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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:
Nina Pader, 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: Nina Pader
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: 5.150 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: Otroški FIRE COMBAT
Rečica 2015

Naslednja številka predvidoma izide
17. avgusta 2015.
Prispevke in oglase je treba
oddati do 31. julija 2015
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.
Naslednja oddaja bo 6. julija 2015.
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UVODNIK
Ob požarih in drugih naravnih nesrečah, prometnih nesrečah, pa tudi če je treba kako drugače pomagati ljudem ali
živalim - vedno se lahko obrnemo na njih. Gasilci - spoštujemo jih zaradi njihove hrabrosti, požrtvovalnosti, občutka
za odgovornost in srčnost, skrb ter nesebičnost. Da so gasilci v naši občini zgled tudi najmlajšim, smo se lahko prepričali na Otroškem »fire combatu« Rečica 2015, kjer je navdušenje, dobro voljo in predanost mladih nadobudnežev v
fotografski objektiv lovil Boris Vrabec, ki je avtor junijske
naslovnice. Gasilstvo ima v naši občini dolgoletno tradicijo – Gasilska zveza Laško letos praznuje 60 let, PGD Laško
145 let obstoja. Svečana obeležitev jubileja bo potekala zadnji vikend v juniju. Ob tej priložnosti vsem članom iskreno čestitamo za dosedanje delo in jim želimo veliko uspehov
in sreče tudi v prihodnje.
V junijski številki pišemo tudi o malce drugačnih junakih – tistih, za katere bi lahko
rekli, da so premagali sami sebe. Laščan Grega Slapšak, Domen Kirbiš, Tomaž Novak
in Zoran Dimitrijevič (kot dvojica Biciklus), ki so službeno povezani z našo občino ter
Iztok Pohar, ki prihaja iz sosednje občine Radeče, so uspešno prekolesarili najdaljšo kolesarsko traso v Sloveniji. Zaupali so nam svoje vtise, s kakšnimi izzivi so se srečevali na
1.250,6 kilometrov dolgi poti in kako so se z njimi soočili. Izziv za kolesarje pa bo 20. junija potekal tudi na domačem terenu – kolesarji se bodo lahko že drugič soočili s 94-kilometrsko potjo z 2.650 metri višinske razlike. Laški krog vodi od parkirišča Zdravilišča
Laško na Svetino, skozi Šentrupert, Trobni Dol in Jurklošter proti Lovrencu, v dolino
Gračnice proti Rimskim Toplicam v Zidani Most, se nadaljuje na desnem bregu Savinje,
kjer se vzpne v Marija Širje, spusti po Aškerčevi poti v Rimske Toplice, nato pa vzpne še
na Lurd, Zavrate in Šmohor. Bi si upali podati na pot?
Dolgo pot - 70 let organizirane vzgoje in izobraževanja, letos slavi Vrtec Laško. Vrtec
nudi poleg osnovne naloge varovanja otrok predvsem kvalitetno oskrbo otrok, ki temelji
na njihovem ustvarjalnem in intelektualnem razvoju. Kako so praznovali v vrtcu, pišejo
vzgojiteljice, ki s svojim vestnim in strokovnim delom krojijo ugled vrtca. Še naprej jim
želimo uspešno delo in dobro sodelovanje.
Preden vas prepustim branju, naj izpostavim še najvišji jubilej. Ob 190-letnici Pivovarne Laško bo zanimivo prebirati knjigo Laški pivovarji v obdobju 1963-2003 ali … ko
pridejo novi junaki, so stari pozabljeni! Jože Sadar predstavlja življenje laških pivovarjev
in dosežke laškega pivovarstva – knjiga je že v prodaji.
Drage bralke, cenjeni bralci, želim vam prijetno branje našega glasila. Uživajte v dopustniških dneh, v »pivu in cvetju« ter v ostalih prireditvah, ki bodo nedvomno popestrile vroče poletne dni.
Tanja Grabrijan, odgovorna urednica

občinska uprava

OBČINA LAŠKO
Številka:430-09/2015-04 05
Datum: 15. 6. 2015
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št.
14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o
socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS
in 57/12), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list
RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13
– ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih
prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list
RS, št. 65/10, 45/11 in 28/15) in sklepa Odbora za gospodarski razvoj občine z dne 13. 5. 2015, Občina Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV NEPROFITNIH
STANOVANJ V NAJEM
I.
PREDMET RAZPISA
1.1. Predmet razpisa
Občina Laško (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem okvirno 11 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim
upravičencem oddana v najem predvidoma konec leta 2015, 2016
in 2017. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih
2015–2017, oziroma do objave novega razpisa.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
• lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljevanju: pravilnik) oproščeni plačila varščine;
• lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 10. člena Pravilnika iz predhodne
alineje zavezanci za plačilo varščine.
Od razpisanega okvirnega števila 11 stanovanj bo predvidoma:
• 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so
glede na socialne razmere oproščeni plačila varščine in se
bodo uvrščali na listo A, in
• 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so
zavezanci za plačilo varščine ter se bodo uvrščali na listo B.
• 1 stanovanje namenjeno za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti
prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo
varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva.
V kolikor na posamezni listi ne bo dovolj upravičencev, se stanovanja, ki so namenjena za to listo, oddajajo po drugi listi.
Stanovanja za invalide so na lokacijah Cesta v Rečico in Aškerčeva cesta, v kolikor bo izpraznjeno katero od prilagojenih stanovanj, druga stanovanja pa na območju celotne Občine Laško. Lastnik stanovanj je Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10
– ZUPJS) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje
stanovanja v najem.
Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku,
oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 320 točkami, znaša neprofitna najemnina, izračunana na
podlagi sedaj veljavnih predpisov, 180,52 evrov.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet
let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več
upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko
spremeni v najemno pogodbo s tržno najemnino po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
1.3. Površinski normativi
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja
brez plačila varščine
– lista A
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Površina stanovanja
s plačilom varščine
– lista B
od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se
upravičenec s tem strinja ali če to želi. Razpisnik lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to
želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.
II
RAZPISNI POGOJI
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in, ob
upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije
ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz
registra stalnega prebivalstva. Za vse velja, da morajo imeti stalno
prebivališče na območju Občine Laško.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
• invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička
ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v občini večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
• najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo
splošne pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če
mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od
povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala
1.005,64 €. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici v stolpcu LISTA B.
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Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno iz spodnje preglednice, prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A
(oproščeni plačila varščine) ali za stanovanja po listi B (zavezani za
plačilo varščine).
Razmejitev med prosilci liste A in liste B je razvidna iz naslednje
preglednice:
Velikost
gospodinjstva
1-člansko

LISTA A
Meja dohodka v EUR
90 % do 905,08 €

LISTA B

%

%
od 90 do 200 %

2-člansko 135 % do 1.357,61 € od 135 do 250 %
3-člansko 165 % do 1.659,31 € od 165 do 315 %
4-člansko 195 % do 1.961,00 € od 195 do 370 %
5-člansko 225 % do 2.262,69 € od 225 do 425 %
6-člansko 255 % do 2.564,38 € od 255 do 470 %

Meja dohodka
v EUR
nad 905,08 € do
2.011,28 €
nad 1.357,61 €
do 2.514,10 €
nad 1.659,31 €
do 3.167,77 €
nad 1.961,00 €
do 3.720,87 €
nad 2.262,69 €
do 4.273,97 €
nad 2.564,38 €
do 4.726,51 €

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica
nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in
spodnjo mejo liste B in 25 odstotnih točk za zgornjo mejo liste B.

Obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti
pri Finančni upravi Republike Slovenije, zato morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami, za navedeno obdobje in za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva skupaj s kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2014.
2.3. Premoženje prosilca
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
• da prosilec ali kdo izmed ožjih članov njegovega gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
• da prosilec ali kdo od ožjih članov njegovega gospodinjstva ni
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Izjema so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas z
neprofitno najemnino;
• da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik
drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega
stanovanja. Upošteva se tudi vrednost premoženja kupljenega na leasing. Vrednost 40 % primernega stanovanja glede na
velikost prosilčevega gospodinjstva je razvidna iz preglednice.
Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja (vse
drugo premično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upoštevanju števila članov gospodinjstva ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
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Največja
površina
lastniškega
stanovanja
do 10 m2
do 15 m2
do 22 m2
do 27 m2

Vrednost drugega
premoženja, ki ne sme
presegati 40 % vrednosti
primernega stanovanja
15.512,37 €
18.515,20 €
22.763,60 €
26.224,26 €

Število članov
gospodinjstva
5-člansko
6-člansko

Največja
površina
lastniškega
stanovanja
do 32 m2
do 35 m2

Vrednost drugega
premoženja, ki ne sme
presegati 40 % vrednosti
primernega stanovanja
30.381,76 €
33.579,84 €

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja
se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke
2,63 € in površinski normativi, predvidenimi za stanovanja s plačilom varščine. Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastniškega
stanovanja poveča za 3 m2, najvišja vrednost drugega premoženja
poveča za 1.918,85 evrov.

• da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega
neprofitnega najemnega razmerja in morebitne stroške sodnega postopka.

2.4. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu
Na razpisu ne morejo sodelovati:
• tisti, ki jim je bila najemna pogodba po sklepu sodišča odpovedana, razen če so poravnali vse obveznosti iz prejšnjega
neprofitnega najemnega razmerja, vključno s stroški sodnega
postopka (pogoj se nanaša tudi na bivše uporabnike stanovanja);
• tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Laško in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.
2.5. Dodaten pogoj
Skladno z določili 4. člena pravilnika razpisnik določa še dodatni pogoj, in sicer: stalno bivališče v Občini Laško. Število točk, do
katerih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja, je naslednje:
Stalno bivanje na območju Občine Laško:
• nad 5 do 10 let
• nad 10 let do 15 let
• nad 15 let do 20 let
• nad 20 let

LISTA A
20 točk
40 točk
80 točk
120 točk

LISTA B
20 točk
40 točk
80 točk
120 točk

Opomba: Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne
enote Laško. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. Točkuje se le doba bivanja prosilca,
ne ostalih družinskih članov.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ter na podlagi točkovnega
vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s
tem razpisom.
Ocenjuje se izključno stanovanjske pogoje prosilca kot tudi
zdravstvene razmere članov njegovega gospodinjstva, s katerimi
kandidira na razpisu ne glede na morebitno ločeno bivanje med
njimi.
3.1. Splošne in dodatne prednostne kategorije prosilcev
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: mlade
družine in mladi ter prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom
pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
• prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči
uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo. Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopija diplome, spričevala, spričevalom iz tujine se priloži mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja);
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• prosilci z daljšo delovno dobo. Prosilec dokazuje delovno
dobo s potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS – izpis podatkov o pokojninski dobi zavarovanca.
Upošteva se zgolj delovna doba prosilca, ne pa tudi delovna
doba ostalih družinskih članov.
• prosilci, ki so vsaj enkrat sodelovali na prejšnjih razpisih in
so tudi izpolnjevali razpisne pogoje, tako da so se vsaj enkrat
dejansko uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa
niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede
na število razpisanih stanovanj. Določilo ne velja za prosilce,
ki so sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev.
Pri prosilcih, ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno stanovanje
v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje. Upošteva
se zgolj udeležba prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva.
3.2. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij
Prednostne kategorije prosilcev se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
LISTA A
1. Mlade družine, mladi:
• starost družine do 35 let
90 točk
• starost prosilca do 30 let
60 točk
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
V SKLADU S 6. ČLENOM PRAVILNIKA
2. Izobrazba prosilca:
• VI – višja
50 točk
60 točk
• VII/1 – visoka strokovna/1. bolonjska
stopnja
• VII/2 – univerzitetna ali visoka strokovna s spec. ali magisterijem/2. bolonjska
stopnja
• VIII – magisterij ali IX – doktorat
80 točk
3. Prosilci z daljšo delovno dobo:
• prosilec je moški –
50 točk
• več kot 13 let delovne dobe
• prosilec je ženska –
50 točk
• več kot 12 let delovne dobe
50 – 150
4. Uvrstitev prosilca na prednostno listo na
točk
prejšnjih razpisih: 50 točk za vsak predhodni razpis, na katerem se je prosilec uvrstil na prednostno listo, ob pogoju, da se je
prosilec na predhodnem razpisu uvrstil med
upravičence, vendar največ 150 točk

LISTA B
90 točk
60 točk

50 točk
60 točk

80 točk
50 točk
50 točk
50 – 150
točk

Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev
prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na
območju Občine Laško, mlade družine, uvrstitev na prejšnjih razpisih, prosilci z daljšo delovno dobo in izobrazba prosilca. V primeru, da so prosilci prvo opredeljene kategorije še vedno izenačeni, se postopek nadaljuje z naslednjo prednostno kategorijo.
IV.

VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje
ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v
najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega
razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B),

pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.
V.

RAZPISNI POSTOPEK

5.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Laško. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na
voljo od 15. 6. 2015 do vključno 15. 7. 2015 v glavni pisarni Občine Laško, v pritličju objekta na Mestni ulici 2 v Laškem, v času
uradnih ur. Obrazec vloge je na voljo tudi na spletni strani Občine
Laško http://www.lasko.si/.
5.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,66 evrov za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in
3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO). Upravno takso
lahko prosilci plačajo s plačilno kartico ali gotovino v glavni pisarni ali s plačilnim nalogom na račun št.: 01257-4570309136, sklic
na št. 11 75566-7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.
Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25.
členu Zakona o upravnih taksah, da so:
• prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po
predpisih socialnega varstva;
• prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva;
• prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo.
5.3. Rok za oddajo vloge
Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati od 15. 6. 2015 do
vključno 15. 7. 2015 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo tudi osebno v glavni pisarni Občine Laško v času
uradnih ur.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
5.4. Priloge k vlogi
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. V
primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če
vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal
dodatnih točk.
1. Izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer.
2. Izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec
in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk
podatkov.
3. Potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih
drugih dohodkih v letu 2014 oziroma pisna izjava prosilca,
da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživ-

5

občinska uprava

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

6

nine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela
rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego
in pomoč) in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2014.
Potrdilo o delovni dobi.
V primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja
oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje).
Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis stanovanjskih razmer, če je prosilec brez stanovanja (naslov bivanja
prijavljen na pristojnih institucijah); najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: potrdilo
o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše
oziroma sorodnike; prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja:
dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine – cenitev oz. vrednost GURS.
V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o
kvaliteti bivanja – stanovanje, ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in
načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih
hiš ter sistemu točkovanja) oziroma z največ 170 točkami po
novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb): točkovalni
zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno,
kletno, dotrajane inštalacije ipd.
v primeru neprimerne stanovanjske površine – navedba
stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in
navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem
stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne
prostore uporabljajo.
Kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju
zunajzakonske skupnosti.
Kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka.
Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let.
Zdravniško potrdilo o nosečnosti.
Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog
oddaje neprimerne stanovanjske razmere).
Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma
odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada.
Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma
sklepom o izvršbi zoper zavezanca.
Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji
družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali
trajno pomoč druge osebe.
Potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o kronični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome,
spričevala). Listinam, izdanim v tujini, mora biti priloženo
mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.
Izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že
imel v najemu neprofitno stanovanje.
Dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra
stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne
enote).
Izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.

21. Dokazilo o dobi bivanja v Občini Laško (UE Laško).
22. Dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša
od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in
številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno
od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
VI. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske in druge
razmere prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Poznejših sprememb se
NE upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji
dan roka za oddajo vloge.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih
in organizacijah ter posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske
razmere prosilcev tudi ogleda.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih
razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostni listi A in B. Seznam uvrščenih upravičencev
bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po
zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma
neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Udeleženec razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni
po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Laško. O
pritožbi odloči župan Občine Laško v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo objavljen dokončen seznam upravičencev. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za
nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki
neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz
seznama upravičencev, pridobljena upravičenja pa prenehajo.
Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi
in prosilca črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite:
• med uradnimi urami osebno na Občini Laško, Mestna ulica
2, Laško in na telefonskih številkah 03 7338 700 - tajništvo ali
03 7338 712 – Stanka Jošt ter
• na spletnih straneh Občine Laško http://www.lasko.si.
ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK

občinska uprava
Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni
list RS, št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinskega sveta Občine Laško o b j a v l j a

Praviloma se lahko podeli en (1) naziv častnega občana Občine
Laško, en (1) zlati grb, dva (2) srebrna grba in tri (3) bronaste grbe
Občine Laško.

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
OBČINE LAŠKO V LETU 2015

2. PREDLAGATELJI
Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne
skupnosti in druge organizacije.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN:
je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen
prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva,
športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in tujini.
b) GRB OBČINE LAŠKO:
• zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško
posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem,
humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju,
hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb
Občine Laško se praviloma podeli posamezniku ob zaključku njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi
doseganje celovite ter zaključene faze razvoja.
• srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine
Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem,
znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju
Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško
se podeli praviloma posamezniku po zaključku daljšega
obdobja njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi
doseganje potrjene faze razvoja.
• bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine
Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju
na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjen prejemnikom
kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.

3. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki
in morajo vsebovati naslednje podatke:
• podatke o predlagatelju (ime in priimek/naziv družbe, naslov, kontaktni podatki),
• vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan, zlati grb, srebrni grb ali bronasti grb),
• podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in priimek, naslov, kontaktni podatki),
• utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in
konkretna s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov,
dosežkov, uspehov ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
• listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
• datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastopnika za pravne osebe.

Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine
Laško (uradni list RS, številka 13/2009, 18/2011), razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA
ANTONA AŠKERCA V LETU 2016

1.
Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali
dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na
področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico
dvigovanje ugleda in prepoznavnosti občine Laško na področju
Republike Slovenije ali v tujini.
Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca na leto.
2.
Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:
• splošne podatke o predlagatelju,
• splošne podatke in predstavitev kandidata,
• utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata,

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali
po pošti, prav tako se lahko oddajo po elektronski pošti na naslov:
obcinski.svet@lasko.si. Predlogi se oddajo v kuverti z navedenim
polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.
Rok za oddajo predlogov je do četrtka, 10. 9. 2015. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le tiste
predloge, ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.
5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v junijski številki Laškega biltena, na
spletni strani Občine Laško www.lasko.si, na oglasni deski v prostorih Občine Laško in na oglasnih deskah KS. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na
Občini Laško, kontaktna oseba Tanja Grabrijan, tel. 03/7338 711
ali na e-naslov: občina@lasko.si.
Številka: 430-11/2015		
Komisija za mandatna vprašanja,
Laško, dne 3. 6. 2015		
volitve in imenovanja,
				
predsednik Janko Cesar

• listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
• datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig in podpis zastopnika.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja
Antona Aškerca.
3.
Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti kuverti na naslov Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Predlog za priznanje Antona Aškerca v letu 2016« ali na elektronski
naslov: obcinski.svet@lasko.si.
Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje
do srede, 18. 11. 2015.
Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo
pravočasni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo
prejemniki kot tudi vsi predlagatelji obveščeni po odločitvi Občinskega sveta Laško.
Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete kontaktno osebo Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 733 87 20.
Številka: 41010-146/2015
Datum: 13. 5. 2015
		

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja,
predsednik Janko Cesar
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v sodelovanju s Komunalo Laško, turističnimi društvi
in krajevnimi skupnostmi
objavlja

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI
IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2015

1. mesto v kategoriji najbolj urejena
vas/zaselek/naselje/ulica v letu 2014 - vas Trojno

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA
IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in
obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s
turizmom.
II.
Občina Laško, v sodelovanju s Komunalo Laško, turističnimi društvi in krajevnimi skupnostmi, organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško. Namen
tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k lepšemu in
privlačnejšemu okolju.
III.
Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne
institucije ter fizične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko
prijavijo posamezne fizične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva.

1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2014
Slavica in Roman Zalokar, Laška vas 5a

IV.
V letošnjem letu so objekti razvrščeni v naslednje kategorije:
1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija,
4. javni objekt / podjetje.
Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih
površin, ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.
V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo člani občinske
uprave, Komunale Laško, turističnih društev in krajevnih skupnosti.
VI.
Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj
posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja,
tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50%
celotne ocene.

1. mesto v kategoriji najbolj urejena kmetija v letu 2014
družina Razboršek, Strmca 79

VII.
Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji
slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,
2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.
Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo
označevala ta dosežek v okolju.
VIII.
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh: www.lasko.si
Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.
VIIII.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri »tekmujete«. Prijave pošljite najpozneje do 17. 7. 2015 na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.

1. mesto v kategoriji najbolj urejen
javni objekt/podjetje v letu 2014
stanovanjski Blok upokojencev, Savinjsko nabrežje 6

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

občinska uprava

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNEGA RAZPISA
za sofinanciranje ukrepov
ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Laško
za leto 2015
Obveščamo vas, da je Občina Laško
v Uradnem listu RS št. 39/2015 objavila
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 20152020. Na podlagi tega pravilnika bo v
kratkem objavljen javni razpis. Predmet
javnega razpisa bodo naslednji ukrepi:
1. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo:
• PODUKREP 1.1: Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev,
• PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
2. UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji.
3. UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
4. UKREP 4: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Po petih letih Laški sejem tudi v
juliju
6. marca smo obeležili 5. obletnico Laškega sejma. Navzoče
je pozdravil podžupan Jože Senica, ki je čestital Ivanu Kampletu iz Grobelnega, ki je se je kot prodajalec udeležil prav vseh
sejmov, ki so se od leta 2010 zvrstili na parkirišču pred občino.
Sejem je bil organiziran vsak prvi petek v mesecu, razen v
juliju. Letos pa vam bo pestra ponudba domačih dobrot, izdelkov domače umetnostne obrti ter izdelkov široke potrošnje na voljo tudi 3. julija.
TG

Postavitev stojal za
kolesa
Iz leta v leto večji razmah kolesarstva
tako na množični rekreativni ravni kakor

Več informacij lahko dobite v Uradu
za družbene dejavnosti, gospodarstvo in
javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić, tel. št. 03/7338736, e-naslov: edina.memic@lasko.si v
času uradnih ur.
Edina Memić

Luka Picej

d. o. o., iz Ljubljane. Nadzor je opravljalo
podjetje Grin, d. o. o., iz Zagorja.
Vrednost del je znašala 538.488,74
EUR. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev
evropskega kohezijskega sklada. Vrednost
sofinanciranja znaša 290.293,70 EUR.

ENERGETSKA SANACIJA
OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA
TRUBARJA IN TELOVADNICE
V LAŠKEM
25. maja je bila otvoritev energetsko
prenovljene Osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Dela so zajemala izdelavo
nove toplotno izolacijske fasade iz kamene volne, debeline 16 cm. Izdelal se je nov
toplotni ovoj na objektu osnovne šole ter
tudi na telovadnici. Zamenjana so bila
vsa okna na telovadnici ter del oken na

na športno zahtevnih nivojih zahteva primerno urejeno infrastrukturo. Kolesarstvo zagotavlja dokaj finančno dostopen
okvir mnogim generacijam, da izboljšajo
svojo kvaliteto življenja, ki je osnova za
delovanje uspešne družbe.
V pomladnem času so bila v starem mestnem jedru ob nekaterih javnih
objektih in površinah nameščena prva
stojala za kolesa. Pričakuje se, da bodo
tudi drugi lokali in ustanove sledile temu
zgledu.

