki se najprej obdelajo na zbirnem centru Strensko, v nadaljevanju se ločene frakcije predajo
prevzemnikom, komunalni odpadki pa
se dodatno obdelajo na mehansko-biološki napravi v sklopu regijskega centra
Celje (RCERO Celje), tako da se od celotne mase odpadkov odlaga približno

tretjina odpadkov. Količino odloženih
odpadkov moramo nenehno zmanjševati, predvsem tako, da bomo občanom
približali sam proces ravnanja z odpadki
na razumljiv način in ozaveščali celotno

populacijo, predvsem mlade v šolah in
vrtcih.
Andrej Ilijevec,
področje ravnanja z odpadki

Občanom
in poslovnim partnerjem
Naj nam čas leta, ki prihaja,
ne zbriše tega,
kar smo stkali v letu,
ki se poslavlja,
naj bodo vezi še trdnejše.
Naj prinese vam vse tiste
velike in majhne stvari,
ki nam naredijo življenje
zadovoljno, uspešno
in varno!
Skupaj z Vami in za Vas
odgovorno do okolja
Komunala Laško

Naj se vam razgrinja
prihajajo~e leto,
kakor tenkonitna ~ipka,
prepletena z vzorci radosti,
uspeha in osebnega zadovoljstva.

Vesel Bo`i~ in
Sre~no Novo leto 2013!

Kolektiv
VETERINARSKE POSTAJE
LAŠKO
20

Uveljavitev pavšalnega
nadomestila pri prodaji
kmetijskih pridelkov in lesa po
novem
Vse kmete, ki uveljavljajo pavšalno nadomestilo pri prodaji
kmetijskih pridelkov in prodaji lesa, obveščamo, da od januarja
2013 ne bo več mogoče oddati ročno napisanega obrazca o izvršeni prodaji v letu 2012, za katero ste uveljavljali pavšalno
nadomestilo, ampak boste to morali urediti prek spleta. Za
takšno oddajo podatkov je treba poleg računalnika in interneta
imeti še osebno pridobljeno digitalno kvalificirano potrdilo.
Če si ga boste pridobili, boste lahko podatke sami oddali prek
sistema E-davki, sicer pa bo to januarja za vas opravila Kmetijsko svetovalna služba Laško, če nas boste predhodno pooblastili. To pomeni, da morate pri nas dvigniti pooblastilo in ga
odnesti na Davčni urad, Izpostava Laško. Prosimo pa vas, da
ne čakate na januar, ampak to uredite že decembra.
Kmetijska svetovalna služba Laško

STIK

16. Martinovo v Laškem
Turistično društvo Laško, Stik in
Etno odbor Jureta Krašovca Možnar
so skupaj s Knjižnico Laško, JSKD OI
Laško, Planinskim društvom Laško in
Škofijo Celje – Nadžupnijo Laško uspešno izpeljali že 16. Martinovo v Laškem.

V petek, 9. novembra, smo v Knjižnici Laško prisluhnili etnologu, publicistu,
avtorju številnih knjig ter dolgoletnemu
ravnatelju Slovenskega etnografskega
muzeja dr. Borisu Kuharju, ki je predaval o štajerskih Martinovih prazničnih
jedeh. Večer se je zaključili z druženjem
in petjem.
V soboto, 10. novembra, je v Kulturnem centru Laško pod naslovom V gospodarjevi kleti potekal večer ljudskih
pesmi, godčevskih viž in predstavitev
šege ob martinovem ter prikaz Ko je
mošt vino postal. Pripravila sta ga Območna izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Laško in Etno odbor
Jureta Krašovca Možnar, prikaz pa so izvedli člani KD Antona Tanca iz Marija
Gradca.
V nedeljo, 11. novembra, so Aškerčev in Orožnov trg zapolnile stojnice z
bogato ponudbo izdelkov domače obrti.
Obiskovalci so si lahko na Martinovem
sejmu ogledali in kupili vrsto kramarskega blaga kot v tistih dobrih starih časih.
Po glavni maši so obiskovalci spoznali še

šege in navade ob lepi nedelji. V programu so sodelovali Laška pihalna godba,
folklorna skupina KUD Lipa Rečica s KD
Ofirovci in koledniki iz Laškega. Prireditev izhaja iz dolgoletne tradicije, zato
smo veseli, da je tako dobro obiskana in
sprejeta med obiskovalci.

Nadaljevali smo v smeri Reke in Gabrnega. V naselju Trojno so nas prijazni
krajani pričakali z domačimi dobrotami
in pijačo, za dobro vzdušje je meh raztezal harmonikar Jaka.

Alenka Škorjanc
Foto: Foto Fleš

14. tradicionalni Pohod po
nekdanjih trških mejah Laškega
Lepo vreme, dobra družba in odlična
organizacija – tako bi lahko na kratko
opisali letošnji Pohod po nekdanjih trških mejah Laškega, ki ga je v soboto,
10. novembra, že 14. zapovrstjo odlično organiziralo in izpeljalo Planinsko
društvo Laško v sodelovanju s Stikom
in Občino Laško.
Obuditi in negovati tradicionalni dogodek, ki sega stoletja nazaj v krajevno
zgodovino, in ga za današnji čas čim
bolj verodostojno priklicati iz spomina,
je sporočilo, ki v prvi vrsti trka na vrata
občanov laške občine. Želja organizatorja
in lokalne skupnosti je, da bi občani Laškega pohod vzeli za svojega, se ob tem
družili in spoznavali. Seveda so iskreno
dobrodošli tudi vsi ostali.
Start pohoda s parkirišča pred TIC-em Laško so ob 9. uri naznanili streli
iz možnarja Vinka Križnika. Ob zvokih
koračnice Laške pihalne godbe se je 250
pohodnikov podalo na 11,2 kilometra
dolg obhod trških mej na levem bregu
reke Savinje. Smer poti je glede na zapis
iz leta 1769, ko so Laščani običaj praznovali zadnjikrat, iz objektivnih razlogov
prirejena in poteka po trasi lani urejene
in označene tematske poti B2 (zloženka
Vandranje po Laškem in okolici – dosegljiva v TIC-u Laško).

Vedno dobrodošli v Trojnem ...

Po polurnem postanku smo pot nadaljevali do turistične kmetije Pirc, zavili
levo na makadamsko pot in se spustili v
dolino Lahomnice ter po cesti prišli do
Gostišča Čater v Marija Gradcu, kjer je
bila glavna pogostitev z druženjem. Ob
izvrstnem golažu, prijetni družbi in zvokih Ansambla Kvintoni z gostom Ivanom Medvedom je čas kar prehitro tekel.
Iskrena hvala vsem sodelujočim pri
pripravi in izvedbi pohoda ter sponzorjem: Občini Laško, Pivovarni Laško, JP
Komunala Laško in Thermani Laško.
Vljudno vabljeni na pohod tudi naslednje leto.
Dean Muhovec, Stik,
in Cveto Brod, PD Laško
Foto: Dean Muhovec

Pot na Hum kot krožna športnorekreativna pohodna pot
V veliko veselje vsem ljubiteljem pohodništva smo oktobra zaključili dela,
s katerimi smo uredili, označili (oznaka
poti A7) in za kar dvakrat podaljšali obstoječo pot na Hum. Na poti, ki je zasnovana krožno, smo na novo uredili odsek,
ki poteka od vrha Huma čez »tri vrhove«
v Zahum, do Blaževe skale in po spodnji
poti nazaj do izhodišča poti. Ob njej smo
postavili klopi in koše za smeti, za lažjo
in bolj varno hojo pa je del poti od vrha
varovan z jeklenico, pohodnimi klini in
lesenimi stopnicami.

Kolona pohodnikov se je lepo raztegnila

Pot nas je vodila mimo cerkve sv. Martina, po cesti v Zahum proti Tovstem,
pod zahodnim pobočjem Žikovškega
brda do urejenega počivališča, kjer je bil
prvi postanek. Tu smo se udeleženci pohoda okrepčali s sadnim čajem.

Posoda z vpisno knjigo na „Malem Humu”
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Potek poti: Pot pričnemo pred izhodiščno tablo Pot na Hum in jo nadaljujemo mimo počivališča pri informativni
tabli Rastlinstvo Huma, razgledišča Prižnica, prepadne udorine in evharističnega
križa do vrha Huma (583 m; vpis v knjigo), naprej čez »tri vrhove« v zaselek Zahum, mimo razgledišča Blaževa skala in
po spodnji poti nazaj do izhodišča poti.
Vrsta poti: Športno-rekreativna pohodna pot
Čas hoje: 1–2 uri
Dolžina: 4 km
Zahtevnost: Srednje zahtevna
Najnižja točka poti: 314 m
Najvišja točka poti: 583 m
Čas obiska: Vse leto
Projekt ureditve je pripravil Stik in je
skladen s Priročnikom celostne ureditve
tematskih pohodnih poti na območju občine Laško. Pot je bila obnovljena in urejena, označena s prometno in neprometno
signalizacijo, ob njej pa je bila postavljena
ustrezna urbana oprema. Izvedbo projekta je financirala Občina Laško iz naslova
proračunske postavke Ureditev tematskih
poti občine Laško v letu 2012.
Izvajalci del so bili izbrani na podlagi
javnega naročila, in sicer: za izvedbo projekta Obnova oz. ureditev pohodne poti
– Pot na Hum je bilo izbrano Planinsko
društvo Laško, za izvedbo projekta Ureditev prometne in neprometne signalizacije ter postavitev urbane opreme na
tematski pohodni poti Pot na Hum pa
Atelje Rado Škof, Rado Škof, s. p.

Člani PD Laško med delom

Že obstoječo in delno urejeno ter
označeno pohodno pot je bilo treba očistiti (čiščenje zarasti, obrezovanje vej,
odstranjevanje ovir na poti …) in urediti
zaščito proti eroziji (z nakopom poti, izkopom jarkov za odtok meteornih voda
ter polaganjem lesenih erozijskih zaščit
iz macesnovega in kostanjevega lesa, s
katerimi se je utrdil oz. zaščitil zunanji rob poti). Za lažjo, predvsem pa bolj
varno hojo tam, kjer obstaja nevarnost
zdrsa, so se na najbolj strmih predelih
poti uredile stopnice iz prečk in količkov
iz macesnovega in kostanjevega lesa, na
skalnih predelih pa so se uporabili jekleni pohodni klini. Najbolj nevarni odseki
poti so se zavarovali z jeklenico.
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Varovanje z jeklenico

Konfiguracija terena je zaradi svoje
strukture (skalnat, neraven teren z veliko
strmih odsekov) zelo otežila samo izvedbo ureditvenih del, še posebej težaven je
bil transport materiala, ki ga je bilo treba
znositi ročno.
V Stiku se zahvaljujemo vsem sodelujočim pri pripravi in izvedbi projekta,
obema izvajalcema del, Florjanu Nunčiču
iz PZS za strokovno pomoč in vsem lastnikom zemljišč. Zdaj pa veselo pot pod
noge in na odkrivanje tematske pohodne
poti na Humu.
Dean Muhovec

Miklavžev sejem
V decembrskih prazničnih dneh smo
pripravili tri večje prireditve na prostem,
ki so povezane s tremi dobrimi možmi.
Prvo praznovanje sv. Miklavža smo že
obeležili z Miklavževim sejmom, ki je
potekal v soboto, 1. decembra, na tržnici v Laškem. Bogato obložene stojnice so
obiskovalcem ponujale božično-novoletna darila, voščila, medene izdelke, sadje … Sejem je obiskal tudi sv. Miklavž v
spremstvu parkljev in angelov, vokalna
skupina Chillax pa je s petjem poskrbela
za praznično vzdušje.

Tretji december je rojstni dan Franceta
Prešerna, zato se je Kulturni center Laško
pridružil drugim kulturnim ustanovam
po Sloveniji in ob tej priložnosti pripravil
kulturni program. V ponedeljek, 3. decembra, se je za pozdravnim nagovorom
v. d. direktorja Tomaža Majcna predstavilo Gledališko društvo Radeče s komedijo Vaja zbora Vinka Möderndorferja.
Ogled predstave je bil brezplačen. JSKD
OI Laško je ob tej priložnosti podelil priznanja mentoricam, ki so svoje skupine
prek območnih in regijskih srečanj pripeljale do državnih zaključnih revij ali
srečanj.
Ta veseli dan kulture je obeležil tudi
Muzej Laško z dnevom odprtih vrat.
Od 8. do 17. ure so bile pod strokovnim vodenjem na ogled stalne razstave
V pradavnem Panonskem morju, Laško – potovanje skozi čas, Pivovarstvo in
zdraviliški turizem v Laškem in Rimskih
Toplicah ter priložnostna razstava 150 let
Laške pihalne godbe.
Alenka Škorjanc

Zgodnja jesen v znamenju futsala v
Treh lilijah
Da smo Laščani dobri gostitelji, dokazujejo nogometaši, saj so jeseni pri nas
trenirale ekipe iz Pariza, Aten in Tbilisija, ki so v Litiji igrale na kvalifikacijskem
turnirju za evroligo v futsalu. Prav državni prvak KNM Litija nam je z uvrstitvijo med 16 najboljših evropskih ekip
omogočil lep spektakel. Eden od četrtfinalnih turnirjev je bil namreč od 10. do
13. oktobra pri nas v Laškem, Litijčani pa
so v Treh lilijah gostili ekipe, kot so FC
Barcelona, FC Split in FC Araz Naxcivan iz Azerbajdžana. S finalno tekmo
med Litijo in Barcelono so naše »Lilije«
ponovno pokale po šivih, saj je bila dvorana razprodana. Zadnja meseca pa so
prav vse konce tedna zapolnili košarkarji
s svojimi tekmami bodisi članskih bodisi
mladih selekcij.
Za konec leta seveda ponovno pričakujemo koncert odličnih laških godbenikov in njihovih gostov Modrijanov.
Tudi v prihajajočem letu pa imamo že
nekaj rezervacij tako športnih kot drugih
prireditev.
Aleš Antauer

Dober obisk tudi v letošnjem letu
Alenka Škorjanc
Foto: Boris Vrabec

V Stiku med ostalimi dejavnostmi izvajamo tudi organizirane oglede in turistična vodenja po Laškem in okolici

STIK/KULTURNA DRUŠTVA
ter oglede Pivovarne Laško. V letu 2012
se je na izlete po Laškem in okolici odpravilo nekaj manj kot 5000 izletnikov,
kar je v primerjavi z lanskim letom nekoliko manj, a smo lahko tudi s tem številom zadovoljni, saj se številne skupine,
kakor tudi turistične agencije vračajo. Še
vedno se večina skupin in posameznikov
odloča za ogled Pivovarne Laško, v sklopu katerega poleg pivovarne spoznajo
zgodovino kraja v Muzeju Laško, ogled
pa skupina zaključi z degustacijo piva. Izlete izvajamo tako za skupine kakor tudi
za individualne goste, za katere so vsak
petek organizirani redni tedenski ogledi.
Ker pa v Laško prihaja čedalje več tujih
turistov, oglede izvajamo tudi v angleškem in nemškem jeziku.
Celotna izletniška ponudba je vključena tudi v promocijo na turističnih borzah
in sejmih, oglašujemo jo tudi v različnih
medijih. Beležimo tudi dobro obiskanost
TIC-a, trend obiskanosti je primerljiv
z lanskoletnim. TIC Laško je tako obiskalo okoli 6000 ljudi, od katerih je bila
skoraj polovica tujcev, ki jih zanimajo
predvsem možnosti preživljanja prostega
časa, lokalna turistična ponudba med njihovim bivanjem v Laškem, informacije o
Sloveniji, kakor tudi možnosti namestitve. Domači gosti se poleg naštetega pri
nas oglasijo tudi za nakup vstopnic predvsem domačih prireditev. Letno nas skupaj z izletniki tako obišče več kot 10.000
gostov. Najvišji obisk v TIC-u beležimo
v poletnih mesecih, natančneje julija, k
čemur največ prispeva prireditev Pivo in
cvetje, visok obisk pa je tudi v pomladanskih in zgodnjejesenskih mesecih.

terega je bilo organizirano tudi izobraževanje za vodnike Pivovarne Laško,
in po njegovi uspešni izvedbi, smo pridobili novo skupino lokalnih turističnih
vodnikov, ki po naročilu Stika opravljajo
turistična vodenja. Z izvedbo tečaja za
lokalne vodnike pa se hkrati v turistično promocijo naše občine vključijo tudi
lokalne skupnosti oziroma posamezniki,
ki jih veseli delo z ljudmi in želijo naše
kraje in zanimivosti predstaviti turistom
in obiskovalcem.
Na tečaju so se kandidati spoznali s
splošnimi osnovami turizma, vrstami,
načini in tehnikami vodenja, osnovami
retorike in komunikacije, zgodovino in
znamenitostmi ter etnološkimi posebnostmi Laškega in njegove širše okolice,
prav tako pa so se seznanili s postopki
proizvodnje in polnjenja piva v Pivovarni
Laško. Po predavanjih je sledila študijska tura, ki je zajemala celotno območje občine Laško, na kateri so kandidati
spoznali lokalne turistične ponudnike in
njihovo ponudbo.
Naziv lokalni turistični vodnik za območje občine Laško so kandidati pridobili na osnovi uspešno izvedenega
vodenja na terenu v okviru izpitne ture.
Skupini obstoječih lokalnih turističnih
vodnikov se je tako pridružilo 21 novih,
ki so jim bila v torek, 6. novembra, v Muzeju Laško slavnostno podeljena in izročena potrdila in izkaznice.
Tina Belej

Laško je gostovalo pri Jasni in
Boštjanu

Laško se je oktobra predstavilo v oddaji RTV Slovenija Na zdravje. V tekmovalni del oddaje se je prijavila laška
narodnozabavna skupina Iskrice, ki se je
predstavila s skladbo Pivo in lepo cvetje v
spremstvu laške mažoretne skupine. Na
pobudo RTV so poleg Iskric in mažoret
razglednico Laškega predstavljali še folklorniki iz Kulturnega društva Antona
Tanca, kranceljpinterica Marica Lesjak
in Društvo laških pivovarjev, ki je predstavilo laško pivo, s katerim so nazdravili
občinstvo v oddaji in celotna ekipa oddaje Na zdravje. Izpostavljena je bila tudi
prireditev Pivo in cvetje, ki jo je predstavil Vlado Marot, dolgoletni sodelavec
in soorganizator te največje turistične
prireditev v Sloveniji. S sodelovanjem v
oddaji je bila za Laško izdelana tudi posebna razglednica Laško Na zdravje!.

Tina Belej

Nova skupina lokalnih turističnih
vodnikov na območju občine Laško
Po objavi razpisa Občine Laško in Stika za tečaj za lokalne turistične vodnike
na območju občine Laško, v sklopu ka-

Marica Lesjak vpisana v državno evidenco nosilcev žive dediščine
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na predlog koordinatorja varstva žive dediščine pri
Slovenskem etnografskem muzeju naši
kranceljpintarici gospe Marici Lesjak z
vpisom v evidenco nosilcev žive dediščine pod enoto EID 02-00009 – Izdelovanje papirnatih rož izkazalo priznanje
za njeno delo na področju ohranjanja
kulturne dediščine in njenem prenašanju na mlajše rodove. Gospa Marica
Lesjak je prva Laščanka, ki ji je pripadla

ta čast, kar njenemu delu daje še večji
pomen in vrednost.
Iz obrazložitve sklepa:
»Marica Lesjak se je veščine izdelovanja papirnatih rož naučila v mladosti,
ko je v družbi svojih tet izdelovala papirnate rože za različne priložnosti. Tekom časa je svoje znanje nadgrajevala
in danes zna izdelati 58 vrst različnega
cvetja, ki je namenjeno uporabi ob šegah življenjskega kroga … Svoje izdelke Marica Lesjak občasno predstavlja

na različnih razstavah … Za svoje delo
posredovanja izročila papirnatih rož je
Marica Lesjak prejela že več nagrad …
Znanje izdelovanja papirnatih rož
Marica Lesjak prenaša na vse, ki jih ta
veščina domače obrti zanima. Mladim
posreduje znanje na delavnicah, organiziranih v okviru vrtcev in šol. Veliko sodeluje tudi s starejšimi (domovi starejših
občanov, Univerza za tretje življenjsko
obdobje) …«
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Vljudno vas vabiva na

40. tradicionalni božično-novoletni koncert
Laške pihalne godbe
v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti.
Koncert bo v sredo, 26. decembra 2012, ob 19.00,
v dvorani Tri lilije. Gost koncerta bo ansambel
Modrijani. Vstop prost.
predsednik LPG
Gorazd Šetina

župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2013!

Organizatorji: Občina Laško, Laška pihalna godba, Pivovarna Laško, STIK, JSKD

7. VESELI DECEMBER
V LAŠKEM
Petek, 21. 12., ob 17.00

Predbožični večer
Občinsko dvorišče

Božični čas je pravljični in najlepši čas v letu. Ob tisoč svetlečih lučkah, snežinkah, praznični glasbi in vonju
po cimetu bodo otroci iz vrtca in osnovnih šol pripravili praznični program. Pokukajte na prizorišče, kjer se
bo pelo, plesalo, ustvarjalo, zabavalo in pričakalo BOŽIČKA s polnim košem daril. Bodite tudi vi del zimske
pravljice.

Slovo od starega leta
Petek, 28. 12., ob 20.00 – Občinsko dvorišče
Ob koncu leta je čas za zabavo, druženje z družino, prijatelji,
sodelavci in znanci, zato se nam pridružite na Občinskem
dvorišču in doživite praznično vzdušje ob kozarčku
dišečega kuhanega vina, v ritmu plesa in glasbe
skupine VICTORY. Mogoče se nam
pridruži tudi DEDEK MRAZ.

Glavni organizator: STIK
Soorganizatorji: OŠ Primoža Trubarja Laško,
Vrtec Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, ŠMOCL
Sponzorja: Občina Laško, Pivovarna Laško
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Praznovanje dneva knjižnic v
Laškem letos drugačno
Slovenske splošne knjižnice svoj praznik, 20. november, proslavimo tako na
državni kot na lokalnih ravneh. Naša
knjižnica je v nekaj preteklih letih organizirala okrogle mize, povezane z našim
delovanjem, kjer smo vedno pristali pri
prostorski problematiki. Res je, da smo
v 15 letih, odkar smo zavod, pridobili v
obeh občinah, kjer delujemo, kar nekaj
površin (nove prostore knjižnice v Radečah, Rimskih Toplicah in Šentrupertu)
in se razširili najprej na podstrešje, nato
pa še nadstropje v Laškem dvorcu, za kar
pa smo že ob sami pridobitvi vedeli, da
ne gre za dolgoročno rešitev. Razumljivo
je, da izboljšav sedaj ni mogoče pričakovati, lahko pa delamo tako, da bomo, ko
bo nastopil ugoden čas, pripravljeni. Občina Laško je letos storila ustrezen korak
in okroglo mizo smo ob našem prazniku
zamenjali z veselim, optimističnim dogodkom.

vodstvom učiteljice Mateje Škorja pripravili zelo lepo pevsko presenečenje, nekaj
pohvalnih besed pa so o Manici povedale
tudi njene učiteljice, predvsem Dragica
Uršej in šolska knjižničarka Dragica Đerić.

V nabito polnem knjižničnem prireditvenem prostoru so se znašli Maničini
sošolci, učitelji, Maničini domači, krajani
z Reke in drugi Laščani. Prišlo je tudi nekaj manjših otrok, ki so še posebno zavzeto prisluhnili zgodbici, eni od pravljic
iz Maničine knjige. Poslušanje pravljice
pa je bilo prijetno tudi za nas odrasle in
vsem skupaj nam je bilo pravljično lepo.
V knjižnici smo veseli, da smo Manico
opazili, spoznali in jo predstavili Laškemu.
Metka Kovačič

Razmišljanje ob stanovskem
prazniku
Pripravili smo srečanje z zelo mlado
gospodično, še učenko Manico Slapšak,
doma z Reke, avtorico dveh knjig pravljic
z naslovoma Mišji roman in Pa saj ni res.
Izdala jih je založba Smar-team, ki odkriva mlade pisateljske talente. Iz zgodbic je razvidno, da ima Manica zavidljivo
domišljijo in da zelo spretno suče pero.
Seveda pa je deklica, kot vsa njena družina, tudi vzorna obiskovalka naše knjižnice. Upamo, da njeni knjigi nista zadnji.
Pa tudi če bi bili, bo Manica ostala bistro
dekletce s presenetljivo izoblikovanimi
življenjskimi pogledi. To smo lahko spoznali iz odgovorov na zastavljena vprašanja kolegice, knjižničarke Barbare. Je
tudi zelo pridna učenka, igra violino in je
prava mojstrica v fotografiji. Manico vsi
poznamo kot skromno, prijetno osebico,
očitno priljubljeno med sošolci, še posebej med svojimi prijatelji, pevci MPZ
Trubadurji, ki so za gostjo in nas pod

Osrednja proslava dneva slovenskih
knjižnic je bila letos v Kranju, knjižnice
pa so bile deležne precej pozornosti tudi
v spremljevalnih dogodkih na slovenskem knjižnem sejmu. Tako v Kranju kot
na sejmu se je večina pogovorov dotikala
razvoja knjižnic in področja e-knjige.
Dandanes smo knjižnice pred številnimi izzivi. V pripravi in usklajevanju
je dokument Strategija razvoja splošnih
knjižnic 2013–2020. Knjižnice se namreč
zavedamo, da bomo morale ob ohranjevanju in izpopolnjevanju svojih klasičnih
storitev in nalog, ki bodo za nas še vedno
temeljne, posvetiti pozornost tudi nekaterim drugim področjem. V zadnjih letih
se pogosto omenja in poudarja pomen
knjižnice kot prostora, ki poleg osnovne knjižnične dejavnosti omogoča vseživljenjsko izobraževanje, individualno
učenje, raznovrstne prireditve, druženja,
srečanja, soočenja mnenj, preživljanje
prostega časa itn. V knjižničarskih kro-

gih in tudi širše se je uveljavil izraz, da
naj bi bila knjižnica za posameznika za
domom in službo oz. šolo njegov tretji
prostor, dnevna soba mesta in podobno.
Pomembna novost za knjižnice je tudi
e-knjiga. Njena uporaba se povečuje, čeprav v Evropi počasneje in v manjšem
obsegu, kot je morda kdo pričakoval. V
knjižnici redno spremljamo spremembe
na tem področju, saj želimo biti nanje
pripravljeni. V Sloveniji že poteka poskusni projekt izposoje e-knjig. Ko bo
ta storitev mogoča na državni ravni, se
ji bomo tudi v naši knjižnici priključili.
Tako bomo razširili svojo dejavnost in
povečali možnosti izposoje knjižničnega
gradiva. Seveda pa bomo še vedno v prvi
vrsti promovirali klasično tiskano knjigo
in izpostavljali njene številne prednosti.
Matej Jazbinšek

Z Bralno značko za odrasle na
polovici
December je pravi čas za pogled nazaj in naprej; tako tudi v knjižnici, kjer
ta mesec, tudi zaradi knjižnega sejma, še
povečamo obseg nabave knjižnega gradiva in se še bolj poglobimo in analiziramo
delovanje knjižnice. Eden od doseženih
ciljev je med drugimi zadovoljen pogled
na stalni pano Bralne značke za odrasle,
s katero skušamo spodbujati branje kvalitetnih, v enaki meri slovenskih kot tujih
oz. prevedenih knjig. S poseganjem po
predlaganih naslovih in s polno dvorano
Kulturnega centra ob osrednji prireditvi
Bralne značke ste pokazali, da je ta lepo
zaživela med vami.

Osrednja gostja prireditve Alenka Rebula, ki je spregovorila v zagovor branju
in knjigi, nas je spomnila, da tu ne gre
za tekmo ali - ali, v kateri bi zmagovala
sodobna tehnologija ali knjiga, temveč
za dvoje povsem različnih stvari. Knjiga je še – in bo ostala – tista, po kateri
človek poseže v iskanju notranjega glasu,
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tišine, umirjenosti, stika s sabo in takrat,
kadar želi izstopiti iz pogoste nečlovečnosti, ihte, s tehniko nasičenega vsakdanjika. Nekaterim branje pomaga tudi do
upočasnitve vse prehitrega tempa; zato
v decembru, ko si želimo, da bi življenje
minevalo počasneje in bi bili naši stiki
pristnejši in bolj umirjeni, nismo pozabili na pogovor o dobri knjigi. Za bralce Bralne značke smo v začetku meseca
organizirali srečanje, na katerem smo se
zadržali ob priporočenih knjigah in se

s prebiranjem Prešernovih pesmi spomnili tudi obletnice pesnikovega rojstva.
Seveda pa, za tiste, ki morda še oklevate
– Bralna značka traja še do aprila in vabimo vas, da se nam pridružite! Želimo si,
da bi se pogosto srečevali v naši knjižnici,
tudi pri izbiranju knjig, ki vam bodo pomagale na poti iskanja lepega in dobrega
…
»Večna vprašanja o življenju so tista,
na katera si bomo morali vedno odgovarjati: kako vzdržati trpljenje, izgube,

smrt? Kako biti ljubljen in doseči bližino? Kako najti smisel? Kako ločiti dobro
od zlega? Česa ne smemo pozabiti, ker je
dragoceno?
Že stoletja nam knjiga odgovarja na ta
vprašanja. Ustavlja se ob naših občutkih,
nas spremlja skozi skupno usodo, premaguje smrt in nas povezuje v skupnost.
Knjiga nas presune, ustavi, doseže, da
se zamislimo.« (Alenka Rebula)
Barbara Rančigaj

80 let kulturnega utripa na Vrhu nad Laškim
Do zadnjega kotička napolnjena
dvorana Kulturnega centra v Laškem
in več kot 90 nastopajočih – od nadvse
obetajočih učencev do upokojencev,
med katerimi je marsikdo prvič stal na
tako velikem odru, od pred tremi leti
ustanovljene Vaške godbe do prekaljenih Dorijev. KD Vrh nad Laškim je 80
let kulturnega utripa v svojem kraju
proslavilo v slogu.
Začelo se je z odrsko uprizoritvijo dela
Razbojnik Guzej leta 1932 – tako so namreč gasilci zbirali prispevke za nakup
prve opreme – kultura pa je bila vse odtlej
pomemben del življenja krajanov Vrha in
okoliških vasi: prepevali so v cerkvenem
in drugih zborih, igrali v tamburaškem
orkestru in nastopali na odru
v različnih dramskih vlogah.
In to vse od malih nog, saj
je bila šola na Vrhu središče
kulturnega dogajanja v kraju
vse do izgradnje gasilskega
doma leta 1984. Uradna imena društva so se spreminjala – od Prosvetnega društva
Vrh, ustanovljenega takoj po
drugi svetovni vojni, prek
Vokalnega sestava Odmev
do Kulturnega društva Vrh
– namen pa je vseskozi osta-

jal isti: skrbeti za kulturno dogajanje, ta
nepogrešljiv del človekovega življenja.
Da krajanom Vrha nad Laškim to res
veliko pomeni, so dokazali v nedeljo, 25.
novembra, ko so skupaj z obiskovalci iz
Laškega in drugod zasedli prav vse sedeže laškega kulturnega hrama. V uro in
pol dolgem programu so prisluhnili domačim adutom: cerkvenemu pevskemu
zboru, ljudskemu godcu Jožetu Rezecu,
pesniku Darku Tausesu, Vaški godbi Vrh
in mešanemu pevskemu zboru Vrh ter
gostom: priljubljenemu ansamblu Dori
in mešanemu pevskemu zboru iz Štor.
Navdušili so tudi učenci podružnične
šole, ki so suvereno odigrali svoje vloge v
igri Pod medvedovim dežnikom in dokazali, da se za prihodnost kulture na Vrhu

Skupina Stari Časi

Največ nastopov smo imele v hrastniški
občini. Letos smo se opogumile in pripravile samostojni koncert doma v Rimskih Toplicah.
V skupini deluje sedem članic. Igramo
na nenavadne inštrumente: »rifl mašino«, leseni inštrument »kokiriko«, lesena tolkala, trobente iz buč, lončeni bas,
iz vodovodnih cevi izdelan saksofon in
harmoniko, brez katere tudi včasih ni
šlo. Pojemo in igramo stare pozabljene
in ljudske pesmi za svojo dušo in nastopamo povsod tam, kamor nas povabijo.

Od takrat, ko smo se prvič sestale, so
minila že štiri leta. Vsa ta leta smo pridno vadile in nastopale v domovih za
starejše v Loki, Laškem, Hrastniku in
Poljčanah. Večkrat zaigramo in zapojemo slavljencem ob jubilejih. Turistično
društvo Radeče nas je povabilo na svojo
prireditev in z veseljem smo se odzvale.
Redno se udeležujemo prireditve Lisca
poje na Lisci. Nastopale smo na srečanju
ljudskih pevcev in godcev v Jurkloštru.
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res ni treba bati. Prireditev je zaokrožil
skupen nastop godbe, obeh pevskih zborov in mažoret Majde Marguč. Posebno
presenečenje pa so kulturnikom z Vrha
pripravili laški likovniki: Anka Levičar,
nekdanja učenka podružnične šole na
Vrhu, jim je poklonila na platnu upodobljeno šentlenarško cerkev, Nevenka
Fantinatto pa je kulturno dogajanje na
Vrhu strnila v nekaj iskrivih verzov. S
pohvalami in spodbudnimi besedami ni
skoparil niti župan Franc Zdolšek, ki se
prireditev, ki jih pripravlja KD Vrh, tudi
sicer rad udeležuje.
Ob tej častitljivi obletnici so člani društva zbrali kar nekaj fotografij izjemne
zgodovinske vrednosti, ki so se med nastopi predvajale na velikem
platnu, ob kulturnem prazniku februarja prihodnje
leto pa bodo tudi razstavljene. Idej za kulturno dogajanje na Vrhu, ki jih kot iz
rokava stresata kapelnik Ivan
Medved in predsednik KS
Vrh Stanko Selič, tudi sicer
ne manjka, tolikšna podpora
domačinov pa vsem daje le
še dodaten zagon.
Jasmina Štorman
Foto: Gregor Škoberne

KULTURNA DRUŠTVA

Koledniki prihajajo
Prihaja čas koledovanja in koledniki iz
Laškega želimo tudi letos obujati ta stari običaj, ki je med nami že skoraj pozabljen. Pravijo, da koledovanje izhaja še iz
rimskih časov. Vsekakor so naši predniki pred 150 ali 200 leti še koledovali. To
so bili tisti hudi in težki časi, ko jih je na
tem prostoru pestilo pomanjkanje hrane. Dovolj so je imeli samo veliki kmetje,
medtem ko so kočarji in dninarji, ki so
se preživljali z dnino in so se čez poletje,
ko je bilo delo, še nekako prebili, pozimi mnogokrat trdo gladovali. Zato jim
je koledovanje še kako prav prišlo, da so
lahko šli voščit k bogatemu kmetu. Vo-

Sladka Istra
»Ko grem prek tvojih goličav,
o, Istra, prek ožganih trav,
čez kamen, trn, pritlikav brin,
te kličem kakor mater sin;
ko zrem v razbičan tvoj obraz,
zavem se: tak sem tudi jaz ....«
Alojz Kocjančič
Sladka Istra, mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov, je največja tovrstna prireditev v Sloveniji. Predstavlja način ohranjanja sladkih mojstrovin naših
prednikov, prinaša nove oblike sodobnih
in kreativnih ustvarjanj v slaščičarstvu. Po
poti grem in gledam naokrog
..., se začenja ena od pesmi, s
katero se nam slikar predstavi kot opazovalec, občudovalec okolja in to vsak slikar na
svoj način prenese na platno.
Na »sladkih poteh« mestnega jedra Kopra smo se znašli
tudi likovniki Laškega, ki smo
vsak po svoje dojeli naslov ex
tempora Sladka istra in predstavili naše videnje Istre. Od
85 udeležencev iz Slovenije
in sosednjih držav smo se kar
trije člani Laškega likovnega
društva uvrstili med prvih 20,
ena članica celo med prve tri.

ščili so zdravje, srečo in obilno letino, ob
tem so prosili za kos kruha, prgišče orehov, pest suhega sadja, košček klobase,
če jim je še kaj »cvenka« padlo v žep, so
pa bili toliko bolj zadovoljni in veseli, da
so doma lahko nahranili svoje številne in
lačne družine.
Mi danes ne koledujemo zato, da bi
prosili za kruh (čeprav pri tem običaju
tudi to počnemo), saj povečini danes kruha še imamo. Čeprav se slišijo tudi žalostne vesti, da nekateri otroci tudi dandanašnji čas čutijo pomanjkanje kruha. Vsi,
kdor to lahko, smo dolžni, da tem ljudem
pomagamo, mi koledniki jim bomo. Po
drugi strani pa želimo opomniti vse tiste
otroke, ki še živijo v obilju, naj spoštujejo
kruh tako, kot so ga znali spoštovati naši
predniki. Zato se mi koledniki resnično iz
srca zahvalimo za vse dobrote, ki smo jih
deležni, da dajemo zgled našim mladim.
Vsem, ki boste brali te vrstice, in vsem
ostalim laški koledniki želimo: starim zadovoljivega zdravja in da bi vam bila dana
moč, da bi znali vse tegobe, ki jih prinaša
starost, sprejeti kot del našega življenja in
da bi znali v svojo okolico izžarevati vso
Na dosežek smo zelo ponosni. Eden od
napisov za ta dogodek se je glasil Nasmej
se sladko! Res smo se!
Ker likovniki pač ne moremo mirovati,
se udeležujemo najrazličnejših prireditev, med drugim tudi dobrodelnih Sladki
nasmehi in Vesele Nogice, na katerih s
svojimi slikami popestrimo prostore. Pa
tudi na slikarskih druženjih ne smemo
manjkati – tokrat smo slikali v Radečah
pod naslovom Jesen – raj za umetnike ali
kot je napisal nekdo Jesen – pesnikom
navdih, slikarjem v čopiče prepih. Otvoritev razstave je bila v petek, 7. decembra,
v Radečah. Pa še na Miklavžev sejem ne
smem pozabiti. Res da smo razstavljali
vsak svoje izdelke, ampak bistvo je bilo

tisto modrost in žlahtnost, ki vam ju je
na starost podarilo življenje. Vam zakonci, vam, mladi zakonci želimo v novem
letu veliko ljubezni, medsebojnega spoštovanja, da bi bili kos tako zahtevni in
veličastni nalogi, ki vam je zaupana, da
duhovno oblikujete rodove, ki prihajajo
za nami. Da bi vaši sinovi in hčere bili
vedno v ponos vam, vaši družini in da bi
bili tudi v ponos naši domovini Sloveniji. Vam mladi, vam najmlajši pa želimo,
da pridete do svojega želenega poklica,
da bi imeli srečno roko pri izbiri svojega
življenjskega sopotnika, sopotnice, da bi
nekoč rojevali nam tako drage potomce,
da bi tukaj na tej zemlji, kjer živimo danes, še živel naš rod, rod Slovencev, da bi
se tukaj še slišala naša klena beseda in da
bi tukaj še donela naša lepa slovenska pesem.
Spoštovani, če boste pred vrati zaslišali harmoniko in vrisk kolednikov, jih le
povabite, naj vstopijo, prinesli vam bodo
srečo in blagoslov. Pa nasvidenje in z Bogom.
Valentin Deželak,
KUD Ofirovci in koledniki Laško

druženje ob tem, sklepanje prijateljstev
in ustaviti se za trenutek, poklepetati, stisniti nekomu roko ...
Naj iskrivost
pisanih decembrskih luči
polepša drobne trenutke
v mozaiku časa,
naj čarobnost zimskega
ivja na drevju
zasenči črne misli,
naj toplina in iskrenost besed
osrečujeta vse leto.
Naj sreča šepeta neizpeto
melodijo o prijateljstvu.
Srečno 2013!
Likovno društvo Laško
C. Berginc
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Slavnostna akademija ob 150-letnici Laške pihalne godbe
Leto 2012 je vsekakor leto Laške pihalne godbe, ki letos praznuje 150-letnico delovanja. Po državnem tekmovanju
maja in otvoritvi razstave v Muzeju Laško julija so 24. novembra organizirali še
slavnostno akademijo, na kateri so podelili Galussove značke in mednarodne
plakete. Za glasbeni program je poskrbel
trobilni kvintet Akademije za glasbo, katerega član je tudi laški godbenik,
trobentač Miha Salobir.
Osrednji del akademije je bila
podelitev Galussovih značk, ki so
jih prejeli posamezniki za aktivno
udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Značke
sta podeljevala direktor JSKD mag.
Igor Teršar in vodja območne izpostave JSKD Ivan Medved. Največ
članov Laške pihalne godbe, kar
30, je prejelo bronasto Galussovo
značko za več kot pet let udejstvovanja v godbi, 14 članov je prejelo
srebrno značko (za več kot 10-letno
sodelovanje), sedem godbenikov

pa je prejelo zlato značko za več kot 20
let ljubiteljskega udejstvovanja v laški
godbi. Še posebej velja omeniti dobitnike častne Galussove značke za 30 let ali
več glasbenega sodelovanja, ki so jo letos prejeli Blaž Krajnc, Franjo Maček in
Franc Škorja. Izpostaviti pa je vsekakor
treba glasbenike, ki v godbi igrajo že več
kot 35 let in so si prislužili medaljo za
zasluge CISM (Confederation Internati-

onale des Societes Musicales). Medalje je
podelil podpredsednik Zveze slovenskih
godb Marko Repnik, prejeli pa so jo trije
člani Laške pihalne godbe: za 38 let Avgust Korošec, za 42 let Dušan Ojsteršek
in Avgust Žikošek za kar 46 let igranja v
laški godbi.
Na akademiji seveda niso pozabili niti
na laške mažorete, ki so maja ponovno
postale državne prvakinje v kategoriji senior, septembra pa v Franciji
na evropskem prvenstvu osvojile še
naslov evropskih podprvakinj. Za
letošnje izjemne uspehe in dosežke
so se zahvalili vodji Vesni Kovač in
trenerki Anji Šrot.
Leto praznovanja se bo za godbenike zaključilo 26. decembra ob 19.
uri s 40. tradicionalnim božično-novoletnim koncertom v Treh lilijah,
katerega glasbeni gostje bodo Modrijani. Nato pa se bo začelo odštevanje do nove okrogle obletnice.
Nika Košak
Foto: RD2 Photography

Podelitev Veronikine vrtnice zahvale
Tako kot povsod drugod, tudi v naši
tihi, mirni dolini ob reki Gračnici čas
neizmerno hitro beži. Tako smo v ne-

deljo, 21. oktobra, že sedmo leto zapored pripravili slovesno mašo v spomin
na gospo Celjsko, Veroniko Deseniško.
Letos mineva 450 let od zadnje maše v
Jurkloštru, ki so jo darovali patri kartuzijani v spomin na gospo Celjsko. Prav
tako se na ta dan spomnimo vseh pomembnih ljudi, ki so v kartuziji delovali
pred mnogimi stoletji in so za zgodovino Jurkloštra izredno pomembni. Med
njimi imata poseben pomen Nikolaj
Kempf, največji mislec srednjega veka,
ki je nekaj let živel v kartuziji, in Anton
Martin Slomšek, ustanovitelj župnije
Jurklošter leta 1856. Slovesnost je vodil župnik Jože Vengust, prepeval pa je
domači cerkveni pevski zbor pod vodstvom Marjance Ocvirk.
Ob tej priložnosti se vsako leto pode-

ljuje Veronikina vrtnica zahvale za celoletno aktivno sodelovanje pri različnih
dejavnostih, ki jih organizira in izvaja
Zavod Odon Jurklošter. Prvo vrtnico
zahvale smo podelili Alenki Kandolf, ki
že vrsto let aktivno sodeluje pri pripravi
različnih likovnih razstav, prav tako pa
s svojimi likovnimi deli bogati prostore
kartuzije Jurklošter. Drugo vrtnico zahvale smo podelili JZ Stik Laško za večletno aktivno sodelovanje pri promociji
in nastajanju turističnega gradiva o prepoznavnosti kartuzije in samega kraja.
Slovesnost smo zaključili s prijetnim
druženjem vseh, ki so na ta lep jesenski
dan prišli k nam in praznovali z nami.
Direktor zavoda Odon
Janko Cesar

Legendarne Slakove in Avsenikove viže v Laškem
Tik pred skokom v praznični december se je v Kulturnem centru Laško odvrtel koncert Slakovih in Avsenikovih
viž. Skupaj s Fanti s Praprotna, glasbeno skupino M. J. A. V. in ansamblom
Savinjskih 7 smo odprli bogato zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe.
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Fantje s Praprotna letos obeležujejo
50 let glasbenega ustvarjanja. Prvič so
pod tem imenom nastopili daljnega leta
1962 na Pokaži, kaj znaš v Železnikih.
Leta 1964 jih je opazil Lojze Slak in takrat se je začela njihova izjemno uspešna
skupna pot. Glasbeno skupino M. J. A.
V. sestavljajo odlične glasbenice Maša,

Jasmina, Ani in Veronika, ki so tudi v
Laškem navdušile ne samo številno občinstvo, temveč tudi Fante s Praprotna.
Ob romantični Ne prižigaj luči so se z
veseljem stisnili mednje. Ansambel Savinjskih 7 prepeva že 30 let. Na začetku
njihove poti je z njimi pel tudi Franc Koren, v Laškem pa je z njim nastopil nje-
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gov sin Braco Koren. Savinjskim 7 sta na
pomoč priskočila brata Polanc, Leon in
Robi, sicer člana Okroglih muzikantov,
z veseljem pa smo v polni dvorani uzrli
tudi druge glasbene mačke, kot so Brane Klavžar, Mirko Polutnik, Jože Bohorč
in druge. Organizatorja Slavko Jančič ter
Novi tednik in Radio Celje se za podporo
pri izvedbi koncerta zahvaljujeva podjetjema Termoglas iz Boštanja in E. E. A.,
Danijel Medved, s. p., iz Laškega.
Foto: Andraž Purg

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

Družina Škorjanc - Hrastnik še
potrebuje našo pomoč
Že ko smo mislili, da so ujme in nesreče za letos odšle k počitku, nas je iznenada obšla žalostna novica. V Strmci
pri Laškem je šestčlanska družina Škorjanc – Hrastnik sredi oktobra nenadoma
ostala brez strehe nad glavo. Ogenj se je
v trenutku razširil na celotno ostrešje in
zgornje nadstropje, ki mu ni bilo pomoči.
Vnema po pomoči v ljudeh, ki so čutili
njihovo stisko, je bila velika. Eni so hiteli pomagati pri pospravljanju pogorišča,
drugi so se trudili z začasnim iskanjem
nadomestnega doma, tretji hiteli pobirati prispevke krajanov. Zadnje dni novembra je novo porajajoč domek dobil
streho. Vsi skupaj smo prišli daleč. A kot
nam je povedala Marija Škorjanc, jim bo
pri urejanju doma primanjkovalo še marsičesa. Ob eni plači in skromni pokojnini bo težko. Prosijo, če bi še vendarle bil
kdo, ki bi k doslej zbranim sredstvom še
kaj primaknil. Pri Območnem združenju
Rdečega križa Laško smo zato podaljšali akcijo zbiranja sredstev do konca letošnjega leta in zato je še vedno pri nas
odprt račun, kamor lahko nakažete vaš
prispevek. Številka je: 0600 0000 3706
087, sklicna številka je 00 7040 0031
»Za družino Škorjanc - Hrastnik«. Na
našem sedežu je odprta tudi pola za zbiranje prispevkov, kamor jih lahko prinesete osebno. Vse darovalce bomo objavili
v naslednji številki biltena. Hvala tudi v
našem imenu!