Mag. Andrej Flis

objektu osnovne šole - okna, ki do sedaj
še niso bila zamenjana, prav tako vhodna
vrata na lupini obeh objektov. Poleg tega
se je toplotno izoliral strop telovadnice ter
ostrešje v mansardnem delu osnovne šole.
Dela je izvajalo podjetje CBE inženiring,
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občinska uprava

Subvencioniranje
nakupa in vgradnje
MKČN
Na podlagi državnih izhodišč za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda je potrebno do konca leta 2017
zgraditi kanalizacijska omrežja, kjer je to
racionalno, drugod pa namestiti male komunalne čistilne naprave (MKČN). Ker

se skrajni roki nezadržno bližajo, lokalne
skupnosti sprejemajo zakonske podlage
za subvencioniranje nakupa in vgradnje
MKČN, da bi s tem občanom pripomogle pri izpolnjevanju zahtev EU izhodišč.
Občinski svet je na majski seji sprejel
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Laško. Predvidoma v juliju bo objavljen javni poziv, na podlagi

Na podlagi 21. člena Statuta Občina Laško (Uradni list RS, št.
99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 6. redni
seji, dne 27. 5. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
NAMEN
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in merila za dodelitev proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (nadalje MKČN) v
Občini Laško.
2. člen
Občina Laško (v nadaljevanju: občina) subvencionira del stroškov nakupa in vgradnje MKČN (individualne ali skupinske), do
velikosti 20 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE).
PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju,
katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih.
UPRAVIČENCI
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tiste fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno prebivališče in se nahajajo na območjih občine, kjer:
– ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje,
– kjer na območjih ni predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja in je potreben nakup in vgradnja MKČN;
Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za en stanovanjski oziroma večstanovanjski objekt, kjer ima stalno prebivališče.
VIŠINA SUBVENCIONIRANJA
4. člen
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva glede na velikost
MKČN kot sledi:
Višina subvencioniranja brez DDV:
– do vključno 6 PE, 400 EUR;
– od vključno 7 do vključno 10 PE, 600 EUR;
– od vključno 11 do vključno 20 PE, 800 EUR.
5. člen
Sredstva se dodelijo upravičencem po kronološkem vrstnem
redu prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe proračunskih
sredstev za ta namen.
JAVNI POZIV
6. člen
Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi javnega
poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Laško, upravljavca javne kanalizacije in v občinskem glasilu.
Podrobnejši način, pogoje ter višino subvencioniranja se določi v razpisni dokumentaciji, ki jo pred objavo javnega poziva
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katerega se bo možno prijaviti za pridobitev proračunskih sredstev. Z upravičenci, ki bodo podali ustrezne vloge na
podlagi zahtev in kriterijev iz Pravilnika,
bo podpisana pogodba za dodelitev sredstev. Da bi občani bili pravočasno seznanjeni z vsebino pravilnika, kjer so opredeljene podrobnosti za kandidiranje za
pridobitev proračunskih sredstev, objavljamo Pravilnik.
Luka Picej

potrdi župan.
Vsebina javnega poziva mora vsebovati vsaj:
– namen dodelitve sredstev,
– upravičence javnega poziva,
– višino razpoložljivih sredstev,
– deleže subvencioniranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog,
– nadzor in sankcije.
KOMISIJA
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi štiričlanska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 3 predstavniki občinske uprave,
– 1 predstavnik upravljavca javne kanalizacije.
Naloge komisije:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
– druge naloge, povezane z uspešno izvedbo poziva.
8. člen
Seznam upravičencev za dodelitev subvencije pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje
vodji Urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor.
Vodja Urada gospodarskih javnih služb, okolja in prostora na
podlagi seznama izda sklep o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Na podlagi sklepa župan sklene z upravičencem
pogodbo.
Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe.
VLOGA
9. člen
Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do konca meseca oktobra
tekočega leta. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog, prejetih
do zadnjega delovnega dne v mesecu, se izvede praviloma do 15.
dne v naslednjem mesecu.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo
v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
POGOJI IN OMEJITVE
10. člen
Osnovni pogoji za subvencioniranje nakupa in vgradnje
MKČN:
– vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik stanovanjskega ali večstanovanjskega objekta, v katerem ima stalno prebivališče in
se nahaja na območju občine, kjer ni možnosti priključitve na
javno kanalizacijsko omrežje ali na območjih, kjer ni predvi-

občinska uprava

–

–

–

–

dena izgradnja kanalizacijskega omrežja, ko gre za nakup in
vgradnjo MKČN;
V primeru solastništva mora biti priložena izjava, da se solastniki strinjajo z vgradnjo MKČN in postopkom pridobivanja
subvencije po tem odloku;
vlagatelj mora predložiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt ali uporabno dovoljenje ali potrdilo po 197. členu Zakona o graditvi objektov, da ima objekt
uporabno dovoljenje;
MKČN mora imeti certifikat (izjavo o lastnostih) in listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje veljavna zakonodaja in je navedena na seznamu na spletnih straneh
Gospodarske zbornice Slovenije;
če se MKČN nahaja znotraj aglomeracijskega območja, v katerem se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, mora
vlagatelj pridobiti potrdilo Javnega podjetja Komunala Laško
oz. občine, s katerim bo potrjeno, da bi tehnična priključitev
objekta na kanalizacijsko omrežje predstavljala nesorazmerno
višji strošek od stroška nakupa in vgradnje male komunalne
čistilne naprave;
MKČN naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja do
oddaje zahtevka za subvencioniranje;

– vlogi morajo biti priložene fotokopije računov, iz katerih bo
razviden nakup in vgradnja MKČN ter slikovni material;
– vlogi mora biti priložen zapisnik, izjava in potrdilo o pregledu
vgradnje upravljavca javne kanalizacije.
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
dalje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Štev.: 354-0043/2013
Laško, dne 27. maj 2015

Franc Zdolšek,
župan Občine Laško

ŽUPAN S ČEBELARJI ZASADIL LIPO
Čebelarska zveza Slovenije si že več let prizadeva, da bi na
javnih površinah, ki so v lasti države in občin, sadili avtohtone
medovite rastline. Tako je skupaj s podjetjem Medex, d. o. o., organizirala akcijo »Človek posadi, čebela opraši«, v okviru katere
podarja sadike medovitih rastlin tudi občinam. Za Občino Laško, ki je v letu 2012 osvojila naziv »čebelam prijazna občina«,
je bila izbrana lipa, ki sta jo 24. aprila na javni travnati površini
pred hišo Jožeta Krašovca na Mestni ulici 16 v Laškem zasadila
župan Franc Zdolšek in predsednik Čebelarskega društva Laško Franc Šolar. Dogodka se je udeležil tudi sprevod Zelenega
Jurija, ki ga vsako leto pripravljajo učenci in učitelji Osnovne
šole Primoža Trubarja Laško in podružničnih OŠ iz Debra ter
Rečice v sodelovanju z Etno odborom Jureta Krašovca pri ZKD
občine Laško »MOŽNAR«.
Za Jožeta Krašovca je bilo sajenje
lipe izjemnega pomena, saj se je ob tem
spomnil na očeta Jevstahijo Krašovca,
starosto laških čebelarjev. Čeprav se nihče od naslednikov ne ukvarja s čebelami, je spomin na očeta, strastnega čebelarja, še kako živ. »Imel je čebelnjake na
več krajih in ves svoj prosti čas preživel
tam,« se spominja. In tudi večina spominov na očeta je povezanih s čebelami.
Še posebej dramatična pa je tale zgodba:

Franc Šolar in Jože Krašovec

»Nekaj mesecev, preden je bil star osemdeset let,« se spominja Jože, »je oče, ker
je bil poprej zdoma, izvedel, da je roj čebel na sosedovi smreki. Ker tega ne bi
pustil za nič na svetu, je po lestvi splezal
na to drevo. Zdrsnilo mu je in je skupaj
z rojem in pripomočki za ogrebanje padel dobrih osemnajst metrov in se hudo
poškodoval po levi strani. Kirurgi v celjski bolnišnici so ga
oskrbeli, vendar so
rekli, da je možnosti, da bi preživel, zelo
malo. Med drugim je
imel povsem raztrgana pljuča. Kasneje so
zdravniki povedali,
da so ga čebele rešile. Ko so ga namreč
pripeljali v kirurško
dvorano na operacijo, je bila ta polna če-

Tanja Grabrijan
bel. Vse osebje je zbežalo ven, oče pa jih
je imel povsod in so ga vsega popikale.
No, pikale so ga vse življenje in ga tako
rešile. Čeprav je okrevanje trajalo precej
časa, je preživel, umrl je pri štiriindevetdesetih.« No, Jože je prepričan, da je to
še en dokaz o uspešnosti apiterapije.
BH
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SPV/OBČINSKI SVET/upravna enota

SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU
Medobčinsko tekmovanje »Kaj veš
o prometu«

moto društva Laško, člana Združenja
šoferjev in avtomehanikov Laško, policista Policijske postaje Laško ter članov
SPV Laško, najprej opravili preizkus varne vožnje, za tem pa spretnostne vožnje
po poligonu.

Jasna Kermelj

Letos smo medobčinsko tekmovanje
»Kaj veš o prometu« med občinama Laško in Radeče organizirali na sončen torek, 19. 5. Na tekmovanju so sodelovali štirje učenci iz Osnovne šole Marjana
Nemca Radeče, pet učencev iz Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
in dva učenca iz Osnovne šola Primoža
Trubarja Laško.

Vsi smo se že zgodaj zjutraj zbrali na
Podružnični šoli Debro, kjer so tekmovalci opravljali teorijo, nato pa se odpravili na poligon v Ločico ob Savinji. Tam
so tekmovalci s pomočjo člana Avto

OBČINSKI SVET
6. seja občinskega sveta je bila 27.
maja 2015.
Svetniki so obravnavali zaključna poročila za leto 2014 Območnega združenja Rdečega križa Laško, ŠMOCL-a in
Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. Sprejeli so sklep o določitvi socialno varstvene storitve Pomoč na domu
v Občini Laško, Pravilnik o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma
v Občini Laško in Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko
obdobje 2015-2020. Potrdili so Strategijo
razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020, poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014, končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014
RDO Dežela Celjska, Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske Regije 2012/2013, Sklep o podelitvi
pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje investicijske dokumentacije za
mandatno obdobje 2014-2018, Poročilo
o potrjevanju investicijske dokumentaci-

12

Najboljši tekmovalec iz občine Laško
Gal Simonič se je 30. maja udeležil državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu«
v Novem mestu. Tekmovanja se je udeležilo 55 tekmovalcev. V skupnem seštevku vseh treh disciplin (teorije, vožnje in
poligona) je osvojil končno 6. mesto. Za
dosežek mu iskreno čestitamo.

Republika Slovenija
upravna enota laško
Preverite veljavnost vaših
potovalnih dokumentov
Po vseh zbranih točkah za posamezne
discipline (teorija, vožnja in poligon),
smo po malici za vse sodelujoče razglasili rezultate tekmovanja. Zmagal je Nace
Naj Slakonja, učenec Osnovne Šole Marjana Nemca Radeče, drugo mesto je dosegel Gal Simonič, učenec Osnovne šole
Primoža Trubarja Laško in tretje mesto
je dosegel Tomaž Horjak, učenec Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice.
Vsem trem je Dimitrij Gril, predsednik
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Laško, čestital za njihov dosežek
ter jim podelil priznanja in medalje.

je za obdobje od 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015
ter se seznanili z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja.
Na področju okolja, prostora in gospodarskih javnih služb je bila opravljena 1.
obravnava Odloka o komunalni ureditvi
in zunanjem videzu naselij v Občini Laško in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško. Sprejeta sta bila
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Laško in Sklep o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno
infrastrukturo - za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost.
Občinski svet je podal soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, Storitvenim podjetjem Laško, d. o.
o., in WTE Wassertechnik GmbH: S sodno poravnavo je bil potrjen dolg v višini
3.757.223,39 EUR brez vključenega DDV,
ki zajema celoten dolg Občine Laško. Del
dolga predstavljajo tudi obveznosti, ki jih
ima Pivovarna Laško, d. d., do Občine
Laško. Glede plačila dela obveznosti Pivovarne Laško, d. d., so v teku aktivna pogajanja, katerih namen je, da se Pivovar-

Bliža se čas poletnih počitnic in z
njimi prihaja tudi čas, ko bo marsikdo odšel na počitnice v tujino. Ker pričakujemo v poletnih mesecih povečano število vlog in s tem podaljšanje
roka za izdelavo osebnih dokumentov,
predlagamo, da preverite veljavnost
osebnih izkaznic in potnih listin ter
pravočasno vložite vlogo za nov dokument.
Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali
potne listine lahko vložite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v
Republiki Sloveniji.
Upravna enota Laško

na Laško, d. d., zaveže plačati del zneska
po sodni poravnavi. V ta znesek je vključena glavnica ter delno zamudne obresti.
Končen znesek dolga oz. potrjenega dolga do Storitvenega podjetja Laško, d. o.
o., in WTE Wassertechnik GmbH je rezultat večletnih pogajanj; pri tem je občina višino prvotnega dolga znižala za
400.534,24 EUR (inženirski stroški projekta) in dosegla, da se namesto zakonskih zamudnih obresti obračunajo zamudne obresti v višini 3%.
Na majski seji so bile v 1. obravnavi
sprejete tudi spremembe in dopolnitve
Statuta Občine Laško. Za direktorja JP
Komunale Laško, d. o. o., je bil imenovan
Tomaž Novak (drugi mandat). V občinsko volilno komisijo so bili imenovani
Boštjan Grešak kot predsednik, Ksenja
Cizl kot njegova namestnica, kot člani in
njihovi namestniki pa Mojca Petek, Aleš
Razboršek, Darko Fistrič, Lucija Ajdič,
Marjeta Ocvirk in Vida Flis.
Gradiva za seje občinskega sveta in posnetki sej so dostopni na občinski spletni
strani www.lasko.si.
Naslednja seja bo predvidoma 1. julija.
TG

poslanska pisarna

Socialni demokrati smo socialni korektiv te Vlade RS. Naše delo v Državnem
zboru RS je zavezano aktivnostim v dobrobit vseh naših državljank in državljanov.
Naše delo in odgovornost, spoštovane državljanke in državljani, je zavezano vam.
Socialni demokrati smo v tem obdobju izborili nekaj pomembnih bitk.
Zavoljo vladnih zavez Evropi o javnofinančni konsolidaciji nismo in ne bomo
dopustili, da se te obljube uresničujejo
na plečih ljudi. Sledimo našim socialdemokratskim vrednotam. Solidarnost in
pravičnost sta naše merilo pri pobudah
za krepitev in ohranjanje vseh tistih dobrin, ki jih je finančna, gospodarska ter
socialna kriza dodobra načela. V poslanski skupini smo zadnje mesece soočeni s ključnimi vsebinami, ki bodo pomembno vplivale na življenje ljudi. Glede
vprašanj, kakšno družbo si želimo Socialni demokrati, ne iščemo med možnimi

odgovori, temveč preko sprememb in pobud ponujamo rešitve. Za ljudi, ne za kapital. Socialni demokrati smo prepričani,
da lahko na temeljih močne in odgovorne socialne demokracije zgradimo odgovorno družbo. Družbo, ki ščiti posameznika, ne glede na njegov položaj ter mu
omogoča uresničevanje vseh njegovih
potencialov.
Poslanska skupina Socialnih demokratov si tako prizadeva za sprejem ukrepov,
ki naj ne samo blažijo ekonomske pritiske na vse več družbenih podsistemov,
temveč želimo s spremembami ustvariti
pogoje, ki bodo te sisteme v dobro ljudi
nadgradili. Kot zagovorniki kakovostnega javnega šolstva smo pričeli postopek
za spremembo Ustave RS, da se postavijo jasne meje med zasebnim in javnim
šolstvom. Kakovostne javne dobrine pa
se lahko uresničujejo samo v državi, kjer
je zagotovljena polna socialna zaščita ter
varnost vseh njenih državljank in državljanov. Socialni demokrati bomo tako
kot doslej ostro nasprotovali nameram,
da se javnofinančna konsolidacija uresničuje na plečih ljudi. Nismo in ne bomo
dopustili, da jim ukrepi odžirajo pravice.

Pod okriljem ministrice dr. Anje Kopač
Mrak se med drugim pripravlja dogovor
za odpis dolgov najranljivejšim. Ugodni
kazalci vse manjše brezposelnosti kažejo
na rezultate naporov Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ne bomo se ustavili, kajti trdimo,
da se trdnost družbe meri prav v odnosu
do najbolj ranljivih skupin. Predsednik
stranke mag. Dejan Židan ostaja trden
pogajalec v vladnih krogih, ko se ščiti socialdemokratske zaveze, ko se ščiti ljudi.
Pritrjujemo vse glasnejši težji po redefiniciji minimalne plače, četudi je upor kapitala krčevit. Socialni demokrati se zavedamo, da smo največji kapital ljudje.
Spoštovani, moja poslanska funkcija je
zaveza vam, spoštovane Laščanke in Laščani ter vsem tukajšnjim prebivalcem.
Prizadeval si bom, da nas v Ljubljani ne
bodo pozabili. Reševanje naših problemov, naših vsebin ne sme biti pogojeno s
tem, koliko kilometrov smo oddaljeni od
Ljubljane. Vi ste mi postavili pot, moje
delo pa še naprej ostaja po tej poti peljati
vaše predloge do parlamentarnih klopi.

Spoštovane Laščanke
in Laščani,
ponovno je za nami
veliko pomembnih tematik, ki so se v tem
obdobju zvrstile v Državnem zboru RS.
Poleg drugih dogodkov smo na izredni seji v maju dobili dve novi ministrici. Doktorica Maja Makovec Brenčič je
zaprisegla kot nova ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dobili pa smo
tudi novo ministrico za obrambo Andrejo Katič. Posebej me veseli, da je vlada
dobila kar dve novi ministrici in s tem
izenačila število ministric in ministrov.
Vse doslej nobena vlada ni presegla 28
odstotkov žensk.
Ženske smo namreč na nekaterih
področjih še vedno zapostavljene in še
več. Na 10. redni seji Odbora za delo,
družino, socialne zadeve in invalide smo
se seznanili z vsebino peticije »Slovenija
potrebuje celovit sistem pomoči žrtvam
nasilja« katere pobudniki so tednik Ona,
Društvo za nenasilno komunikacijo in
Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Nihče od članov odbora
ni mogel ostati ravnodušen ob podatkih,
da je v Sloveniji od 860.000 polnoletnih
žensk kar 56% žensk tekom svojega življenja doživelo ali bo doživelo nasilje od

svojega 15. leta naprej. To pomeni zelo
veliko številko, 480.000 žensk. Zaradi
nasilja v družini seveda trpijo zlasti otroci, prav njim in njihovim pravicam pa
je potrebno posvetiti posebno pozornost, saj so sami pri razreševanju nasilja
v družini nemočni. Ključno v tej peticiji
je, da mora država nasilje nad ženskami
in otroki preprečevati, vsaki žrtvi pa nuditi pomoč in podporo, vključno s široko
dostopno brezplačno psihosocialno in
pravno pomočjo. Vedno bolj se razrašča
tudi nasilje med vrstniki. Prepogosto
prepozno ali neprimerno reagiramo. Če
pogledamo celovito pa lahko rečemo, da
se tako z žrtvami kot tudi s storilci institucije, ki so za to pristojne, še vedno
premalo ukvarjajo. Ukrepom za preprečevanje nasilja v družini je zato potrebno
nameniti bistveno več pozornosti. Posebej se je potrebno posvetiti oblikovanju
učinkovitejših ukrepov za zagotavljanje
varnosti žensk in otrok, ki so žrtve nasilja v družini.
Ravno v teh dneh smo govorili tudi o
Predlogu Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Poslanci SMC
smo kot edina poslanska skupina podprli predlog zakona v prvem branju. Druga svetovna vojna je namreč za seboj
pustila številne žrtve. Revolucija, ki ji je
sledila pa prav tako. Na to nas vsak dan

opozarjajo posmrtni ostanki žrtev vojnih in povojnih pobojev. Njihovi svojci, katerih edina želja ostaja ohranjanje
človekovega dostojanstva, spoštljiv odnos do pokojnikov, obiskovanje njihovih
grobov, spoštovanje pravice do pietete
in enaka možnost vključevanja v družbo. V SMC podpiramo cilj zakona, ki ga
je predlagatelj izpostavil in menimo, da
smo kot družba sposobni preseči različnosti in dostojno pokopati vse žrtve vojnih in povojnih pobojev, a le, če bodo v
ospredju žrtve in njihovi svojci. Odprta vprašanja so premostljiva, vztrajanje
na ideološkem boju pa je nesprejemljivo. Potrebno je celovito urediti področja
prikritih vojnih grobišč in vsem žrtvam
zagotoviti pravico do dostojnega pokopa, obeležitve groba in spomina nanje.
V naši poslanski skupini bomo vložili vse napore za dosego tega cilja, enako pa pričakujemo tudi od predlagatelja
zakona. Konstruktiven pristop in sodelovanje pri iskanju ustreznega sredstva
za dosego cilja, ki v trenutnem predlogu
ni dovolj zasledovan in ga je zato v nadaljevanju potrebno temeljito dopolniti.
Mladim moramo namreč zapustiti družbo priložnosti in razvoja.

Vaš Matjaž Han

Janja Sluga,
poslanka v Državnem zboru RS
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krajevne skupnosti

KS Rečica
Utrip življenja v naši krajevni skupnosti se že skoraj preveša v drugo polovico leta in prav tako naše zgodbe, ki jih
krojimo skupaj. Čedalje več ljudi se obrača na naš naslov z vprašanjem izgradnje male čistilne naprave, ki bo obvezna za vsa gospodinjstva po letu 2017,
ki ne bodo priključena na centralno čistilno napravo. Vodstvo KS je že večkrat
naslovilo vprašanja na občinsko upravo
o nadaljnjih načrtih izgradnje kanalizacijskega sistema, toda točnega odgovora
še nismo pridobili. Lahko navedemo, da
bo sistem kanalizacijskega omrežja zgrajen približno do tovarne Paron. Za naselje Sp. Rečica od trgovine Tehnika do
poslovno stanovanjskega objekta Final
Pasarič je v zaključni fazi izdelave projekt Obnove kanalizacijskega sistema in
občinske službe pripravljajo služnostne
pogodbe za lastnike zemljišč. Največja
vprašanja se postavljata za naselje Huda
Jama in območje od strelišča do stanovanjskega objekta Zg. Rečica 1. Želja
vodstva KS je izgradnja male skupne čistilne naprave za približno 350 PE. Občina
je že izvedla idejne zasnove za izgradnjo
sistema, kakšna pa bo končna odločitev,
pa vas bomo obvestili, ko prejmemo pisni odgovor. Za vse ostale pa lahko porečemo, da si bodo morali MKČN zgraditi sami, v kolikor ne bo na nivoju države
prišlo do sprememb zakonodaje. Tiste,
ki pa boste pristopili k izgradnji MKČN
obveščamo, da bo predvidoma v mesecu
juniju 2015 pričel veljati nov Pravilnik o
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško, ki predvideva subvencije; do vključno 6 PE 400 EUR; od 7 do
vključno 10 PE 600 EUR in od vključno
11 do vključno 20 PE 800 EUR. Razpis
bo objavljen v občinskem glasilu Bilten.