Odpravljanje posledic novembrske
poplave

Iz naših srečanj po
krajevnih organizacijah

Nismo se še povsem lotili zbiranja
sredstev za družino Škorjanc, že nas je
obiskala nova nesreča. Poplava. Skoraj
v istem obdobju kot že nekajkrat. Navkljub vsej protipoplavni sanaciji, ki sicer
še ni končana, je narasla voda nekaj gospodinjstvom naredila kar nekaj škode.
Večini žal vsakič in znova. Še opomorejo si ne od prejšnje, že se jim zgodi nova.
Posebna komisija, ki jo je Uprava za zaščito in reševanje imenovala iz predstavnikov Laškega, občine, centra za socialno delo, Območnega združenja Rdečega
križa ter Karitasa in njihove izpostave
v Celju, je lahko 20 družin na podlagi
njihovih vlog in enotnih meril uvrstila med prejemnike pomoči iz sredstev,
ki jih je odobrila Vlada RS. Karitas in
Rdeči križ sta pomoč v materialni obliki
namenila omenjenim družinam v prvih
dneh decembra. Pomoč so lahko upravičenci prejeli le od enega razdeljevalca. Morebiti bodo tisti, ki so imeli tudi
tokrat veliko škode, še deležni kakšne
pomoči, če bodo zato na voljo razpoložljiva sredstva.

Rdečega križa

Laško bo znova združilo dobre želje
V Kulturnem centru Laško bo 23. decembra ob 14.30 znova svojevrsten dogodek, namenjen vsem tistim, ki jih je
življenje naredilo nekoliko drugačne, a
vseeno prijetne, vesele. Z njimi ga delimo
že 15 let. Občina Laško, Stik Laško, Območno združenje Rdečega križa Laško
in Društvo Sožitje občine Laško bomo
skupaj s številnimi donatorji in nastopajočimi zanje pripravili bogat program in
jih z obiskom dobrega moža tudi obdarili. Če vam čas dopušča, bodite tudi vi v
naši družbi. Vljudno vabljeni! Vsem, ki
ste nam pri snovanju pomagali, iskrena
hvala.

Druženje s krajani v Laškem nad
pričakovanji
V počastitev občinskega praznika in
85-letnice mesta Laško je bila prva novembrska nedelja v znamenju srečanja
krajanov in krajank Laškega, rojenih leta
1932 in še prej. Srečanje, ki so ga skupaj
že sedmo leto pripravili in združili moči
Krajevna organizacija Rdečega križa Laško, Krajevna skupnost Laško in Društvo upokojencev Laško v sodelovanju z
občino in Območnim združenjem RK,
je minevalo v prijetnem vzdušju in ob
programu, ki ga je z lepo besedo povezala Magda Ocvirk. V njem so sodelovali učenci in člani krožka podružnične
osnovne šole iz Debra pod vodstvom
mentoric Brigite Kovač in Irene Grešak ter centralne šole Primoža Trubarja
v Laškem pod vodstvom mentorice Renate Topolovec. Nastopile so tudi mladi
klarinetistki Nastasija Uratarič in Brina
Klinar iz Glasbene šole Laško - Radeče, recitatorka Marjeta Knez in citrarka
Manca Knez. Za prijetno presenečenje
so poskrbeli in se prvič javno predstavili
pevci iz Rifengozda, zaigrala je glasbena skupina Kovač iz Debra. Zbrane so v
imenu organizatorjev nagovorili njihovi
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predsedniki in podžupan Občine Laško
Klemen Grešak. Od 224 krajanov, ki so
v Laškem starejši od 80 let, jih je na srečanje v Hotelu Hum prišlo nekaj manj
kot sto. Med njimi ni bilo obeh trenutno
najstarejših krajanov, Olge Dergan, ki
stopa v 96. leto starosti, in Martina Zavška iz Tovstega, ki je letos dopolnil 94
let, oba pa zdaj živita v Domu starejših
Zdravilišča Laško. Namesto njiju sta zato
v veliko torto, namenjeno vsem udeležencem srečanja, zarezala najstarejša prisotna krajana Rozalija Železnik in Alojz
Jančič. Mnogi krajani so na srečanju pokazali tudi svoje talente, nekateri so ob
igranju harmonikarja Boštjana Pinterja
tudi zaplesali, predvsem pa nas je prevevalo spoznanje, da leta niso prav nobena
ovira, da se ljudje ne bi iskreno poveselili
in dobro voljo delili tudi z drugimi, predvsem pa v srcu vedno ostali mladi.

Starejši krajani so se zbrali tudi na
Vrhu nad Laškim

Krajevna organizacija Rdečega križa
Vrh nad Laškim je skupaj s tamkajšnjo
krajevno skupnostjo ter v sodelovanju z
Občino Laško in Območnim združenjem
Rdečega križa pripravila srečanje vseh tistih krajanov, ki so v tej krajevni skupnosti letos dopolnili 70 in več let. Kar 107
je takšnih na Vrhu nad Laškim. Srečanja
se je udeležila slaba polovica povabljenih. Ob pestrem kulturnem programu, ki
so jim ga pripravili vaška godba, učenci
tamkajšnje podružnične osnovne šole,
mešani pevski zbor ter glasbena skupina
Pit mi dej, so organizatorji posebej voščili vsem tistim svojim krajanom, ki so
letos praznovali okrogli jubilej, 70. ali 80.
rojstni dan, prav tako pa so se spomnili tudi svoje najstarejše krajanke Marije
Kristanšek iz Velikih Grahovš, stare 93
let, ki je na srečanju ni bilo. Jesen življenja sicer preživlja v Trubarjevem domu v
Loki. Nič manjše pozornosti pa nista bila
deležna na srečanju najstarejša Terezija
Zavšek in Karl Pajk, ki sta celo zaplesala.
Na Vrhu si tako klenih krajanov seveda
želijo še veliko, pa tudi, da bi se tovrstnih
srečanj udeleževali še vrsto let.
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Med našimi slavljenci
Barbara Kovač
V prvih jesenskih dneh smo se podali
v Požnico k Zlovškovim, kjer so se veselili častitljive, okrogle obletnice mame,
babice in prababice Barbare Kovač. Domači so nas skupaj s slavljenko pričakali
kar pred hišo, kjer smo Barbari za njen
90. rojstni dan tudi voščili. Barbara je
bila rojena v sosednji vasi Kanjuce, šolo
je obiskovala na Svetini in se potem primožila k Zlovskim. Tu jo je vsa leta, pa
čeprav visoko v hribih, a na lepem in prijetnem bogatila družina s štirimi otroki,
Terezijo, Stankom, Miho in Frančiško,
pozneje še s šestimi vnukinjami in prav
toliko vnuki, sedaj pa še z osmimi pravnuki in sedmimi pravnukinjami. Delo na
kmetiji, pa čeprav težko in zahtevno, je z
veseljem opravljala, če pa je ostalo še kaj
časa, je rada vzela v roke kakšno dobro
knjigo. V družbi z Barbaro je vedno lepo
in prijetno. Tako je bilo tudi na velikem
praznovanju v znanem gostišču v Tremarjah, kjer so se tako dolgo lepo imeli
– slavljenka je bila od vseh menda najbolj vztrajna – da so dočakali prvi sneg.
Za dolgo življenje moraš biti vzdržljiv in
skromen pa trdo delati, nam je povedala
slavljenka Barbara.

Cilka Gorišek
Na dan po občinskem prazniku smo se
podali k Plahutovim, kjer je svoj 90. rojstni dan praznovala Cecilija Gorišek. V
njeni lepo urejeni sobici nas je na postelji z veseljem pričakala. Cilka je namreč
leta 1953 prišla k njim služit in pri njih
ostala. Vzeli so jo za svojo. Rodila se je
na Selu nad Laškim v šmiklavški fari,
kjer je v mladih letih oglušela. Poročila

se ni, zato pa je bila že pred drugo vojno
kot mlado dekle nekaj časa za služkinjo
v Grahovšah, pa na Selah, med vojno je

morala hoditi v »tavrh«. Imela je brata in
sestri. Sedaj ima od svojih sorodnikov le
še nečaka in nečakinjo, s katerimi imajo
stike. Do nedavna je rada delala in pomagala to in ono, že nekaj časa pa težko
hodi. Pri hoji si pomaga z oporo. Cilka je
zelo spoštljiva in dobrovoljna. Iz njenega
obraza žarita vedrina in zadovoljstvo, kar
daje slutiti, da se ji pri tujih ljudeh lepo
in dobro godi. Da bi le bilo še dolgo tako.

Ob jubileju prostovoljke Fanike
Železnik

Dolgoletna prostovoljka organizacije
RK Šentrupert Fanika Železnik iz Trobnega Dola je praznovala svoj okrogli življenjski jubilej. Ker leta dobro skriva, o
njih ne bomo naglas govorili. V ta namen
so ji po sestanku odbora čestitali in se ji
zahvalili za njeno nesebično delo v Rdečem križu tudi njeni sodelavci prostovoljci. Še posebej ji je čestitko namenila
podpredsednica odbora Mirica Zeme, ki
je vsem zbranim povedala, da imata skupen še en jubilej. Mineva namreč natanko 40 let, ko sta obe pričeli prostovoljno
opravljati delo v organizaciji Rdečega križa Šentrupert in ga z veseljem opravljata
še danes. Obema iskreno čestitamo in se
jima zahvaljujemo za njuno vztrajnost in
številne ure dela.
Vlado Marot

V Rečici se vedno kaj dogaja
V Krajevni organizaciji RK Rečica smo
se trudili, da bi bili čim bolj aktivni. Imeli
smo kar nekaj jubilantov, ki smo jih skupaj z Društvom upokojencev Rečica in
Društvom za ohranjanje spomina NOB
obiskali in jim voščili za njihov praznik.
To so bili Ivan Ferme, Oto Lah, Martina
Seidl, Stanka Starc in Marija Trupi. Vsi
naši jubilanti so še trdnega zdravja in so
bili našega obiska in skromnih daril zelo
veseli. Večina od njih so že desetletja naši
zvesti člani, za kar se jim še posebej zahvaljujemo.
Konec novembra smo socialno ogroženim razdelili mleko, prehranske pakete in pralni prašek. Naslednja pomoč
naj bi prispela v drugi polovici januarja.
Sicer pa smo torke v novembru posvetili ustvarjalnim delavnicam. Na njih smo
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izdelovali božične in novoletne voščilnice, adventne venčke in aranžmaje za
na mizo iz naravnih materialov. Izdelke
bomo poskušali prodati v decembru. Izkupiček bomo namenili socialno šibkejšim. Spomnimo naj, da še vedno vsak
prvi ponedeljek v mesecu v sindikalnem
domu v Hudi Jami deluje postaja RK.
Decembra bomo obiskali naše starejše
člane, ki zaradi zdravstvenih težav težje
prihajajo med nas. Z njimi bomo poklepetali in jih obdarili s paketi pozornosti.
Obiskali bomo tudi krajane, ki so nastanjeni v domovih.
Marija Šmauc

Župnijska
Karitas Laško
med vami
Leto se počasi poslavlja, zato je prav,
da na prisotnost med vami opozorimo
tudi prostovoljci Župnijske Karitas Laško. Najprej pa lep pozdrav tebi, ki si
usmeril svojo pozornost k vrsticam, ki
so namenjene razmisleku o sočutju in
solidarnosti.
Med sodelavci Karitasa velja načelo:
»Kar je meni dobro in prijetno, moram
vsaj deliti, če že ne podariti bližnjemu.«
Lahko le iskren pozdrav, nasmeh ali stisk
dlani. V resnici pa največkrat opazimo
nasprotno ravnanje. Zato ni osamljen
primer, da človeku, ki omahne sredi
množice na ulici, nihče ne pomaga. Mimoidoči prelagajo nudenje pomoči drug
na drugega in kaj lahko se zgodi najhujše.
Mi pa smo zagledani v vabljive izložbe in
hitimo naprej, kot da nismo ničesar videli. Na tem mestu se mi zastavlja vprašanje

Zahvala
Petnajstega oktobra okrog ene ure
zjutraj se nam je življenje obrnilo na
glavo. Našo hišo na Strmci 36, kjer smo
živeli, je zajel požar. Čez noč smo ostali
brez doma. Zgornji prostor je uničil požar, kar je še ostalo od spodnjih prostorov, je čez noč uničila voda, saj je ravno
naslednjo noč močno deževalo in tako
smo bili ob vse. Takoj so nam pomagali CSD in Občina Laško, da smo se lahko
začasno preselili v stanovanje v Rimske
Toplice, saj v hiši nismo mogli več ostati.
Kljub nesreči nismo ostali sami. Z
vašo pomočjo nam je uspelo prebroditi najhujše trenutke v našem življenju. Dali ste nam novo upanje, nam vsi

Zahvala in voščilo
Staro leto nas bo zapustilo, novo je
pred vrati. To je ena od priložnosti, da se
skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa laške in radeške občine zahvalimo vsem zvestim članom, krvodajalcem, predavateljem, mentorjem krožkov
RK na osnovnih šolah, prostovoljcem,
sodelavcem, donatorjem in vsem, ki nam
stojite ob strani ter nam pomagate. V iztekajočem letu je bilo kar nekaj zelo lepih dogodkov, žal pa tudi manj prijetnih.
Vsak zase so nas tako ali drugače zaznamovali. S skupnimi močmi smo vas po-

skušali razumeti in blažiti stiske tistih, ki
jih je stiska tako ali drugače našla. Vemo,
da je beseda hvala malo, a ker prihaja iz
srca in je iskrena, pomeni mnogo več.
Vsem želimo lepo praznovanje božičnih
in novoletnih praznikov. V novem letu
pa, da bi imeli vsi veliko trdnega zdravja,
miru, blagostanja, upanja, veliko prijateljev in čutečih ljudi. Nadejamo se prijetnega sodelovanja z vsemi in že vnaprej
hvala vsem, ki boste z nami tudi v prihodnjem letu.
OO RK Laško

naše srčnosti in solidarnosti. Prepogosto
se dogaja, da v lastnem domu teče življenje drug mimo drugega, ob tem pa sploh
ne vidimo ali bolje, nočemo videti, da so
naši starši opešali in da si želijo varnosti
na stara leta, ki jo upravičeno pričakujejo
od lastnih otrok. Iz tega izhaja ugotovitev, da je današnji človek zaradi materialne tekmovalnosti in brezglavega hitenja
izgubil osnovni kompas življenja. Človek
se je dobesedno popredmetil.
Da bi to stanje spreminjali na bolje, se
trudimo Karitasovi sodelavci tudi v Laškem. Naše aktivnosti potekajo čez vso
leto po določenem planu. Za srečanje z
ljudmi smo na razpolago vsak petek med
9. in 11. uro. Tu smo, da pomagamo.
Zato smo pri Karitas tudi letos organizirali dobrodelni koncert, ki ga v Laškem
imenujemo Podari upanje. Gostili smo
Prifarske muzikante, ki so dodobra napolnili dvorano Kulturnega centra. Tako
smo s pomočjo donatorjev in obiskovalcev koncerta uspeli pridobiti prepotrebna sredstva za rešitev najbolj perečih
potreb posameznikov in družin. Vsakdo

med nami je vreden dostojnega življenja.
Brez izjeme. Naj nas ob tem ne premoti
skušnjava »Zakaj bi jaz garal za druge?«
To so lahko razmišljanja in besede samo
tistega, ki danes živi v obilju dobrin. Življenje pa je lahko kruto in nepredvidljivo in človek se kar čez noč znajde dobesedno na cesti, ko se je še pred časom grel
v varnem in toplem domu. V hipu ostane
brez osnovnih stvari za preživetje. Dokaz so letošnje katastrofalne novembrske
poplave. Tudi tukaj smo sodelavci Karitas aktivno in enakovredno sodelovali
in pomagali pri razdeljevanju sredstev
Vlade Republike Slovenije. Akcija, ki se
je pravkar iztekla, je potekala nemoteno
in usklajeno z vsemi akterji v občini, zadolženimi za ta projekt.
Pri Karitas smo vstopili v adventni čas,
čas pričakovanja in luči. Prižgimo vsak
svojo adventno svečko v naših srcih, da
bo širila dobroto in toplino na vse ljudi,
tudi tiste v temini.

skupaj stali ob strani in nam pomagali,
kolikor ste le mogli. Z nami ste vsi, ki
čutite stisko ljudi, ki čez noč ostanejo
sami brez strehe nad glavo in z majhnimi otroki, zato bi se vam radi zahvalili
za vašo pomoč. Najprej hvala vsem gasilcem in požrtvovalnim sosedom, ki so
takoj prihiteli na kraj požara, zahvaljujemo pa se tudi Občini Laško, g. Zdolšku
in njegovim sodelavcem, civilni zaščiti,
g. Senici, g. Maroltu z Območne organizacije RK Laško za vodenje in organizacijo zbiranja finančnih sredstev, CSD-ju,
KS Laško, Društvu upokojencev Laško
in pohodnikom, Karitasu, Komunali
Laško, g. Trkulji, OŠ Laško (ravnateljici, vsem učiteljem in učiteljicam, vsem
učencem, učenkam in njihovim staršem
iz 5. b razreda matične šole), vsem sa-

mostojnim obrtnikom in podjetnikom
ter delovnim organizacijam, gostinskim
obratom ter Paronu Laško in Cinkarni
Celje. Še posebej in iz vsega srca pa se
zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, kakor
tudi vsem darovalcem. Hvala vsem, ki
ste nam s prostovoljnim prispevkom ali
svojim prostovoljnim delom pomagali
spet začeti graditi naš dom.
Hvala vsem, ki ste nam in ki nam še
boste priskočili na pomoč in nam v teh
težkih trenutkih stali ob strani. Hvala
vam za vsako pomoč, ki ste nam jo ponudili, ker nam brez nje ne bi uspelo!
Vsem in vsakemu posebej se iskreno
in iz srca zahvaljujeta

Dragica Cverle, vodja ŽK Laško

družini Škorjanc in Hrastnik
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Zakaj Filip ne bo dobil Zoisove štipendije
Filipov avtistični svet je kristalno čist. Ne
zna lagati. A ima rad mamo. Pa babi, deda,
omo, Ado, Francija, Ano, Tjašo, Zvonko. Saj
ima rad tudi druge, a kaj, ko meri ljubezen
in naklonjenost po tem, od koga ju dobi. In
vrne. Z vso srčnostjo.
Filip je otrok s posebnimi potrebami.
Rojen v petem mesecu nosečnosti je tehtal borih 600 gramov. Prezgodnje rojstvo
je terjalo svoj davek. Filip je slep. Filip ima
cerebralno paralizo in zato ne hodi. Filip je
avtist (ima Aspergerjev sindrom), je hud
alergik in astmatik. Sodi v skupino bolnih
otrok, kar ne pomeni vnetih ušes in angine, temveč hudo oslabljen imunski sistem
in to, da je »saharski človek«, kar po tolmačenjih pomeni, da ne občuti žeje. Zato
pije na silo. Zato je pogosteje, močneje in
dalj časa bolan. A iz tkiv črpa prepotrebno
tekočino. Ima alergijo »na samega sebe«,
kar pomeni izbruh hudih koprivnic in posledično uporabo zdravil, ki pomagajo, a
povzročajo obilo dodatnih težav.
Dolgih dvanajst let smo enkrat tedensko obiskovali fizioterapijo v Zagrebu, saj
so bili v Sloveniji zdravniki mnenja, da ne
bo ne sedel, ne videl, ne slišal, ne požiral,
ne govoril … Pri dveh letih starosti je bil
v Belgiji operiran na očeh, kar pa mu žal
v njegovo temo ni prineslo niti svetlobe.
A gotovo je preprečilo glavkom in izgubo
očesnega zrkla. Da je Filip borec, je pokazal že v porodnišnici. Možnosti za preživetje skorajda ni imel, saj se pljuča niso
razvila dovolj. Zbolel je še za sepso, kar je
povzročilo še vse dodatne zaplete. Iz bolnišnice je bil odpuščen po štirih mesecih z
dvanajstimi odpustnimi diagnozami, eno
bolj zastrašujočo kot drugo. Ob odpustu v
domačo oskrbo je kar nekajkrat prenehal
dihati. Prvo leto njegovega življenja skorajda nisem zatisnila očesa, dokler nisem s
pomočjo sorodnikov kupila »čudežne«in
odrešujoče blazine, ki je z glasnim alarmom prebudila njegov (pre)globok spanec. Dvakrat sem ga s »priučeno« tehniko
»priklicala« nazaj. In dvanajstim diagnozam se je pridružila še ena: življenje ogrožujoč dogodek.

Tako smo ob malem Filipu rastli. Sprejeli in razumeli drugačnost, se prilagajali
situacijam vsak dan znova in živeli zgolj
za jutri. Družina otroka s posebnimi potrebami z leti postane družina s posebnimi potrebami. Statistika kaže, da pogosto
ob bolnem otroku zboli tudi družina. Kar
je še posebej v majhnih krajih greh. In v
zdravih družinah nekaj običajnega. Vse
sanje, upi in misli so usmerjene v otroka
in njegov napredek. Filip je prvi dve leti
gotovo preživel v mojem naročju, ko mi
je moj uporni duh narekoval: ne vdaj se!
Nosila sem ga od drevesa do drevesa, opisovala, kaj vidim, tipal in vonjal je rožice,
mah, lubje in osvajal pojme gladko, hrapavo, majhno, veliko … Pri letu in pol je pravilno zapel trideset otroških pesmic in se
poslovil od plenic. V tem času je na mali
klaviaturi že zaigral preproste melodije.
Pri dveh letih je znal rokovati z radiem,
diktafoni in na klaviaturi igrati z obema
rokama. Telovadila sva po navodilih štiri
ure dnevno, kar je ohranjalo sposobnost
rok, v nogah pa preprečilo krče in zvitost
okončin. Ob moji bolezni je telovadbo
prevzel Filipov oče. Filip se je tako lahko s
pomočjo postavljal na noge, a prvega koraka ni nikoli zmogel, zato je odvisen od
invalidskega vozička in 24-urne pomoči
tretje osebe.
A Filip govori, včasih še malce preveč,
saj zakajev preprosto ne zmanjka nikoli.
Kot avtist za zabavo in urjenje možganov
govori nazaj, lahko pa nazaj tudi poje in
igra. In Filip sliši. Skorajda ni glasbe, ki
je ne pozna. Pozna izvajalca, naslov in še
»fušanje«, kar ga silno moti. Zato ima rad
glasbo, ki ni v živo, tam namreč zanj »fušajo« kar vsi. Filip ima potrjeno absolutni
posluh. Po posluhu tudi igra, v šoli se je
naučil kar nekaj (zame) zahtevnih skladb.
Zato izpolnjujem svoje znanje v igranju
tudi sama, saj kdaj pa kdaj želi igrati štiriročno. Prepozna vse tone in z lahkoto
vam pove, katere tipke morate uglasiti.
Desetprstno piše na računalnik, se sprehaja po You tubu, shrani datoteko. Snov
se uči s pomočjo programa Yaws, ki mu v

popačeni angleščini bere besedilo. Ob tem
se celo zabava, prav tako v pravilnem pisanju v angleščini, kjer pa je neprekosljiv.
Zahtevne besede in besedne zveze piše toliko časa, da jih program pravilno prebere.
Govori v pravilni knjižni slovenščini, kjer
zmote in pomote niso dovoljene. Torej ni
Aljošata, temveč Aljoše, in ni »nismo šli«,
temveč »nisva šla«. Pri govorjenju popravlja vse okoli sebe, pa tudi učitelje v šoli,
ki se jim kdaj prikrade kakšna narečna.
Pravijo, da bo lektor. A Filip lektor gotovo ne bo. Pa ne zaradi Zoisove štipendije.
Z razumevanjem tega sveta ima namreč
resen problem, a priznam, da ga imam v
zadnjem času tudi sama.
Filip sedaj obiskuje osmi razred osnovne šole v Zavodu za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana. Da lahko ostaja doma,
ga v Ljubljano vozim dnevno. Filip ima
namreč cilj: in cilj je vselej dom. Doma je
ljubljen, varen in sprejet. Pa še babi kuha
po njegovem okusu. Filip zaradi avtizma
in slepote je le nekaj vrst hrane. In še manj
zaradi alergij.
Tako se ob koncu ob tem prednovoletnem času obračam v upanju, da je sprejetje drugačnosti zavedanje. In zavedanje je
proces. Svet okoli nas je namreč črn, bel,
gluh, slep, a za vse enako radosten in enako boleč. Pa tudi obsije nas eno in edino
sonce, mar ne? Ob Filipu sem se naučila, da je NE videti včasih prednost. Uporabljaš sluh, vonj, tip, a pridobiš le nekaj
odstotkov informacij. A nisi obremenjen
s tem, kar si videl. Pomemben je torej instinkt. In seveda, kaj veš. Ali se zdi, da veš.
Ali ti je pač nekdo povedal. Pa če je res ali
ne. Saj ena krivica več pač ne more boleti.
Pa če tudi. Pa če tudi zelo pogosto. Pa če
tudi krivica njemu, ker gre nekomu mami
na živce. Ali babi. Ali prababi. Kako lepo
bi bilo, če bi tisti, ki misli, da ve, povprašal
kar mene (040 828 717).
Vse lepo v prihajajočem letu tako drugačnim, enakim, dobrim, pa tudi manjšini, ki jim v fizični in duhovni popolnosti ponagajajo predsodki, ugibanja,
predvidevanja in celo vpogled v preteklost
in prihodnost naših življenj. Predvsem tistim.
Andreja Pader-Jagodič

Društvo Vesele nogice v svojih prostorih

Ko nam življenje postavi oviro, nam
hkrati ponudi možnost, da zberemo vso
svojo moč in z njo življenje usmerimo v
pravo smer. Društvo za pomoč osebam
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z motnjami v razvoju Vesele nogice je
17. novembra v Laškem slavnostno odprlo prostore, namenjene druženju in
izvajanju terapij.
Vsak otrok s posebnimi potrebami, ki
je v še tako slabem stanju in ima neperspektivno diagnozo, si zasluži priložnost
za napredek. Napredek je včasih že to, da
se njegovo stanje ne poslabšuje. Marsika-

teri operativni poseg je možno preprečiti z rednimi terapijami in ustreznimi
pripomočki za nego in lažje nameščanje
oseb s posebnimi potrebami. Kakor je že
opaziti v različnih medijih zadnje čase,
veliko družin z otroki s posebnimi potrebami zbira sredstva za plačilo dragih
terapij, ki jih zdravstveno zavarovanje ne
krije. Te terapije so tako drage, da si jih v
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današnjem času marsikatera družina ne
zmore privoščiti. In kar je najhuje, otrok,
ki potrebujejo našo in vašo pomoč, je vedno več. Zato so starši in skrbniki otrok s
posebnimi potrebami sklenili, da stopijo
skupaj in poskusijo rešiti pomanjkanje
terapij pri otrocih z zbiranjem donacij in
prostovoljnih prispevkov. Primarni cilj
društva je neposredno pomagati otrokom, da pridejo do potrebnih terapij in
pripomočkov za lažje bivanje.
Starši in skrbniki se na terapijah lahko sami izučijo ravnanja s takšnim otrokom. Nimajo pa finančnih zmožnosti,
da bi kupili vse drage pripomočke, ki jih
potrebujejo za izvajanje terapij, premagovanje omejitev ali lažje bivanje svojih
varovancev. V društvu so sklenili odpreti prostore, kamor starši z otroki pridejo kadarkoli želijo in izvajajo terapije
na pripomočkih, ki so na voljo. Starši si

tako lahko tudi predajajo svoje znanje in
izkušnje ter drug drugemu pomagajo in
svetujejo, katere terapevte ali zdravnike
bi bilo glede na stanje otroka še smiselno
obiskati in katere zdravstvene in terapevtske pristope še preizkusiti. Društvo želi
staršem in skrbnikom oseb s posebnimi
potrebami omogočiti, da pridobijo potrebna znanja, kako najbolje poskrbeti za
svojega varovanca. V prostorih društva se
izvajajo tudi terapije. Ker teh zdravstveno
zavarovanje ne krije, želijo v društvu narediti še več, in sicer tako, da s pomočjo
donatorjev in sponzorjev zbirajo sredstva
za pokrivanje stroškov terapij. S tem bi
tudi finančno priskočili na pomoč tem
družinam.
Odprtje prostorov za nevrofizioterapijo zagotovo ne bi uspelo brez sodelovanja
in zaupanja donatorjev in prostovoljcev.
Člani društva Vesele nogice se zahvaljujejo vsem, ki so jim pomagali s svojimi
donacijami, prostim časom in pozitivno
energijo. Staršem otrok s posebnimi potrebami ste pokazali, da niso sami in da
vas je veliko, ki jim želite pomagati. Zahvaljujejo se tudi vsem, ki ste jih počastili
s svojim obiskom ob dnevu odprtih vrat.
To jim je dalo nov zagon in spodbudo, da
nadaljujejo s svojim delom. Še enkrat so
dobili potrditev, da so na pravi poti. Vesele nogice želijo vsem članom društva in

Ko se pojavijo bolečine v križu
kot strela z jasnega in se začnemo
spraševati, kaj smo storili narobe, imamo časa na pretek za številne odgovore,
ki pa nas ne odrešijo bolečin. Najbolje je,
da ležemo na tla, na toplo odejo, blazino.
Sprva nam je najugodnejši pokrčen položaj na boku ali na hrbtu s pokrčenimi nogami. Ko uspemo telo poravnati, opazujemo z zaprtimi očmi, kakšen odtis nam
daje naše telo na podlago, s katerimi deli
telesa pritiskamo na podlago in kateri so
od nje odmaknjeni. Ta občutek si poskusimo zapomniti.

čivamo in opazujemo, kako s tem »prilepimo« lopatico hrbtenici. Nato naredimo
rahli poteg desne roke in desne noge. Po
predahu poskusimo še kombinacijo nasprotne roke in noge.
Primeri vaj:

S stegnjenimi nogami ležimo na
hrbtu
Po vsaki vaji počivamo. Razmišljamo,
kako je vaja vplivala na nas, ali smo bili
dovolj nežni ali premočni, ali smo v vadbi res iskali udobje in kaj se je v telesu
spremenilo.
Stopali izmenoma rahlo potegnemo
k sebi in nogo rahlo potisnemo navzdol,
kot bi želeli zapreti predal. Opazujemo
občutke v križu, ki naj bodo prijetni in
neboleči. Ravno tako potegnemo navzdol najprej eno roko in nato drugo, po-

Ležimo na hrbtu s pokrčenimi
nogami
Ta položaj običajno zmanjša pritisk v
križu, omogoča pa nam tudi gibanje medenice v šestih kardinalnih smereh. Pri
vaji bodimo vseeno previdni in ves čas
iščimo ugodje in počitek, ko ga telo potrebuje.
Na podlago rahlo pritisnemo enkrat
trtico, kot bi stisnili rep med nogi, drugič

njihovim staršem, donatorjem, prostovoljcem ter bralkam in bralcem Laškega
biltena prijetne praznike in srečno novo
leto 2013.
Člani Društva Vesele nogice
Decembra bodo v društvu prodajali
tudi novoletne voščilnice s sloganom
Smrečica sreče 2013. S prodajo voščilnic bodo zbirali sredstva za terapije
otrok in delovanje društva. Vsak prispevek, finančni, materialni ali pa v
obliki prostovoljnega dela omogoča
Društvu Vesele nogice korak bližje njihovim ciljem. Društvo zbira donacije
za svoje delovanje na TRR: SI56 0600
0010 0254 067 odprt pri Banki Celje.
ledveni del hrbtenice. Pri tem z minimalnimi gibi sodelujejo rameni in glava.
Rahlo dvignemo levo stran zadnjice,
nato desno. Telo se neznatno kotali v desno in levo.

Z medenico naredimo gib proti desni
in nato levi rami. Naše telo se pri tem ob
straneh na eni strani pokrči in na drugi
raztegne.
Po končani vadbi se sprostimo s stegnjenimi nogami in primerjamo začetne
občutke z obstoječimi in ugotavljamo,
kaj se je v telesu spremenilo.
Današnji model vadbe je gospa Jana
Rebevšek, ki jo celjske gospe poznajo
kot odlično frizerko. Po več kot petdesetletnem delu v poklicu so jo v zadnjih
letih spremljale hude bolečine v križu. Z
operacijo so se bolečine omilile, sedaj pa
prisega na vadbo feldenkrais in se veseli
srečanj ob petkih.
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Drugo leto oktobra bo minilo šestdeset let medicinske rehabilitacije v
Zdravilišču Laško, ko je prof. dr. Edvard
Pohar, specialist ortoped in partizanski
zdravnik, ki se je rodil 24. novembra
1912, torej pred stotimi leti, pustil v našem kraju izjemni pečat. Starejši Laščani in bolniki po vsej Sloveniji se ga kot

dobrega ortopeda s spoštovanjem spominjajo, saj je v Laško zahajal sedemindvajset let. Ljubljanska ortopedska
bolnišnica je v Laško vsa leta pošiljala
bolnike s težavami v križu, nato pa so
usmerjanje teh bolnikov v Laško nadaljevale še druge ustanove po Sloveniji.
Fizioterapevti v zdravilišču od leta 1990

Po petdesetih letih znova v šolskih klopeh
Jesen ima v naravi prav posebno mesto. Takrat se drevje ponosno razkrije v
najčudovitejših barvah in kar ne moremo se načuditi njegovi lepoti. Enako je s
človeškim življenjem. Jesenski dnevi pa v
nas prebudijo tudi nostalgijo po času, ki
smo ga preživeli v šoli. Po petdesetih letih
smo tako sošolke in sošolci prve generacije, ki je osnovnošolsko izobraževalno
pot sklenila v stari Osnovni šoli Antona
Aškerca, znova prestopili šolski prag –
tudi tokrat s pričakovanji, a zrelejši, polni življenjskih modrosti in izkušenj, zavedajoč se, da smo trdne temelje znanja
dobili prav tu, le da je bila zgradba odeta
v sive barve, učilnice so imele skromno
opremo, učitelji pa so kljub pomanjkanju
gradiva in izobraževalnih pripomočkov
vsakič znova ustvarili maksimalne pogoje za nemoteno pridobivanje znanja. Danes osnovna šola živi v sončnih barvah, v
njej se pretakajo mladostna energija, življenjske modrosti, radovednost, tekmovalnost, skrb za vsakega posameznika,
družbo in okolje. Učitelji se v vzgojno-izobraževalnem procesu trudijo posredovati znanje na strokoven, inovativen in
hkrati tudi sodoben način. In tako ostajajo, kot mnogi pred njimi, pomembni
usmerjevalci mladih ljudi, ki učijo, kako
znanje najti v sebi in ga povezati s časom
in okolico. Delček sodobnega šolstva smo
okusili tudi mi, in sicer v prijetni družbi
ravnateljice OŠ Antona Aškerca Manice
Skok, pomočnice ravnateljice Ite Oblak
in otrok, ki so nas toplo sprejeli medse,
nas popeljali po šolskih prostorih in nas

razveselili z bogatim kulturnim programom. Ob poslušanju glasbenih točk smo
ponosno spremljali predstavitev fotografij našega razreda in ob črno-belih posnetkih hrepeneli po naši mladosti. Veseli, bogatejši za marsikatero spoznanje
in z glinenimi čašami življenja, ki smo
jih dobili v dar, smo nadaljevali pot po
Rimskih Toplicah. Ogledali smo si nove
pridobitve in ustavili korak ob vseh tistih
zgradbah, ki so bile del našega otroštva.
Zdravilišče, ki je pred petdesetimi in več
leti gostilo pomembne osebe, nas je v sodobni preobleki sprejelo v prostore, kjer
si roki podajata preteklost in sodobnost.
Po uvodnem pozdravu sta sledila pogostitev in ogled Sofijinega dvora ter okolice z razglednega stolpa. Sledil je sprehod
med jesensko obarvanimi drevesi do naše

zelo uspešno ozaveščajo bolnike in goste
z zdravstveno-vzgojnim programom, ki
ga ves čas dopolnjujejo z novimi znanji.
Ena od njih je učinkovita vadba feldenkrais, ki v Zdravilišču Laško poteka že
drugo leto.
Majda Anžin, fizioterapevtka
končne postaje, kjer smo v mladosti med
poletjem preživljali brezskrbne dni in
pletli nova prijateljstva. Tudi Aqua Roma
je s svojo moderno podobo, prijaznim
osebjem in vrhunsko postrežbo pričarala
čudovit ambient, kjer smo ob kulturnem
programu in zabavnih igrah preživeli
preostanek dneva. Ponosni smo, da nas
je na našem »zlatem« jubileju z obiskom
razveselil gospod Ajdnik, ki je bil naš učitelj. Skupaj smo se v mislih in z besedo
vrnili v čase brezskrbnosti, prvih ljubezni, novih spozanj. Preverili smo, kako
smo uresničili naše cilje in kam vse nas je
vodila življenjska pot, ter ugotovili, da bo
naša jesen življenja barvitejša in toplejša
tudi zaradi vseh osmih let, ki smo jih preživeli v Osnovni šoli Antona Aškerca.

Obisk klovnov zdravnikov v Domu starejših Laško
V četrtek, 29. novembra, smo imeli v Domu starejših Laško prav poseben
obisk, obiskali so nas Rdeči noski, klovni
zdravniki, ki na pobudo naše edine diplomirane klovnese Eve Škofič-Maurer v
Sloveniji delujejo že od leta 2004. Ti prijetni obiskovalci, polni pozitivne energije
in prikupne norčavosti, so poskrbeli, da
so obrazi stanovalcev doma prav zažareli. Njihova prisotnost je v naše prostore
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prinesla posebno vedrost, pokazali so
nam, kako pomemben je pogum, ki lahko premaga še tako hude tegobe življenja.
Dokaza, da je smeh pol zdravja, sta bila
dobro počutje in pozitivna energija, ki je
med nami vladala še dolgo po tem, ko so
naši obiskovalci že odšli.
Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek

Sonja Karl
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In memoriam
Vlado Petek,
9. 8. 1940–27. 11. 2012

Hvala, Vlado!
Vlado Petek, ki je ob ranih jutranjih
urah v torek, 27. novembra, omagal v
bitki za življenje, je bil pojem, legenda za vso slovensko civilno družbo s
področja zdravja. Bil je namreč eden
največjih borcev za pravice bolnikov
(še posebej srčnih bolnikov), kar jih je
Slovenija kdajkoli poznala, verjetno pa

bi težko našli primerjavo tudi znotraj
Evrope ali celo širše.
Predsednik Društva na srcu operiranih je postal leta 1997 in je ostal na tem
mestu do svojega zadnjega diha. Dobesedno. Nadvse srčen, velikodušen,
a tudi vztrajen in nepopustljiv, se je
vedno pognal v boj, če je videl, da se
bolnikom godi krivica, ali pa, če se je
pokazalo, da gredo odločitve oblasti v
napačno smer, ki utegne prizadeti vse.
Z ostro besedo, če je bilo to potrebno, je
opozarjal na napake in večkrat potožil,
da »nastavlja hrbet« za vse, ki si tega ne
upajo. A hkrati dodal, da bo to počel,
dokler bo le mogel. Kajti, kdo pa sicer
bo?
Vlado je bil tudi dober prijatelj.
Znal je prisluhniti sočloveku, se z njim
pogovoriti, ga potolažiti in mu pomagati pregnati strahove. To je za bolnike, ki
so čakali na srčno operacijo, izjemno
pomembno. Pa tudi za tiste po oper-

aciji, ko nikakor ni hotelo iti na bolje.
Narobe pa takrat, ko je sam potreboval
pomoč, kar ni bil vajen, ni znal, ni hotel
prositi drugih. Verjetno nas je veliko, ki
si bomo zaradi tega očitali, ker nismo
prepoznali njegove stiske.
Mnogo na srcu operiranih in njihovih svojcev je hvaležnih Vladu za
njegovo pomoč in prijazne besede
spodbude. Še večja pa je hvaležnost
zato, ker je bistveno pripomogel k nastanku tretjega srčnega centra Medicor v
Izoli, ki si ga je s tako vnemo dolgo časa
prizadevala ustanoviti prof. dr. Metka
Zorc, dr. med.; s tem pa je bilo rešenih
veliko življenj prebivalcev Slovenije.
Vlada bomo vsi neskončno pogrešali,
a si bomo hkrati v njegov spomin prizadevali čim bolje nadaljevati njegovo
delo. Hvala, Vlado!
Milka Krapež,
članica Društva na srcu operiranih
bolnikov Slovenije

Sedma obletnica
Centra starejših
Hiše generacij
Laško
Šestindvajsetega novembra smo s
krajšo kulturno prireditvijo in razstavo
ročnih del, ki nastajajo izpod rok naših
prostovoljcev, obeležili sedem uspešnih
let Centra starejših Hiše generacij Laško.
Vokalna skupina Chillax, ki je prinesla
pod ostrešje naše hiše mladostno energijo s svojim ubranim petjem, je bila rdeča
nit glasbenega dela. Z besedo in poezijo so med notami krmarile: Zlata Strel,
Marjeta Knez in Nevenka Fantinatto,
katerim je kultura še posebej blizu. O
prijateljstvu nam je pripovedoval Sergej
Matek, skupina Druženje ob petju pa nas
je s pesmijo popeljala tudi do slastnih
grižljajev, ki so nam jih pripravile prostovoljke, katerim peka slaščic in kruha ni
tuja.
In kaj je tako čarobnega na tej Hiši
generacij, programu Centra za socialno
delo Laško, ki ga finančno podpira Občina Laško, da je dosegla že pravljično
število sedem let? Pravljična je njena realnost, ki je zgrajena iz številnih aktivnosti, ki jih mesečno pripravljajo in izvajajo prostovoljci in gostje, ki posredujejo
svoje vedenje, veščine in čutenje ljudem,
ki želijo zase storiti nekaj dobrega, nekaj

koristnega, da ohranijo svojo socialno,
čustveno, duhovno in fizično vitalnost
v vseh življenjskih obdobjih. Človek se
lahko pri nas brezplačno nauči marsikatere ročne spretnosti, uporabljati računalnik in mobilni telefon, igrati kitaro.
Z obiskom telovadbe in nordijske hoje si
razmiga svoje telo, če pa obišče kulturno
prireditev, kjer nastopajo učenci osnovnih šol in glasbene šole ter člani kulturnih društev s pesmijo, besedo, plesom in
igro, si okrepi še svojega duhá.
Morda pa si kdo lažje predstavlja popolno sliko dejavnosti našega medgeneracijskega centra, če jo zaokrožimo s šte-

vilkami. Številke so iz leta 2011, saj bi bilo
podajati podatke za letošnje iztekajoče se
leto nerealno, saj smo pri nas ravno v zadnjih mesecih leta najbolj produktivni in
obiskani. Preteklo leto smo za vse naše
obiskovalce pripravili kar 493 aktivnosti,
ki obsegajo ustvarjalne delavnice, predavanja, kulturne prireditve, športne aktivnosti, krožke, druženja in tečaje. Skupaj
si je kljuko naših vrat podalo kar 6.270
obiskovalcev. In na kar smo izjemno ponosni in hkrati hvaležni, je podatek, da je
30 prostovoljcev, ki v povprečju štejejo
60 let, v lanskem letu opravilo kar 1.176
prostovoljskih ur v dobro nas vseh. Dra-
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gi prostovoljci, iskrena vam hvala, da vas
vodi življenjsko vodilo Napoleona Hilla:
»Ker se zavedam, da je moj čas na tem
svetu omejen, ga bom poskušal kar najbolje porabiti tako, da bom koristil svojim najbližjim, in ko se mi bo čas iztekel,
upam, da bo za mano ostal spomenik –
ne tisti iz kamna, ampak v srcih mojih
bližnjih – ki bo dokazoval, da je svet postal nekoliko boljši zaradi mene.«
Hvala pa tudi osebi, ki že od vsega začetka piše uspešno zgodbo Hiše generacij
in vodi Center za socialno delo Laško, go-