KS SEDRAŽ
Tekoče aktivnosti
Člani sveta KS Sedraž smo se v aprilu
in maju trudili vzpostaviti evidence
o lokacijah nujnih vzdrževalnih del
na cestah in javnih poteh, ki so v naši
pristojnosti. Bili smo tudi na terenu in
se posvetovali s krajani. Ugotavljamo,
da je odprtih veliko vprašanj in
problemov in da se bomo morali lotevati
reševanja le-teh sistematično, določiti
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Na osnovi izjemno zahtevnega projekta
za posameznika bomo pri Sindikalnem
domu organizirali predstavitev čistilnih
naprav in njihovo delovanje.
Izgradnja optičnega omrežja poteka
po predvidenemu planu, kdaj lahko pričakujemo dokončanje del pa vas obvestimo po prejemu informacije. Želja krajanov po ureditvi postajališča pri Jager je
uresničena in tu gre zahvala Občini Laško in tudi posameznikom, ki so postajo naredili lepšo s cvetličnim nasadom.
S pomočjo podjetja Mobitel d. d. se je
dokončala izgradnja sistema izboljšanja
sprejema GSM signala na območju planinskega doma na Šmohorju. Na osnovi
programa vzdrževanja gozdnih poti je izvedena sanacija poti Privšek – Preval, izvajalec del je Hercog Ferdinand s. p.
V letošnjem ocenjevanju kmečkih
dobrot na Ptuju so naši predstavniki dosegli ponovno odlična mesta in seveda
iskrene čestitke. Družabno življenje na
našem širšem območju je bilo pestro, saj
so se različni organizatorji dobro pripravili in organizirali Jabček party, salamijadi, kresovanje, prvomajsko srečanje na
Šmohorju s postavitvijo mlaja, Folklor-

na skupina Lipa Rečica je pripravila lušten večer ob njihovem letnem koncertu
in hkrati lahko opazujemo novo podobo
nogometnega igrišča v Hudi Jami, ki ga
društvo skrbno posodablja.
Na zadnji seji sveta KS Rečica je bila
za predsednico nadzornega odbora izvoljena Anica Brečko. Trenutno potekajo

prioritetni seznam in prositi krajane za
potrpežljivost, saj nam zaradi omejitev
pri višini razpoložljivih denarnih
sredstev za vzdrževanje cest nikakor ne
bo uspelo zagotoviti izvedbe vseh potrebnih del hkrati. Preučujemo tudi možnosti za pomoč določenim uporabnikom
cest, ki sicer niso kategorizirane, a zaradi različnih izrednih razmer in stisk vsekakor potrebujejo naše posredovanje pri
reševanju vprašanja dostopnosti, prevoznosti in tudi varnosti na območju naše
krajevne skupnosti. Pozivamo krajane,

aktivnosti pri izboru izvajalcev za redno
košnjo brežin, obnovo cest in čiščenje javnih površin, ki jih mora KS sama vzdrževati, kljub večkratnim zaprosilom, da bi
za omenjene površine in objekte skrbelo JP Komunala Laško ali pa bi za izvajanje teh del pridobili dodatna finančna
sredstva s strani občinskega proračuna.
Teme, ki so narekovale dolgo debato, pa
so bile povezane predvsem s stanjem vodotokov in onesnaženjem zraka (slednje
bomo obširneje pisali v naslednji št. biltena).
Letošnji nagrajenci ob prazniku KS
Rečica so: Jože Kotnik in Srečko Očko
prejmeta zlati znak KS Rečica, srebrnega pa prejmeta Veronika Trupi in Florjan Tašker ml.
Prireditve, ki jih pripravljamo, se bodo
pričele 27. junija s tradicionalnim planinskim pohodom po Rečiški krožni
poti s pričetkom ob 7. uri izpred Sindikalnega doma v Hudi Jami, organizator
je PD Laško. 4. julija bo v organizaciji ŠD
Rečica organiziran športni vikend, osrednja prireditev v organizaciji KS Rečica
in Etnološkega društva rudarjev Brezno
- Huda Jama bo potekala v nedeljo, 5.
julija, s pričetkom ob 15. uri na Zavratih. Sodelovali bodo domači pevci rudarji, godba, ansambel Dori, Irena Vrčkovnik in Knapovske punce iz Zagorja.
Na ekološki kmetiji Očko, Zg. Rečica 1,
bo v soboto, 20. junija, s pričetkom ob
10. uri, potekala prireditev – Dan odprtih vrat ekološke kmetije Očko v sodelovanju z društvom Deteljica in Kmetijsko
gozdarskim zavodom Celje. Na prireditvi
bo omogočen nakup ekoloških zabojčkov izdelkov in pridelkov iz ekoloških
kmetij iz širšega našega območja. Vljudno vabljeni v čim večjem številu. Bilo je
lepo in zakaj ne bi bilo tako tudi vnaprej,
zato vabljeni na prireditve in SREČNO!
Matjaž Pikl,
predsednik KS Rečica

da razmislijo o brezplačnem odstopu zemljič lastnikov, po katerih potekajo zatečena stanja cest oziroma javnih poti, ki še
niso kategorizirane, da bomo lahko sprožili postopke za samo kategorizacijo in da
bomo po tem dobivali sredstva za vzdrževanje in urejanje teh cest. Gre za naše
skupno dobro, gre za naše sosede, sokrajane in nenazadnje za naše otroke. Zato
stopimo skupaj in vsak po svojih močeh
prispevajmo k temu, da bo jutri nekomu
lažje priti do doma ... Mi bomo vsekakor
naredili vse, kar je v naši moči, da od pri-

krajevne skupnosti
pravljenosti krajanov povlečemo vse prave niti do rezultatov.
S pomočjo gasilcev PGD Sedraž smo
postavili tradicionalni prvomajski mlaj
pri Turistični kmetiji Nemec in prav tako
s pomočjo gasilcev PGD Sedraž poskušali sanirati zamašen prepust v Belovem,
pri katerem se je izkazalo, da je poškodovana odtočna cev. Zamenjava le-te je bila
izvedena s strani prvotnega izvajalca del.
Zaradi tega prosimo krajane, da namenijo posebno pozornost odtočnim jaškom,
da se vanje ne bi nabiralo odpadlo sadje
ter listje in veje dreves, oziroma nič drugega razen meteornih voda in tako vsi
skupaj doprinesimo k temu, da se nam
ne bodo ponavljale zamašitve in poškodbe na sistemu odvodnjavanja, kateri je sicer v fazi načrtovanja celostne prenove
oziroma dograditve.
Ponosni smo, da smo 30. maja v naši
krajevni skupnosti gostili Technical day
gasilcev Gasilske zveze Laško, ki so v celodnevnem seminarju prikazali različne
načine reševanja in gašenja. Ob tej priložnosti čestitamo GZ Laško ob praznovanju jubileja, prav tako čestitamo vsem
udeležencem za uspešno izpeljan dogodek, z željo, da bi svoja znanja čim manjkrat uporabljali v dejanskih primerih požarov in nesreč.
V teh dneh smo poskrbeli tudi za nujna vzdrževalna dela na vodovodnih inštalacijah in v sanitarnih prostorih doma
krajanov ter v strelskem domu.
Sicer pri nas tako rekoč s polno paro
potekajo priprave na krajevni praznik,
veselimo pa se tudi že tradicionalnega
koncerta našega moškega pevskega zbo-

KS JURKLOŠTER
Florjanovo v Jurkloštru
Na predvečer zavetnika gasilcev - svetega Florjana, se pod okni jurkloštrskih
domov sliši podoknica.
A to ni podoknica dekletu. To je tradicionalno florjanjevanje skupine mladih in malo manj mladih fantov, ki s

ra ob »Srečanju pod lipo« na predvečer
dneva državnosti.

Krajevni praznik v Sedražu
Krajevna skupnost Sedraž si v želji
po kvalitetnejšem in prijetnejšem bivanju članov skupnosti prizadeva za obuditev krajevnega praznika in v ta namen
po mnogih letih pripravljamo prireditev – krajevni praznik, v okviru katerega želimo povezovati in združevati posameznike, društva, združenja, podjetnike
in podjetja, ki delujejo na območju naše
skupnosti in ki vsak na svoj način sooblikujejo življenje našega kraja.
Osrednja dogodka letošnje prireditve
bosta 5. obletnica delovanja Vaške gasilske godbe Sedraž in svečan prevzem
gasilskega vozila PGD Sedraž v soboto,
20. junija, ob 17. uri. Pričakujemo goste širšega območja lokalne skupnosti kot
tudi iz tujine. Prireditev bomo zaključili z
gasilsko veselico, zato pričakujemo veliko število obiskovalcev iz naše kot tudi iz
sosednjih skupnosti.
Organizacija prireditve nam veliko
pomeni predvsem zaradi uresničevanja
strategije povezovanja in sodelovanja, h
kateri smo se zavezali z nastopom svojega mandata člani sveta Krajevne skupnosti Sedraž in trdnemu prepričanju,
da s tem ustvarjamo boljše pogoje za sobivanje, večjo razpoznavnost tako našega kraja kot naših krajanov, ki so tako ali
drugače aktivni na različnih področjih
ter nenazadnje, da povečujemo možnosti
posameznikom, da se aktivno vključujejo v sam utrip življenja lokalne skupnosti.

pesmijo oznanijo prihajajoči god svetega Florjana. No, če dobro prisluhneš
pesmi, na koncu res omenijo, da bodo
dekleta ukradli iz kamre, če se »Florjanovcem« ne bo nič darovalo. Zato jim v
košaro, za katero je zadolžen eden izmed
njih (rečejo mu tudi »koklja«), domačini darujejo jajca, špeh ali pa kakšen liter
vina. Jurkloštrčani smo zelo veseli, ko nas
Florjanovci obiščejo. Žal pa vsako leto ne
morejo biti pri vseh hišah, zato včasih katero tudi izpustijo, saj je noč prekratka.
Darov se nabere obilno. Zato v ta namen
v cerkvi svetega Kancijana v Polani pri
Jurkloštru oziroma v Kremenu kot rečemo, pripravijo gasilsko mašo in po njej se
pečejo za vse zbrane jajca na špehu, gospodinje poskrbijo za sladke dobrote, pa
tudi »za dol spravit« se dobi kozarček ali
dva. Letos je bilo to 10. maja.

Prav je, da se spominjamo dogodkov iz
preteklosti, ki so zaznamovali naš kraj in
naše krajane, vendar moramo nauke zgodovine vpletati v sedanjost, v vsakodnevno življenje ter se hkrati zavedati, da tudi
mi pišemo zgodovino za naše zanamce.
J. Miša Alešovec,
predsednica KS Sedraž
KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ
V SODELOVANJU
S PROSTOVOLJNIM GASILSKIM
DRUŠTVOM SEDRAŽ
IN VAŠKO GASILSKO GODBO
SEDRAŽ
VABI NA

KRAJEVNI
PRAZNIK 2015
•
•
•
•

S KULTURNIM
PROGRAMOM
S POČASTITVIJO 5.
OBLETNICE DELOVANJA
VAŠKE GASILSKE GODBE
S SVEČANIM PREVZEMOM
GASILSKEGA VOZILA
Z GASILSKO VESELICO – z
Ansamblom Simona Gajška

V SOBOTO, 20. 6. 2015,
OB 17. URI V SEDRAŽU
VLJUDNO VABLJENI!
Prireditev je sofinancirana s strani
Občine Laško.

31. maja pa je bila maša na Sveti trojici v Jurkloštru. Tudi tu gasilci niso brez
dela. Poskrbijo za prijetno druženje po
maši in verjetno ni potrebno posebej
omenjati, da nihče ni odšel ne lačen in ne
žejen.
Pridite v naše konce. Vedno se kaj dogaja in prav lepo nam je, kajne?
Za PGD Jurklošter:
Hermina Palčnik
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V Jurkloštru smo čistili
Kot vsako leto se je tudi letos v organizaciji vodstva krajevne skupnosti izvedla
skupna spomladanska čistilna akcija, ki
je bila v soboto, 11. aprila. Udeleženci akcije smo se zbrali v centru Jurkloštra, kjer
smo se razdelili po skupinah in tako odšli
na določen del zaselka - območja krajevne skupnosti.
V petih urah smo iz narave očistili
in zbrali cca. 20 m³ manjših kosovnih odpadkov in smeti, katere smo vozili na skupno zbirno
mesto. Še isti dan je odvoz teh odpadkov opravilo JPK Laško in na
ta način prispevalo k uspešnemu
zaključku akcije.
V akciji so sodelovali člani
vseh društev v KS (gasilci, kulturniki, lovci, športniki …) in izredno razveseljivo je dejstvo, da se
nas je zbralo 66 udeležencev. Prav
tako so se akciji pridružili učenci
in učiteljice OŠ Jurklošter, saj so
imeli to soboto »delovno«.

Vsi udeleženci nekako ugotavljajo, da
se stanje na terenu izboljšuje, da večjih
»črnih« odlagališč ni zaslediti ter da je
ozaveščenost krajanov in obiskovalcev
glede onesnaževanja našega naravnega
okolja iz leta v leto boljša. Seveda pa so
tudi vsi mnenja, da se akcije udeležujejo
večinoma tisti, ki niso direktni onesnaževalci naravnega okolja.
Čistilna akcija pa še ima drugoten pomen, saj gre tako rekoč za medgenera-

Janko Cesar,
podpredsednik KS Jurklošter

KS VRH NAD LAŠKIM
Po mejah krajevne skupnosti
Kot že nekaj let zapored smo se tudi letos odpravili po mejah KS Vrh nad Laškim. Na sončen dan nas je 12. aprila
nekaj najbolj »zagriženih« pohodnikov
štartalo pri gasilskemu domu. Čez Torog,
Polane, Velike Grahovše, Mišji Dol, Krničjo peč, Velike Gorelce in nazaj na Vrh.
Ob poti so nas prijazni sokrajani pogostili s hrano in pijačo.

je bila zelo pomembna usklajenost, saj bi
lahko v nasprotnem primeru prišlo tudi
do nesreče. Preko trideset mož je s »piknjami« in »žavri« v dobri uri postavilo okoli trideset metrov visok
mlaj, ki je vsekakor med višjimi v okolici.
Ko se je zvečerilo, pa je zagorel tudi kres in dogajanje se je
prevesilo pozno v noč.

Postavitev mlaja

Čistilna akcija

Zadnji dan v aprilu so se člani Konjerejskega društva Vrh nad Laškim in simpatizerji že 7. lotili postavljanja mlaja
tradicionalno »na roke«. Pri dvigovanju

11. aprila je bila organizirana čistilna akcija. Krajani in
člani lokalnih društev smo prehodili nekaj bolj izpostavljenih
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cijsko druženje, kar se je nedvomno pokazalo na zaključku akcije pri
lovski koči, kjer so sodelovale
vse generacije.
Lovci so pokazali svoje kuharske sposobnosti in pripravili
dobre jedi iz materialnih dobrin, ki jih je prispevala krajevna
skupnost. Glede na uspešnost
akcije in še boljši zaključek ter
na čisto okolje se drugo leto zopet dobimo.

cest. Pobrali smo približno štiri kubične
metre smeti, ponovno je bilo največ praznih pločevink in podobne embalaže.
Žalosti nas, da se kljub ozaveščenosti in
dejstvu, da imajo vsa gospodinjstva zabojnike za smeti in da le-te najdemo skorajda na vsakem koraku, še vedno najde
toliko smeti.
Na zasebnem zemljišču v smeri Lažiš
je bilo najdeno tudi večje divje odlagališče (polno železnih sodov, štedilnikov
ipd.). Tu na žalost brez soglasja lastnika
odvoz ni možen, poleg tega bi bilo delo
brez strojne mehanizacije težko izvedljivo. Morda se tega lotimo v kateri od prihodnjih čistilnih akcij.
Stanka Hrastnik
Foto: Stanka Hrastnik
in Damjan Kovač

krajevne skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST VRH NAD LAŠKIM
v sodelovanju z društvi

vljudno vabi :

v soboto, 20. junija, na Šport in Rock nad
Laškim 2015
o ob 15.00 streetball
o ob 19.00 rock koncert

v nedeljo, 21. junija, na krajevni praznik
in srečanje godb

o ob 10.30 slovesna sv. maša in
blagoslov obnovljene kapele
o od 15.00 dalje srečanje godb ob
krajevnem prazniku

KS ŠENTRUPERT
Prvomajsko praznovanje v Trobnem Dolu
V sončnem, a vetrovnem prazničnem popoldnevu 27. aprila
so se kot vsako leto pred paznikom dela krajani in člani Kulturnega društva Trobni Dol spet zbrali na hribčku pri cerkvici svete Barbare v Trobnem Dolu pri posebnem opravilu - postavitvi
majskega drevesa. Že prejšnji dan so smreko pripeljali iz zaselka
Curnovec ter jo obdelali in pripravili za to veličastno funkcijo.
Ob posebni tehniki izurjene ekipe se je blizu trideset metrov visoka smrekova lepotica, pod vrhom okrašena z zelenimi vejami
in ozaljšana z vencem iz zelenja, počasi dvignila pod nebo in s
sabo ponesla tudi
slovensko zastavo,
ki na njeni konici
veličastno plapola
v vetru.
Zdaj se ta stasita gozdna nevesta dostojanstveno
pozibava in razgleduje po bližnji in
daljni okolici, od
Kozjanskih hribov
do Pohorja, od Lisce do Handila,
od Rifnika do Bohorja, od Boča do

Voluške gore ter od Donačke gore do Kuma, pri čemer se divi
naravnim lepotam in čudesom te edinstvene slovenske deželice.
Ponosno krasi okolico in simbolizira pomlad, mladost in življenje, hkrati pa oznanja, da tukaj živi dober, delaven in složen
slovenski živelj.
Postavitev mlaja pa je obenem tudi prijeten družabni dogodek, ki druži krajane pri skupnih akcijah in krepi dobre sosedske
in prijateljske odnose. Po dogodku so se člani društva in krajani
zbrali na skupnem prazničnem pikniku pri kulturnem domu v
centru Trobnega Dola, kjer so obeležili oba praznika, dan upora
proti okupatorju in praznik dela. Hkrati pa so se okrepčali tudi
z dobrotami, ki so jih za ta dogodek v okviru društva pripravile
izkušene vaške gospodinje. Veselo in prijetno vzdušje je družilo
zbrane pozno v večer, tako da je za skupinsko sliko ob mlaju nazadnje zmanjkalo časa in dnevne svetlobe.
V imenu kulturnega društva hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pripomogli pri predprazničnih in prazničnih opravilih ter se tako ali drugače udeležili različnih prazničnih dogodkov in proslav, predvsem pa prijetnih in lepih skupnih trenutkov
na družabnem pikniku v Trobnem Dolu.
Marija Oprešnik
Foto: Jasmina Salobir

V Mali Brezi smo postavili mlaj in kozolec
Več kot 30 članov Strelskega društva »Celjska četa« Mala Breza se nas je zbralo, da smo s skupnimi močni ponovno, kakor je
že v navadi, postavili mlaj. Tokrat je bil visok kar okrog 30 metrov. Za vrh in njegovo okrasitev so poskrbele naše članice. Postavljanje mlaja po starem je potekalo tekoče, saj za poveljevanje
pri dvigovanju že vrsto let skrbi Branko Pušnik. Ob njem smo
se nato še vsi skupaj malce poveselili v predprazničnih dneh in
se dogovorili za skupen pohod na Resevno, ki smo ga imeli 1.
maja.
Poleg postavljanja mlaja pa smo opravili še eno prijetno nalogo. Postavili smo tudi novo oglasno tablo v obliki kozolca, ki
ga je sestavil Ivan Videc in nam bo odslej dobro služil za oglaševanje.
Matic Marot
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krajevne skupnosti/komunala

KS RIMSKE
TOPLICE

Torek, 23. junij
Rimske Toplice, Laziše: Kresni večer
– obujanje starih šeg pri kresu, »ob koči
pri Sušniku« ( ob 21. uri)

Napovednik prireditev

Četrtek, 25. junij
Rimske Toplice: Turnir v košarki,
igrišče pri Osnovni šoli Antona Aškerca
(ob 17. uri)

Četrtek, 18. junij
Rimske Toplice: Večnamenski objekt
– gasilski dom: Koža in sonce – predavanje Cvetke Nunčič, mag. farm. spec.
(ob 19. uri)

Sobota, 27. junij
Rimske Toplice, Aqua Roma: Turnir
trojk na mivki (ob 9. uri)

KS LAŠKO

Poškodbe grobov in kraje cvetja ter
ostale nagrobne opreme
Na pokopališčih v občini Laško, s katerimi upravlja JP Komunala Laško, pogosto prihaja do poškodb spomenikov,
največkrat na vertikalno nameščenih
nagrobnih ploščah, ki se ob močnejših
naslanjanjih nanje prevračajo, praviloma zaradi neustreznega sidranja v talne plošče. Oškodovanci pričakujejo, da
bodo pri tem nastalo škodo uveljavljali preko odškodninske odgovornosti,
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Sobota, 1. avgust
Rimske Toplice, Kopitnik: Popoldne
ob citrah – praznovanje 25. obletnice
prireditve (od 11. ure dalje)

ranju, krajanom pa omogočiti objavo informacij na korekten in dostojen način.
Martin Kokotec

Oglasne deske
V zadnjem času so naši krajani lahko opazili nove oglasne deske, ki smo jih
postavili na pomembnejših točkah oziroma vaseh po naši krajevni skupnosti.
S tem se želimo izogniti divjemu plakati-

Petek, 3. julij
Rimske Toplice, »pri Purgu«: Filmska
projekcija Andreja Marinška (ob 19. uri)

fantje zberejo, pripeljejo smreko, jo obelijo in pripravijo za dvig. Dekleta izdelamo venec. Smreko dvignemo na star, tradicionalen način s pomočjo t.i. »škarij«.
Za postrežbo hrane poskrbijo gospodinje, dogodek pa popestrimo z veselim
druženjem in spremljavi vaških, domačih muzikantov.

Javna razsvetljava na Ojstrem
V začetku tega meseca je na križišču
na vrhu Ojstrega pred domačijo Deželakovih zasvetila svetilka javne razsvetljave. Le-to smo obljubili lani ob priliki posodobitve ceste skozi vas. S tem dejanjem
izpolnjujemo naš načrt po osvetlitvi centrov vasi v naši krajevni skupnosti.

Petek, 3. julij
Rimske Toplice, Kopitnik: Tradicionalni pohod na Kopitnik (ob 9. uri)

Postavitev mlaja
V Bukovci smo letos postavili že šesti mlaj. Pred leti se je dogodek začel na
pobudo vaščana Tonija Funklja in se ohranil vse do danes. Na dan postavitve se

ki jo ima zavarovano Komunala Laško.
Odškodninska odgovornost Komunale
Laško je lahko naslov za plačilo odškodnine le v primeru, če bi pokopališki delavci povzročili poškodbe na spomenikih pri izvajanju pokopališke dejavnosti,
zato uveljavljanje plačila odškodnine od
Komunale v vseh ostalih drugih primerih ne pride v poštev.
Vse bolj pogosto se na pokopališčih
dogajajo tudi kraje cvetja in ostale nagrobne opreme. Tudi v tem primeru nekateri oškodovanci pričakujejo, da bodo
pri tem nastalo škodo uveljavljali pri
upravljavcu pokopališč, kar seveda ni
možno.
Zato bi na tem mestu želeli apelirati na vse najemnike grobov, naj preverijo pritrjenost nagrobnih plošč, da ne
bo prihajalo do prevračanja in poškodb
obiskovalcev pokopališč.
Kraje cvetja in nagrobne opreme pa
so seveda dejanja, ki so z vidika pietete

Martina Dornik Snoj

do pokojnih in splošnih civilizacijskih
norm vredna najostrejše obsodbe.