Mladi po letih in mladi po srcu se
družimo radi

Z veselim decembrom so povezane
mnoge vesele dejavnosti, ki jih pripravljamo in izvajamo z otroki v vrtcu. So zanimive in poučne in nam polepšajo mesec,
ko otroke obiščejo trije dobri možje, ki
jim prinesejo simbolična darila, sami pa
se ves december pripravljajo na njihov
prihod. Da smo lahko veselo zakorakali
v veseli december in da bomo prijetno
preživljali vse decembrske dni, so nam
na pomoč priskočile še naše zlate babice iz Hiše generacij s Petro in Adrijano.
Naša vedno prijazna in nasmejana Petra
je prinesla idejo za izdelavo okraskov in
vizitk ter material in veselo novembrsko
druženje se je lahko začelo. Skupaj smo
izdelovali okraske za smrekico, trudili
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smo se prav vsi in trud je bil poplačan,
saj smo naredili prav lepe okraske, ki
smo jih na naslednjem srečanju skupaj z
babicami tudi obesili na naše praznično
drevo. To pa še ni bilo vse. S skupnimi
močmi smo izdelali tudi voščilnice, s
katerimi bomo našim skrbnim staršem
voščili vse dobro v letu, ki prihaja. Seveda pa to nista bili edini dejavnosti, ki
smo jih skupaj izvajali. Za prihod dobrih
mož se je treba naučiti tudi pesmico in
deklamacijo. Tudi tu nam je bila v veliko
pomoč naša glasbenica Petra. S seboj je
prinesla kitaro in kar hitro smo se uglasili na iste note. Petra je igrala, mi pa smo
veselo prepevali. Nato nam je instrument
tudi predstavila. Otroci so z zanimanjem
poslušali in ugotavljali, kako se sliši, ko
igra na kitaro počasi, nato hitro, pa zopet tiho in glasno. Vsi smo zelo uživali.
Preden smo se poslovili, pa smo se dogovorili, da bomo na naslednjem srečanju
pripravili sladko presenečenje, saj bomo
pekli kekse. Potrebovali jih bomo za praznovanje, ko nas bo obiskal dedek Mraz,
saj bomo pripravili čisto pravo čajanko.
In tako nas zdaj še čakajo vesele pesmice o zimi in dedku Mrazu, zavijali bomo
darila in še mnogo zanimivega. Vse smo
morali narediti pravočasno, da je lahko
december čas za druženje, igro in veselo pričakovanje. Ne smemo pa pozabiti
niti na pismo, ki ga bomo pisali dedku
Mrazu. Zaželeli si bomo vsak eno darilo, tako da bo lahko dedek Mraz obdaril
prav vse otroke. Predvsem pa bomo dali
poudarek druženju in veselemu razpoloženju. Vsem želimo lep in prijazen veseli
december.
Otroci iz skupine Muce, Boža in Nina

Vesela jesen v vrtcu Jurklošter
V časih, ko recesija vse bolj trka na
naša vrata, bi bil še kako dobrodošel kakšen »dobri mož«. Pa nimam v mislih

spe Maksimiljani Pihler. Položila je dobre temelje, iz katerih iz leta v leto rastejo
novi mostovi, ki vztrajno premagujejo
razdalje med generacijami, ustanovami,
društvi in še kom v kraju in zunaj meja
naše občine. Naj bo za konec zgovoren
podatek, da sta se Evropska komisija oz.
Nacionalni koordinator Evropskega leta
2012 v Sloveniji Aleš Kenda odločila, da
naš program Center starejših Hiša generacij Laško uvrsti med ključne iniciative,
ki potekajo v Republiki Sloveniji.
Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti

le Miklavža, Božička ali dedka Mraza,
ki so menda že na poti, da nas obiščejo
v veselem decembru. V mislih imam velikana Jureta– pravljično osebo (junaka
iz knjige Julie Donaldson Najprisrčnejši
velikan), ki ni nič kaj posebno bogat – le
toliko, da si je po dolgem času v trgovini
vendarle kupil nekaj oblačil, da zamenja
stara, ki so že precej ponošena. Pa se na
nova oblačila nič kaj »čustveno« ne naveže in ga bolj osreči to, da lahko z njimi
pomaga drugim, ki jih, kot sam pravi,
bolj potrebujejo – eni zato, da jih oblečejo, drugi pa kot sredstvo, da na primer
zamenjajo poškodovan jambor na jadrnici, ki bo spet lahko lovil veter. Verjetno
vas že zanima, o čem govorim. Govorim
o veseli jeseni v jurkloštrskem vrtcu, ki
smo jo starši popestrili še tako, da smo
pravljico o velikanu Juretu, ki sta jo vzgojiteljici Milena in Renata našim otrokom
predstavili v vrtcu, nato še uprizorili. Zadovoljstvo je bilo večje, kot smo pričakovali. Tudi trema pred našimi najmlajšimi
je bila še kako prisotna, a se je na našo
srečo kmalu izgubila. Druženje in rajanje
pa je še trajalo in trajalo.
Z malo truda do velikega veselja, bi
lahko dejali in se naučili, da lahko nekomu zelo veliko pomeni tudi malenkost,
ki mu jo podarimo takrat, ko jo najbolj
potrebuje. V imenu staršev otrok jurkloštrskega vrtca se iskreno zahvaljujem
vzgojiteljicama Mileni in Renati za ideje,
dobro voljo in vse drobne stvari, ki jih
včasih besede ne znajo opisati.
Hermina Palčnik
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Oktober – mesec požarne varnosti
Gasilci v vrtcu
»Ogenj je mogočen. Treba ga je spoštovati, ne pa izzivati. Če z ognjem pravilno
ravnaš, ti je lahko v veliko pomoč. Kuha,
greje in sveti. Če pa se pred njim junačiš, se
hitro obrne proti tebi. V trenutku ti zraste
čez glavo in lahko izbruhne požar.« (povz.
po Ježek Snežek in požar)
Ozaveščati otroke o pomembnosti
dela gasilcev in na sploh o pomenu požarne varnosti se mi zdi pomembno.
Predšolsko obdobje pa je tisto obdobje,
ko je treba začeti – pri naših najmlajših.
Tudi mi smo oktobra namenili nekaj
časa dejavnostim, prek katerih so otroci
spoznavali pomen gasilcev, njihovo delo,
opremo, vozila … Veliko smo se pogovarjali, si ogledovali različne slike in brali
zgodbice.
Gasilci so nas obiskali v sredo, 24. oktobra. Bil je povsem običajen dan, a za
marsikaterega otroka še kako poseben.
Po zajtrku smo sedli v krog in si še enkrat skupaj pogledali simpatični slikanici
Medo Jaka pri gasilcih in Gasilec Mihec,
ju tudi prebrali, nakar nas je »zmotila«
glasna sirena, za katero so otroci takoj
povedali, da gre za sireno gasilcev. Časa
za pospravljanje v tistem trenutku ni bilo.
Pohiteli smo v garderobo, kjer so se začeli
otroci z vso zagnanostjo preobuvati. Ko
smo bili obuti in oblečeni, smo se odpravili ven, na dvorišče, kjer je bil parkiran
velik rdeč tovornjak. Prijazna gasilca sta
nam razkazala vso opremo tovornjaka in
še nekatere druge pomembne pripomočke, ki jih gasilci potrebujejo pri opravljanju svojega dela. Tisti, ki so želeli, pa so
lahko v tovornjaku tudi sedeli, kar je bilo
še najbolj zabavno, predvsem za dečke. Skratka, otroci so bili navdušeni in
ta obisk je pri marsikaterem pustil velik
vtis. Hvala vam!
Julija in Petra ter otroci iz skupine Račke

Jesen v vrtcu Debro
Kot vsako leto je bila tudi letos jesen v
vrtcu Debro pestra in praznično obarva-

na. Prva prireditev v novem šolskem letu
je bila tradicionalna Vesela jesen. Otroci
so v vrtec prinašali različne jesenske pridelke, ki so jih spoznavali, jih opisovali,
se naučili veliko o njihovi uporabi in jih
nazadnje razstavili ter z njimi jesensko
okrasili vrtec. Z igrišča nas je opazovala
mogočna gospa – tetka Jesen. Že dopoldne smo vzgojiteljice otrokom pripravile
lutkovno predstavo Grad gradič in uživali so ob ogledu senčnih lutk. Veselo pa je
bilo tudi na popoldanski prireditvi. Nanjo smo letos povabili tudi naše prijatelje iz enote Rečica zato, da smo se bolje
spoznali in da nam je bilo vsem skupaj v
veliki druščini lepše in bolj veselo. Otroci
so, kot veleva tradicija, ustvarjali iz naravnega materiala, za gumbe kupovali na
jesenski tržnici ali pa preprosto uživali v
gibanju in druženju s sovrstniki. Samo
dišalo ni na naši Veseli jeseni. Narava je
letos malo ponagajala in (še) ni bilo kostanja. Pa nič zato, vseeno je bilo prijetno
in v poznih popoldanskih urah smo se
zadovoljni razšli. Kostanj bo pa zagotovo
naslednje leto.
Konec oktobra smo imeli v vrtcu zelo
zanimive goste. Prišli so policisti iz Policije Celje. V uvodu je gospod Ljubo
Poglajen otrokom nazorno in slikovito
predstavil, kako se morajo ravnati kot
udeleženci v prometu, nato smo si na
igrišču ogledali delo policijskega psa in
njegovega vodnika. Vsi smo bili navdušeni nad znanjem in poslušnostjo psa.
Naj se na tem mestu policistoma še enkrat zahvalim za obisk.
No, pa je prišel november. Takrat pravimo, da ima naš vrtec rojstni dan. Tako
samo rečemo. Starejši otroci bi vam sicer
znali hitro razložiti, da vrtec ne more
imeti rojstnega dne, saj se ni rodil, ampak je bil zgrajen. Odrasli dobro vemo,
da smo ga odprli na občinski praznik 7.
novembra. In na ta dan mi praznujemo.
Vsako leto. Pripravimo mini proslavo in
maksi zabavo. Letos je bila proslava malce drugačna, no, ali je pa sploh ni bilo.
Vzgojiteljice smo namreč ugotovile, da je
to praznik otrok, ne le rojstni dan vrtca,
in ne bi bilo pošteno, da bi morali otroci
na svoj praznik še delati (nastopati), zato
smo nastopale same. Pa smo pripravile nekaj, kar vedno zaneti otroku (tudi
otroku po srcu) iskrice v očeh. Le kaj?
Lutke vendar. Na obisk je namreč prišla
Muca Copatarica. Seveda ni manjkala niti torta velikanka, ki so nam jo, kot
vsako leto, spekle naše prijazne kuharice.
Brez torte in svečk na njej namreč ni prave rojstnodnevne zabave. To mi v Debru
dobro vemo.

Decembra bomo spet praznovali, se
zabavali, tudi malo ustvarjali in se učili,
skratka, uživali v prazničnih dneh, ki nas
čakajo. A o tem prihodnjič.
Jerica Laznik Mokotar

Zlato priznanje plesni skupini Zajčki
iz vrtca v Sedražu
Na začetku naj se vam predstavimo:
smo otroci skupine Zajčki iz vrtca v Sedražu, stari od tri do šest let. Poleg drugih dejavnosti, ki potekajo v naši skupini,
zelo radi plešemo, ustvarjamo, se gibamo
in izražamo ob različnih zvrsteh glasbe.
Glasba nas pomirja in sprošča, zato je
naša vsakodnevna spremljevalka. Tako
kot že vrsto let smo tudi letos 12. aprila
sodelovali na območni plesni reviji v Laškem s plesno točko Ples snežink. Plesalo
je 15 otrok iz skupine. Uvrstili smo se na
regijsko plesno revijo, ki je bila v Žalcu
17. maja. Na naše veliko presenečenje
in veselje smo se nato uvrstili še na državno plesno revijo Pika miga v Velenju,
kjer smo plesali na zaključnem večeru
13. oktobra. Za Ples snežink smo prejeli zlato priznanje. Izbor je potekal eno
leto na območju celotne države in med
2000 plesnimi točkami je bilo za predstavitev v Velenju izbranih 34 najboljših. Med njimi je bila tudi naša, in sicer
edina iz vrtca. Zlato državno priznanje
je za našo skupino in tudi zame osebno
veliko priznanje, potrditev našega dela
in spodbuda za naprej. Ponosna sem na
svoje mlade plesalce in jim za doseženi
uspeh čestitam, hkrati pa se za sodelovanje zahvaljujem staršem otrok iz skupine in koordinatorju JSKD Laško Ivanu
Medvedu. Za konec naj omenim še to,
da nismo uspešni le v sodobnem plesu,
temveč smo tudi uspešni folkloristi. Spomladi smo se namreč uvrstili na regijsko
srečanje otroških folklornih skupin in s
spletom Zajček al' se ne bojiš nastopili v
Mežici 19. aprila. Na citrah nas je pridno
spremljala citrarka Manca Knez, za kar se
ji najlepše zahvaljujem.

Vzgojiteljica Silva Primon
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Izleta na Strensko in Globoko
Potreba po gibanju je ena od primarnih človekovih potreb, s katero je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in
samega sebe. Gibanje pomembno vpliva
na intelektualni, socialni in emocionalni
razvoj. Najpomembnejše pa je gibanje
ne svežem zraku v vseh letnih časih. V
Rimskih Toplicah imamo lepo naravo,
tako da jo lahko najmlajši spoznavajo in
raziskujejo, ob tem pa se seznanjajo s prvimi osnovami pravega planinarjenja in
čistega okolja.
Na sončno soboto, 6. oktobra, smo
se pred vrtcem Ostržek zbrali otroci in
starši in odšli na prvi izlet v nizu izletov Ciciban planinec: proti Strenskemu.
Med potjo smo opazovali zanimivosti,
ki so pritegnile najmlajše. Zanimiv jim
je bil zavarovan železniški prehod, ki ga
ne vidijo vsak dan, ob njem pa so se po-

Pridni kot mravljice
Tretjega septembra smo osnovnošolci
ponovno sedli v šolske klopi. Naša šola
je s svojimi podružnicami prijazno odprla vrata tudi prvošolcem. Matična in
vse podružnične šole imajo letos po en
razred prvošolcev. Po tem, kar so nam
povedali, lahko rečemo, da jim je šola
neznansko všeč. Eden prvih dogodkov za
prvošolčke v naši šoli je bil obisk policista, ki jim je pojasnil varno obnašanje v
prometu.
Vsako leto je v septembru tradicionalni šolski kros. Učenci in učenke od prvega do četrtega razreda tečejo v Jagočah,
medtem ko je kros za učence od petega
do devetega razreda že od leta 1981 tradicionalno na Tovstem.
Pikin festival je festival, ki se ga vsako leto udeležijo otroci od blizu in
daleč. Na njem vsako leto pripravijo ogromno stvari, ki so zanimive za
otroke, in sicer delavnice, Pikin kino,
razstave … Učenci drugega razreda so
se Pikinega festivala udeležili v spremstvu svojih učiteljic. Ko so se vrnili,
so povedali, da so se odlično zabavali.
V letošnjem šolskem letu smo v matični
šoli na novo uvedli šolski časopis z naslovom Kratkočasnik in Radio Prosti slog.
Odgovorna urednica časopisa in radia
je učiteljica slovenščine Tanja Drolec,
uredništvo novinarjev pa sestavljamo
učenci, ki se radi preizkušamo v pisanju.
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učili tudi o varnem prečkanju železniške
proge. Največ zanimanja pa so posvetili
živalim, ki smo jih videli na pašniku. Na
primernem kraju, kjer so se otroci lahko brezskrbno gibali, smo si privoščili
malico. S polnimi želodčki, rdečih ličk
in polni energije smo se odpravili nazaj
proti vrtcu. Preživeli smo čudovit dan in
se poslovili z željo, da se kmalu spet odpravimo na izlet.
In res smo se v soboto, 20. oktobra,
odpravili na Globoko do obeležja, kjer se
je rodil največji pesnik balad in romanc
Anton Aškerc. Ogledali smo si spominsko ploščo na razvalinah pesnikove rojstne hiše. Otroke je pritegnilo kamenje in
jih spodbudilo k raziskovanju. Ob spominski plošči je lepo urejen prostor, kjer
smo se lahko spočili, prisluhnili naravi in
se razgledali po okolici.
Vsak izlet zahteva pripravo, dobra priprava pa zagotavlja vsaj polovico uspe-

V časopisu so objavljene aktualne novice o dogodkih v naši šoli in v povezavi
z njo. Časopis je mesečnik in je na ogled
na šolski spletni strani. Na Radiu Prosti
slog pa predstavljamo predvsem zabavne
vsebine.
Naša šola je pred nekaj meseci dobila
tudi naziv kulturna šola. Dobijo ga šole,
ki veliko sodelujejo in ustvarjajo na kulturnem področju. Namen tega naziva je
dvigniti kvaliteto in obseg kulturnega
udejstvovanja učencev, učiteljev in zunanjih sodelavcev. Vsaka šola ima naziv
kulturna šola tri leta, vendar se ga da podaljšati. Naša šola si je naziv, na katerega
smo zelo ponosni, prislužila predvsem
zaradi bogatega, uspešnega in intenzivnega dela na kulturnem področju.
V šolsko leto smo že pošteno zakorakali in začela so se tudi tekmovanja. Naša
šola je dejavna na številnih področjih
in tako smo v letošnjem šolskem letu že
imeli veliko tekmovanj. Udeležili smo se
že tekmovanj iz logike, angleščine, Proteusovega tekmovanja in tekmovanja iz

Prvošolci na prvem osnovnošolskem krosu

šnega izleta. Cilj izleta vedno prilagodiva
starosti otrok in seveda njihovim sposobnostim. Če se da, izbereva zanimive,
poučne in vabljive kraje, na izletih pa
nas spremlja planinski dnevnik Ciciban
planinec. Doma mladi planinci skupaj s
starši narišejo vtise z izletov. Skupaj nas
povezuje nevidna nitka prijateljstva, ko
odkrivamo naravo in otrokom še neznane poti v našem kraju.
Ivanka in Branka

znanja o sladkorni bolezni. Na vseh tekmovanjih smo učenci matične in podružnične šole dosegli odlične rezultate.
V naši šoli je v prejšnjem letu zaživela tudi vrstniška mediacija, pri kateri gre
za razreševanje sporov. Tri strokovne
delavke so se najprej usposobile kot šolske mediatorke, nato pa še kot mentorice vrstniških mediatorjev. Prvi skupini
šolskih mediatorjev so se nato pridružili
še trije učitelji. Na taboru v Šentrupertu
se je v lanskem letu izobrazilo 19 vrstniških mediatorjev, ki so certifikate prejeli
na slovesni prireditvi. Tudi v letošnjem
šolskem letu se je že izobrazilo kar nekaj mediatorjev. Učenci tudi skrbimo,
da so stene v šoli prijetne na pogled in
okrašene z različnimi izdelki učencev iz
vseh razredov. Učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 2 so z risbami risanih
junakov in s cvetlicami popestrili del zunanje stene telovadnice. Učenci lanskega
šestega razreda so s svojimi slikami popestrili tablo v avli matične šole.
Novost v naši šoli pa je tudi Noč branja, ki jo bomo organizirali v letošnjem
šolskem letu. Nekateri učenci radi in
zelo pridno berejo. V okviru tega tekmovanja bodo lahko prebrali pet knjig
po lastni izbiri in po dogovoru povedali
obnovo. Na takšen način jih bomo k branju še bolj spodbudili, saj bo Noč branja
ena sama zabava. Na njej lahko sodelujejo učenci vseh razredov. Na takšen način se bomo med seboj še bolj spoznali.
A dogodkov v naši šoli je še ogromno.
Nemogoče je, da bi navedli vse, zato smo
jih v tem prispevku navedli le nekaj.
Taja Jančič, 8. a
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Tehniški dan z učenci 6. razreda na
temo ravnanja z odpadki
Ker smo letos v Laškem in okolici začeli z ločenim zbiranjem odpadkov, smo
se na šoli odločili, da z učenci v tem
šolskem letu izvedemo tehniški dan na
temo ravnanja z odpadki. Otroci so namreč mnogokrat tisti, ki poučijo še svoje
starše, kar je priporočil tudi gospod Ilijevec s Komunale Laško. Prijazno se je odzval našemu vabilu in s sodelavko gospo
Hohkraut sta učencem predstavila ločeno zbiranje odpadkov v Občini Laško.
Tehniški dan smo izvedli v tednu pred

jesenskimi počitnicami. Poleg te predstavitve so učenci tudi likovno ustvarjali na temo ponovne uporabe konzerv za
izdelavo lampijončkov za noč čarovnic.
Iz odpadnega papirja pa so po skupinah

izdelali didaktične igre spomin, pri čemer je vsaka skupina izdelala igrico za
določeno vrsto odpadka. Likovne izdelke
bo učiteljica likovne vzgoje gospa Drnovšek poslala na razpisani natečaj družbe
Slopak Recikliraj konzervo, z risbico na
končni izlet. Igrice spomin bomo uporabili pri pouku in s tem še bolj utrdili
znanje o pravilnem ločevanju odpadkov.
Učenci pa so bili najbolj veseli nagrad,
ki so jih dobili od Komunale Laško za
pravilne odgovore na zastavljena vprašanja.
Slavica Šmerc

»Logika nam dela«

Podaljšano bivanje

Državnega tekmovanja iz logike, ki je bilo 20. oktobra, so se
udeležili tudi trije učenci matične šole Laško. Ker so bile naloge na tekmovanju zelo zahtevne, smo še toliko bolj ponosni na
njihove dosežke. Matija Teršek iz 9. a je osvojil zlato priznanje,
medtem ko sta Saša Klezin iz 8. b in Manica Slapšak iz 7. a prejeli srebrno priznanje.
Mentorica Vera Ojcinger

Če bi učence tretjih razredov vprašali, kaj so novembra počeli v podaljšanem
bivanju, bi zagotovo rekli,
da so šiiiivaaaaliiiiii. Najprej sem nekaj blaga, šivank
in nitk odnesla v šolo le za
pokušino. Seveda sem bila
mnenja, da otrok to že ne bo
zanimalo, saj so popoldne
preveč utrujeni za kaj tako
zahtevnega. Zahtevnega, pa
ja! Izkazalo se je, da bomo še dolgo šivali in zašili dolgčas in slabo novembrsko vreme z ročnimi spretnostmi, ki so otroke tako
navdušile, da nam bo enostavno prej zmanjkalo blaga kot volje.
S kreacijo enega naših učencev iz tretjega razreda MŠ Laško
Vam želimo miren in srečen božič, v Vašem domu pa tudi eno
krasno smrekico!
Ana Cestnik

(od leve) Saša Klezin, Manica Slapšak, Matija Teršek

PŠ REČICA

igrišče evakuirali vse otroke in delavce
šole. Pomoč gasilcev je bila hitra in učinkovita. Njihovo delo smo opazovali z varne razdalje. Prikazali so reševanje učenca
po lestvi skozi okno iz prvega nadstropja
šole. Ogledali smo si njihova vozila in gasilsko opremo. Vsi otroci so lahko praktično preizkusili gašenje z brizgalno cevjo
ter razvijali spretnosti vozlanja vozlov.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim!