Prevoznost cest, po katerih se
odvija redni odvoz odpadkov
Pri rednem odvozu odpadkov po nekategoriziranih cestah se srečujemo s
problematiko normalne prevoznosti teh
cest tudi v letnem času. Opozarjamo na
zaraslost, saj grmičevje, vejevje in drevje ter tudi druge ovire segajo v prometni
profil, kar otežuje preglednost in prevoznost ter povzroča poškodbe na vozilih.
Lastnike zemljišč, po katerih potekajo ti
cestni odseki, vljudno prosimo, da ustrezno obrežejo grmičevje in vejevje, ki segajo v cestni profil ter da odstranijo tudi
ostale morebitne ovire ter s tem omogočijo normalno prevoznost cest in reden
odvoz odpadkov.
Marjan Salobir

kmetijstvo in podeželje

DOHODNINA V KMETIJSTVU
Kmetijska svetovalna služba Laško
obvešča vse kmete na trenutne davčne
aktualnosti s področja kmetijstva.
V teh dneh ste nekateri prejeli informativni izračun dohodnine. Kot ste
opazili, so vam prvič upoštevali 100%
obdavčljivih kmetijskih subvencij. Informativnega izračuna dohodnine ne bodo
prejeli tisti zavezanci, katerih dohodki,
od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.302,70 EUR. Kmetijske subvencije vlaga nosilec kmetije, ki ni nujno, da
je lastnik oz. solastnik kmetije in prejme

SREDI TRAVNIKOV,
SREDI NEVARNOSTI
Košnja je že v polnem razmahu, saj
letos narava zelo hiti, gozd je bil zelen
sredi aprila, česar še pred nekaj leti nismo bili vajeni, trava pa je vidno rasla
pred našimi očmi. Skrben kmet in gospodar zato že poganja kosilnico, da bi s
travnikov dobil čim več hrane za svojo
živino. Toda vsaka dobra stvar ima tudi
svojo temno plat.
Travnik je habitat številnih živalskih
vrst, med drugim ježev, zajcev, ptičev –
strnadov in številnih drugih; srna v visoko travo skrije mladička, enega ali dva,
misleč, da bosta tam varna. Če pa pride
nevarnost, ju bo rešila ponoči, saj sama
hitro zbeži pred nevarnostjo. Ampak ropot kosilnice je za takega mladiča v visoki travi lahko usoden. Dandanes se košnja začne tudi precej bolj zgodaj, kot
pred desetletji, ko so čakali, da trave zacvetijo. Toliko prej so mladiči tudi še zelo
majhni in zato je srečanje s kosilnico zanje lahko usodno.
Na te mladičke pa preži še ena nevarnost: potepuški psi, ki jih vidijo kot plen
in jih neusmiljeno pokončajo.
Da bi bilo hude krvi čim manj, je izdelanih nekaj priporočil, kako naj košnja
poteka. Koscu je prav vseeno, če greben
kose naravna nekoliko višje in ne povsem
pri tleh, saj to tudi ohranja travno rušo.
Pomembna pa je tudi smer košnje: kosili naj bi od sredine proti robu travnika
(nekaj priporočil kaže slikovno gradivo).
Košnja na prvi skici je povsem napačna,
saj se divjad nima kam umakniti; drugi,
tretji in četrti ter peti del pa kažejo, kako

tudi vsa izplačila. Akontacija dohodnine,
ki je bila odtegnjena od obdavčljivih subvencij – plačilnih pravic, živalskih premij
in dodatka za mleko, se pri izračunu dohodnine razdeli na vse solastnike in tudi
na nosilca kmetije v sorazmernem deležu.
Če kot nosilec kmetijskega gospodarstva, lastnik ali solastnik kmetije, ne presegate zneska 3.302,70 EUR in do 15.
junija ne boste dobili informativnega
izračuna dohodnine za preteklo leto,
lahko pridobite odtegnjeni znesek nazaj, vendar morate sami vložiti obrazec »Napoved za odmero dohodnine za
leto 2014«. Obrazec je dostopen na vseh
davčnih uradih, oziroma izpostavah in
na spletni strani Finančne uprave RS.
Rok za vložitev je 31. julij 2015.
Zavezanci - kmetje, ki bi želeli uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovno
na različne načine in v različnih okoliščinah divjadi omogočimo varen umik s terena, ki ga kosimo.
Pri takem načinu naj bi živali zaradi
hrupa traktorja ali kosilnice lahko zbežale s travnika. Če pa mladič tam že je,
ga lahko kosec tudi obkosi – okrog njega pusti visoko travo. Če teh priporočil
ne upoštevajo, strojna košnja v klasičnem kmetovanju terja visok krvni davek.
Kadar se nesreča zgodi in je mladič žrtev košnje, naj kmetje o teh pokončanih
mladičih (srnjadi, zajcev …) obvestijo
predstavnike lovskih družin – te takšne
izgube le evidentirajo, nikakor pa se prijaviteljem ni treba bati kazni. Celo več,
lovci jim bodo za takšne informacije zelo
hvaležni.
Tudi sprehajalci, ki v pozni pomladi
obiščejo travnik ali gozd, se morajo obnašati odgovorno in civilizirano. Psi naj
bodo na vrvici. Štirikolesniki na travnik, zlasti nepokošen, ne sodijo. Otroke
je treba podučiti, da smo v naravi gostje
mi in ne obratno. Če se kak kuža znese
nad srninim mladičkom in ga pokonča,
je njegov skrbnik tudi denarno kaznovan, kazni pa so zelo visoke. Če naletimo na srninega mladička na travniku,
se ga ne dotikamo in tudi premikamo ga
ne. Tako bomo pokazali svojo civilizirano držo. Tak nebogljen mladiček je marsikomu v hipu všeč in bi mu rad ponudil
gostoljubje doma, vendar se je treba zavedati, da je tudi prilaščanje divjih živali
kaznivo. Takemu mladičku bomo izkazali svojo naklonjenost tako, da ga pustimo
pri miru, se od njega oddaljimo in obvestimo kakega lovca, ki bo vedel, kako ravnati.

kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in do 5. februarja tekočega leta za
vlaganja v preteklem letu vloge niste vložili (oz. ste pozabili), boste morali to storiti v ugovoru zoper informativni izračun
dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine (če ne boste prejeli informativnega izračuna dohodnine). Ugovoru oziroma napovedi bo v tem primeru
potrebno priložiti tudi vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Prav tako boste še lahko uveljavljali
olajšavo za vzdrževane družinske člane,
če to niste storili do 5. februarja.
Za vse dodatne informacije v zvezi z
davčnim svetovanjem in vodenjem knjigovodstva na kmetijah lahko pokličete
Anko LUSKAR iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, telefon 03 42 55 517.
Kmetijska svetovalna služba Laško

Slikovno gradivo (vir: prof. dr. R. Bernik, Lovec, XCVII letnik št. 4/2015 str 192)

Narava ima svoje cikluse in zakone in
čim manj se človek vanje vmešava, manj
škode povzroča.
BH za LD Laško
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Občinska uprava
intervju

Intervju z Antonom Vodiškom, bivšim predsednikom Hortikulturnega društva Laško

»Spoznavali smo Slovenijo in svet«
Anton Vodišek se je s hortikulturo
srečal že v otroških letih, ko je pomagal
mami na vrtu in pri podmladku hortikulture v šoli, in že od takrat aktivno
sodeluje v Hortikulturnem društvu Laško. Zdaj že bivši predsednik društva se
je s to funkcijo srečal leta 1980 – morda malo po sili razmer, kot pravi, vendar je (z izjemo treh mandatov, ko so
mesto predsednika zasedali drugi člani)
v društvu kot predsednik vztrajal do letos. Od dolgoletnega dela in obveznosti predsednika se ni težko poslovil, saj
pravi, da za tako pomembno funkcijo
ni imel več takšne volje kot nekdaj in je
vedel, da je čas, da delo prepusti mlajšim članom in novim idejam. Nasledila
ga je Metoda Benedek, za katero meni,
da je prava naslednica. Sicer še vedno
ostaja član društva, opravlja delo prokurista v svojem podjetju in je aktiven
v Krajevni skupnosti Laško. Zase pravi, da je komunikativen človek. »Vedno
moram biti med ljudmi. Ne vem, kako
bi bilo drugače. Rad se vračam v družbo
in med ljudi,« pojasnjuje Vodišek.
Katera načela ste vzpostavili v društvu
v času vašega predsedovanja?
V tem obdobju je bilo na Slovenskem
pri Zvezi hortikulturnih organizacij poudarek na varstvu okolja. Zato smo se tudi
mi začeli prepletati v druge sfere življenja, nismo se
posvečali samo delu v vrtu,
ampak tudi v bivalnem okolju in v službi, da so imeli
ljudje urejena delovna mesta. Delali smo torej v tej
smeri in na področju varstva
narave. Seveda je bil glavni
poudarek vselej na prireditvi
Pivo in cvetje. Hortikulturno društvo je bilo iniciator
tega praznika – prva leta se
je imenovalo celo Cvetje in
pivo, ampak kasneje se je zaradi pivovarne in ekonomske propagande ime spremenilo v Pivo in cvetje.
Na prireditvi Pivo in cvetje ste prisotni že od njenih
začetkov.
Ja, izpustil sem le eno leto,
ko sem bil v vojski, drugače
pa sem bil vselej aktiven. Že
na prvem Pivo in cvetju smo
kot podmladek delali šopke
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in jih na mostu pripenjali obiskovalcem
Laškega.
Na kaj ste najbolj ponosni, da se je naredilo pod vašim vodstvom? Kaj se vam
je najbolj vtisnilo v spomin?
Bila so leta, ko je bila povorka na Pivo
in cvetju zelo bogata. Takrat, ko sem delal na krajevni skupnosti, sem imel malo
več časa in stika z ljudmi, ne samo s člani
hortikulture, in smo pritegnili tudi druge
ljudi iz vasi. Eno leto je bilo 18 cvetličnih vozov v paradi. Bila je dobra volja in
pozitivna energija. Lahko rečem, da sem
skupaj s člani veliko doživel in videl, imeli smo tudi veliko ekskurzij. V preteklosti
smo organizirali predavanja – zdaj se ta
odvijajo v knjižnici in Thermani, takrat
pa smo edino mi imeli kakšna potopisna
predavanja z diapozitivi, ki smo jih predvajali v laškem Kinu. Tako so obiskovalci lahko videli, kakšni parki so po svetu.
Mislim, da je bil velik poudarek na druženju, da je ljudem največ pomenilo, da
smo se družili ter spoznavali kulturno in
naravno dediščino Slovenije in drugih
krajev po svetu. Ponavadi smo odšli na
ekskurzije v kraje, ki niso bili tako širše
znani. Vedno smo našli kakšen kotiček,
kjer še noben član ni bil in to je bil naj-

večji čar teh naših ekskurzij. Vedno smo
imeli strokovni izlet, hkrati pa smo spoznali tudi kulturno plat kraja. Tako smo si
pogledali kak muzej, sakralne spomenike. Mislim, da sem si najbolj zapomnil to,
da smo spoznavali svet.
Je kakšen načrt ali cilj ostal neuresničen?
Če bi še enkrat stopil na isto pot, bi
mogoče izbral kakšno drugo smer ali
stvar naredil drugače. Sem si pa zdaj oddahnil in se malo sprostil. Prej sem imel
skozi slabo vest, da sem premalo aktiven.
Marsikaj bi še naredil, če bi še enkrat delal, ampak sem vedno mislil, da bom še
kaj naredil, vendar leta tečejo.
V društvu ste še vedno aktivni ...
Še vedno sem član društva in pomagam, vendar nisem več v odboru, ker sem
dal prednost mlajšim. Želel sem, da se
starejši malo premaknemo na manj pomembne položaje društva, mladi pa naj
politiko peljejo naprej in to se že pozna.
Včasih sem sam videl preveč ovir in marsikdaj česa nisem naredil ali predlagal v
društvu. Ko si mlajši, tega ne vidiš, ampak greš in narediš.
Kaj bi svetovali vašim naslednikom?
Imate kakšen nasvet, ki bi jim koristil?
Da bi svoje sokrajane spodbujali, da
bi urejali svoje bivanjsko okolje, da bi
bilo zdravo in čisto ter hkrati spodbujali zdrav način prehranjevanja, saj smo le
hortikulturci, kjer ni poudarek samo na
cvetju, ampak tudi na zelenjavi in prehrani. Torej, da bi spodbujali, izobraževali in
ozaveščali ljudi o zdravem načinu življenja in okolja.
Nika Košak

Člani Hortikulturnega društva Laško se Tončku lepo zahvaljujemo za
njegovo dolgoletno uspešno vodenje
društva. Za njegovo potrpežljivost in
za čudovite, nepozabne izlete po Sloveniji in tujini. Spoštujemo njegovo
odločitev in novi predsednici želimo
uspešno vodenje hortikulturnega društva, kajti to je eno redkih, ki še obstajajo v Sloveniji.
Tončku želimo vse lepo in naj uživa
v lepi naravi in svoji hišici.
Člani HD Laško

pivovarna laško

Štiri desetletja laških
pivovarjev zapisana v knjigi
Jožeta Sadarja
Letošnje leto Pivovarno Laško zaznamuje 190-letnica
obstoja, po skoraj dveh stoletjih
pa je primarno še vedno pri svojih prvotnih koreninah – proizvodnji piva. Ker je bilo v preteklosti o delovanju pivovarne in
njeni proizvodnji piva zapisanega bolj malo oziroma zapisi nekega obdobja, združeni v knjigi,
niso obstajali, se je Jože Sadar
odločil, da se loti projekta, v katerem je opisal obdobje Pivovarne Laško, ko je bilo poslovanje še posebej uspešno.
»Sam sem bil v obdobju med leti 1963 in 2003 kot zaposlen
v Pivovarni Laško ves čas prisoten, zato sem napisal knjigo, ki
prikazuje življenje laških pivovarjev in je po mnenju mnogih za
Pivovarno Laško in tudi za sam kraj Laško zgodovinskega pomena,« pripoveduje Jože Sadar, avtor knjige z naslovom Laški
pivovarji v obdobju 1963-2003 ali ... ko pridejo novi junaki, so

Omenimo lahko nekaj dosežkov iz opisanega obdobja 40 let laškega pivovarstva, ki bodo po mnenju Sadarja v zgodovini Pivovarne Laško in kraja Laško nedvomno za vedno ostali v spominu:
1. Leta 1989 so bili v takratni Jugoslaviji po proizvodnji in
prodaji piva na prvem mestu med vsemi takratnimi 28 jugoslovanskimi pivovarnami.
2. Leta 1990 so dosegli sploh najvišjo prodajo piva v vsej
zgodovini laških pivovarjev (1.321.690 hl ali 261.084.500
pollitrskih steklenic).
3. Leta 1985 so laški tehnologi izdelali kot prvi na svetu najmočnejše pivo na svetu imenovano KRPAN z vsebnostjo
18 % vol. alkohola.
4. Decembra 2000 so prodali miljardno pločevinko.
5. Po 46. letih družbenega podjetja so 29. 10. 1991 ponovno
postali delničarska družba.
6. Pivovarna Laško v vseh 40 letih (obdobje opisano v knjigi)
nikoli ni poznala »rdečih številk«, poslovanje je bilo namreč vedno pozitivno.
7. Skrb za zaposlene je bila vedno v ospredju in v vseh 40. letih ni bilo nikoli prekinitve delovnega procesa - »štrajka«
niso poznali.
8. Leta 1997 so bili prvi na svetu med proizvajalci piva s svojimi internetnimi stranmi.
Poglavje v knjigi je namenjeno tudi vodnim virom v občini
Laško, navsezadnje je »voda osnovna in najpomembnejša surovina za proizvodnjo laškega piva, hkrati pa je pomembna tudi
za preskrbo občanov Laškega in okolice,« pojasnjuje Sadar. Sočasno je Laško povezano z reko Savinjo, zato avtor v knjigi povzema tudi podatke o poplavnosti reke, ki nemalokrat povzroča
težave in nepopravljivo škodo.
Kot knjigo opisuje Sadar, je le-ta oblikovno urejena, tisk in
oprema kvalitetna, vsebina pa zanimiva in primerna tudi za
manj zahtevne bralce. Knjigo lahko kupite v:
• TIC-u Laško, Valvazorjev trg 11c, Laško (Hotel Savinja)
• trgovini Irene Paj v Thermani Laško
• Pizzeriji Špica Laško
Lahko jo naročite tudi preko interneta, in sicer na internetni
naslov: pizzerija.spica@siol.net z dostavo na dom.
NK

stari pozabljeni! Knjigo je Sadar začel pisati leta 2013 in jo dokončal decembra 2014, prvo predstavitev knjige pa je pripravil
v Pivovarni Laško.
Vsebina knjige niza številne podatke o prodaji, nabavi, investicijskih vlaganjih, kadrih, blagovnih znamkah, vlaganjih denarnih sredstev v kraj Laško (predvsem kot skrb pivovarne za
razvoj kraja na kulturnem, turističnem in športnem področju
ter prizadevanje za promocijo Laškega).
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»Knjižnica na trati« odprla
svoja vrata!
V sodelovanju s Knjižnico Laško in Stikom Laško smo 3. junija pripravili premierno »Knjižnico na trati«, ki bo v poletnem
času na voljo pri Grajskih igralih v Zdraviliškem parku. Vsako
sredo, med 16. in 19. uro, seveda le v primeru lepega vremena,
bodo v hladni senci dreves na razpolago knjige raznovrstnih žanrov, revije, za še prijetnejše počutje pa bodo poskrbeli ležalniki
in »piknik« odejice. Poleg knjižnih vsebin bomo dogajanju dodali tudi različne druge dejavnosti – ustvarjalne delavnice, »pravljičarsko urico«, gledališko ali lutkovno predstavo … Kaj točno
se bo dogajalo sleherno sredo, lahko spremljate na FB profilih
Laško, Slovenija, Knjižnice Laško in Thermane.
Ostajamo pri Grajskih igralih, kjer bo v poletnem času na voljo veliko dogajanja. 5. junija smo si tako že ogledali Sneguljčico,
ki so jo za nas pričarali člani PD Vrhovo.
V maju smo na Straussovem plesu zaplesali z Moonlightning
Orchestra, že sedaj pa vabljeni na Martinov ples, kjer bo za zabavo in ples skrbel ansambel Unikat.
Kar se predavanj tiče, smo v aprilu prisluhnili osebnemu trenerju Tomažu Kuclerju, ki nas je naučil, kako spremeniti svoje
telo pred poletjem, seveda na račun ustrezne prehrane in telesne vadbe. Simona Šket, ki je na začetku junija v Thermani vodila svoj program enotedenskega posta, je pripravila zanimivo
predavanje na temo svojih življenjskih preizkušenj. Pri premagovanju zdravstvenih težav je rešitev namreč našla v postu. Gostili smo Matejo Jančar, ki je z nami delila znanje o tem, kako
ustrezno skrbeti za obraz in kožo v poletnem času, ter Lilijano Vrtačnik, ki nam je izdala skrivnost naravnega pomlajevanja

Facebook “f” Logo
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Prva »Knjižnica na trati« je minila v znamenju Mačka Murija, ki so ga otroci prebirali z Majo Horvat, sledila je ustvarjalna delavnica z Evo in Tjašo, kjer so si naši
mladi obiskovalci izdelali svojega Mačka Murija, okrasili krono ali si obraz poslikali
s svojim najljubšim motivom …

obraza. S predavanji nadaljujemo v jesenskem času, vsebino le
teh pa boste lahko kaj kmalu preverili na www.thermana.si.
Gostili smo tudi »knapovski« literarni večer. Začeli smo ga s
predavanjem na temo rudarjenja v naših krajih, ki ga je organiziralo Rudarsko etnološko društvo Brezno - Huda Jama. Poezijo
o rudarstvu in o krajih, povezanih s to dejavnostjo, so prebirale
Nevenka Fantinato, Cvetka Berginc in Erika Krašek. Zapel nam
je še rudarski zbor iz Rečice, za piko na i pa nas je obiskal tudi
čisto pravi Perkmandeljc, ki nam je razkril marsikatero podrobnost »iz jame«. Tudi literarni večeri se bodo nadaljevali, ko bodo
večeri hladnejši in bo listje že spreminjalo barvo – torej jeseni.
V poletnem času vabljeni, da se osvežite in ohladite na najrazličnejše načine, ki vam jih nudi Thermana – družba dobrega počutja. Želimo vam krasno poletje!
NP
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DETOX pohod ob POLNI LUNI
Človeško telo je sestavljeno iz 75
odstotkov vode, polna luna pa na
organizem vpliva tako, da potiska
vodo iz telesa. Pravzaprav strokovnjaki
pravijo, da postenje ob polni luni niti ni
toliko namenjeno hujšanju kot čiščenju
organizma. Tako postenje telesu olajša
izločanje škodljivih snovi in strupov,
ki jih vanj vnašamo z nezdravo hrano,
polno umetnih snovi. Navadno človek
doživi pravo olajšanje, počuti se veliko
lažjega, pogosto izginejo tudi zabuhlost
in otekline.
V ponedeljek, 4. maja, ob 18:00, smo
organizirali DETOX pohod ob POLNI
LUNI.
Zbrali smo se na Aškerčevem trgu in
se podali na Hum. Po slabi uri smo se na
poti nazaj ustavili na gradu Tabor, kjer je
sledila vadba Nirvana pod strokovnim
vodstvom Katje Zupan, Nirvana Fitnes
master trenerke. Slednja nas je naučila
pravilnega dihanja s pomočjo cikličnih
krepilnih vaj. Vadba je še posebej primerna za dan, kot je bil naš – ob polni luni.
Z vadbo Nirvana namreč omogočimo telesu, da sam sproži proces razstrupljanja
na naraven način. Več o vadbi in njenih
prednostih si lahko preberete na: http://
nirvana-fitness.si.

Pred, med in po končani vadbi je Gostinstvo PAVUS poskrbelo za brezplačni
zeliščni čaj za čiščenje telesa za vse udeležence.
Janja Urankar Berčon

Uspešen 1. Master Dance Festival –
Lukec open
V nedeljo, 31. maja, je Plesni Klub Lukec v športni dvorani Tri Lilije izvedel 1.
Master Dance Festival – LUKEC OPEN.
Festival je odprto plesno tekmovanje oziroma sproščena oblika tekmovanja, na
katerem lahko sodelujejo plesalci različ-

nih klubov in šol oziroma vsakdo, ki ima
rad ples. Bistvo festivala ni samo tekmovanje, ampak predvsem užitek v nastopih, druženje in ogled vrhunskih plesnih točk v različnih plesnih disciplinah.
Na tovrstnem prvem festivalu v Sloveniji se je predstavilo preko 400 plesalcev
modernih tekmovalnih plesov iz 23 različnih plesnih klubov in šol iz Slovenije
ter Hrvaške. Festivala se je udeležilo tudi
56 plesalcev iz Plesnega kluba Lukec. S
svojimi nastopi so si priplesali mnogo
odličij.

Na MASTER DANCE GALA večeru
se je predstavilo 20 najboljših skupin in
formacij festivala. Zmaga na MASTER
DANCE GALA večeru je pripadla plesalcem iz Plesnega vala Celje, ki so s točko Picerija prepričali sodnike in osvojili
najvišje število točk.
2. mesto je osvojila formacija Force
(plesalci Plesnega kluba Lukec in Plesnega vala Celje), 3. mesto pa so osvojile
plesalke skupine Connextion prav tako
iz Plesnega vala Celje.
Za odlično vzdušje je poskrbela voditeljica festivala Azra Selimanovič, plesne
točke pa so ocenjevali: Igor Del Mestre
(ITA), Milena Nalbantova (BUL), Dušanka Dekuć (SRB), Meliha Jahić (BIH),
Debora Ferrato (ITA), slovenske barve
pa sta zastopala Nastja Bremec in Željko Božič.
Festival je uspel nad pričakovanji in
z veseljem lahko napovemo njegovo nadaljevanje v letu 2016. Pred tem nas v
Treh lilijah v Laškem čaka še velik mednarodni plesni dogodek, WDSF LUKEC
OPEN, vikend latinsko-ameriških in
standardnih plesov, 13. in 14. 6. 2015,
kamor vas vabimo v čim večjem številu!
Želimo si, da se v Laškem razvije
plesni duh, da Laško pleše in s tem namenom smo ustanovili Plesni klub Lukec Laško, ki vas bo k novim plesnim
programom povabil že jeseni.
Janja Urankar Berčon

Novo ZLATO PRIZNANJE za
medenjake TATJANE ŠOLAR
Od 21. do 24. maja je v Minoritskem
samostanu na Ptuju potekala 26. držav-

na razstava in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov, Dobrote slovenskih
kmetij 2015, ki jo prireja KGZS Zavod
Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.
Pod budnim očesom in zahtevnimi
brbončicami strokovne komisije so bili
ocenjeni izdelki in podeljena priznanja
za kakovost le najboljšim.
Kot že nekaj zadnjih let, se je ocenjevanja udeležila tudi predstavnica iz Laškega. S ponosom čestitamo gospe TATJANI ŠOLAR, ki je za svoje odlične
medenjake sedmič zapored osvojila
ZLATO PRIZNANJE! Zbirka priznanj,
ki jih je gospa Tatjana Šolar osvojila na
tem tekmovanju poleg sedmih zlatih priznanj šteje tudi dva ZNAKA KAKOVOSTI, ki jih prejmejo najboljši pridelovalci
za trikrat zapored doseženo zlato priznanje za posamezno dobroto.

Znak Dobrote slovenskih kmetij zagotavlja kakovostna živila z znanim poreklom, iz lokalno pridelanih surovin, predelana pretežno na tradicionalen način.
Zagotavlja domače.
Medenjake gospe Tatjane Šolar z veseljem in ponosom predstavljamo v
TIC-u Laško.
Janja Urankar Berčon

Turistična kmetija Pirc na Booking‘s
Best
»Prelepo ste uredili domačijo, še posebno apartmajsko hišico, kjer smo bivali
zadnjih devet dni. Vsak detajl je premišljen in vse skupaj tvori zares občudovanja vredno celoto … Pravi raj za bivanje!
Hvala tudi za vašo prijazno postrežbo in
ustrežljivost! Zagotovo še pridemo!«
Zgornji zapis gostov iz Nemčije je le
eden od mnogih, ki bivanje na Turistični kmetiji Pirc opisujejo kot navdihujoče doživetje v objemu zdravilnih napevov
narave, čudovitih panoramskih razgledov in umetniško opremljenih apartmajev. Idilična turistična kmetija Pirc se je s
svojo ponudbo, ki vključuje tudi raznolike turistične vsebine destinacije Laško –
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sotočje dobrega, po oceni gostov spletne
platforme Booking.com (Booking.com je
del največje svetovne agencije za spletne
rezervacije nastanitev in pokriva več kot
70.000 destinacij v več kot 200 državah
sveta) uvrstila na seznam najboljših deset
nastanitev v kategoriji apartmajev, saj je
prejela visoko oceno 9,8 (najvišja možna
ocena je 10).
V obrazložitvi umestitve TK Pirc na
seznam Booking‘s Best 2015 je zapisano:
»Čestitamo! Z veseljem vam sporočamo,
da je na podlagi strokovnega mnenja več
kot 45 milijonov komentarjev Booking.
com-ovih gostov vaša nastanitev uvrščena na seznam Booking›s Best. Zavedamo
se, da ste vi tisti, ki gostu, pa čeprav ta
rezervira preko naše platforme, ponudi najbolj pomemben del izkušnje – prijetno, nepozabno bivanje. Ker neprestano navdušujete našo raznoliko skupnost
svetovnih popotnikov, vam dodeljujemo
njihovo nagrado. Iskreno smo vam hvaležni in ponosni smo, da ste naš partner.
Upamo, da bomo skupaj z vami še naprej
povezovali ljudi.«
V STIK-u Laško iskreno čestitamo gospe Katarini Pražnikar za prejeto visoko
priznanje. Ponosni smo, da v okviru destinacije Laško – sotočje dobrega sodelujemo s TK Pirc in upamo, da bomo tudi
v prihodnje s skupnimi močmi razvijali
navdihujoča doživetja v okviru Evropske
destinacije odličnosti.

lahko okrepčajo z lokalno pridelanimi
dobrotami in domačo pijačo.
Po predhodni najavi posestvo sprejme
zaključene družbe do 20 oseb, katerim
sta na voljo tako zaprt prostor s kaminom
kot tudi pokrit prostor na letni ploščadi.
V dveh suitah, eni 6-posteljni in drugi
3-posteljni, nudi posestvo prenočišče devetim osebam.
Nekdanje veliko in trdno posestvo
Na škaluc, je z mladimi lastniki dobilo
novo poslanstvo. V objem miru, daleč od
vsakodnevne naglice in hitenja, vabi in
sprejme vse, ki iščejo stik s pristno naravo. Vabljeni!
Več o posestvu in ponudbi: www.naskaluc.si, info@naskaluc.si.

Nove razglednice v TIC-u Laško

Letos so v centru Zagreba na trgu Bana
Jelačiča ponovno potekali že tradicionalni dnevi slovenskega turizma, kjer se lahko slovenski turistični ponudniki predstavijo širši hrvaški javnosti. Prisotni
smo bili tudi predstavniki STIK-a Laško
in Thermane Laško, ki smo se združili in
skupaj predstavljali turistične produkte
destinacije Laško – sotočje dobrega. Sejma so se udeležili tudi predstavniki Rimskih term v okviru RDO Dežela Celjska.
Obiskanost sejma je bila zelo dobra, saj
je bilo dogajanje čez oba sejemska dneva
zelo pestro, obiskovalce so namreč zabavali narodno zabavni ansambli in različni
animatorji.
Sabina Seme

V Ljubljani - BTC City se je od 7. do 9.
maja odvijala Slovenska turistična borza
(Slovenian Incoming Workshop - SIW),
osrednji poslovni dogodek slovenskega
turizma. Borzno dogajanje se je pričelo z
neformalnim srečanjem udeležencev, se
naslednji dan nadaljevalo s sklepanjem
poslov na delavnici, zadnji dan pa so se
tuji gostje odpravili še na študijska potovanja po Sloveniji.

NOVO: Posestvo NA ŠKALUC, Trobni
Dol
Na dobrih šeststo metrih nadmorske
višine, na vrhu hriba, kjer se ena dolina
kodrasto nagubane pokrajine prevali v
drugo, z mesecem julijem odpira svoja
vrata posestvo Na Škaluc.
Posestvo leži na križišču več pohodniških in kolesarskih poti, iz Laškega je oddaljeno zgolj 15 min vožnje.
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Dnevi slovenskega turizma v
Zagrebu

18. Slovenska turistična borza

Janja Urankar Berčon

Kaj hitro je z glavne ceste moč zagledati oboro, v kateri se pase divjad, ki je na
ogled vsem obiskovalcem, pohodnikom,
kolesarjem in drugim, ki se na posestvu

Za dodatne informacije smo vam na
voljo: TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško T: 03 733 89 50, M: 051 305 466, E:
tic@stik-lasko.si, www.lasko.info, www.
stik-lasko.si.
Polona Zorko

Ob izidu nove priložnostne znamke z naslovom Laško - sotočje dobrega:
Evropska destinacija odličnosti, smo se
odločili za izdelavo treh novih razglednic. Izbirali smo med motivi, ki smo jih
dogovorili skupaj s Thermano Laško in
Rimskimi termami. Glavni motiv Laško
avtorja Borisa Vrabca se navezuje na tematiko znamke, kar je zanimivo tudi za
filateliste. V TIC-u lahko sedaj izbirate
med dvajsetimi različnimi motivi razglednic in med različnimi vrstami znamk.
Vabljeni k nakupu in pošiljanju lepih
pozdravov iz Laškega - sotočja dobrega.

Borza je odlična priložnost za predstavitev Slovenije in njene bogate ponudbe turističnih doživetij širokemu krogu
predstavnikov turističnih agencij in organizatorjev potovanj iz tujine. Na dogodku se sreča več kot 250 ponudnikov
slovenskega turističnega gospodarstva z
izbranimi organizatorji potovanj in predstavniki turističnih agencij iz več kot 30
držav. Poslovna srečanja v obliki delavnice so potekala ves dan, destinacija Laško
– sotočje dobrega je bila na borzi dobro zastopana. Poleg STIK-a Laško so bili

stik
prisotni tudi predstavniki Thermane Laško in Rimskih term. Kot leta poprej se je
tudi letošnja borza zaključila s študijskimi potovanji po Sloveniji za tuje udeležence, na katerih se podrobneje spoznajo
s slovensko turistično ponudbo.
Metka Mavri

mativno tablo smo spomnili na dogodek
strmoglavljenja lovskega letala Mustang
P51 in avstralskega pilota, letalskega poročnika Barnaby D. Daviesa, 1. aprila
1945 (dogodek je bil obširneje opisan v
prejšnji številki Laškega biltena).

Ureditev točke zanimivosti ob
tematski pohodni poti B1 – Pot treh
cerkva
V Kuretnem pri Laškem, natančneje
pri Zdovčevi kapeli, smo v sklopu pohodne poti Pot treh cerkva uredili dodatno
počivališče in točko zanimivosti. Z infor-

Obletnica konca II. svetovne vojne tudi v Muzeju
Laško
V Muzeju Laško smo 70. obletnico konca II. svetovne vojne obeležili z razstavo Letala nad Laškim. Poleg dogodkov ob
sestrelitvi ameriškega bombnika B-24 in lovca Mustang P-51,
ki ju je v svojih prispevkih za Laški bilten že opisal Marko
Zdovc (Laški bilten št. 44 in št. 47.), je razstava predstavila
tudi kratek pregled dogajanja med vojno v Laškem in njegovi
okolici.

Na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941, so Laško in okolico že na
vse zgodaj zbudili alarmni signali. S severa so prihajale eskadrilje nemških letal, ki so letele proti Beogradu. Nekoliko kasneje
so Laško preletela letala, ki so v Zidanem Mostu bombardirala
in porušila železniški most. Vojna se je pričela tudi v naših krajih.
V času vojne je bilo Laško kar nekajkrat bombardirano. V
glavnem po naključju, ko so bombe letele mimo ciljev in padale na civilne objekte. Ko so leta 1943 angleške in ameriške
čete najprej zasedle južno Italijo in nato še Apulijo ter tam,
med oktobrom in decembrom istega leta, zgradili petinštirideset letališč, je nastalo ugodno izhodišče za letalsko vojaško delovanje v osrednji in jugovzhodni Evropi. Letala so proti
svojim ciljem na avstrijskem Štajerskem letela preko osrednje
in vzhodne Slovenije, torej tudi preko Laškega. Mesto samo ni
bilo tarča zavezniških letalskih napadov, so pa lovci vzdolž železniške proge Maribor - Zidani Most napadali vlake, postaje
ali mostove in druge pomembne objekte.
Nemška okupacijska oblast se je že dolgo pred tem zavedala nevarnosti letalskih napadov, a je izvedla le malo ukrepov.
Od začetka leta 1942 je bila obvezna le zatemnitev, šele aprila

Do obeležja vas bodo ob poti iz Kuretnega usmerjale novo postavljene usmerjevalne table.
V naslednjem letu načrtujemo še postavitev spominskega obeležja – spominske plošče dogodka, na katerega
odkritje bomo povabili tudi predstavnike
avstralske ambasade, pilotove sorodnike
… Datum še ni določen.
Projekt smo pripravili v Stik-u v sodelovanju z Markom Zdovcem, izvedbo je
financirala Občina Laško v sklopu ureditve tematskih poti na območju občine,
ureditvena dela je opravila Komunala Laško.
Dean Muhovec

1943 pa so bili sprejeti predpisi o protiletalski zaščiti tudi za
Spodnjo Štajersko. V tej dejavnosti so morali sodelovati vsi
prebivalci. Izkušnje iz Nemčije so namreč pokazale, da nevojaške formacije, ki so bile zadolžene za odpravljanje posledic
po napadih, gasilci in tehnična pomoč niso imele dovolj kadra za učinkovito delovanje. Zato so v skladu s prepričanjem,
da so stanovalci dolžni sami skrbeti za svoje premoženje in
lastno varnost, to dejavnosti z odredbo naložili (z nekaj izjemami) vsemu prebivalstvu.

Razstava Letala nad Laškim je vzbudila spomine Laščanov, ki so kot otroci na svoj način doživljali letalske napade na
mesto, pa tudi zanimanje obiskovalcev Muzeja Laško, ki so k
nam prišli iz drugih krajev.
Tomaž Majcen
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knjižnica

Zaključek prireditvene sezone
in nov začetek Bralne značke za
odrasle
V aprilu smo ob slovenskih dnevih
knjige zaključili preteklo sezono Bralne
značke za odrasle s priznanim pisateljem
in kulturnikom Tonetom Peršakom, ki
je z nami delil svoja razmišljanja o stanju
slovenske in širše evropske družbe, splošnem in kulturnem razvoju, knjigi in njeni
prihodnosti ter še marsičem zanimivem.
V maju smo v Laškem prisluhnili bioenergetiku Marjanu Knezu, Irena Cerar
nas je navdušila s predstavitvijo pravljičnih poti po Sloveniji, za prelep večer pa
so s pomladnim recitalom in glasbo poskrbele učenke laške osnovne šole z mentoricami. Sezono prireditev v Rimskih
Toplicah smo zaključili z izbrano glasbo
na 3. glasbenem večeru v Lurdu.
V Laškem pa bomo pred poletjem
že tradicionalno začeli novo, 8. sezono
Bralne značke v bližini kresnega večera
in razglasitve najboljšega slovenskega romana. Tokrat se bomo na Gradu Tabor
srečali v torek, 16. junija. Najprej bomo
ob 19. uri predstavili knjige nove Značke, tudi tokrat izbrane pozorno, kritično
in skrbno ter ob upoštevanju nekaterih
predlogov naših dobrih bralcev. Ob 20.
uri pa bo sledil koncert Kitarskega orkestra Glasbene šole Laško – Radeče pod
vodstvom prof. Matjaža Piavca z recitalom poezije pesnikov, uvrščenih na priporočilni seznam.
Lepo vas vabimo v našo družbo na
Grad Tabor in k branju za novo Bralno
značko, ki bo potekala vse do aprila prihodnje leto.
Matej Jazbinšek

Povabilo v časopisno čitalnico laške
knjižnice
V času, ko se zdi, da lahko večino informacij, tako s posameznih strokovnih, kot tudi povsem praktičnih področij, pridobimo na spletu, je še vedno
drugače prelistati časopis ali revijo.

Foto: Tomo Jeseničnik
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Ob vstopu v laško knjižnico nas skozi
zasteklene vitrine v obokih, kjer je prostor za razstave, pogled vabi v časopisno
čitalnico. Tu se nahaja nad 100 naslovov
revij in časopisov za odrasle. Revijalni
tisk je v posebnih omarah razvrščen po
abecednem redu in (razen zadnje številke) namenjen za izposojo na dom. Sicer
pa ga lahko prelistate ob mizah v čitalnici ali v kakšnem drugem prijetnem knjižničnem kotičku.
Naj opozorim samo na nekaj naslovov
iz naše ponudbe. Naročene imamo štiri
dnevne časopise (Delo, Dnevnik, Finance in Večer). Odzive na aktualne dogodke,
vezane na slovensko kulturo, umetnost
in družbo, boste lahko prebrali v štirinajstdnevniku Pogledi. Literarno področje
pokrivajo Literatura, Sodobnost, Problemi, Mentor in Lirikon. Vsebine s področja ekonomije in menedžmenta prinašajo Podjetnik, Manager, Kapital, Zlati
kapital in Moje finance. Ljubiteljem potovanj bodo dobrodošle informacije iz mesečnikov National Geographic Slovenija,
Horizont, Svet in ljudje, Potovanja in stil
ter Družinska doživetja. Veliko nasvetov
in rešitev glede opremljanja stanovanja, hiše in urejanja okolice je v Ambientu, Našem domu, Mojem malem svetu in
Pri nas doma. Športnikom po duši sta namenjena Planinski vestnik in Bicikel. Tisti,
ki spremljate področje zdravega življenja,
pa boste vzeli v roke Vivo ali Zdravje. V
knjižnici seveda hranimo tudi vse letnike
revij, ki izhajajo na našem področju.
Našteto je le izbor, z našim revijalnim
tiskom kot celoto pa pokrivamo širok
spekter vsebinskih področij. Pridite in
posezite po tisti reviji, ki je blizu vašemu zanimanju oz. vam lahko pomaga s
praktičnimi nasveti.
Gabrijela Pirš

nih in poslovnih vsebin, obogatenih z
dodatnimi informacijami in možnostmi.
Vsebuje celotno zakonodajo RS v čistopisih, register z vsemi podatki o predpisih,
časovni pregled zakonodaje, sodno prakso, zakonodajo in sodno prakso EU ter
dostop do strokovnih revij Pravna praksa
in Podjetje in delo.

Zbirka FinD-INFO s področja financ
in davkov je namenjena vsem, ki se pri
svojem delu ukvarjate z računovodstvom
in s poslovnim svetovanjem. Zbirka ponuja: Mednarodne standarde računovodskega poročanja, Slovenske računovodske standarde, nasvete in članke, vzorce
pravilnikov in računovodskih izkazov,
številne primere knjiženja, pojasnila DURS-a ter slovenske in evropske predpise
in sodno prakso. Na razpolago je tudi rokovnik obveznosti, različni izračuni, lestvice in drugi koristni podatki ter objave
insolvenčnih postopkov.

V knjižnici smo dopolnili izbor podatkovnih zbirk, ki so na voljo vsem našim
uporabnikom. Do njih dostopate preko
spletne strani na zavihku e-viri in storitve (z urejenim geslom za Mojo knjižnico) ali prosto z računalnikov v knjižnici.

Povsem nova pa je zbirka PressReader. Ta prinaša dostop do več kot 3.000
časopisov in revij s celotnega sveta (preko 100 držav in več kot 60 jezikov). Od
slovenskih so na voljo Dnevnik, Večer in
Nedeljski dnevnik. Nekateri najzanimivejši tuji naslovi pa so: Večernji list (Hrvaška), The Guardian, The Independent
(Velika Britanija), Le Figaro, Le Monde
(Francija), Corriere della Sera, Il Sole 24
Ore (Italija), Die Presse, Der Standard,
Kleine Zeitung Kartnen (Avstrija) ter The
Washington Post in USA Today (ZDA).
Časopisi so dostopni že kmalu zjutraj
ali dopoldne na dan izida, format pa je
primeren tudi za uporabo na tabličnem
računalniku. V arhivu pa je praviloma
mogoče prebirati vse prispevke še 90 dni
po njihovem nastanku. Lahko rečemo,
da imamo zdaj tudi v Laškem dostop do
vseh pomembnejših svetovnih časopisov.

Ponovno vam nudimo pravni portal
IUS-INFO, ki omogoča enostaven, hiter
dostop do zanesljivih in celovitih prav-

Zelo uporabna pridobitev je prav gotovo tudi spletna izdaja Slovarja sloven-

V Knjižnici Laško omogočamo
dostop do novih podatkovnih zbirk

knjižnica
skega knjižnega jezika - za šolsko uporabo ali reševanje vsakodnevnih jezikovnih
zagat.
Naj omenim le še ostale e-baze, do
katerih poleg »novih« še omogočamo
dostop: poslovna baza Gvin, zbirka strokovnih angleških člankov z različnih
področij Ebsco Host, glasbena baza Naxos Music in celoten arhiv časopisa Večer.
Za vse dodatne informacije, vprašanja, pomoč pri iskanju in urejanju gesel za
oddaljen dostop do podatkovnih zbirk
smo vam na razpolago v knjižnici. Želimo si, da bi nove podatkovne zbirke s
pridom uporabljali in vzeli za svoje.
Jerica Horjak

Knjižnični vrt
V laški knjižnici smo na trati pred
dvorcem uredili Knjižnični vrt. Namenjen je vsem, od najmlajših do najstarejših
občanov, za prebiranje časopisov, revij in
knjig ali pa le za prijetno druženje.

badurji. Na vrtu se ob lepem vremenu
že odvijajo razne aktivnosti. V kratkem
pa bo ob prijetnem branju mogoče popiti
tudi kavo ali kakšen drug napitek.
Prijazno vabljeni k branju in druženju v lepem ambientu Knjižničnega vrta.
Metoda Benedek

Zaključek Predšolske bralne značke
in poletno dogajanje za otroke
V torek, 21. aprila, smo slovesno
zaključili Predšolsko bralno značko, v
kateri so letos sodelovali otroci iz vseh
enot Vrtca Laško, stari od 4 do 6 let. V
Kulturnem centru Laško nam je naša
gostja Alja Kapun predstavila pravljico Palčica na svojstven način. Otroci so
zgodbi zbrano sledili in vneto sodelovali,
vzdušje pa je bilo izredno prijetno. Kako
tudi ne, saj je Alja v predstavo vložila več
kot samo sebe. Upamo, da nas kmalu
spet obišče.

V maju in juniju v sodelovanju s šolo
gostimo delček 8. mednarodne razstave
»Igraj se z mano, bodi umetnik«. Slike in
risbe so sad številnih popotovanj otrok in
mladostnikov skozi leta njihovih odkritij
s pomočjo igre. Pridite pogledat!
Tudi knjižnični nahrbtniki so v letošnjem šolskem letu zaključili svoje poslanstvo in se vračajo v knjižnico. Otroci in učiteljice so zapisali nove želje in
predloge, kar nam je dodatna spodbuda
vnaprej za širjenje bralne kulture.
V poletnem času pripravljamo počitniške delavnice, ki bodo potekale vsako sredo, od 16. 7. do 12. 8, od 10. ure
dalje v Laškem in v Rimskih Toplicah
v četrtek 23. in 30. 7. Kakšno od delavnic bomo najverjetneje izvedli na našem
knjižničnem vrtu, zaključili pa jih bomo
z zanimivim izletom.
Otroci, vabimo vas, da nas v poletnem času večkrat obiščete in si počitniški čas obogatite z dobrim branjem!
Martina Ajdnik

Poletje – čas za branje in
knjižnico

Pri ureditvi vrta nam je pomagalo
Hortikulturno društvo Laško. Priskrbeli
smo udobne naslonjače, blazine, poličke,
senčnik in nekaj rekvizitov za mlajše otroke. Še lepši videz vrta – z nekaj trajnicami, ki bodo nudile več sence v poletni
vročini, in manjšimi zasaditvami v cvetličnih loncih – pa je zasluga HD Laško.
Za sredstva se društvo zahvaljuje KS
Laško in Občini Laško.

Knjižnični vrt smo otvorili v torek, 19.
5., v sklopu Recitala poezije v izvedbi
učencev OŠ Primoža Trubarja Laško in
podružnične šole Debro ter MPZ Tru-

Priznanja za poslušanje pravljic, obiskovanje knjižnice in zbiranje nalepk pa
smo otrokom podelili na zadnji pravljični urici.

V poletnem času še posebej
radi posežemo po knjigah, ki nas
spremljajo na dopustu, v prijetnih senčnih kotičkih, ob valovanju
morja, svežini jutranjega svita ali
ob sončnih zatonih. Ko si vzamemo čas za dobro knjigo, si vzamemo čas zase – se umirimo, si razširimo obzorja, si naberemo novih
moči in idej …
V naših knjižnicah vam bomo z
veseljem pomagali pri izboru raznovrstnega leposlovnega in drugega gradiva. Vabimo pa vas tudi
k sodelovanju pri naših bralnih
projektih: Bralni znački za odrasle; branju Vedno lepih knjig – zanimivih in aktualnih nekoliko starejših romanov iz prejšnjih let; tudi
letos pa bomo pripravili »mačka v
žaklju«, vrečo s tematsko različnimi knjigami za mladino in odrasle.
Poleti si lahko več časa vzamete tudi za daljše zadrževanje v knjižnici – v naši čitalnici, na knjižničnem vrtu ali v kakšnem drugem
prijetnem kotičku. O še kakšni dodatni ponudbi v poletnem času pa
boste obveščeni ob vašem obisku
knjižnice ali prek spletne strani,
Facebooka ali e-pošte.
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DOMOZNANSKA KAMRA/album laškega

ZGODBE IZ DOMOZNANSKE KAMRE
Starejše upodobitve Huma in
razglednice Laškega z motivom
Huma
Hum je bil pomemben motiv že na
prvih znanih upodobitvah Laškega, pri
Georgu Matthäusu Vischerju iz l. 1681.
Preostale znane upodobitve so večinoma iz 19. st. Na vseh pa je razvidno, da
je bil Hum gol, večinoma neporaščen, le
na motivu iz l. 1899 so že vidne zaplate z
gozdom zaraščenih pobočij. Značilno je
tudi, da je na teh slikah Hum precej bolj
strm in skalnat, kot dejansko je. Stare razglednice Laškega so ohranjene predvsem
za obdobje med l. 1895 do 1940. Večinoma so to črno-bele fotografije, nekaj pa
je tudi že barvnih. Tako stare upodobitve
kot tudi razglednice so dober pokazatelj
spreminjanja videza Huma in mesta pod
njim skozi zgodovino.
Upodobitev Georga Matthäusa Vischerja iz l. 1681 je ena najstarejših upodobitev Laškega (z nemškim imenom Tuffer, na upodobitvi Tifer), na kateri imata
pomembno vlogo grad Tabor in Hum, ki

ALBUM LAŠKEGA
Rečiški šolarji pred 100 leti
V množici rečiških šolarjev je Ciril
Grešak, roj. 1906 na Breznem. Glede na
to, da je kot desetleten fantič nadalje-

28

je pretirano skalnat, strm in špičast. V tistem času je bil naseljen le levi breg Savinje, ki ga je s cesto na desni strani povezoval lesen most. Dominantne stavbe so
bile (od leve proti desni) Weichselbergerjev oz. Laški dvorec (današnja Knjižnica
Laško), farna cerkev sv. Martina in graščina Lilijskih (današnja Občina Laško).
Karl Reichert je avtor jekloreza iz l.
1864. Na desni strani Savinje se že pojavijo prve stavbe oz. število hiš na obeh
bregovih Savinje se je že precej povečalo
glede na prejšnje upodobitve. Skozi Laško je že tekla Južna železnica, ki jo vidimo v ospredju na desni strani Savinje.
Hum pa je še vedno neporaščen in prikazan precej oster.
Panoramski pogled črno-bele fotografije za razglednico iz l. 1910 nam razkriva
spet razmeroma gol Hum, kar je posledica požarov v letih 1905 - 1907, poraščen
je le njegov spodnji del. Izrazita je tudi
goličava na pobočju pod gradom Tabor.
Veduta starega mestnega jedra Laškega
pa je tudi 100 let kasneje v svojih najbolj
značilnih potezah precej podobna kot na
začetku 20. stoletja.
Naslednjič pa o Humu kot priljubljeni
izletniški točki.
Matej Jazbinšek, Knjižnica Laško
Foto: Muzej Laško
val šolanje v nižji gimnaziji v Celju, domnevamo, da je fotografija nastala v letih
1915/16. Če morda na fotografiji kdo še
prepozna koga, naj sporoči na spodaj navedeni kontakt.
Prispeval: Marjan Grešak

Rubriko pripravlja Osrednja knjižnica
Celje v sodelovanju s Knjižnico Laško.