Gasilci v PŠ Rečica
V četrtek, 25. oktobra, so gasilci PGD
Rečica izvedli intervencijsko vajo v podružnični šoli in vrtcu Rečica. Ob 10. uri
so učenci opazili dim, ki se je valil skozi
podstrešno okno zbornice in po hodniku
šole. Takoj smo poklicali 112 ter na šolsko

Dedki in babice v šolskih klopeh
Jesen kot letni čas in človekova jesen
življenja si v podružnični šoli Rečica vsako leto podata roki. Oktober je mesec,
ko učenci v svoje šolsko okolje povabijo babice in dedke. Tudi to leto je bilo
tako. Skupaj smo peli, plesali in ustvarjali. Otroci so obiskovalce razveselili z
otroškimi pesmicami, ki so se jih naučili
pri pevskem zboru, z živahnim plesom

Otroci in delavci PŠ Rečica
Gremo okrog sveta, deklamacijami o hudomušnem Pedenjpedu, prstnimi bibarijami in dramatizacijo zgodbice Trije metulji. Dedki in babice so se jim pridružili
ob petju ljudskih pesmi in skupaj z otroki
tudi zaplesali. Druženje smo nadaljevali
v likovni ustvarjalnici. Ob sproščenem
klepetu, rezanju, lepljenju, ustvarjanju
so nastale jesenske dekoracije, ki krasijo
okna naše šole.
Učenci in učiteljica PŠ Rečica

39

vzgoja in izobraževanje

Dragoceno darilo
Otroci podružnične šole Rečica skrbimo za veseli december
s prijaznimi mislimi in praznično glasbo. Desetega decembra
smo starše in prijatelje razveselili z igrico, plesom in petjem. K
sodelovanju smo pritegnili tudi malčke iz vrtca. Staršem in prijateljem smo pripravili darilo, ki ga ni mogoče kupiti v nobeni
trgovini za noben denar. Darilo je bilo narejeno z veliko mero
potrpežljivosti in zavito v otroško domišljijo. Za okras ni imelo
rdeče pentlje. Okras na darilu so bili naši nasmejani obrazi. Mamice in babice so poskrbele za sladke dobrote, mi pa za dobro
voljo. Vsem bralcem želimo vesel in dišeč december!
Otroci in kolektiv PŠ Rečica

PŠ ŠENTRUPERT
Tek podnebne solidarnosti – več
kot samo tek
PŠ Šentrupert je izvedla Tek podnebne solidarnosti v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki
podnebnih sprememb in prispevala
54,5 km h gradnji drugega kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje.
Ker je življenje oziroma učenje zanimivejše, učinkovitejše, če ga popestrimo
z nečim, kar ni vsakdanje, smo se na PŠ
Šentrupert prijavili na Tek podnebne solidarnosti v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb. Namen tega teka je,
da učenci po predhodno izvedenih delavnicah tečejo v solidarnosti do ljudi, ki jih
posledice podnebnih sprememb najbolj
prizadenejo. Skozi dejavnosti učenci uzavestijo posledice, ki jih prinašajo podneb-

Posadili smo lipo
Spominjam se toplih jesenskih dni, ko
smo v zgodnjih jutranjih urah z bratom,
sestro in prijatelji čakali na šolski kombi.
Ob postajališču je rasla visokorasla košata lipa, s katere je ob vsakem močnejšem
vetru odpadlo listje čudovitih barv. Te
smo z otroško igrivostjo lovili, da bi pregnali čas, ko smo čakali na kombi.
Ta topel spomin iz mojega otroštva ne
bo nikoli pozabljen. Prav tako tudi dan,
ko smo skupaj z učenci in kolektivom na
PŠ Šentrupert posadili lipo, ki bo rasla,
dihala in se starala skupaj z novo šolo.
Tri leta je minilo od postavitve temeljnega kamna. Pred nekaj tedni je sodelavka
prišla na dan z zamislijo, da bi v spomin
na ta dogodek lahko posadili lipo, ki bi
se dobro dopolnjevala z že postavljenim
čebelnjakom v bližini. Pred časi je bila
navada, da so ob vsak postavljen čebelnjak posadili tudi lipo, na njej so se čebe-
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ne spremembe, hkrati pa jih spodbudimo
k temu, da ugotovijo, kaj konkretno lahko
spremenijo v svojem življenju za reševanje te problematike. Velika spodbuda je
seštevanje pretečenih kilometrov vseh
sodelujočih v Sloveniji in zunaj nje. S pretečenimi kilometri se nadaljuje gradnja
drugega kroga solidarnosti okoli planeta
Zemlje (40.075 km), saj je bilo do oktobra
pretečenih 60.768 km.
Nekaj pobude, primerno vodenje in
delo učiteljev in učencev se je v oktobrskih dneh zlilo v kvalitetne tedenske dejavnosti, ki nam vsem niso le polepšale
dnevov, ampak nam dale več. Saj veste,
tiste vrline, ki se jih starši in učitelji včasih
na vse pretege trudimo privzgojiti našim
otrokom – sočutje, sprejemanje različnosti, pozitivna samopodoba, vztrajnost,
sodelovanje, oblikovanje lastnih mnenj
… Ob aktivnostih, ki so zajete v okviru
tega projekta, smo se teh vrlin še kako
dotaknili. Nekaj simpatično ujetih trenutkov pa si lahko ogledate na spletni
le rade pasle v času cvetenja in pridelale
sladek lipov med z vonjem po lipovem
cvetju in mentolu. Kmalu se je ideja ude-

strani OŠ Primoža Trubarja Laško pod
naslovom Šentrupert teče tek podnebne
solidarnosti. Ker lahko tek podnebne solidarnosti poteka večkrat v letu, si želimo,
da v pomladnih dneh najdemo primeren
termin in k sodelovanju povabimo tudi
starše in krajane.
Učiteljica Renata Kolšek
in učenci PŠ Šentrupert
janjila. Zbral se je celoten kolektiv, razdelili smo si delo, pripravili program in poslali vabila. K sodelovanju smo povabili
tudi našega čebelarja in harmonikarja.
Povabilu so se odzvali nekateri starši pa
tudi krajevni in občinski predstavniki. Iz
šolskega dogodka je kmalu nastal krajevni. Lipo smo posadili v toplem sončnem
vremenu, 5. oktobra, na dan učiteljev in v
tednu otroka. V sklenjenem krogu okrog
lipe smo zaključili s pesmijo Čebelar Lojzeta Slaka. Dogodek nam je vsem dobro
ogrel srce in prispeval k zavedanju, kako
lepo je res na deželi.
Morda bodo ti učenci čez nekaj desetletij sedeli na klopci pod prav to, tedaj
košato lipo in priklicali spomine iz svojega otroštva, na sošolce in učiteljice, s
katerimi so preživljali šolske dopoldneve, se od njih učili živeti in deliti radost
v srcih.
Dragica Uršej
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Dan slovenske hrane in
tradicionalni slovenski zajtrk
V Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško smo se pridružili vseslovenskemu
projektu Dan slovenske hrane. Izvedli
smo ga v ponedeljek, 19. novembra, in
sicer zato, ker imamo ob ponedeljkih oddelčne skupnosti. Tako smo imeli dovolj
časa, da smo se lahko prvo šolsko uro
pogovarjali o pomenu lokalno pridelane
hrane in zdrave prehrane, nato pa smo za
malico dobili slasten kruh, pečen v krušnih pečeh gospodinj iz okolice Laškega.
Še posebej bi se radi zahvalili gospe Mar-

PŠ DEBRO
Podpis listine o sodelovanju v mreži
šol biosfernega območja Kozjansko
in Obsotelje
V lanskem šolskem letu so učenci 5. a
razreda PŠ Debro s svojimi izdelki sodelovali na razstavi, ki je bila postavljena v
počastitev 40. obletnice programa MAB,
kjer so se predstavila vsa tri slovenska biosferna območja. Razstava je bila posta-

PŠ VRH
PŠ Vrh na eko kmetiji, na taboru in v
KC Laško
V petek, 28. septembra, so se učenci
prvih treh razredov skupaj s svojima učiteljicama odpravili na eko kmetijo Tauses
na Gorelce. Prijazno in z veseljem so nas
sprejeli, nas vodili po kmetiji
ter nam pokazali in povedali
veliko novega in zanimivega.
Glavna atrakcija so bili seveda njihovi konjički. Opazovali in spoznali smo jih na paši,
v hlevu in na ježi. Sodelovali
smo pri čiščenju kopit, krtačenju in pripravi konja za
ježo. Vsi skupaj smo izvedli
tudi šaljive tekmovalne športno-konjeniške igre. In nagrada? Prav vsi smo bili ta dan na
konju. Nekateri prvič, z malo
strahu, a na koncu smo bili vsi
zmagovalci z diplomo okrog
vratu in domačimi dobrotami
v želodčku. Vsem, ki so se za
nas brezplačno trudili, se še

janci Deželak in gospe Polonci Gradič,
saj sta se morali pošteno potruditi, da
sta nam spekli 70 kilogramov domačega
kruha. Kruh smo namazali s slovenskim

maslom in medom domačega
čebelarja. V podružnični šoli
Šentrupert so si učenci na kruh
namazali med, ki so ga nabrale čebelice v njihovem šolskem
čebelnjaku. Tudi mleko je bilo z
bližnjih kmetij, medtem ko smo
jabolka dobili iz Rimskih Toplic.
Gospod Franjo Lešnik je podaril
mleko za podružnično šolo Rečica, gospa Amalija Horjak pa
kruh za podružnično šolo Šentrupert. Projektu Dan slovenske hrane so
se v ponedeljek pridružile tudi enote Vrtca Laško: Debro, Šentrupert in Rečica.

vljena v Muzeju Laško.
Sledilo je povabilo, da
bi se tudi OŠ Primoža
Trubarja Laško priključila mednarodni mreži
šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Sprejeli smo izziv
in v sredo, 24. oktobra,
je bila na gradu Podsreda podpisana listina o
sodelovanju.
Irena Plevnik

enkrat najlepše zahvaljujemo.
V četrtek, 25. oktobra, smo se vsi
učenci skupaj s svojimi učiteljicami z avtobusom odpeljali na dvodnevni tabor
na PŠ Prevorje. Po nastanitvi in dobrem
kosilu smo se odpravili na triurni pohod
po Guzejevi poti. Po poti smo se ustavljali, da smo povezali teorijo z ogledom
zanimivosti v kraju. Večer smo izkoristili za pripravo kresa ter pečenje kostanja in jabolk; sodelovali smo pri izved-

bi zanimivih poskusov o zraku, vodi in
gorenju; spoznali smo tudi prostor, kjer
imajo teleskop z vso potrebno opremo za
opazovanje; zunaj, v temi smo na manjšem teleskopu opazovali luno in zvezde.
Zanimivo je bilo še pozno v noč, saj smo
si imeli po prebrani pravljici v poltemi
še veliko povedati. Drugo jutro smo se
po telovadbi in zajtrku srečali z učenci s
Prevorja, se drug drugemu predstavili in
izmenjali kulturna programa. Po športnih igrah smo
se odpravili domov. Vsem
je bil tabor všeč, za nekatere je bila to prva in dragocena izkušnja za naslednje,
daljše tabore.
V nedeljo, 25. novembra, pa smo sooblikovali
kulturni program v KC
Laško ob 80-letnici našega
domačega kulturnega društva. Predstavili smo se s
spremenjeno in dopolnjeno pravljico Svetlane Makarovič Pod medvedovim
dežnikom.
Marija Kotar
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naravo vzamemo premalo časa. Prav pa
je, da se tega zavedamo in se, kadar se le
da, predamo uživanju v neokrnjeni naravi. Prav to smo letošnjo jesen uresničevali tudi v šoli Jurklošter.

Jesenski športni dan

PŠ JURKLOŠTER
Jesenska druženja
Ko si narava nadene pisano jesensko
haljo, ko zadiši po gobah in kostanju, človeka zvabi v naravo. Prav teh lepot smo v
krajih, odmaknjenih od mestnega hrupa,
deležni v veliki meri, vendar si za stik z

Naravoslovni dan v gozd
Učenci četrtih in petih razredov imajo vsako leto naravoslovni dan v gozd,
kjer se seznanjajo z različnimi drevesnimi vrstami, sestavo tal, pomenom gozda
za ljudi in živali ter skrbjo za okolje. Pri-

družili so se nam učenci četrtega in petega razreda matične šole in podružničnih šol Sedraž in Zidani Most. Zbrali
smo se pred trgovino v Jurkloštru, nato
smo peš odšli do lovske koče, kjer sta
nas pričakala gozdarja Janez Lesičar in
Simon Kovač. Po pozdravu smo se razdelili v dve skupini in krenili v gozd. Na
sprehodu smo se ustavljali pod posameznimi drevesi, kjer so učenci spoznavali drevesa po lubju, listih in plodovih.
Učenci so pozorno poslušali, zbirali liste, delali odtise lubja in zapisovali po-
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Pri načrtovanju dejavnosti smo se odločile, da se odpravimo na obisk v Zidani
Most. Skupaj s tamkajšnjo podružnično
šolo smo pripravili športni dan, pohod
na Gašperjevo kočo. Zbrali smo se v Brišah in se skupaj peš odpravili po poti, ki
se je kar dobro vzpenjala. Mnogi učenci
so s svojimi kratkimi nogami dokazali, da
jim hoja navkreber ni ovira. Med potjo so
se spoznavali, družili in navezovali prijateljske stike. Na krajših postankih nas je
učiteljica Mirica seznanjala z zdravilnimi

sebnosti. Bili so zelo poslušni, skrbni in
prav nihče ni hotel zamuditi nobenega
podatka. Zavedali so se, da jim bo gozdna zbirka še kako koristila pri izdelavi herbarija ali plakata. Dobra ura hoje
po gozdu nas je vse napolnila z novimi
spoznanji, pozitivno energijo in dobrim

počutjem. Za zanimiv in poučen sprehod se moramo zahvaliti gozdarjema, ki
svoje poslanstvo opravljata že vrsto let.
Takšna oblika pouka je prav gotovo zelo
poučna, saj se učenci neposredno srečajo z naravo in družijo s svojimi bodočimi sošolci.

Tetka Jesen
Tako kot vsako leto smo tudi to šolsko
leto v tednu otroka izvedli Tetko Jesen.

rastlinami. Ko smo prispeli do Gašperjeve koče, smo bili že potrebni daljšega
postanka, dobrega sendviča in igre. Čas
igranja je kar prehitro minil in morali
smo se vrniti. Doživeli smo nepozaben
dan, za kar se moramo zahvaliti učiteljicam podružnične šole Zidani Most,
ker so nam to omogočile. Želimo, da bi
bilo takšnih srečanj še več, in upamo, da
bomo imeli to možnost.

Tega dne se vsi zelo veselimo, saj je to
čas druženja učencev, staršev in učiteljev.
Že v zgodnjih jutranjih urah, ko učenci
prihajajo v šolo, se začne priprava mase
za palačinke, kostanja za pečenje in razvrščanje jesenskih plodov za razstavo in
delavnice. V Jurkloštru smo v tem letu
v bližini šole dobili pravo kmečko peč,
zato smo želeli to izkoristiti. Odločili
smo se, da bomo pekli puhle, tako kot so
jih nekoč naše babice. Izkušenj s peko v
kmečki peči imamo premalo, zato smo
k sodelovanju povabili krajanko Vido
Vidic. Z veseljem se je odzvala povabilu
in kljub nekoliko kislemu vremenu zakurila v peč in jo pripravila za peko. Medtem smo v šoli z učenci pripravili testo.
Prav vsak učenec se je preizkusil v gnetenju in oblikovanju puhle, nato smo vsi
skupaj odšli h gospe Vidi in dali puhle v
peč. Pripravili smo puhle z nadevi: s kislo
smetano, jabolki in ocvirki. Pridružili so
se tudi starši in zelo pridno pekli kostanj
in palačinke. Z učenci smo imeli medtem v telovadnici ustvarjalne delavnice.
Vsak učenec je naredil svoj izdelek, nato
smo odšli pred šolo, kjer smo se družili s starši in se sladkali s palačinkami in
kostanjem. Lahen vetrič je kljub drobnim
dežnim kapljam širil dišeč vonj po pečenih puhlah. Z učenci smo odšli po puhle,
jih prinesli pred šolo in si jih razdelili.
Bile so zelo dobre, da o prijetnem vonju
ne govorimo. Za dobro peko se moramo
zahvaliti gospe Vidi, ker nam je bila pripravljena pomagati in je z nami vztrajala
vso dopoldne.
Učiteljice PŠ Jurklošter
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PŠ ZIDANI MOST
Teden otroka na PŠ Zidani Most
Oktober je vedno povezan z dejavnostmi v tednu otroka in prihodom jeseni. Otroci se tega tedna veselijo, saj vedo,
da se bo spet dogajalo nekaj zanimivega.
In res se je. Kar nekaj dni se je »rojevala«
in na svoj prihod pripravljala tetka Jesen.
Svoje mesto si je našla na vidnem mestu
v šolski avli. Okrog nje so učenci prinesli različne jesenske darove: raznovrstne
buče, koruzo in druge poljske pridelke,
gozdne plodove in sadje. »In kaj bo tetka
Jesen z vsemi dobrotami?« so vneto spraševali otroci. »Kuhali bi, pekli, izdelovali,« so predlagali. Razdelili smo se v skupine in delo je steklo kot po maslu. Lupili
smo, rezali, mešali, sekljali, kuhali in se
sladkali. Pripravili smo odlično bučno
juho in sladko jabolčno čežano, ki smo jo
izboljšali še s pudingom. Tudi na pečen
in kuhan kostanj nismo pozabili. In kako
so šele dišale kokice, ki smo si jih privoščili čisto na koncu.
Na vrsto je prišla tudi rekreacija. Družili smo se z učenci s PŠ Jurklošter in PŠ
Lažiše in se vsi skupaj odpravili na športni dan v Gašperjevo kočo. Med strmim

Novi prostori za glasbeno šolo v
Laškem
V šolski kroniki je zapisano: »Zaradi
izjemnega zanimanja občanov laškega
območja je bil po večletni ukinitvi glasbene šole leta 1975 ustanovljen dislociran oddelek Glasbene šole Radeče. Pouk
je potekal v prostorih osnovne šole Dušana Poženela. 19. novembra 1993 je bil
svečani koncert ob odprtju novih prostorov glasbene šole v Kulturnem centru v
Laškem.« Z veseljem in nestrpnim pričakovanjem sporočamo učencem, staršem in občanom Občine Laško, da smo
se 12. decembra preselili v nove prostore
glasbene šole na Valvasorjevem trgu 2,
v prenovljeno nekdanjo šolo Dušana
Poženela.

vzponom do koče so nas božale nežne
jesenske sapice, mi pa smo bili z vsakim
korakom bližje cilju. Podprli smo se z
malico, potem pa raziskali vse kotičke v
bližini koče. Čisto smo pozabili na utrujenost in kar žalostni smo bili, ko se je
bilo treba posloviti in se odpraviti proti
domu. Sreda je bila namenjena kulturi
in v KC Laško smo si ogledali živahno

predstavo Gusarji. Brali smo tudi jesenske zgodbe in pesmi ter ustvarjali izdelke
iz plodov in odpadne embalaže. Z našimi
malimi strašili smo okrasili šolsko avlo.
Bilo nam je lepo, otroci so uživali in takšne dneve si še posebej vtisnemo v naš
spomin.
Mirica Štaut

V pritličju so dvorana za ples, garderoba za učence plesa, učilnici za pouk
klavirja in harmonike ter dvorana za nastope s 56 sedeži in novim Yamahinim
klavirjem. V prvem nadstropju bomo
poučevali klavir, godala, skupinski pouk
(nauk o glasbi, predšolsko glasbeno
vzgojo, glasbeno pripravnico), večja dvorana pa je namenjena za vaje orkestrov.
Učilnice so prostorne, svetle, opremljene
z novim pohištvom in potrebnimi avdio-vizualnimi pripomočki. V skladu s predpisi bodo tudi akustično opremljene. V
prihodnjem letu naj bi se dokončala dela
na podstrešju, kjer bodo učilnice za pouk
pihal, zbornica, pisarna, knjižnica in arhiv, v nadaljnjih letih pa bodo urejeni še
kletni prostori, namenjeni za pouk trobil,
tolkal, vadnica za tolkala in učilnica za
ljudske inštrumente. Do konca letošnje-

ga šolskega leta bo del pouka potekal tudi
v sedanjih prostorih v Kulturnem centru.
Razredne, oddelčne in interne nastope
bomo izvajali v dvorani glasbene šole,
javne koncerte pa v dvorani Kulturnega
centra. Otvoritev prenovljene šole bomo
pripravili na začetku novega šolskega
leta, ko se bomo vsi preselili v nove prostore. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
Občini Laško, županu Francu Zdolšku,
Dimitriju Grilu, vodji Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance na Občini Laško, vsem svetnikom
občinskega sveta in drugim, ki ste omogočili selitev v novo šolo, na katero smo
zelo ponosni. Sedaj bomo lahko ustvarjalno muzicirali v boljših prostorskih razmerah, predvsem pa v prometno varnem
okolju, v središču Laškega. Našim novim
sosedom pa želimo veliko medsebojnega
razumevanja in sodelovanja.
V prihajajočih praznikih vas vabim, da
se nam pridružite na novoletnem koncertu, ki ga pripravljamo v torek, 18. decembra, ob 18. uri v dvorani Kulturnega
centra. V imenu kolektiva glasbene šole
želim vsem učencem, staršem in občanom
prijetno praznovanje in srečno 2013.
Ravnateljica Rosana Jakšič
Foto: arhiv GŠ
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Ples – zmes za srečo
Ob besedi ples se vsakemu pojavi drugačna asociacija. In vendar, kaj je tisto,
kar človeka pri plesu tako fascinira? Popolnost giba, umetniški izraz, čutnost?
Mogoče sporočilo, ki ga nosi plesno
delo? Za trenutek lahko izzovemo svoje
misli in pri sebi razmislimo, saj enoznačnega odgovora na podano vprašanje ni in
ga tudi ne velja iskati, kajti s tem bi plesu odvzeli tisto bistvo – brezmejno moč
navduševanja. Velja pa ponuditi ustvarjalnemu plesu priložnost, da se te dotakne. Učenci plesnega oddelka Glasbene
šole Laško - Radeče intenzivno plesno
ustvarjamo in ob tem dosegamo uspehe.
Zavedamo se, da je ocenjevanje ustvarjalnega plesa težko in so nadaljnje uvrstitve
odvisne predvsem od usmeritev strokovnega spremstva bodisi na plesnih revijah
bodisi na tekmovanjih. Kljub temu smo
letošnjo jesen vendarle
imeli kar nekaj priložnost
pokazati naše plesne miniature na državni ravni
in tam prejeli zlate plakete.
Te uspehe bomo vzeli kot
potrditev, čeprav vemo, da
bistvo plesa gledalčevim
očem vedno ostaja skrito
– bistvo plesa je v vas plesalcih in v tem, kar med
ustvarjalnim
procesom
postajamo.
Na državni reviji otro-

ških plesnih skupin Pika miga 2012, ki je
letos potekala v okviru prve mednarodne
konference plesne pedagogike, so se 13.
oktobra v Velenju predstavile tri plesne
miniature. Z avtorskim solo plesom sta
nastopili Taja Padežnik (Besede takšne
in drugačne) in Neža Ferlič (Princesa noči). Izbrana je bila tudi skupinska
koreografija Peščena ura, s katero so se
predstavile učenke letošnjega 3. razreda
sodobnega plesa: Klara Hohkraut, Ajda
Kostevc, Manja Leskovar, Lea Lešek Povšič, Larisa Ortl, Taja Padežnik, Ajda
Podkrižnik, Nina Stiplošek in Katjuša
Tratar.
V petek, 23. novembra, smo odšli v
Ljubljano, kjer je potekal Festival plesne
ustvarjalnosti mladih Živa 2012. Za državno revijo mladinskih plesnih skupin
so bile izbrane tri miniature: avtorski
solo ples Maje Kumberger (Zrno), duet
Sare Polanc in Tine Belej (Podpora)

ter skupina učenk 6. razreda sodobnega plesa (Nika Gobec, Lucija Govek,
Kaja Leskovar, Monika Škorjanc, Kaja
Škorjanc, Jerneja Štor in Tjaša Vrščaj) s
plesno koreografijo V ujetem trenutku.
Poleg nastopajočih smo s seboj na obe
državni reviji peljali tudi skupine gledalcev, ki so imeli s tem priložnost, da širijo
plesna obzorja. Na tem mestu seveda zahvala vodstvu šole in JSKD OI Laško, ki
sta nam s kritjem potnih stroškov to tudi
omogočila.
Nestrpno smo pričakali selitev v novo
plesno dvorano, v kateri bomo lažje razvijali svoje ustvarjalne ideje. Zahvaljujemo
pa se vodstvu Kulturnega centa Laško, da
smo lahko v tem jesenskem obdobju velik del pouka izpeljali na odru. Na njem
smo odplesali tudi novoletno plesno produkcijo z naslovom Zmes za srečo, ki je
bila v soboto, 15. decembra, skupaj pa so
nastopili vsi plesalci plesnega oddelka iz
Radeč in Laškega.
In kaj zapisati za zaključek? Predvsem to, da
ostajamo zvesti plesni
ustvarjalnosti in da bomo
»goreli« še naprej. Verjamemo namreč, da če želimo nekoga vneti, moramo
sami goreti. Na vas je zgolj
to, da se nam ob priložnosti
pridružite in si dovolite, da
vas s plesom »vnamemo«.
Špela Medved,
vodja strokovnega aktiva

Konec preteklega meseca sta se učenca Glasbene šole Laško Radeče s svojima učiteljema in korepetitorjema udeležila dveh
mednarodnih tekmovanj. Na 8. mednarodnem tekmovanju Ars
nova v Trstu 29. novembra je Val Jelenski, violina, prejela prvo
nagrado, 1. mesto. Njena učiteljica je Maja Glavač, korepetitorka Nina Mole. Na 5. mednarodnem tekmovanju klarinetistov
Anton Eberst v Novem Sadu 29. novembra je Luka Vindišar,
klarinet, prejel tretjo nagrado. Njegov učitelj je Primož Razboršek, korepetitor Dejan Jakšič.