Laško, 1910

Laško, 1864

Laško, 1681

Rubriko pripravlja: Domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje, info: 03426-17-36 (Srečko Maček).
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije –
osebni spomini 20. st.
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TEDEN LJUBITELJSKE
KULTURE

tlike in Vinice, Tamburaški orkester iz
Šmartnega, KUD Dobreč iz Dragatuša,
kot gostje pa so se predstavili Tamburaši
KUD Ferdo Livadič iz Hrvaške.
Ker je bil to nedvomno vseslovenski glasbeni dogodek, ga je posnela tudi
RTV Slovenije. Posnetek so predvajali 14.
junija 2015.

35. srečanje tamburaških skupin
Slovenije in regijska plesna revija v
»Plesnem vrtincu«
V organizaciji Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti - Območna izpostava Laško, je v nedeljo, 17. maja, v Kulturnem centru Laško zaigralo 7 tamburaških
skupin. To je bila ena izmed številnih prireditev, ki so potekale po Sloveniji v tednu ljubiteljske kulture.
Predstavili so se člani Tamburaškega društva Drotmantraši iz Radencev,
tamburaši KUD Ivana Lončariča Trniče,
tamburaši KUD Majšperk, predstavil se
je Združeni tamburaški orkester glasbene šole iz Črnomlja ter tamburaši iz Me-

V sredo, 20. maja, pa je v Laškem plesalo preko 350 mladih plesalcev na regijski reviji plesnih skupin z naslovom »V
PLESNEM VRTINCU«. V dopoldanskem nastopu se je predstavilo 13 otroških
skupin, v popoldanskem pa 12 mladinskih. Ker je ples na našem območju izredno v porastu in so tudi naši plesalci
zelo uspešni, je bilo za to revijo izbranih
15 skupin oziroma koreografij, dejansko
pa se je predstavilo 8 koreografij in sicer

KUD SVOBODA
Gledališki dan v Zidanem Mostu
18. aprila je bil v Zidanem Mostu »Gledališki dan«. Predstavila se je mladinska sekcija KUD Svoboda Zidani Most, PD Vrhovo, večer pa je zaključila Nana Milčinski.
Mladinska dramska skupina KUD Svoboda Zidani Most je
predstavila igro Striptiz naše razredničarke, priredbo po knjigi
Yyves Pinguilly. Priredbo sta napisala dva naša člana, Jaka Škapin in Nika Jazbec. Naj na kratko predstavim našo mladinsko
skupino.

koreografija Vrtca »Ostržek« Rimske Toplice, štiri koreografije plesnega oddelka Glasbene šole Laško – Radeče, Plesni
krožek OŠ Laško, Rimske Toplice in POŠ
Sedraž.
Pestro kulturno dogajanje v TLK je
dokaz, da je ljubiteljska kultura pri nas
množična, raznolika in zelo kvalitetna.
Več kot 107.000 ljudi sodeluje v preko
5.000 kulturnih društvih po Sloveniji in
pripravijo preko 25.000 dogodkov v celem letu, katere obišče preko 4 milijone
obiskovalcev, zato lahko zapišemo, da je
ljubiteljska kultura odprta in dostopna
vsem in hvala vsem, ki jo podpirate.
Ivan Medved,
koordinator JSKD OI Laško
Foto: Mojca Marot

palčka, kraljice, kralja, prešernega, radovednega otroka. Z leti
se igra oblikuje, saj skozi igro preizkušamo njeno verjetnost, logiko, čutenje, prepričljivost, izvirnost. Tako skušamo oblikovati gledališko zgodbo. Preko JSKD se je naše prireditve udeležil
Ivan Medved in strokovni ocenjevalec Miha Golob.
Prosvetno društvo Vrhovo, otroška skupina Paglavci, je predstavilo otroško gledališko predstavo Sneguljčica. Kaj je o skupini zapisala njihova mentorica in režiserka Andreja Klajn?
Otroška gledališka skupina Prosvetnega društva Vrhovo deluje v okviru društva že najmanj 20 let. Otroci pričenjajo z igranjem s petimi leti in delujejo v tej skupini do končane osnovne
šole. Nato se »preselijo« v mladinsko skupino. Sestav, ki se vam
bo predstavil nocoj, deluje že četrto sezono in lansko leto so
se odločili, da si nadenejo ime PAGLAVCI. Ime izhaja iz bližnje preteklosti našega kraja, ko so se vaščani Vrhovega ukvarjali med drugim tudi z lovljenjem žab. Letos smo pripravili dve
predstavi in sicer Princesko kamnitih besed in Sneguljčico.

Delovati so začeli pred osmimi leti, takrat seveda kot otroška skupina. Rednih članov je dvanajst. Vsako leto smo se poleg
nastopov v domačem kraju, drugih občinah, udeležili tudi gledališkega dne, ki ga organizira JSKD. Pri delu se ves čas zavedamo, da je ravno igra tista, ki življenje bogati, barva, prevrača,
se hihita in zaletava. Lahko bi rekli, da gnezdi v otroštvu in se
razrašča tja do mej odraslosti. Naši koraki so bili koraki zajčka,
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kultura
Mentorica skupine je Andreja Burkelc
Klajn, pomagajo pa tudi drugi člani Prosvetnega društva Vrhovo in seveda starši mladih igralcev. Dobivamo se enkrat
do dvakrat tedensko, poleg igranja pripravljamo še različne proslave, ob koncu
gledališke sezone pa se vsako leto odpravimo tudi na celodnevni izlet.
Večer je zaključila Nana Milčinski.
Nana Milčinski je slovenska dramaturginja, gledališka in televizijska režiserka
ter pevka. Študirala je gledališko in televizijsko režijo na AGRFT. Eno leto je pre-

SREČA SI, MOJE VESELJE,
MOJE HREPENENJE.
NAJ TE OBJAMEM TRDNO,
NAJ ČUTIM, KAKO IMAM V NAROČJU
VSE, KAR ŽELIM.
(NEŽA MAURER)

27. marca smo imeli v Zidanem Mostu »POZDRAV POMLADI«. Pomlad je
mesec, ko vse vzbrsti. Poslovi se zima in
pokukajo prvi znanilci pomladi. V marcu praznujejo vse žene, dekleta in mame.
Vsem je poznano, da se samo mati lahko

živela v Belgiji, kjer se je specializirala iz
režije performansa na šoli Arts Performance Theatricality. Pevsko se je izpopolnjevala pri Leli Radovan, Ireni Yebuah Tiran in Katji Konvalinki. Dela kot
režiserka sinhronizacije risank na RTV
Slovenija.
Za uspešen dan se zahvaljujem vsem
nastopajočim, vsem, ki ste s svojim delom kakorkoli pomagali pri izvedbi čudovitega večera. Posebna zahvala pa gospodu Furmanu, ki nam je omogočil
nastop gospe Milčinski.

nauči gledati skozi oči svojih otrok. Če
se ne bi, ne bi v kupu vegasto naloženih
kock videla Trnuljčičnega gradu.
Tudi naše vzgojiteljice v vrtcu Zidani
Most, učitelji OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice, POŠ Zidani Most in učitelja GŠ
Laško - Radeče poznajo gradove iz kock.
Poslušalcem, gledalcem v dvorani
Doma Svobode Zidani Most so pripravili čudovit, igriv, ustvarjalen, glasbeno-pevski večer. Z njihovo pomočjo smo
spoznali, da so kljub vsakdanjim stvarem

ŽENSKI PEVSKI ZBOR LAŠKO
S slavnostim koncertom počastili 35-letnico delovanja
22. maja 2015 je na slavnostnem koncertu v počastitev 35-letnice delovanja v Kulturnem centru Laško zazvenela in izzvenela Verdijeva napitnica iz opere Traviata v izvedbi sopranistke Danijele Jeršič in baritonista Branka Dobravca ob spremljavi
harmonikarja Štefana Starovasnika.
Poslušalci so s simpatijami spremljali program pod naslovom
»S PESMIJO DOMA IN PO SVETU«, ki ga je napovedovala domiselna scena Marije Štruklec. Dobrovoljne pevke so pod vodstvom odlične zborovodkinje Vide Bukovac srčno prepevale
slovenske in tuje pesmi, narodno zabavne melodije in popevke.
Izkazali so se solisti: Damjana Jeršič, Branko Dobravc, Tatjana
Krauthaker in Mateja Ben Ali v Mylordu. Savinjsko dolino so
poleg zbora občutno v duetih zapele Zdenka Mencigar, Irena
Cirkulan, Alenka Klincov, Anica Pavlič, Mateja Ben Ali in Mi-

naši otroci nekaj posebnega. Naj se jim
v življenju zgodi karkoli, se zavedajo, da
imajo svojo vrednost, ob pomoči staršev,
vzgojiteljev, učiteljev.
V imenu KUD Svoboda Zidani Most
bi se še enkrat zahvalila vsem nastopajočim in njihovim mentorjem, PGD Zidani Most ter KS Zidani Most. Zahvala
gre tudi voditeljicama programa Mihaeli
Cigole, Manci Jazbec in »tehničnemu delavcu« Urbanu Mekšetu.
Anita Jazbec

lena Frčal. V drugih pesmih pa še Vesna Filipovič, Teja Repovž
in Marija.
V Prodani nevesti so se pevkam pridružili še štirje pevci
MoPZ Laško, primerno ozaljšani, ki so neveste okrasili z venčki
- izdelki pevke Silve Šon. Afriško pesem »SI MA MA KA« je na
bobnih spremljal Branko Dobravc, svetovno uspešnico Mavrica
pa na klavirju profesorica Alenka Šon, ki se je zboru pridružila
kot pevka Vsem iskrena hvala! Z dvema recitacijama je poslušalce nasmejala odlična recitatorka Marjeta Knez.
Že deseto leto je iz Zg. Rečice svoje varovance - folklorno
skupino PIPIKE pripeljala ERIKA KRAŠEK. Uprizorili so pesmico »Prišla je miška«. Njihov nastop je vsako leto »pika na i«
koncerta.
70-letnico zmage nad fašizmom so pevke počastile s partizansko pesmijo Naša vojska.Tokrat je bil gost ansambel 5+,
»DALMATINCI« z Ljubečne, ki so dodobra ogreli publiko in
nastopajoče. Pevke so z njimi zapele 2 pesmi. Ob jubileju so
pevke počastile Dragico Mačkovo, Liziko.

VABILO
24. junija 2015 ob 20.00
vabljeni na
18. tradicionalni koncert
MoPZ Sedraž
pod lipo pri farni cerkvi
sv. Jedert v Sedražu.
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KD JURKLOŠTER
Kultura po kloštrsko
Ob tednu ljubiteljske kulture smo se tudi člani KD Prežihov
Voranc odločili, da predstavimo naše dejavnosti. V nedeljo, 17.
maja, smo povabili vse krajane na druženje. V uvodnem delu so
naši pevci zapeli, člani otroške folklorne skupine so po kratkem
programu na folklorne vaje povabili tudi obiskovalce. V nadaljevanju smo člani gledališke skupine pokazali, kako potekajo
vaje za igro, ob koncu pa so se predstavili še člani etno skupine.
Obiskovalce smo povabili k igranju različnih iger in jih dodatno
vpeli v dogajanje. V dogajanje se je vključil tudi Jelko Nemec,
ki je ob tej priložnosti prvič javno predstavil makete objektov
cerkve z okolico. V zmanjšanem merilu je izdelal maketo cerkve, šole, pristave in stražarja z vsemi detajli. Tako so nastali
natančni posnetki objektov, na katere smo Jurkloštrčani še posebej ponosni. Verjamem, da jih bo pokazal še kdaj, saj so res
vredni ogleda.
V drugem delu pa so nas pogostili Florjanovci z dobrotami,
ki so jih nekaj dni prej nabrali po domačijah. Tako so krajani

okusili, da so jajca, ki so jih darovali, še veliko boljša s slanino.
Na ta način smo se želeli zahvaliti vsem krajanom, ker nas podpirajo, Florjanovci pa so se oddolžili za motenje spanca v noči iz
3. na 4. maj, ko ob godu sv. Florjana obiskujejo domačine.
Čeprav so tudi letos peli v dveh skupinah, na žalost niso mogli obhoditi vseh gospodinjstev, ki bi si to želela in ki so jih, tako
kot vsako leto, željno pričakovali.
Magda Stopinšek

Likovno društvo Laško

POVSOD OKROG NAS

TEDEN KULTURE
Naj bo življenje barvita poezija plešoče glasbe!
»Kultura gre svojo pot. Kakor luč je: njena sila je v tišini in svetlini; ne hrumi, kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Tudi jih kultura ne zahteva; ona sama je
stavba nad stavbami, stavba misli in duha, ki ne jemlje zemlje in to je njen ponos. Večna je in
povsod, vedno bdi nad nami, kakor svetel cilj, proti kateremu moramo iti.« Srečko Kosovel
Kako ne bi sodelovali pri nečem tako lepem in pomembnem za ves slovenski svet kot tudi
za vsakega od nas. Maj je, pravijo, najlepši pomladni mesec in tudi mesec vseh kulturnih dejavnosti na Slovenskem. To je čas, ko si vse zvrsti ljubiteljske kulture - slikarstvo, glasba, ples,
kultura branja, nastopanja in še bi lahko naštevala, podajo roko in se izrazijo s svojimi deli.
Dokažejo, da je mogoče delovati z roko v roki, všečno ljudem in da kultura med narodom še
ni zamrla. Kot je nekoč napisal Srečko Kosovel: Kaj naj mi nudi lepa slika, kip, lepa knjiga,
igra, glasba? Poživlja, daje novih iniciativ, odpira nova obzorja dogajanja v človeku in prirodi.
V Kulturnem centru Laško smo člani Likovnega društva Laško s kratkim programom poezije in štirimi pevkami Akademskega pevskega zbora iz Ljubljane otvorili razstavo likovnih
del na temo Naj bo življenje barvita poezija plešoče glasbe. Zaigrali so glasbeniki, zaplesale
baletke in ostali plesalci, seveda na naših slikah, o katerih je na kratko spregovoril tudi naš
mentor Božidar Ščurek, ki je pohvalil naše večmesečno delo na to temo. Ob tej priliki bi se
zahvalili županu Francu Zdolšku, ki nas pri našem ustvarjanju podpira in je vesel, da smo
uspešni, Janji Urankar Berčon, Tomažu Majcnu in Ivanu Medvedu.
Da pa ne počivamo na trenutnih
dosežkih, se udeležujemo tudi medobčinskih prireditev in tako smo
bili konec aprila na
literarnem večeru v
Šentjanžu na Dolenjskem. Tam smo
kot kulise postavili
naša slikarska dela
in z njimi navdušili
občinstvo.

Otrok mamo vpraša,
kaj je to kultura,
kdo se z njo ponaša?
Le ta začudena obstane,
saj resno jo vprašanje gane.
Skromno mu obrazloži,
in takole odgovori:
kultura nas sprejme,
ko se rodimo,
raste z nami,
ko se igramo,
hodimo v šolo,
v službo hitimo.
Ko smo veseli,
z nami se smeje,
ko žalostni smo,
nam dušo ogreje,
pesmi in knjige nam piše,
slike nariše,
les obdeluje,
kamen oblikuje,
pravljice bere,
solze izpere,
se z lutkami igra,
iz ekrana smehlja,
naravo ohranja,
stavbe vzdržuje,
staro z novim povezuje.
Prijazno z vsemi se rokuje,
prešerno poje, lepo pozdravlja,
ob odhodu se poslavlja,
je naša zgodovina
in domovina.
Od rojstva do smrti z nami živi,
kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.

C.B.
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Tam za rožami na vrtu
skriva se en lepi cvet,
namenjen mojemu je srcu,
pred mrakom moram ga ujet.
Tu se skriva eno dekle,
od rož‘ce nič ne loči se,
pravo tudi je naključje,
Marjetica ima ime.
Dekle, nekaj bi te prosil,
ko nabiraš šopek rož,
ljubezen bi ti rad obljubil,
če mi cvetko dala boš.
Vem, da bodeš to storila,
v daljavi slišal sem tvoj glas,
to so bile srčne slutnje,
zato sem prišel te iskat.

VODOMEC IN ODA

Stanko Gotar

RESNICA
Zakaj je v sanjah
tako vse lepo?
Ko zjutraj zbudiš se,
pa več ni tako.
Če sanjaš ljubezen,
je zjutraj več ni.
Če sanjaš o sreči,
te ta zapusti.
Če sanjaš nesrečo,
se rada zgodi.
Če upaš na boljše,
se slabše zgodi.
Zakaj ni v življenju,
kot v sanjah lepo?
Ko zjutraj zbudiš se,
še lepše bi blo.
Anton Pinter

Navade ljudi
Kdor zgodaj vstaja, si dušo napaja,
ko jutranja zarja lepote razdaja.
Že ptički žgolijo po drevju lepo,
cvetlice imajo srebrno roso.
Če rano vstaneš in pozno greš spat,
ujameš in vidiš lepote v mrak.
Ko sonce vzhaja in gre za goro,
prihaja že lunca, ki svetila bo.
Kdor pozno vstaja in zgodaj gre spat,
zamuja vse tisto, kar drug ima rad.
Ljubezen pa veže vse vrste ljudi,
ni važno, kdaj vstaneš in kdaj se zaspi.
Kolikor ljudi, toliko navad,
blo slišati je, ko bil sem še mlad.
Pa vendar vse to še danes drži,
kolikor navad, toliko ljudi.
Stanko Gotar
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Stik Laško, Thermana Laško in Knjižnica Laško smo konec preteklega leta
organizirali literarni natečaj na temo
pravljice, ki bi govorila o turističnih
znamenitostih Laškega, njena glavna
protagonista pa bi bila princ Vodomec
in Vodna vila. V minuli številki Laškega biltena smo objavili zmagovalno pravljico. Danes objavljamo pravljico z naslovom Vodomec in Oda, ki je zasedla 2.
mesto in jo je napisala Ana Belej Kovačič, 9. A razred Osnovne šole Antona
Aškerca Rimske Toplice pod vodstvom
mentorice Irene Mlakar. Želimo vam
prijetno prebiranje ...

Nekoč, pred davnimi časi, je v Lurdu
živela vila Oda. Imela je dolge svetle lase
in nežen glas. Njena krilca so bila svetlo
modra in vsak obiskovalec njenega malega
kraljestva je občudoval njeno lepoto. Njen
dom je bila votlina pod košato lipo. Vsako jutro je spretno skakljala čez prepletene
korenine ali pa si gladila svoje lase.
Nekega dne je prišel k Odi na obisk Vodomec. Slišal je, kako očarljiva je Oda,
zato se je hotel o njeni lepoti prepričati na
lastne oči. Preden je stopil v njeno votlino,
si je skrbno poravnal perje in počasi odkorakal proti vilinskemu domovanju.
Takoj, ko je zagledal njen obraz, je vedel, da so govorice resnične. Oda je bila še
lepša, kot si jo je slikal v svojih sanjah. Ker
je Vodomec hotel očarati Odo, se je ponudil, da ji razkaže okolico Rimskih Toplic.
Sam veliko ve o tem, saj prebiva na obrežju reke Savinje. Oda je veselo odvrnila, da
si z veseljem ogleda okolico svojega kraja,
saj je zelo radovedna. Vodomec jo je posadil na hrbet in že sta letela nad Savinjo in
čedalje manjšimi hišami.
»Povedal ti bom zgodbo o Frideriku in
Veroniki. Peljal pa te bom do Jurkloštra.
Kasneje ti bom povedal, zakaj prav tja,« je
Vodomec razložil Odi, ko sta jadrala nad
zelenim gozdom. Oda je zatisnila oči in si
predstavljala grad na pečini. Sama je bila
lepo, mlado dekle. Ob njej pa je stal postaven mladenič. Bila je Veronika, mladenič
pa je bil Friderik.
Poslušala je Vodomčevo pripovedovanje o njuni nesojeni ljubezni, saj Friderikov oče svojemu sinu ni pustil, da bi se poročil z lepo Veroniko. Oda je še močneje
zatisnila oči in njene misli so bile sedaj pri
zaljubljencih z objokanimi očmi. Predstavljala si je, kako hudo jima je bilo, ko sta
zbežala.
Po nekajminutnem letu je Vodomec pristal na kamniti steni. Odi je razložil, da
sta prispela v Jurklošter. Tja naj bi pribe-

žala tudi Friderik in Veronika. Oda se je
razgledala po majhni vasi. Ogledala si je
gozd, ki obdaja to majhno dolino. Pogled
ji je zastal tudi na cerkvi in komaj je čakala, da si jo ogleda tudi znotraj. Vodomca je prosila, da uresniči njeno željo. Samo
prikimal ji je in se ji nasmehnil. Povedal ji
je, da ima zanjo še majhno presenečenje.
Oda je navdušeno zafrfotala s svojimi vilinskimi krilci in plosknila z drobnimi rokami.
Vodomec jo je najprej popeljal po gozdnih poteh. Prišla sta do lovske koče. Vodomec je pripravil podlogo za sedenje, da
sta si z Odo lahko privoščila piknik in uživanje v gozdovih Jurkloštra. Kasneje sta se
poučila o različnih vrstah živali, ki domujejo v tamkajšnjem okolju.
Oda pa je bila neučakana, saj si je želela izvedeti, kakšno presenečenje ji bo pripravil Vodomec.
Pospravila sta in se odpravila proti
cerkvi. Odo je zanimalo, kaj so bile te napol porušene stene. Vodomec ji je povedal,
da je bil tukaj nekoč samostan, to pa so
njegovi ostanki. Oda si je sedaj predstavljala menihe, ki prepisujejo knjige. Vodomec jo je popeljal v notranjost cerkve. Bila
je še večja, kot se je Odi zdelo. In bila je
tudi lepša, kot je pričakovala. Raznovrstne
freske so krasile njen strop in stene. Vodomec ji je nakazal, naj mu sledi. Popeljal jo
je do velike slike. Oda se je radovedno zazrla vanjo. Bila je zmedena, saj ni vedela,
kaj naj pričakuje.
Vodomec se je še bolj približal sliki in jo počasi začel odpirati. Odine oči
so postajala večje in večje in svojega
začudenja ni zmogla skriti. Kaj takšnega v
svojem vilinskem življenju še nikoli ni videla. Slika je bila namesto vrat. Za njo se
je vilo kamnito stopnišče. Vodomec je pogumno stopil nanj. Oda pa se je obotavljajoče prestopala z noge na nogo. Ni vedela,
če je res varno hoditi po zapuščenih predorih. Vodomec jo je potolažil in jo s perutjo objel. Oda je sedaj pogumneje stopila v
predor. Nekaj strmih stopnic je vodilo do
sobe. Vodomec je Odi razložil, da so tukaj
imeli menihi svoje knjižnice. Nekaj minut
sta še hodila, potem pa prispela na drugo
stran samostana.
Vodomec je Odo vprašal, ali se je zabavala. Oda mu je veselo pokimala in si želela, da bi imela še več takšnih prijateljev,
kot je Vodomec, da bi lahko še z njimi doživljala takšne nepozabne trenutke.
Odi je ta dan za vedno ostal v spominu.
Nikoli ne bo pozabila lepot Jurkloštra.
Ana Belej Kovačič, 9. a
OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice
Mentorica: Irena Mlakar

Foto: Boris Vrabec

Dekle na vrtu

zdravstvo

Zdravstveno vzgojne aktivnosti za
občane Laškega v maju
Maj se je zaključil in kar trije dnevi promocije zdravja so bili obeleženi v
Občini Laško, katere je za občane pripravil Zdravstveni dom Laško.
Spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva v vseh okoljih in v prostem času
je namen obeleževanja SVETOVNEGA
DNEVA GIBANJA, ki vsako leto poteka 10. maja. Na Nacionalnem inštitutu
za javno zdravja (NIJZ) ob letošnji obeležitvi pozornost namenjamo kolesarjenju,
ki je prijazno do okolja in koristi našemu zdravju. Redno kolesarjenje pomaga
izboljšati in ohranjati telesno pripravljenost in vzdržljivost, zlasti če kolesarimo
tako hitro, da se nekoliko zadihamo, spotimo in se nam dvigne srčni utrip. Kolesarjenje s hitrostjo 15 - 20 kilometrov na
uro je zmerno intenzivna telesna dejavnost, ki ima dokazano ugodne učinke na
zdravje. Pomaga pri uravnavanju telesne teže, krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, poleg tega pa pozitivno vpliva
na razpoloženje. Pri rednem kolesarjenju
bo čez nekaj časa opaziti tudi bolj čvrste
mišice nog in trupa, izboljšala se bo tudi
kondicija. Tako je bilo zapisano na sporočilu za medije Nacionalnega inštituta
za javno zdravje.
Zdravstveni dom Laško je svetovni
dan gibanja obeležil z izvedbo preizku-

Hura, mi imamo čiste in zdrave
zobke!
22. maja se je v Kulturnem centru Laško zaključila 29. preventivna akcija za čiste
in zdrave zobe. Učence zmagovalnih razredov enajstih osnovnih
šol občine Laško je zabavalo Družinsko gledališče Smejček z gledališko predstavo Gnilko in
Zdravko v iskanju diamantne zobne beline.
Otroke je pozdravila tudi direktorica ZD
Laško mag. Janja Knapič. Najuspešnejši razredi so prejeli priznanja za

sov hoje na 2 km v Rimskih Toplicah na
Ruski stezi in v Laškem v parku Zdravilišča Laško. V lepem sončnem vremenu je
preizkusilo svojo telesno zmogljivost 56
udeležencev .
SVETOVNI DAN HIPERTENZIJE
17. MAJ »POZNAJ SVOJE ŠTEVILKE SPOZNAJ SVOJ KRVNI TLAK«. Priporoča se, da naj si vsakdo izmeri krvni tlak
vsaj enkrat vsako leto. Zvišan krvni tlak
ali hipertenzija je pomemben dejavnik
tveganja za bolezni srca, možgansko kap,
ledvične bolezni in celo bolezni oči. Edini
način, da ugotovimo, kakšen je naš krvni
tlak, je merjenje z ustreznim nadlahtnim
merilnikom krvnega tlaka. Za razliko od
drugih bolezni, kot so glavobol ali bolečine drugod po telesu, hipertenzija nima
simptomov in jo zato imenujemo »tiha
ubijalka«.
V okviru svetovnega dneva hipertenzije smo vam v Zdravstvenem domu Laško
ponudili možnost meritve krvnega tlaka
in zdravstveno vzgojno svetovanja. Aktivnost je potekala 20. maja dopoldne v
ZD Laško, informativno točko je obiskalo 44 udeležencev.
31. maja vsako leto obeležujemo SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA. V sporočilu za medije je zapisano: Po podatkih
Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) v Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih pripisujemo rabi tobaka, umre
10 oseb. Pri nas še vedno kadi četrtina
odraslih prebivalcev, v najnovejši raziskavi pa smo med mladimi zaznali zmanjšanje kajenja. Kajenje tobaka škoduje tako
rekoč vsakemu organu v človeškem telesu in škodljivo vpliva na zdravje skozi
celotno življenje. Povezano je z razvojem

številnih vrst raka, boleznimi dihal, boleznimi srca in ožilja ter drugimi boleznimi. Opuščanje kajenja je koristno za
zdravje v kateremkoli obdobju življenja.
Več kot polovica kadilcev želi prenehati
s kajenjem, veliko jih v prvih nekaj poskusih ni uspešnih, zato jim je na voljo
pomoč pri opuščanju kajenja. Programi
opuščanja kajenja potekajo v zdravstveno vzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih
domovih po vsej Sloveniji. Kadilci, ki želijo opustiti kajenje, se lahko kadarkoli
obrnejo na najbližji zdravstveno vzgojni
center in ne potrebujejo napotitve s strani osebnega zdravnika.
Ob tej priložnosti so bili 29. maja v
Zdravstvenem domu Laško postavljeni pano in modela pljuč »Moja pljuča
- moja moč«, GSK. Obiskovalcem informativne točke smo nudili s pomočjo
NIJZ Celje svetovanje in informiranje
o kajenju, škodljivostih kajenja in virih
pomoči pri opuščanju kajenja. Informacije je poiskalo 22 udeležencev.
Zdravstveni dom Laško izvaja utečen
preventivni program za odraslo populacijo v okviru nacionalnega programa
primarne preventive. Program se izvaja
v Zdravstveno vzgojnem centru ZD Laško v obliki CINDI zdravstveno vzgojnih
delavnic in individualnih svetovanj. Na
podlagi preventivnega pregleda pri osebnem zdravniku, odkritih dejavnikih tveganja, ogroženosti za nastanek srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni, vam je
svetovana vključitev v program.
Kontaktni podatki ZVC ZD Laško:
Telefon 03 734 36 49, elektronska pošta zd-lasko.kljucevsek@siol.net

odlično umite zobe ter praktične nagrade, ki so jim jih podelile zobozdravnica
Nina Kos ter preventivni sestri Simona
Štern Skarlovnik in Irena Šeško.

Zmagovalni pokal so letos prevzeli učenci 4. razreda Zidani Most ter njihova učiteljica Jasna Koritnik. Pred odhodom domov je vsakega udeleženca
čakala zdrava malica:
rogljiček in voda. Vsi
osnovnošolci so se v tej
akciji trudili po najboljših močeh in se borili za
cilj: »Čisti zobje so moj
ponos«.
Pri organizaciji prireditve so nam bili v veliko pomoč sponzorji, ki
se jim iskreno zahvaljujemo.
Simona Štern
Skarlovnik
in Irena Šeško,
preventivni sestri

Damjana Ključevšek, dipl.m.s.
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LEKARNIŠKA PODRUŽNICA RIMSKE TOPLICE VABI
Lekarniška podružnica Rimske Toplice vstopa v drugo desetletje svojega
delovanja. V februarski številki Laškega biltena smo povzeli potek praznovanj
desetletnice delovanja, ki so bila v preteklem letu namenjena Vam, spoštovani
krajani Rimskih Toplic in okolice, ki ste
naši zvesti obiskovalci in uporabniki naših storitev. Zaradi dobrega sprejema naših prireditev smo se odločili nadaljevati
in jih pripraviti tudi letos.
V lekarniški podružnici Vam nudimo
poleg zdravil in medicinskih pripomočkov še prehranska dopolnila, sanitetne izdelke, negovalne in kozmetične pripravke, svetujemo pa Vam tudi uporabo le
teh. Prav v to področje smo letos usmerili še večjo pozornost in Vam pripravili že
kar nekaj predstavitev, ki so se vse dogajale v lekarni.
V februarju in marcu smo Vam predstavili negovalno kozmetiko KLERADERM, v aprilu pa je bila predstavitev

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

Pomoč prizadetim v lanskih
poplavah je skoraj v celoti
razdeljena
V teh dneh zaključujemo z razdeljevanjem pomoči, ki smo jo po septembrskih poplavah in plazovih namenili 32 družinam in posameznikom
laške in eni družini radeške občine.
Odobrena sredstva namenjamo za plačila stroškov, materiala in opreme.
Kot smo že pisali, so nekaterim občanom laške in radeške občine lanske
poplave in plazovi povzročili veliko materialne škode. Kakor je običajno, tudi
ob tej naravni nesreči nismo stali križem
rok. Nemudoma smo se podali v akcijo,
popisali vse prizadete, sklicali Komisijo za socialna vprašanja in elementarne
nesreče pri Območnem združenju Rdečega križa Laško v razširjenem sestavu in
pripravili predlog pomoči.
Ker pa lani narava ni prizanašala niti
drugim krajem po Sloveniji, je bil naš
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negovalne in zaščitne linije kozmetike
EUBOS.
Ponosni smo na sodelovanje s krajani
in veseli gostovanja otrok iz vrtca Laško enote Rimske Toplice, ki nas v spremstvu
vzgojiteljic pogosto obiščejo. Za njihovo
letošnje praznovanje sedemdesetletnice
delovanja jim tudi iskreno čestitamo!
V mesecu juniju – natančneje v četrtek, 18. junija, ob 19. uri, imamo predvideno predavanje KOŽA IN SONCE.
Srečali se bomo v večnamenski dvorani gasilskega doma Rimske Toplice. V
Lekarniški podružnici pa imamo v prvi
polovici junija predvideno predstavitev
negovalne in zaščitne kozmetike EUCERIN. Na obe prireditvi Vas vljudno vabimo.
V naši in seveda vaši lekarni – Lekarniški podružnici Rimske Toplice, ki je
enota Celjskih lekarn, ste vedno dobrodošli. Trudimo se delati v korist in zadovoljstvo vseh obiskovalcev lekarne.

predlog za pomoč žal prepolovljen. Zato
smo po eni strani morali prvotni predlog
preoblikovati tako, da smo upoštevali že
prejeto pomoč v obliki izrednih denarnih
pomoči CSD Laško, višino škode in siceršnje gmotne razmere, po drugi strani
pa smo poskušali poiskati druge, dodatne vire pomoči, da bi prejeta sredstva v
višini 6.850 EUR še oplemenitili. Pri tem
je sodeloval STIK Laško, ki je v Veselem
decembru svojo humano noto namenil
zbiranju prispevkov za naše občane, prizadete v poplavah. V njihov »mošnjiček«
se je nabralo 152,01 EUR, sredstva zbrana v nabiralniku Prostovoljnega gasilskega društva Laško v višini 54,57 EUR smo
prav tako namenili za pomoč v poplavah.
Za isti namen smo se dogovorili tudi s
KUD Fortuna Celje, za katerega nas je
povabil k sodelovanju dirigent glasbene
skupine Laky and the Pipes, Franc Srečko
Cizelj, da so njihov Valentinov praznični koncert obarvali dobrodelno. V nabiralnik, postavljen v Celjskem domu, se je
zbralo 31 EUR, 30 EUR pa sta prizadetim v poplavah namenili tudi Adica Razgoršek in Roža Ocvirk. Komisija je tako
razpolagala s sredstvi 7.117 EUR, ki jih je
po kriterijih razporedila med predlagane
družine za pomoč. Nekateri so prejeli pomoč tudi v prehranskih paketih.
Zavedamo se, da je naša pomoč skromna, a vendar smo bili deležni pozitivne-

»Zdravje ni vse, toda brez zdravja je vse
nič!«
Nada in Ines

Vodja Lekarniške podružnice Rimske
Toplice Nada Jazbec, mag. farm.

ga odziva vseh, ki so prejeli našo pomoč,
saj jim je ob veliki škodi in stroških vsak
evro dobrodošel. Vsem se za pomoč in
sodelovanje v imenu upravičencev iskreno zahvaljujemo.

Učenci tekmovali v znanju prve
pomoči
Tudi letos so učenci osnovnih šol laške in radeške občine tekmovali v znanju iz prve pomoči. Območno združenje Rdečega križa Laško je pripravilo že
8. območno tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol laške in radeške občine, ki smo ga izpeljali v soboto, 11.
aprila, na Osnovni šoli Marjana Nemca
Radeče. Poleg prijetnega gostoljubja so
vsem tekmovalcem in organizacijskemu
odboru namenili lično izdelana spominska darilca.
Tekmovanja se je udeležilo sedem ekip
s po šestimi člani in dvema rezervama,
kar je zelo lep odziv. Tako sta Osnovni
šoli Primoža Trubarja v Laškem in Debru imeli štiri ekipe, OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice eno ekipo, medtem ko
so gostitelji letošnjega tekmovanja, torej
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče,
sodelovali z dvema ekipama.
Ekipe so se najprej pomerile v teoretičnem znanju s pisanjem testov s področja
prve pomoči in Rdečega križa, sledil pa
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je še zahteven praktični del tekmovanja z reševanjem in nudenjem prve pomoči štirim poškodovancem s kar precej hudimi
poškodbami, ki so se zgodile v različnih situacijah.
Glede na razmeroma kratek čas priprav na tekmovanje so
ekipe pokazale izjemno dobro znanje, kar nas je še posebej razveselilo, saj so letošnje ekipe bile še uspešnejše od lanskih, kar
sta posebej pohvalila predsednica Strokovnega sveta za prvo
pomoč, krvodajalstvo in zdravstveno dejavnost pri Območnem
združenju RK Laško Nuša Konec Juričič, dr. med. in župan Občine Radeče Tomaž Režun.
Zmagala je prva ekipa Osnovne šole Marjana Nemca Radeče, druga je bila (tik za prvo ekipo) ekipa Podružnične osnovne
šole Primoža Trubarja Laško v Debru, tretja pa ekipa centralne OŠ Primoža Trubarja Laško. Prve tri ekipe so iz rok župana
Tomaža Režuna in predsednice Nuše Konec Juričič, dr. med.,
prejele pokale in priznanja, ostale ekipe pa priznanje za sodelovanje.
Ekipa iz Radeč, ki je osvojila prvo mesto, se je 22. aprila udeležila še regijskega tekmovanja ekip prve pomoči, ki je bilo v Šoštanju. Dosegli so odlično drugo mesto. Vsem še enkrat iskrene
čestitke za dosežene rezultate.

Po predavanju je sledilo še druženje in zbor članov. Vsem,
ki ste k lepemu dogodku prispevali vsak svoj delež, iskrena
hvala!
Hermina Palčnik
VRH NAD LAŠKIM
Krajevna organizacija Rdečega križa Vrh je letos že v aprilu
izvedla eno zelo pomembno nalogo, in sicer redni zbor članov
naše organizacije. Vsem prisotnim je bilo podrobno predstavljeno poročilo v zvezi z lanskoletnim delom, finančno poročilo in predlog programa dela za tekoče leto. Z udeležbo smo bili
zadovoljni, kakor tudi z njihovo razpravo in potrditvijo pestrosti plana za vnaprej. Pozdrav, vzpodbudne besede in zahvala za
dobro opravljeno delo in želja še po nadaljnjem uspešnem delu
je bilo slišati iz ust sekretarja Območnega združenja RK Laško,
Vlada Marota, kakor tudi predsednika KS Vrh, Stanka Seliča.
V nadaljevanju smo prisluhnili še zanimivemu in koristnemu predavanju z naslovom, Dejavniki tveganja za bolezni srca
in ožilja. Predavala nam je mag. Tomislava Kordiš iz Zdravstvenega doma Laško.

Marija Krajnc izraža zahvalo za predavanje Tomislavi Kordiš

Ekipa POŠ Debro z mentorico Mileno Žohar je dosegla odlično drugo mesto.

Vlado Marot

Križem in počez po Krajevnih organizacijah Rdečega
križa
JURKLOŠTER
Pravijo, da je dobro, če se znebiš vsega tistega, kar ni uporabno, kar ni lepo in kar ne prinaša sreče. A včasih – celo največkrat – temu ni tako. Kar vreči čez ramo vso navlako, ki ti greni
srečo, je težko. Ni pa težko udobno sesti na stol in prisluhniti
dobrim in plemenitim besedam, ki ti lahko veliko pripomorejo
za lepše življenje.
To se je v Jurkloštru zgodilo zgodaj spomladi, ko smo pri
Krajevni organizaciji Rdečega križa Jurklošter pripravili predavanje na temo »Za srečo v sobivanju«. Predaval je pater Karel
Gržan in napolnil dvorano Kartuzije Jurklošter. Za popestritev
je poskrbel še Miha Hliš s svojo kitaro in s pesmimi, ki so bile s
predavanjem tematsko usklajene.
Rdeča nit predavanja je bila »1-5«. Verjetno vsem tistim, ki
g. Gržanu niste prisluhnili, ni povsem jasno, kaj to pomeni: Ob
enem grajanju nekoga je potrebno le-temu povedati 5 dobrih
stvari, ki jih ima kot osebnost. V nasprotnem primeru postopoma uničuješ njegovo samozavest in zapiraš vrata sreči v sobivanju, pa naj si bo to domače okolje, služba, šola ...

8. maj je Mednarodni dan RK, od 8. - 15. maja je tudi teden
RK, cel maj pa mesec dejavnosti RK. Glede na vse to, smo poučno, prijetno in zanimivo zaključili s tem mesecem. V soboto,
30. maja, smo po dolgem času za naše člane organizirali ekskurzijo na Primorsko. Nekateri člani so na potepanje povabili
tudi svoje otroke, učence PŠ Vrh. Avtobus smo tako napolnili do zadnjega sedeža in se medgeneracijsko povezali. Ugotovili smo, da sta sodelovanje in povezanost pomembna, da nas
bogati in osrečuje in mogoče kateremu ob pogledu na otroško
igrivost vlije energije, mu da veselja in mu čas zavrti za nekaj let
nazaj. Verjetno je na naše dobro vzdušje vplivalo prijetno toplo,
sončno vreme, odlična organizacija in strokovno ter nazorno
vodenje z ogledi na vseh lokacijah ( Sečoveljske soline, SečaVrt kaktusov, odlično kosilo …). Kot zadnje smo spoznali Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli
rtič. To je kraj, kjer rastejo sanje. Je na čudoviti lokaciji, z bogato
in pestro ponudbo. Tudi mi smo se sprehodili do obale, kjer nas
je vonj morja vabil tako močno, da smo se pogumni osvežili in
zaplavali.
Marija Kotar
MARIJA GRADEC
Zbor članov naše organizacije bo v nedeljo, 21. junija, ob
10. uri, v dvorani Kulturnega doma Marija Gradec. Obogatili
ga bomo z enim zanimivim predavanjem. Na njem bodo člani
poslušali poročila preteklega leta in plan, ki med drugim poleg
rednih nalog prinaša tudi ekskurzijo v septembru na Gorenjsko.
O vsem vas bomo še obvestili, vseeno pa zapisano velja tudi kot
povabilo vsem članom in uporabnikom naših uslug.
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ŠENTRUPERT
Odbor Krajevne organizacije Rdečega križa Šentrupert in
zbor članov sta med drugim sprejela program aktivnosti za letošnje leto. Med utečene naloge, ki jih redno izvajamo, še posebej izpostavljamo organizacijo 37. ekskurzije za člane, ki bo 12.
septembra, organizacijo srečanja vseh krajanov in krvodajalcev,
prejemnikov priznanja v oktobru, še prej pa bomo 9. julija v
kraju pripravili že 25. samostojno krvodajalsko akcijo. Še posebej pa si znova želimo z novim šolskim letom oživiti delo krožka
Rdečega križa na Osnovni šoli Šentrupert.

sredstva nakažete na transakcijski račun SI56 0310- 0123-4567891 s sklicem SI00-937030 ali darujete preko SMS sporočil: za 1
EUR je MORJE na 1919, za 5 EUR pa MORJE5 NA 1919. Več,
kot bo zbranega, večjemu številu otrok in starejšim bomo lahko
namenili brezplačne počitnice.

S pomočjo akcije Rdečega križa gredo na morje
V času prvomajskih počitnic je 16 učencev laške in radeške
občine odšlo na brezplačne počitnice na Debeli rtič. Tam so
preživeli teden dni lepih in nepozabnih trenutkov, ki se jih bodo
še dolgo spominjali. Letovanje jim omogočamo s pomočjo vseslovenske akcije »Peljimo jih na morje«, zato je lepo in prav, da
k akciji prispevamo tudi mi. Prosimo vas, da tudi vi v okviru
možnosti prispevate k omenjeni akciji. To lahko storite tako, da

Vlado Marot

OBISKI TERAPEVTSKIH KUŽKOV
V DOMU STAREJŠIH LAŠKO
V Domu starejših Laško smo pričeli aktivno sodelovati z Zavodom Pet. Gre za zavod, ki izvaja program terapij s pomočjo
psa. Za sodelovanje smo se odločili zaradi zavedanja, da lahko
živali pomembno prispevajo k boljšemu počutju naših stanovalcev. Še posebej to velja za stanovalce, ki so živeli na podeželju in so se ob odhodu v dom težko ločili od svojega kužka ali
kakšne druge živali. V Zavod Pet so vključeni terapevti, ki so
pridobili dodatna znanja s področij kinologije in veterine ter
specifična znanja o stanjih in boleznih uporabnikov, s katerimi
se srečujejo.
Janja Podkoritnik Kamenšek,
vodja programa oskrbe starejših

V TRUBARJEVEM DOMU UPOKOJENCEV
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU ZAKLJUČILI
I. FAZO REKONSTRUKCIJE DVORCA
V Trubarjevem domu upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu so 28. maja pridobili uporabno dovoljenje za prvo fazo
rekonstrukcije dvorca TDU Loka. Gre
za obnovo najstarejšega izmed objektov
TDU, investicija pa je zaradi obsega razdeljena na tri ločene faze.
Prva faza je obsegala rušitev ter nadomestno pozidavo prizidka dvorca z
dograditvijo bolniškega panoramskega
dvigala in ostalih skupnih ter servisnih
prostorov, delno preureditev ostrešja in
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rekonstrukcijo talne konstrukcije 2. nadstropja oz. mansarde ter preureditev toplotne podpostaje.
V letošnjem letu načrtujejo v domu
nadaljevanje rekonstrukcije dvorca z izvedbo II. faze. Sredstva za rekonstrukcijo
zagotavlja TDU Loka iz lastnih virov.
V domu kontinuirano izvajajo obnove objektov in bivalnih prostorov s ciljem
zagotoviti stanovalcem čim višjo raven
kakovosti bivanja in obenem prijetno delovno okolje za zaposlene.

HIŠA GENERACIJ

HIŠA GENERACIJ
Trio, vrtec, golobi miru in seminar
Med 14. aprilom in 15. majem smo v
dvorani Hiše generacij Laško gostili slikarsko razstavo stanovalke Doma starejših Laško, gospe Darje Jerala, ki je svojo dušo izlila na svilo in platno. Upokojena učiteljica
angleščine svoj notranji svet odslikava preko flore in favne, katero
v zadnjem času obogati z naravnimi in okrasnimi kamni, ki sliki
dodajo tretjo dimenzijo uvida.
Osem prostovoljk Hiše generacij Laško že 7. leto zapored opravlja poslanstvo babice vrtčevskih otrok Vrtca Laško. Enkrat mesečno se odpravijo v vrtec ali pa v Hiši generacij pričakajo malčke,
s katerimi se v oktobru preko igre na novo spoznavajo, v novembru že skupaj ustvarjajo voščilnice in okraske, s katerimi v decembru skupaj okrasijo praznično smrečico. V decembru pa je tudi
čas za mini kino, kjer se v Hiši generacij sladkajo s sveže pečeno
pokovko in skupaj z Nodijem rešijo božič. V mesecu januarju si
zaželijo, skupaj s koledniki, zdravja in sreče v novem letu, februarja pa odpotujejo z vlakom v Celje, da obiščejo lisjaka Hermana
v njegovem brlogu. Marca se prepustijo rajalnim igram, aprila pa
ob lepem vremenu opravijo velik vzpon na naš 324 metrov visok
Krištof, v mesecu maju pa se po ravnini odpravijo na obisk v vrtec
Debro. V juniju pa z 2- in 3-letniki sladko in razigrano zaključijo
uspešno »šolsko leto«, v katerem je vsak otrok odnesel za popotnico del modrosti in srčnosti zlatih babic. Babice: Marija K., Marija Z., Greta, Marjeta, Ana, Jožica, Petra in Katja pa tople objeme
drobnih ročic in iskrive poglede mladih oči spravijo v svoje srce.
Drage Mačke in »mačkonki« Boža in Vesna, hvala vama za trenutke igrivosti, radoživosti in ure, ki so minile kot bi zatrepetala
metuljeva krila, v katera so se ujela vsa drobna dejanja in biseri
sreče.
8. maja je naša prostovoljka in ljubiteljska klekljarica Marija
Kamenšek odšla v Državni zbor Slovenije, kjer je prisostvovala
slavnostni seji Odbora za zadeve Evropske unije ob Dnevu Evrope, potem pa kot avtorica enega izmed 70 golobov, ki so ob 70.
obletnici konca druge svetovne vojne bili združeni v umetniški
inštalaciji: 70 klekljanih golobov za 70 let miru sodelovala na
odprtju razstave, kjer so se poklonili 70 klekljaricam iz cele Slovenije, ki so s svojim delom potrdile, da je v slogi moč in z belimi
golobi prosile vse narode tega sveta, da se vojna morija ne bi nikdar več ponovila.

oviram, ki pridejo na pot človeka. 14 PROSTOVOLJK se je nato
udeležilo prvega Festivala vina in čokolade v Podčetrtku, zvečer
pa se še preizkusilo v družabni igri activity, kjer so naši možgani bili deležni krepke telovadbe v risanju, kazanju pantomime in
razlaganju besed. Nedeljo dopoldan smo namenili spoznavanju
nove tehnike ozaveščanja in sproščanja: Access Bars, ki nam jo je
predstavila Daria Doreni. Druga drugi smo s pomočjo dotikov s
prsti na naših glavah sproščale napetosti in si izboljšale splošno
počutje.
Petra Šuster - koordinatorka aktivnosti

POMOČ DRUŽINI NA DOMU SOCIALNA OSKRBA
Če se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorete
oskrbovati in negovati sami, želite pa živeti doma, lahko pokličete
Center za socialno delo Laško (Hiša generacij Laško)
na telefonsko številko
03/734-18-80 ali 041-415-021.
Obiskali vas bomo na domu in se dogovorili za
oblike pomoči pri negi in gospodinjskih opravilih.