V teh kriznih časih se v glasbenih šolah trudimo in delamo
kot vsa pretekla uspešna leta, kajti cenimo znanje, trud in prizadevnost vsakega posameznika. Še posebej pomembno je dejstvo, da se tega zavedajo tudi starši, ki spodbujajo delo svojih
otrok in cenijo delo učiteljev. Znanje je vsekakor dragocena naložba za prihodnost, zato se bomo trudili tudi v prihodnje.
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Četrti Samorogov piknik
V nedeljo, 7. oktobra, je na ekokmetiji Tauses potekal že tradicionalni četrti
Samorogov družinski piknik. Kljub slabi vremenski napovedi je veter odpihnil
oblake in za kratek čas je posijalo tudi
sonce. Piknik smo začeli z revialnim
nastopom naših jahačev v parih pod
vodstvom inštruktorice Tjaše. Nataša in
Anita sta obiskovalcem predstavili ogrevanje konja in jahača pred treningom. Z

zahtevnejšimi ogrevalnimi vajami sta se
nam predstavila Jakob in Zala. Elemente
šole jahanja sta nam podrobneje prikazali Alekseja in Saša. Za konec sta izkušeni
Maja in Tina pokazali nekaj vaj v galopu
in preskočili oviro. Po končanem predstavitvenem jahanju smo na konje povabili še obiskovalce. Rouby, Beti in Salut so
obiskovalce v sedlu popeljali krog ali dva.
Vsak je lahko preizkusil razgled s konjevega hrbta in užival v dobri družbi.
Ko nam je pošteno zakrulilo po že-

lodčkih, smo se skupaj odpravili na kosilo, ki so nam ga na svežem zraku pripravili domači. Lahko smo uživali tudi
v domačih sladicah Martine Tauses. Po
kosilu je sledila še aktivna zabavna igrica
iskanje Samorogovega zaklada, v kateri
so otroci tekmovali v štafetnih igrah, sestavljali zemljevid do zaklada in ga s skupnimi močmi in bučno podporo staršev
odkrili. Po končanem uradnem delu smo
se s prijatelji še naprej družili in zabavali
v sončnem popoldnevu.

Bi bil tabornik?
Sem Nika Starina, nekdanja članica
društva tabornikov Rodu mirne reke z
Mirne, a zdaj nisem več, saj sem se preselila v Laško. Tukaj pa je zrasla ideja,
da bi ustvarila nov rod, društvo tabornikov, saj želja po aktivnem delu s taborniki še ni ugasnila. Zato vas sprašujem, ali ste pripravljeni pomagati pri
ustanovitvi in delovanju. Morda koga
poznaš, ki bi ga to zanimalo, ali pa bi
bil sam pripravljen aktivno pomagati
pri nadaljnjem delu društva? Imaš voljo do dela z mladimi in spoznavanja
novih veščin in ljudi? Ni važno, koliko si star, le da te veseli sodelovanje s
taborniki. Kaj so taborniki in kaj vse
delajo, lahko pogledaš na spletni strani Rutka.net. Za vse ostale informacije
se lahko obrneš name prek e-naslova:
nika.starina@gmail.com.

Društvo Pikataj za ustvarjalno
druženje in spodbuden razvoj
otrok
zIdeja o ustvarjalnem popoldanskem druženju z otroki je v naših glavah zorela kar nekaj let. Uspelo nam
je, ustanovile smo društvo. Tri prostovoljke smo začele delati in
se tedensko že sestajamo z otroki. Aktivnosti trenutno potekajo
na Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško, kjer nam je ravnateljica prijazno ponudila prostore.

Glavni namen društva je aktivno, ustvarjalno in spodbudno
preživljanje prostega časa z otroki. Z igro ter različnimi glasbenimi in ustvarjalnimi dejavnostmi bodo otroci odkrivali svoje
sposobnosti, močna področja in želje za nadaljno ustvarjanje in
učenje. Z igrami, ki spodbujajo razumevanje in komunikacijo,
pa bodo gradili tudi pozitivno samopodobo in samospoštovanje.
Delo društva je usmerjeno predvsem na osnovnošolske otroke,
ki želijo svoj prosti čas preživeti s prijateljem/prijateljico, akterjem društva zunaj družine. Dobrodošli so tudi tisti otroci, ki
imajo težave na področju vedenja ali čustvovanja, učne težave,
težave na področju socializacije …, otroci, ki potrebujejo dru-
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gačen, njim sprejemljiv pristop. Dejavnosti so načrtovane tako,
da bodo otroci širili šolsko znanje in razvijali svoja močna področja. Nekaj jih bo potekalo individualno, nekaj pa na skupnih
delavnicah, kjer bodo z nami sodelovali akterji različnih področij. Svojo ustvarjalnost bodo otroci lahko izrazili na likovnih delavnicah, kjer bodo z opazovanjem in praktičnim delom razvijali
ročne spretnosti in krepili estetski čut. V kulinarični delavnici
bodo pekli različne sladke dobrote in spoznavali zdrav način življenja prek različnih športnih aktivnosti, gibanja v naravi ... S
pravljicami in zgodbami se bomo odpravili na čarobna domišljijska potovanja in se sproščali tudi na glasbenih delavnicah.
»Nihče ni nikoli tako velik kot tedaj, ko poklekne k pomoči
potrebnemu otroku.« V Društvo Pikataj za ustvarjalno druženje in spodbuden razvoj se lahko včlani vsak, ki živi po načelu
»poišči pot do otroka« ali je kako drugače povezan z dejavnostjo
društva. Veseli bomo, če boste poiskali pot do nas. Pišite nam

na: drustvo.pikataj@gmail.com, v kratkem pa nas boste lahko
našli tudi na naši spletni strani. Ustanoviteljice društva smo
Romana Pušnik, profesorica razrednega pouka, Irena Plevnik, profesorica razrednega pouka, Ksenja Aškerc, profesorica
defektologije, in Martina Krebl, učiteljica razrednega pouka in
profesorica defektologije.

njbrik, za dokončen odklop navdušene
približno 150-glave množice pa so bili
krivi Earth Shock.

V Šmoclu smo oktobra končno dočakali predstavitev glasbene skupine
Mental Strike iz Laškega, ki jo sestavlja-

jo Andraž Žibret, Simon Zelič, Jonas
Lesjak in Žalčan Veber. Tako je lahko
izjemno veliko število obiskovalcev, približno 250 jih je bilo, uživalo in norelo v
ritmih skate punk glasbe, ki so jo Mental
Strike nažigavali skupaj z drugimi glasbenimi gosti in prijatelji, Strike a Fire in
Mor(r)ons. Že nekaj dni po koncertu so
nas dohitele pričakovane stoletne poplave, ki se zgodijo vsako jesen in so dober
razlog za jesensko čiščenje prostorov in
odvoz krame. Škoda besed. Kakorkoli, z
brigadirskim delom in premajhnimi gumijastimi škornji nam je uspelo prostore
društva usposobiti do 9. novembra, ki
je bil datum promocije zgoščenke Takle
Mamo skupine Earth Shock, ki jo sestavljajo Matevž Gobec, Luka Pajk, Janez
Žolnir in Laščan Blaž Senica.
Za ogrevanje in dobro razpoloženje so
poskrbele glasbene skupine Riff in Šta-
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Pod budnim očesom Marka Jurkoška
in pokroviteljstvom Šmocla je skupina
zgoščenko posnela in sproducirala v studiu Killing Production. Drugi pokrovitelji, Žalski študentski klub, Cyprotech in
LAK, pa so poskrbeli, da je lahko njihova
prva zgoščenka pristala v rokah občinstva. V nadaljevanju se lahko oder dvorane pohvali z glasbenim nastopom in
predstavitvijo diplomske naloge vrhunskega izvajalca in virtuoza na klasični kitari Matjaža Pijavca iz Laškega, ki nam
je zaigral El ultimo canto Barriosa Man-

gore, Suito za lutnjo št. 4, BWV 1006a J.
S. Bacha, El Decameron Negro L. Brouwerja in Sonato J. Turina. Del izvedbe
njegovega nastopa si lahko pogledate v
prispevku spletne televizije TV Laško.
V širokem naboru dejavnosti imamo
tudi multimedijski center, ki v prostorih
društva vsak torek ob 13. uri organizira video krožek za učence osnovne šole
in ponuja različne kreativne delavnice
na področju avdio in video produkcije. Učenci lahko snemajo video in avdio
material, ki ga zmontirajo v različne video prispevke, objavljene na spletnem
portalu TV Laško. V okviru multimedijskega centra smo na TV Laško dodali novo rubriko Znani neznani, v kateri
bomo skušali predstaviti znane osebnosti iz Občine Laško. V tokratnem prvem dolgometražnem prispevku si lahko ogledate legendarno glasbeno beat
skupino Safirji iz Laškega, katere člani
so bili Igor Nerat, Dani Pijavec, Vinko
Kralj in Lojze Oberžan. Takrat mladi
fantje, danes očetje in dedki se skupaj z
Janezom Benedekom spominjajo časov
elektrifikacije instrumentov in udarnih
kitar ter večerov plesa in rock glasbe. Ker
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je glasba sestavni del dejavnosti društva,
smo v Šmoclu 16. novembra organizirali avtobusni prevoz v Maribor in ogled
glasbenega spektakla tolkalskega kolektiva StrojMachine iz Laškega. V Kinu
Udarnik je tridesetglava druščina uspešno prestala enourno zvočno šok terapijo

Čas za dobrodelnost
»Duša, ki je nenehno prepolna dobrote in razumevanja, bo vedno vedra,« je
zapisal Parke Godwin. Z namenom polepšati praznične dni letošnjega leta so
se v Laškem akademskem klubu odločili
prirediti dobrodelni koncert, izkupiček
katerega so namenili socialno ogroženim
družinam z območja UE Laško.
Prvi dan tako imenovanega veselega
decembra je vsekakor bil v znamenju veselja – predvsem veselja organizatorjev
zaradi pozitivnega odziva Laščanov in
drugih obiskovalcev, ki so napolnili Šmo-

tolkalske zasedbe StrojMachine, katere
ritmi so v glavah odzvanjali še vso pot
nazaj domov. Enkratna zasedba.
Prostor, ki je še ostal za vrstice in besede, namenjamo vsem, ki nam v društvu Šmocl pomagate in zaupate pri soustvarjanju kulturnega utripa v občini
clove prostore. Na dobrodelnem koncertu je najprej
nastopila skupina D'Neeb,
ki je dodobra ogrela občinstvo z lastnimi skladbami
in priredbami znanih slovenskih in tujih pesmi. Za
vrhunec večera je poskrbel
raper Zlatko, ki je s svojimi beati razgrel občinstvo
v dvorani. Pred nemaloštevilčnim občinstvom je skupaj z Zlatkom zarapal tudi
Laščan Tomaž Krpič, ki je
s svojim nastopom navdušil
občinstvo in si po koncu prislužil glasen
aplavz. Vsekakor prijetna popestritev dobrodelnega večera.
Uspešnost dogodka ne kaže samo razprodan koncert, ampak tudi vse podarjene igrače in oblačila, ki se jih je nabralo
za kar deset škatel. Organizatorji pravijo,
da je obiskanost in dobrodelnost obiskovalcev presegla njihova pričakova-

Motokrosist Nick Škorja (AGM Nemec
team) izvrstno zaključil sezono
Po lanski hudi poškodbi sem se letos
vrnil še bolj samozavestno. Po nasvetih

žal pokojnega velikega ljubitelja motokrosa Primoža Nemca sem nadaljeval

Laško. Še posebej gre zahvala Občini Laško, Likovnemu društvu Laško, pevcem
Ofirovcem, OI JSKD Laško, Gasilskemu
društvu Laško, Laškemu akademskemu
klubu in vsem ostalim, ki nas podpirate.
Jurij Šuhel

nja. Tako so skupaj s sredstvi donatorjev,
vstopninami in lastnimi prispevki zbrali
1.500 evrov. Ob tem se v klubu zahvaljujejo vsem donatorjem (Banka Celje, Mototehna, Vila Aina, C. Vista, Teal, Šmocl), nastopajočim in obiskovalcem, ki so
pomagali omogočiti kakšen nasmeh več
v teh prazničnih dneh.
Nika Košak

in uspel. Osvojil sem že četrti naslov
državnega prvaka in četrti naslov pokalnega prvaka Slovenije. Mimogrede,
petkratni državni prvak prejme kristalno
čelado Avto-moto zveze Slovenije. Moj
največji uspeh je sicer skupno 6. mesto
na evropskem prvenstvu v kategoriji 85
ccm. Nastopil sem tudi na mladinskem
svetovnem prvenstvu v Bolgariji. Med 88
dirkači iz vsega sveta sem se z 18. časom
kvalificiral na finalno dirko. Zmagal sem
tudi na dirki za avstrijsko in madžarsko
državno prvenstvo. Ob koncu letošnje
sezone sem bil povabljen na test motorjev
KTM in Husqvarna, uvozniki so bili nad
mojo vožnjo navdušeni, zdaj pa čakam
na najboljšo ponudbo. Prihodnjo sezono
se bom udeleževal tekem v državnem prvenstvu, ADAC mastersu in italijanskem
prvenstvu v mladinskem razredu 125
ccm, kjer bom med mlajšimi tekmovalci.
Za podporo bi se rad zahvalil svojim
sponzorjem: AGM Nemec, Shell Actinia,
VELO Acerbis, Seles moto, Vulkanizerstvo Mausser, družini, prijateljem in seveda navijačem.
Nick Škorja
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KONJEREJSKO
DRUŠTVO VRH NAD
LAŠKIM
Konjeniki so se družili
Osnovni namen društva izhaja iz korena te besede. Društvo – druženje. In
tega se zaveda tudi Konjerejsko društvo
Vrh nad Laškim, ki je v preteklih mesecih poskrbelo za to, da je bilo razlogov
za prijetno druženje več kot dovolj. V
začetku septembra so bile izpeljane 10.
konjeniške igre. Tekmovalci so se pomerili v spretnostnih igrah s konji (do 14
let – junior, nad 14 let – senior), galopski
dirki, vožnji dvovpreg in konjskem pul-

Planinsko društvo
Rimske Toplice
Delo in veselje na Kopitniku
V Planinskem društvu Rimske Toplice
je bilo tudi letošnje leto aktivno in polno
lepih doživetij. Prvega maja smo se srečali ljubitelji Kopitnika pri naši čudoviti
koči, ki jo še vedno z veseljem in ljubeznijo urejamo planinci. Pripravili smo
dovolj hrane in pijače za vse pohodnike,
ki se vedno radi vračajo v ta čudoviti kotiček narave. Ker je bilo tako lepo, smo
25. junija ponovili srečanje. Takrat smo
poskrbeli tudi za ansambel, ki je prisotne
zabaval do večera.
Kot je na Kopitniku že tradicija, smo
prvo soboto v avgustu priredili že triindvajseto Popoldne ob citrah. Nastopilo
je 36 citrarjev, eni solo, drugi v duetu in
tudi v skupinah. Poleg zvoka citer, ki se
čudovito poda v ambient zelene narave,
nas je do poznih večernih ur spremljala
tudi glasba Navihanih muzikantov. Vsa-
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lingu. V spretnostnih igrah je v kategoriji senior sodelovalo deset tekmovalcev,
v kategoriji junior šest, v galopski tekmi
pet, v vožnji dvovpreg dve vpregi, prav
tako tudi na pullingu. Med igrami so
člani Likovnega društva Laško ustvarjali
na temo konja in po končanih igrah svoja dela razstavili v društvenih prostorih
na kozolcu. Za dobro vzdušje po igrah
pa so poskrbeli člani ansambla Okajeni
muzikanti. Na prireditvi je potekal tudi
bogat srečelov, kjer si lahko zadel omaro
za predsobo, drva ali pa kar čisto pravega
zajčka ali kozlička.
Ker pa nimamo naših konjev le za to,
da so okras naših kmetij, je društvo v
oktobru organiziralo konjenico. V sobotnem jutru so se na pot podale tri vprege
in 13 konjenikov na konjih. Vsak je ubral
svojo pot, vprege po cesti, konjeniki po

travniških in gozdih poteh. Z vmesnimi
postojankami, kjer smo pogasili žejo in
lakoto, smo prevozili oz. odjezdili enega zadnjih toplih jesenskih dni. Tradicionalno že dvanajstič pa je društvo prvo
nedeljo v novembru organiziralo blagoslov konj. Na žalost je slaba vremenska
napoved prestrašila konjenike, ki vsako
leto prijezdijo iz bližnjih pa tudi bolj oddaljenih krajev, zato je bila udeležba bolj
skromna. Kljub temu pa sta župnika Iztok Hanžič in Slavko Pajk, ki sta blagoslov opravila kar s konj, blagoslovila naše
živali in konjenike, da bomo tudi v naslednjem letu predvsem zdravi.
Pa je ponovno leto naokoli. Leto, v katerem so se zvrstili mnogi dogodki, ki so
popestrili običajen vsakdan v naših krajih. In prav je tako!

ko leto smo še posebej veseli množičnega
obiska, zadovoljstvo obiskovalcev in nastopajočih pa je neprecenljivo plačilo za
trud, ki ga vsako leto vlagamo v to prireditev. Zatorej že sedaj prisrčno vabljeni
prvo soboto v avgustu 2013 na Kopitnik.
Poleg vseh prireditev, ki potekajo na
Kopitniku, smo tudi letos poskrbeli za
našo kočo in jo spomladi prebarvali ter
postavili nove ograje ob jasi, največji zalogaj pa je bila obnova električne napeljave po koči. Poskrbeti je bilo treba še za
vrsto drugih manjših opravil in zato se

posebej zahvaljujem vsem, ki ste s svojim
delom kakorkoli pripomogli, da je koča
na Kopitniku tako lepo vzdrževana. Velika hvala tudi vsem donatorjem, občinama Hrastnik in Laško, ki so prispevali
sredstva, ter vsem zasebnim podjetjem,
ki so brezplačno opravila prenekatera
dela. Vsako leto nas obišče vedno več pohodnikov, saj je pohod na Kopitnik primeren tako za družine z majhnimi otroki
kot tudi za starejše. Vabljeni v naš neokrnjeni košček narave, kjer vas vonj smrek
in čistega zraka pomiri in sprosti.

Stanka Hrastnik
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Jeseni smo za zaključek organizirali
izlet na Kras. Sprehodili smo se na Koko-

Spet bo dišalo po ribah
Dolga pot je od tistega, ko ribiči sedijo
ob reki in potrpežljivo namakajo trnke,
pa do tistega, da ulov zadiši v ponvi. No,
daljša ali krajša pa je pot od ene ribje pojedine do druge – eno leto. Tudi letos na
štefanovo, 26. decembra, bodo laški ribiči poskrbeli, da nihče, ki bo šel mimo
Kulturnega centra, kjer bo spet prizorišče ribje pojedine, ne bo lačen, pa tudi
gneče ne bi smelo biti prevelike, saj bodo
zmogljivosti peke podvojili.
Lanski nenavadno velik odziv in dolga
vrsta čakajočih, ki je ni in ni hotelo biti
konec, sta jim povedala, da morajo količino rib, namenjeno sokrajanom, speči v polovico krajšem času. Izkušnje se
nabirajo, saj bo letos že mali jubilej, ribe

ško in pogledali, kako je čez mejo v Italiji.
Ustavili smo se še v Lipici in si ogledali
vojaški muzej v Lokvi. Kot se spodobi,
smo dan zaključili s kosilom v prijetni
domači gostilni v Škocijanu, kjer smo na
poti do nje občudovali kraške značilnosti. Dan je prehitro minil, kot vedno prehitro minejo vse lepe in prijetne stvari.
Spet smo se prepričali, da je naša Slovenija res prečudovita; četudi je majhna, ima
neskončno veliko biserov, ki se svetijo v
svoji raznolikosti in pestrosti.
bodo pekli že peto leto zapovrstjo. Za letos obljubljajo tudi še pravo ribjo čorbo.
Sicer pa, treba je priti, videti in doživeti.
Kdorkoli je tam ribe jedel, zatrjuje, da se
tako dobrih rib doma res ne da pripraviti.
Lani so jih spekli več kot 800 porcij, za
letos jih bodo pripravili za vsak primer
še nekaj več, na njih pa bodo platnica,
podust, klen, som in krap; goro rib bo
tudi letos čistilo vsaj pol ducata najbolj
pridnih ribičev, da bo na veliki dan vse
pripravljeno.
Sporočilo tega dogodka je, da ribiči ne
jemljejo iz vode zgolj in samo za svoje
potrebe, ampak da so svoj ulov pripravljeni deliti tudi z drugimi; to rad pove
zdajšnji podpredsednik laške ribiške družine Tone Bačič, ki je na sosednjem Hr-

Jan Cepuš državni podprvak v lovu
rib s plovcem za mlade ribiče do 14
let
Enajstletni Jan Cepuš z Vrha nad Laškim, od leta 2010 član RD Radeče, je v
dveh letih pod mentorstvom Iva Vudraga
dosegel zavidljive rezultate v svoji starostni skupini U-14. Z osvojitvijo naslova
regijskega prvaka v skupini U-14 za leto
2012 je pridobil pravico do nastopa v
kvalifikacijah in na letošnjih tekmah državnega prvenstva v Radečah. V skupini
U-14 je osvojil drugo mesto in s tem nas-

ASTRONOMSKO
DRUŠTVO
Glej jih, zvezde
To jesen smo po krajšem premoru oživili svojo dejavnost tudi v Astronomskonaravoslovnem društvu Graščina Širje.
Ponovno smo se začeli srečevati vsak me-

lov državnega podprvaka za leto 2012.
Sodeloval je tudi na kvalifikacijah za
ekipo, ki je zastopala slovensko reprezensec ob društvenih dneh. Organizirali in
izvedli smo dve srečanji članov društva,
in sicer 18. oktobra in 22. novembra.
Na prvem srečanju je bil članom društva predstavljen film Človekovo mesto
v vesolju – od vesolja do kvantov enega največjih svetovno znanih nemških
znanstvenikov dr. Haralda Lescha, ki v
dobri uri prikaže nepredstavljive razsežnosti vesolja na eni strani in na drugi
strani pogled v človeško telo do najmanj-

Poleg vseh teh dogodkov so bili še posebej aktivni pohodniki, ki so osvajali
vrhove naših gora. Posebna pohvala pa
naj bo namenjena našim najmlajšim planincem, ki se vsako leto v večjem številu
pridružujejo našim vrstam in osvajajo
vedno več vrhov.
Vsem želim varen korak in mnogo nepozabnih doživetji na stezah naše čudovite domovine.
Valerija Seme

vaškem že pred leti pekel ribe nekajkrat
v Koprivnici, in tudi v hrvaškem Ludbregu. Je pa to še ena priložnost za klepet in
druženje.
Kot zatrjujejo laški ribiči, je to druženje
v Sloveniji za zdaj še unikatno, nič narobe pa ne bi bilo, če bi dobilo posnemovalce. Dokler teh ni, pa prijazno vabljeni na
pečene ribe na štefanovo dopoldne pred
Kulturni center – vabijo vas laški ribiči!
BH

tanco U-14 na letošnjem svetovnem ribiškem prvenstvu v Radečah. Zasedel je
šesto mesto. Na družinskem tekmovanju
RD Radeče je prav tako zasedel odlično
tretje mesto. Janovi izvrstni rezultati so
odraz načrtnega dela z mladimi ribiči v RD Radeče. Pod mentorstvom Iva
Vudraga je trenutno še petnajst takšnih
perspektivnih mladih ribičev. Janova generacija tekmovalcev v lovu rib s plovcem je z osvojitvijo brona na svetovnem
prvenstvu mladih dokazala, da zagotovo
sodi med najperspektivnejše.
Stanka Jošt
ših znanih delcev, ki sestavljajo ne le človeško telo, pač pa katerokoli snov. Film je
prevedel in s podnapisi opremil kar predsednik našega astronomskega društva
Ludvik Jevšenak. Zaradi globoke vsebine in izjemnega odziva na film v tujini so
bili k ogledu povabljeni tudi predstavniki
Občine Laško, Knjižnice Laško in predstavniki nekaterih društev in organizacij,
žal pa se je vabilu odzvala le predstavnica
Knjižnice Laško.
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Novembra smo člani društva spet
prisluhnili našemu predsedniku, ki je
predstavil knjigo Glej jih, zvezde! Najlepši prizori na nebu v letu 2013. Gre
za prevod francoskega izvirnika avtorja
Guillauma Cannata z naslovom Le ciel a
l'oeil nu. Knjigo je – v prevodu in sodelovanju članov – prvič izdalo naše društvo
ob pomoči Francoskega kulturnega centra v Ljubljani že leta 2008, potem pa je
izdajanje vse do letos prevzela Tehniška

HORTIKULTURNO
DRUŠTVO
Člani Hortikulturnega društva Laško
odkrivali Koroško
Tudi letos smo v Hortikulturnem
društvu Laško jeseni organizirali izlet v
neznano. Namen teh izletov je poleg nagrade sodelujočim na Pivu in cvetju tudi
to, da se obiščejo kraji, ki niso tako turistično poznani, so pa pravi biseri naše
domovine. Za udeležence na teh izletih
se najde tudi marsikaj poučnega. Organizatorji izleta smo letos ponovno zadeli v črno, saj ni bilo udeleženca, ki bi te
kraje, če izvzamemo Črno na Koroškem,
že obiskal. Kraji nedaleč stran od poti,
ki smo jih prevozili neštetokrat, skrivajo
marsikaj. Škoda, da se nekateri člani ne
upajo udeležiti teh izletov le zaradi tega,
ker cilj ni znan.
Cilj letošnjega izleta je bil obiskati
nekatere kraje na Koroškem, ki so večini neznani. Ironično je, da so bili
prav nekateri med njimi
čez mesec dni poplavljeni. Posreči pa se nam,
da lahko vedno nekaj
dni po izletu o teh krajih beremo v časopisnih
člankih ali pa gledamo
v kakšnih televizijskih
oddajah. Tudi letos smo
lahko nekaj dni za tem
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založba Slovenije. Pri prvi izdaji so zelo
sodelovali vsi člani društva, pri prevodu
pa sta poleg predsednika sodelovala še
Anton Šepec in Marjan Gobec, slednji
tudi pri pridobivanju sredstev. Letos je
finančni del izdaje spet »padel« na naše
društvo, medtem ko je administrativna
opravila prevzela založba Narava, d. o.
o. Knjiga je nekakšen napovednik dogodkov, ki se bodo pojavili na nebu v
letu 2013 in jih bo mogoče opazovati s
prostimi očmi. Opazovanje neba, planetov, Lune, Sonca in zvezd skozi vse
leto je veselje, ki ga je z užitkom mogoče
deliti z drugimi. Knjiga omogoča ohraniti stik z dogodki na nebu, saj našteva
vsem dosegljive najlepše nebesne pojave
in opisuje, kako jih praktično opazovati,
kakšna je njihova zgodovina in mitologija ter kaj o njih ve znanost. V njej so
predstavljena številna opazovanja planetov, zvezd in našega naravnega satelita ob mraku ali ponoči. Vsako nebesno

telo je podrobno predstavljeno, dodani
so nasveti, kako ga opazovati, fotomontaža pa pričara, kako bo prizor videti v
naravi. Veliko kart, shem, risb in barvnih fotografij ter številna imena zvezd
in ozvezdij še bolj poživljajo ta izjemni
priročnik v slovenskem jeziku. Tako
smo postali edino astronomsko društvo
v Sloveniji, ki je uspelo izdati kakšno
astronomsko knjigo in tako približati
zvezdno nebo najširšim množicam, kar
nam zavidajo številna večja in bistveno
močnejša astronomska društva.
Vse, ki so vam zvezde naklonjene in
vi njim, vabimo k sodelovanju v našem
društvu. Nebo vabi tudi vas s knjigo Glej
jih, zvezde! Za ceno 18 evrov jo lahko
naročite pri Založbi Narava, d. o. o., Britof 96a, tel.: 040 280 200, e-pošta: prodaja@narava.si. Za informacije smo vam
na voljo na glej.jih.zvezde@gmail.com.

gledali te kraje v oddaji Na lepše.
Na pot smo iz Laškega krenili zgodaj
zjutraj, se vozili mimo Celja, Vinske Gore
in Velenja proti Slovenj Gradcu, vmes pa
se ustavili na jutranji kavici v Paki pri Velenju. Sledilo je nadaljevanje potovanja
na domačijo Klančnik v Podklancu pri
Dravogradu, kraju, ki leži na sotočju treh
dolin: Mežiške, Dravske in Mislinjske.
Na kmetiji gostom postrežejo z domačim
kruhom in salamami, jabolčnikom iz domače kleti, nato pa jih popeljejo s panoramskim vlakom do ograde z divjadjo in
lovske koče s trofejami. Pokažejo še robota za molžo krav in pripravijo t. i. »kmečko tržnico«, kjer lahko obiskovalci njihove proizvode tudi kupijo. Nadvse nas je
navdušil sam gospodar s svojo igralsko
sposobnostjo predstavitve del na kmetiji.
Sledila je vožnja v Mežiško dolino, ki jo je
v zadnjih tristo letih najbolj zaznamovalo rudarjenje. Svinčevo in cinkovo rudo
so kopali v številnih rovih pod mogočno
Peco. V Črni na Koroškem smo si ogle-

dali rudarski in etnografski muzej. Ko
je bil rudnik v največjem razcvetu, je zaposloval prek 2000 delavcev, letno pa so
pridobili tudi do 600.000 ton svinčevo-cinkove rude v več kot 800 kilometrov
dolgih rovih. Danes je v muzeju ohranjenih več kot dvesto predmetov. Pred muzejem so postavljene večje naprave, med
njimi jamske lokomotive in železnica, črpalke za črpanje vode iz jame, nekaj edinstvenih, zelo starih strojev za flotacijo
rude in drugo. Po ogledu smo se zapeljali
v idilično vasico Šentanel, kjer se zelo veliko kmetij ukvarja tudi s turizmom. Med
njimi je v zadnjem času postala medijsko zelo zanimiva kmetija Dvornik, ki
se ukvarja s predelavo sadja (mošt, sok,
kis, žganje, likerji), peko kruha, peciva in
testenin, pletenjem košar, imajo pa tudi
manjši muzej kmečkega orodja. Gospodarja na kmetiji sta srečen in zaljubljen
par iz resničnostnega šova Ljubezen na
seniku. Po ogledu in degustaciji njihovih
domačih izdelkov smo se
odpeljali proti domu. Spotoma smo se ustavili še na
okusni večerji v prijaznem
domačem gostišču Repolusk v Srednjem Doliču
pri Mislinji in tam prijetno
zaključili izlet. Sledil je povratek v Laško. Za glasbeno
spremljavo je poskrbel Jože
Bohorč.

Boštjan Breznikar

Predsednik društva
Anton Vodišek

DRUŠTVA

AMD LAŠKO
Pol stoletja AMD Laško
AMD Laško je v torek, 23. oktobra,
proslavilo 50-letnico svojega dela s slovesno prireditvijo v dvorani Hiše generacij v Laškem.
AMD Laško ima zares pestro zgodovino in to predvsem
zaradi dogodkov v sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, povezanih
z delovanjem in samim obstojem društva. V istem obdobju
je društvo dosegalo tudi največje rezultate v avto-moto
športu ter s tem ime Laškega
poneslo v širši prostor nekdanje skupne države.
Uspešno zgodovino AMD
Laško so pisali vsi prizadevni

člani pod vodstvom vsakokratnih predsednikov. Vse to je v svojem slavnostnem
govoru natančno opisal sedanji predsednik Martin Razboršek, ki se je vsem
prisotnim zahvalil za prispevke. Vse navzoče sta pozdravila tudi župan Občine
Laško Franc Zdolšek in generalni sekretar AMZS Slavko Rus. Najzaslužnejšim

članom AMD Laško so podelili priznanja. Društvena priznanja je prejelo 15
članov, posebne zahvale za sodelovanje
pa je dobilo šest društev in ustanov. Prav
posebno priznanje, to je srebrni grb Občine Laško za leto 2012, pa je prejel Anton Škorja, vsekakor najzaslužnejši, da je
AMD Laško dočakalo ta visok jubilej.
Organizatorji so pripravili
tudi zares prijeten kulturni
program v izvedbi pevcev
Mešanega pevskega zbora
Vrh nad Laškim in razstavo
pokalov in medalj, ki so jih
v letih 1973–1983 osvojili
tekmovalci AMD Laško. Po
uvodnem delu slovesnosti je
sledilo prijateljsko srečanje
vseh udeležencev prireditve.
Andrej Mažgon
Foto: Foto Fleš

Drugi memorial Marjana Ojsterška
Policijsko veteransko društvo Sever –
Odbor Laško je v soboto, 29. septembra,
na strelišču Toneta Bostiča v Zidanem
Mostu izvedlo 2. memorial Marjana Ojsterška v streljanju z malokalibrsko puško in pikadu. S športnim tekmovanjem
smo počastili spomin na pokojnega policista PP Laško Marjana Ojsterška, veterana osamosvojitvene vojne za Slovenijo
in aktivnega člana našega veteranskega
društva Sever. Na tekmovanje smo povabili člane PVDS za celjsko območje,
PVDS Zasavje, SD Toneta Bostiča in
sorodnih veteranskih društev OOZVVS
Celje in Laško. Tekmovanja v streljanju z
malokalibrsko puško se je udeležilo osem
ekip, prav toliko tudi v pikadu. Skupaj je
nastopilo 41 tekmovalcev.
Doseženim krogom v streljanju so se
prišteli doseženi krogi v pikadu: v streljanju je bilo možnih krogov 100, v pikadu
pa 99. Prvo mesto je osvojila 2. ekipa
Občinskega odbora veteranov vojne za
Slovenijo (372 krogov), drugo mesto je
zasedlo PVD Sever za celjsko območje –
Odbor Laško (350 krogov), tretje mesto
pa SD Toneta Bostiča Zidani Most (322

krogov). Med posamezniki je v streljanju
slavil Marjan Kalin (SD Toneta Bostiča;
89 krogov), drugi je bil Drago Guček
(OOZVVS Celje; 89 krogov), tretji pa
Jože Jeram (OOZVVS Celje; 87 krogov).
V pikadu je bil med posamezniki najboljši Jože Pavlič (PVDS za celjsko območje
– Odbor Žalec; 83 krogov), drugo mesto
je zasedel Slavko Gornik (PVD Zasavje;
77 krogov), tretje pa Franc Lebič (OOZVVS Celje; 77 krogov). Prehodni pokal, ki ga je lani na 1. memorialu osvojila
ekipa PVDSC – Odbor Laško, je letos
osvojila 2. ekipa OOZVVS Celje, prav
tako pokal v streljanju za 1. mesto. V pikadu je pokal za 1. mesto šel v roke ekipi
PVDSC – Odbor Žalec. Vsem udeleženim ekipam smo podelili priznanja, trem
najboljšim tekmovalcem v streljanju in
pikadu pa medalje.

Memoriala so se udeležili vsi člani
družine pokojnega Marjana Ojsterška, ki
so podelili pokale, kolajne in priznanja.
Vseh udeležencev, tako tekmovalcev kot
obiskovalcev, je bilo sicer 68, med njimi
je bil tudi župan Občine Laško Franc
Zdolšek. Športno tekmovanje v spomin
na pokojnega kolega je odprl Ivan Ržen,
predsednik PVDSC – Odbor Laško, nekaj spodbudnih besed pa sta spregovorila
tudi laški župan Franc Zdolšek in podpredsednik PVD Sever za celjsko območje mag. Darko Repenšek.
Družabno srečanje, na katerem smo
obujali spomin na pokojnega Marjana
Ojsterška in osamosvojitveno obdobje
Slovenije, se je zavleklo v pozno popoldne.
Predsednik PVDSC – Odbor Laško
Ivan Ržen
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dogodkov

Nedelja, 16. december
• Kartuzija Jurklošter: Otvoritev 9. razstave jaslic v spomin na
znamenitega izdelovalca jaslic, kartuzijanskega patra Wolfganga Koglerja
Torek, 18. december
• Knjižnica Laško: Povejmo po … nemško: Srečen božič – Frohe Weihnachten (z Alenko Erjavec) (ob 17.00)
Sreda, 19. december
• Knjižnica Rimske Toplice: Oblikovanje okraskov in krašenje
smrečice (ob 17.00)
• Kulturni center Laško: Mavrica polk in valčkov, ansambla
Petka in Gadi ter Klobasekov Pepi (ob 19.30)

Petek, 4. januar
• Wellness Park Laško: Novoletni ples s skupino Show mix
band (ob 20.00)
Sobota, 5. januar
• Vrh nad Laškim: Tradicionalni pohod na Lisco (PGD Vrh
nad Laškim) (ob 9.00; odhod izpred gasilskega doma)
Sreda, 9. januar
• Aškerčeva domačija na Senožetah: Literarni večer (KD Antona Aškerca Rimske Toplice) (ob 17.00)
Četrtek, 10. januar
• Knjižnica Laško: Zavod dežele Kranjske: Slava vojvodine
Krajnske (ob 19.00)

Četrtek, 20. december
• Knjižnica Laško: Lutkovna predstava vzgojiteljic Vrtca Laško
(ob 17.00)

Torek, 15. januar
• Knjižnica Laško: Potopisno predavanje Gvida Pevca Skrivnostni Iran (ob 19.00)

Nedelja, 23. december
• Kulturni center Laško: 15. dobrodelna prireditev Laško združuje dobre želje (ob 14.30)

Sreda, 16. januar
• Kulturni center Laško: Koncert z laškimi ansambli Mavrica
polk in valčkov (ob 19.30)

Ponedeljek, 24. december
• Rimske Toplice: Žive jaslice v Šmarjeti pri cerkvi (KD Rimljan) (ob 18.00 in 21.00)
Petek, 21. december
• Tri lilije: ABC abonmajček, zaključno prednovoletno srečanje otrok (dopoldne)
• Občinsko dvorišče: Predbožični večer – praznični program
otrok iz osnovnih šol in vrtca (ob 17.00)
Sreda, 26. december
• Planinski pohod na Veliko Kozje, start na železniški postaji
Laško (ob 7.30)
• Aškerčev trg: 15. Žegnanje konj na Štefanovo (ob 11.30)
• Parkirišče pri Kulturnem centru Laško: Mednarodna božična
ribiška tekma ter peka in degustacija rib (od 10.00 do 14.00)
• Dvorana Tri lilije: Tradicionalni slavnostni božično-novoletni koncert Laške pihalne godbe z gostom ansamblom Modrijani v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti (ob 19.00)
Petek, 28. december
• Občinsko dvorišče: Slovo od starega leta – zabava s skupino
Victory (ob 20.00)
Sobota, 29. december
• Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: Slovo od starega leta (KD Rimljan) (ob 18.00)
Ponedeljek, 31. december
• Hotel Hum: Silvestrovanje odprtega tipa v restavraciji in na
terasi ob živi glasbi (ob 19.00)
• Wellness Park Laško: Silvestrovanje v ritmih kubanskih zvokov (ob 20.00)
• Zdravilišče Laško: Silvestrovanje s skupino Show mix band
(ob 20.00)

JANUAR
Torek, 1. januar
• Tradicionalni novoletni pohod na Babo, start pri brunarici na
Zavratih (ob 12.00)
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Petek, 18. januar
• Knjižnica Rimske Toplice: Ljubiteljsko gledališče Teharje: Veronika Deseniška (Oton Župančič, priredba: Anica Milanovič) (ob 18.00)
Sreda, 23. januar
• Kulturni center Laško: ABC Abonmajček, predavanje (dopoldan)
Četrtek, 24. januar
• Knjižnica Laško: Strokovno predavanje Nuše Konec Juričič
Stres in pregorelost (ob 19.00)

FEBRUAR
Petek, 1. februar
• Knjižnica Rimske Toplice: Literarni večer s pesnico Nežo
Maurer (ob slovenskem kulturnem prazniku) (ob 18.00)
Torek, 5. februar
• Kulturni center Laško: ABC Abonmajček, plesna predstava
(dopoldan)
• Knjižnica Laško: Literarni večer s pisateljem, prevajalcem in
urednikom Alešem Bergerjem (ob slovenskem kulturnem
prazniku)
Četrtek, 7. februar
• Kulturni center Laško: Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku (ob 18.00)
Četrtek, 14. februar
• Kulturni center Laško: Abonma Laško, koncert Vlada Kreslina (ob 19.30)
Petek, 15. februar
• Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: Prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku (KD Antona Aškerca
Rimske Toplice) (ob 18.00)

Foto: Boris Vrabec
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Vabljeni v Laški pub
V prostorih nekdanjega rotovža na Orožnovem trgu 7
v Laškem je od začetka septembra odprta okrepčevalnica,
ki smo jo poimenovali Laški pub. V njej vam je na voljo
pestra ponudba brezalkoholnih in alkoholnih pijač, posebej pa bi izpostavili jutranje kavice s svežimi rogljički, več
vrst piva in občasne partyje ob petkih in sobotah zvečer,
na katerih vam v zimskem času postrežemo s sveže pečenimi kračami in kuhanim vinom.
Od ponedeljka do petka vam dnevno nudimo dve vrsti
malic, možno je tudi a la carte naročilo. Po predhodnem
naročilu vam pripravimo tople in hladne narezke z možnostjo dostave na dom. Sprejemamo tudi rezervacije za
zaključene družbe do 25 oseb. Delovni čas: od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 15.00, v petek od 7.00 do 15.00
in od 19.00 do 23.00, v soboto od 7.00 do 13.00 in od
19.00 do 23.00 in v nedeljo od 7.00 do 12.00. Dodatne
informacije: Jožica Brečko, tel.: 041 846 969, e-pošta: laskipub@gmail.com, pridružite pa se nam lahko tudi na facebook strani: Laški pub. Vljudno vabljeni!
Jožica Brečko

Vaše sanje se lahko uresni~ijo,
~e le premorete pogum,
da greste za njimi.
Storite to v letu, ki prihaja.

Vesele praznike in
sre~no 2013!
Kolektiv
E.E.A. Medved Danijel, s.p

SRE^NO 2013
So dnevi in trenutki
polni sre~e in miline,
ko v radosti
o~i zapremo in
si tiho za`elimo
da ne mine.

Andreja CIZEJ, mag.farm.,spec.

ARHIKA, arhitekturno projektiranje,
Uroš KRAŠEK s.p., (univ. dipl. inž. arhitekture)

Sp Rečica 104, 3270 Laško
tel.: 03 734 00 85; gsm: 041 465 674

IZDELUJEMO STROKOVNO DOKUMENTACIJO ZA VSE VRSTE OBJEKTOV
IN VODIMO POSTOPEK ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
IZDELUJEMO STROKOVNO DOKUMENTACIJO ZA PROSTORSKE UREDITVE
V ZVEZI Z AKTUALNIM 29. ČLENOM (ZPNačrt-B) IZDELUJEMO STROKOVNO
GRADIVO ZA GRADNJO NESTANOVANJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH
SODELUJEMO S POOBLAŠČENIMI GEODETI ZA IZDELAVO GEODETSKEGA
POSNETKA, PARCELACIJE ZEMLJIŠČ IN VRISOV OBJEKTOV V KATASTER

www.arhika.si
uros.krasek@gmail.com
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Naj vas spremlja
okus po dobrih časih
tudi v prihajajočem letu!

Nalijte ga previdno in tik preden
ga do konca izlijete v kozarec,
steklenico zavrtite in nežno premešajte.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