ALI ŠE ZNAM VOZITI VARNO?

9. in 10. maja sta Hiša generacij Laško in Medgeneracijsko
društvo za kakovostno starost Laško že 10. leto zapored pripravila
dvodnevni strokovni seminar za svoje prostovoljce, kot priložnost za dodatna spoznanja, hkrati pa kot nagrada za številne prostovoljske ure, ki jih opravijo za dobro sočloveka. Letos je glavna tema prvega dne bilo ravno prostovoljstvo - njegove prednosti
in slabosti, ohranjanje prostovoljske kondicije in notranji vzgibi,
ki pripeljejo do tega, da se človek odloči, da opravlja delo v svoje in sočlovekovo zadovoljstvo in pri tem tudi ostaja, kljub vsem

Avto moto društvo Laško vsako leto v oktobru v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Laško ter Centrom starejših, Hišo generacij organizira brezplačno svetovalno-poučno predavanje na temo
»Ali še znam voziti varno?«, ki je namenjena predvsem starejšim voznikom oziroma vsem voznikom, ki bi želeli obnoviti svoje teoretično znanje o cestno prometnih predpisih
ter praktično znanje vožnje. Predavanje vodi izkušeni inštruktor vožnje iz AMD Laško in bo organizirano v Centru
starejših, Hiši generacij.
Informacije na telefonski številki 03 734 18 80, 051 436
240 ali na e-mail: center.starejsih@siol.net.
Jasna Kermelj
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vzgoja in izobraževanje

V vrtcu praznujemo
Letos naša občina praznuje 70. obletnico organizirane
vzgoje in izobraževanja. V
Vrtcu Laško smo sprejeli odločitev, da jo bomo prebivalcem občine in obiskovalcem
predstavili na poseben način; v muzeju si lahko ogledate razstavo starih fotografij
s področja vzgoje, iz izložb v
Laškem vas pozdravljajo stare igrače, ki bodo marsikoga
odnesle nazaj v svet otroštva, obletnico pa smo počastili tudi s
posebnim dogajanjem v vseh enotah. Praznovali smo skupaj z
otroki in starši.
V enoti Laško smo veliko časa namenili vajam za nastope in
načrtovanju popestritve programa. Otroci so z veseljem sodelovali, da bi se čim bolje pokazali pred starši.

V vrtcu Debro smo praznovali …
16. maja smo tudi v enoti Debro pripravili prireditev ob
70-letnici vzgoje in izobraževanja v občini Laško. Praznovanje
je bilo namenjeno otrokom, ki obiskujejo naš vrtec in staršem,
vsebina pa je bila malo drugačna.

Pripravili smo nastop otrok, predstavila se je vsaka skupina.
Pod vodstvom gospe Hermine Lipar smo se strokovne delavke
malo »pomladile« in prikazale prisotnim učenje nove pesmice.
»Naučile«, zapele in zaigrale smo ljudsko Prišla je miška iz mi-

Na dan prireditve nas je hotel sicer premagati dež, a se nismo dali. Starši so pripeljali otroke, ki smo jih vzgojiteljice in
vzgojitelj sprejeli in jih odpeljali v igralnice, kjer so potekale še
zadnje priprave za nastop, starše pa smo napotili v telovadnico, kjer smo jim pripravili stole za ogled nastopa. Nastopali sta
po dve skupini enakega starostnega obdobja skupaj, in sicer od
najstarejših do najmlajših otrok. Predstavili so se s petjem in
plesom. Staršem in vzgojiteljem se je videlo, da smo ponosni na
odlične izvedbe. Po nastopu vseh skupin smo starše in otroke
povabili eno nadstropje višje, kjer so se lahko v petih različnih
igralnicah srečali s petimi različnimi »delavnicami«. Najprej so
otroci v »banki« dobili denarnice z različnimi barvami žetonov,
potem pa so se skupaj s starši napotili v igralnice; v prvi so si
lahko ogledali lutkovno igrico, ki je doživela več uprizoritev, v
drugi so vstopili v frizerski salon, kjer so si polepšali pričeske,
v tretji so s pomočjo vzgojiteljic spoznavali in igrali na različna
glasbila, v četrti so pod vodstvom vaditeljice plesali zumbo, v
peti pa so se posladkali z različnimi vrstami peciva. Starše smo
malce razvajali tudi s kavico. Vsi, ki so prireditev obiskali, so se
prav lepo in brez nastanka gneče razporedili po vseh delavnicah. Zaposleni smo z dobro voljo pripravljali vse potrebno in se
z veseljem posvetili obiskovalcem, ti pa so naše delo pohvalili in
vzdušje je bilo res prekrasno. Počasi se je bližal zaključek prireditve, ob kateri smo začutili, da res znamo in zmoremo skupaj
pripraviti odlično sobotno dopoldne.
Sabina Šmauc
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šnice. Svoj prispevek so dodali tudi starši, saj so prisotne prijetno presenetili z dramatizacijo pravljice Muca Copatarica. Na

koncu smo se posladkali z domačimi slaščicami, ki so jih pripravile naše kuharice v POŠ Debro in sladoledom. Veselo druženje smo zaključili z ugotovitvijo, da kljub temu, da nam je ponagajalo vreme in smo prvoten načrt dogodka morali spremeniti,
saj ga nismo mogli izvesti zunaj, je bila prireditev vesela, zabavna in uspešna.
Vse zaposlene v vrtcu Debro pa se še enkrat zahvaljujemo
gospe Hermini Lipar za sodelovanje ter staršem, ki so vložili
veliko pozitivne energije in nenazadnje svojega prostega časa v
pripravo in izvedbo dramatizacije. Odlični ste bili! Skupaj smo
lahko ponosni na takšno sodelovanje.
Jerica Laznik Mokotar,
dipl. vzg., vodja enote Debro

vzgoja in izobraževanje

Črmljev žur
Toplo sonce je na okna našega vrtca
privabilo prve žuželke iz narave. Otroci
so jih z velikim zanimanjem in navdušenjem opazovali in spoznavali. O njih so
prepevali pesmi, poslušali zgodbe, mali
plesni ustvarjalci pa tudi plesno upodabljali.
Čmrljev žur so plesno upodabljali otroci stari 3 - 5 let na območni plesni reviji »ZAVRTIMO SE« v Laškem, ki se s
plesom radi izražajo in preko njega raziskujejo samega sebe. V tej plesno-gibalni igri so se otroci neizmerno zabavali
in se obenem ustvarjalno plesno izražali po svojih sposobnostih. Plesna zgodba
ČMRLJEV ŽUR je bila povezana s samo
plesno otroško domišljijo, saj so jo otroci
delno oblikovali tudi sami.

Veselili so se svojega plesnega dosežka
na odru, saj so z nastopom navdušili in
razveselili svoje starše, ki pa so naši največji oboževalci in nam dajejo navdih za
naše nadaljnje plesno ustvarjanje. Nagradili so nas z močnim aplavzom in z nasmeški na obrazih. To pa je za nas najlepša in največja nagrada. Hvala!

Vedele smo, da je Petra ustvarjalna, vendar nismo slutile, da je tako spretna pri
oblikovanju klobukov.
V novembru je Petra izdelala klobuk
za sodelavko, ki je praznovala rojstni
dan. Ob pogledu na ta klobuk je padla
odločitev, da bomo na 4. angleškem pikniku na livadi pri treh sekvojah v maju
2015 nosili klobuke iz odpadnega materiala, ki jih bomo izdelali v Vrtcu Ostržek
Rimske Toplice. Za starše smo 7. 5. organizirali delavnico za izdelavo klobukov,
ki jo je vodila Petra. Seveda pa smo Petro
spodbudile, da naj pripravi klobuke za
razstavo. Petra je ta izziv sprejela, 14. 5. je
v Rimskih termah na razstavo postavila
prve klobuke. Za predstavitveno zgibanko ob razstavi je Petra zapisala: »Pozdravljeni, opazovalci! Klobuke so oblikovale
moje roke v sodelovanju s pisanim dogajanjem v glavi, ki zaradi mešanice prednikov v moji krvi trmasto vztraja pri
nepopolnosti in raztresenosti. Po drugi
strani pa so mi v zvezde zapisana praktičnost in trmoglavost. Ja, ni mi lahko …
Ko ti življenje ponudi limone, si naredi
limonado (tako pravijo). In če imaš hrčkov sindrom (precej huda bolezen) - kar
pomeni, da si od prejšnjega prehlada v
omaro pospravil škatlice robčkov (ker so
na njej čisto preveč lepi motivi za v smeti), mašne vseh rojstnodnevnih daril (minimalno pomečkane), ovijalni papir (s
kičasto kičastimi rožami na njem) in precej hudo željo po klobuku, pač namešaš
tisto limonado. Popolni smo v svoji nepopolnosti. Niti en »klobuk« ni popoln.
In ni mu treba biti. Tisti, ki ga bo imel
rad, ga bo ljubil v vseh njegovih odklonih. Z mašnico ali brez in če še ne veste:
»Lepota je v očeh opazovalca.«

Irena Čelešnik Matek,
mentorica plesne dejavnosti
v vrtcu Debro

Klobuki, klobuki
Črni, rdeči, pisani, razigrani, elegantni. Klobuki za različne priložnosti so
ščit pred vremenom in modni dodatek.
Klobuki iz različnih materialov, klobuki
z zgodbo o ustvarjalnosti in izvirnosti.
Predstavljam vam zgodbo o ustvarjalki klobukov, ki so nastali iz odpadnega
materiala. Petra Medvešek je na 3. angleškem pikniku družin v mesecu maju
2014 nosila klobuk, ki si ga je izdelala iz
odpadnega materiala. Sodelavke smo bile
presenečene nad njeno ustvarjalnostjo.

Razstavljeni klobuki so narejeni iz odpadnega materiala, ki bi ga mnogi zavrgli
kot odvečno šaro. Petri je uspelo, z veliko mero ustvarjalnosti – spretnosti oblikovati klobuke, ki so elegantni, svečani,
pravljični, ki so nekaj posebnega. Petrini
klobuki so nekaj posebnega tudi zato, ker
dokazujejo, da je mogoče iz odpadnega
materiala narediti pokrivalo, ki ga lahko
nosimo tudi v javnosti, seveda, če smo
dovolj pogumni.

Petra oblikuje klobuke z ljubeznijo in v
vsakem klobuku je del nje. Petra ni znana oblikovalka klobukov, vendar menimo, da bi lahko svoj talent izkoristila in
predstavila širši javnosti. Verjamemo , da
bi njeni klobuki bili zanimivi tudi samemu angleškemu dvoru. To njeno nadarjenost sodelavke v Vrtcu Ostržek Rimske Toplice podpiramo in ji želimo, da bi
zaživela svoje sanje. Petra zna iz grdega
račka (odpadnega materiala) narediti –
ustvariti laboda (klobuk).Ob prvi razstavi klobukov ji čestitamo.
Za sodelavke zapisala
Jelka Kapun, dipl. vzg.

Plesne norčije
Ples je skrit globoko v moji duši. Moje
življenje je povezano s plesom. Velikokrat si želim, da bi lahko življenje plesala, tako kot reka, ki pleše svoj ples od izvira do izliva. Ples mi daje priložnost, da
skupaj z otroki ustvarjam in jih vodim v
svet plesnega ustvarjanja in poustvarjanja. V srcu verjamem, da je ples tisti, ki
nam daje moč, energijo, samozavest, nas
povezuje, bogati in nam vedno daje nove
možnosti, priložnosti in izzive. Ples nas
uči za življenje.

Za nami je 31. območna revija plesnih
skupin »Zavrtimo se« v Laškem. Za
mano je 31 plesnih let, 31 nastopov na
občinskih plesnih revijah, 31 koreografij,
31 generacij otrok in njihovih staršev. 31
čudovitih plesnih let, ki sem jih poklonila otrokom, gledalcem, staršem in sebi.
Plesala sem del življenja kot Jelka vzgojiteljica.
Letos so plesalci iz Vrtca Ostržek Rimske Toplice predstavili plesno miniaturo, ki smo jo poimenovali: Plesne norčije. Plesna miniatura je bila grajena na
raziskovanju otroške domišljije, kar je
otrokom omogočalo, da so na začetku
in na koncu miniature uporabili lastno
telo in glas. Otroci so se dobro odzivali na glasbo, tolkala in ritem. Vse to pa
je plesno miniaturo naredilo zanimivo
in razigrano. Plesne norčije so mladi plesalci odplesali tako prepričljivo in dobro,
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da so jih predstavili še na regijski reviji
plesnih skupin V plesnem vrtincu, ki je
bila v Laškem 17. 5. Mladim plesalcem iz
Vrtca Ostržek Rimske Toplice čestitam
za plesne uspehe, staršem pa se zahvaljujem, da so otroke spremljali na nastope.
Vsem 31. generacijam plesalcev pošiljam plesni pozdrav!
Jelka Kapun, dipl. vzg.

Obisk princese Viktorije
Pozdravljeni prijatelji zgodb. Predstavljamo vam zgodbo o prihodu princese
Viktorije v Rimske terme. Za ta obisk se
je odločila, ker se je želela udeležiti 4. angleškega piknika družin na livadi pri treh
sekvojah, si ogledati zdravilišče in posaditi sekvojo. Kljub dežju se je ta svečani
dogodek zgodil v soboto, 16. 5. Točno ob
10. uri so fanfare pred glavnim vhodom
hotela Rimski dvor najavile pomemben
obisk. Prišla je princesa Viktorija in njeno
spremstvo iz dvora Vrtca Ostržek Rimske
Toplice. S seboj je imela vrtnarje, ki so
na lesenem vozičku pripeljali 6 let staro
sekvojo, ki je bila vzgojena v drevesnici
Omorika. Princeso Viktorijo je sprejel in
pozdravil direktor Rimskih term Valery
Arakelov. Povabil jo je v hotel in pridružilo se je tudi spremstvo. Vsi so se zbrali v kongresni dvorani. Po uvodni glasbi
je Valery Arakelov nagovoril vse zbrane.
Po pozdravu rimskega senatorja je sledil
kulturni program, ki so ga oblikovali vsi
otroci iz dvora – Vrtca »Ostržek« Rimske Toplice. Vila sekvoja je predstavila zgodbo o Treh sekvojah, ki rastejo na

Zeleni Jurij uspešno odgnal zimo
Če ste v petek, 24. aprila 2015, med
sprehajanjem po ulicah Laškega srečali
razigrane pastirje in pastirice, ki veselo in glasno trobijo ter prepevajo pesmi,
ste vsekakor srečali Zelenega Jurija in
njegove spremljevalce.
Obhajanje Zelenega Jurija je star običaj, ki ga v Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško obhajamo že dolgih 26 let in
bo torej kmalu praznoval 30. obletnico.
Na ta dan se fantje oblečejo kot pastirji
in z očeti, s strici in z dedki naredijo palice, rogove in piščali, s katerimi potem
ponosno trobijo. Svoje odlične rogove
na koncu pokažejo tudi sodnikom in ti
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livadi. »Ta velika drevesa so bila posajena 1879. leta, v spomin na obisk angleške princese in pruske prestolonaslednice Viktorije Adelaide Mary Louise, ki je
počitnikovala v Rimskih Toplicah 1879.
leta.« Prisotnim pa je tudi zaupala, da je
princesa Viktorija iz dvora Ostržek Rimske Toplice pripeljala sekvojo. To sekvojo bo posadila v Vladimirjevem parku,
kjer je urejeno otroško igrišče, v spomin
ob 70-letnici Vzgoje in izobraževanja v
Občini Laško. Direktor Valery Arakelov je svečano obljubil, da bo lepo skrbel
za drevo in prejel tudi svečano listino o
sekvoji. Nato je sledil še zaključni ples in
fanfare so najavile konec. Ker je zaradi
slabega vremena 4. angleški piknik družin na livadi odpadel, je sledilo skupno
druženje v hotelu. Za sladke dobrote in
pijačo je bilo poskrbljeno. Pisale so se dopisnice in na ogled je bila razstava klobukov Petre Medvešek. Vsi, ki so se nam
pridružili, so v oblikovanju nove zgodbe
o obisku princese Viktorije zelo uživali. To lepo zgodbo so oblikovali otroci s

prepevanjem pesmic in rajalnimi igrami.
Strokovne delavke Vrtca Ostržek Rimske Toplice so poskrbele za kostumsko
urejenost otrok, poudarek je bil na klobukih. Sooblikovalci kulturnega dogodka so bili tudi: Florjan Ajdnik – kitara,
Žiga Krajnc in Tomaž Bračko – trobenta,
Ana Belej Kovačič – flavta, Valery Arakelov – direktor družbe Rimske terme, Saša
Omahna, Peter Strnad. Hvala gostitelju
in njegovim zaposlenim za gostoljubje in
prijaznost.
Za trenutek smo pobegnili v zgodbo,
ki se je oblikovala s srcem in se lahko
spremeni v pravljico. Pravljice pa so tiste,
ki nam božajo dušo in srce. V pravljicah
je vse mogoče. In kaj je najlepše v pravljicah? To, da ljubezen in dobro premagata zlo. Hvala vsem, ki ste nam pomagali
oblikovati to lepo zgodbo, verjamemo, da
se ta zgodba lahko spremeni v pravljico.
Zazvonil je zvonec in naše zgodbe je konec.

ocenijo, kateri trije rogovi so najdaljši.
Zmagovalci dobijo nagrado. Deklice ta
dan preživijo nekoliko drugače. One nadenejo krilo in spletejo kite. S pomočjo
mamic, babic in tet spletejo venčke, ki si
jih potem nadenejo na glavo, in na travnikih izdelajo prekrasne šopke rož, ki jih
potem z radostjo in iskricami v očeh delijo mimoidočim, da bi tudi v njihovih
domovih pregnale zimo in pritegnile pomlad.
Ko zjutraj učenci pridejo v šolo, se
najprej okrepčajo s pravim domačim zajtrkom, ki ga sestavljajo pečena jajca in
domač kruh. Zatem se odpravijo na šolsko dvorišče, kjer pričakajo Zelenega Jurija. Z njegovim prihodom se začne povorka, ki jo spremljajo glasovi harmonik
in trobljenje rogov. Parada od osnovne
šole krene proti Pivovarni Laško, kjer je
prvi postanek, zaslišijo se prve pesmi in
tem sledi tudi prva košara dobrot. Spre-

vod se po mestnih ulicah nadaljuje do
trgovine Tuš, kjer Zelenega Jurija in njegovo spremstvo sprejmejo nasmejane
trgovke. Zatem se sodelujoči odpravijo
mimo slaščičarne Refik in se ustavijo pri
cerkvi. Na koncu Zeleni Jurij le še popelje
povorko na dvorišče pod Občino Laško,
kjer jo pričakajo župan Franc Zdolšek in
njegovi sodelavci. Pri tem je vedno zelo
pestro, saj vsi učenci od prvega do četrtega razreda OŠ Primoža Trubarja Laško,
PŠ Debro, PŠ Rečica in učenci nižjega izobrazbenega standarda odplešejo ljudske
plese. Mimoidoči si lahko ogledajo tudi
dve stojnici, na katerih prikazujejo izdelavo piščali, rogov, »prdcev« in venčkov.
Poleg tega lahko na tekmovanju za najdaljši rog navijajo za svoje favorite in jim
tako vlijejo še dodatno moč.
Laško z jurjevanjem privablja tudi turiste iz bolj ali manj oddaljenih mest.
Med njimi je tudi gospa Mery Zupan –

Za majhne in velike zapisala
Jelka Kapun, dipl. vzg.

vzgoja in izobraževanje
Wildman, ki vsako leto pride iz Ljubljane, da si ogleda ta običaj. Tudi gledalci
in gledalke, ki smo jih malo povprašali o
jurjevanju, so nam odgovorili, da si zelo
želijo, da bi se ta običaj ohranjal in da bi
tudi njihovi otroci, vnuki in pravnuki še
tako naprej ohranjali zgodovino, ker jih
veliko od njih ni imelo možnosti, da bi
sodelovali na jurjevanju.
Rajanje smo tako uspešno zaključili in
absolutno odgnali zimo, saj je takoj zatem

posijalo pravo spomladansko
sonce in mi smo z nasmehom
na obrazu, s polnimi košarami
dobrot ter s torbami, obteženimi s sladkarijami, odšli domov.
Obljubili smo, da bomo dogodek še ponovili in tako izpolnili
želje gledalk in gledalcev.

Vrhunski rezultat

razstavo otroških del iz vse Slovenije pripeljemo v naš kraj in vam jo predstavimo. Razstava se nahaja v Knjižnici Laško, v Hiši generacij ter na OŠ Primoža
Trubarja – oddelek NIS. Ogledate si jo
lahko do 22. 6. 2015.

Pri kemiji že tretje šolsko leto zapored
pripravljajo odlične raziskovalne naloge.
Pod vodstvom mentorice Milene Žohar
in somentorja Marka Jerana se za takšno
raziskovalno delo, ki terja veliko časa,
osebne zavzetosti, eksperimentiranja in
nenazadnje kemijskega znanja, odločajo
učenci, ki jih neznana področja iz sveta
molekul in atomov še posebej zanimajo.
Tako smo letos že poročali o odličnem
uspehu Klare Hohkraut, ki je osvojila
srebrno priznanje na državnem tekmovanju, ter o bronastih priznanjih, ki sta
ju prejeli Lea Lešek Povšič in Larisa Ortl.
Tudi lani so se raziskovalnih nalog iz
kemije in biologije lotili trije učenci. Največji uspeh je dosegel Nik Kajtna iz 9.a
PŠ Debro, ki se je s svojo nalogo z naslovom Razvoj in uporaba reakcijskega sistema na osnovi kemiluminiscence za ciljane forenzične aplikacije uspel uvrstiti
med šest najboljših mladih raziskovalcev
v Sloveniji. Zato smo lahko izjemno ponosni, da je raziskovalni ekipi uspel veliki met – izbrana naloga bo predstavljena
v mednarodni konkurenci na Olimpiadi
EU Contest, ki bo letos v Milanu. Naloga bo predstavljana v angleškem jeziku in
bo ponesla ime naše šole po vsej Evropi.
Zelo smo ponosni na mladega raziskovalca, njegovega velikega uspeha pa ne bi
bilo brez neutrudne mentorice Milene
Žohar in Marka Jerana, ki je bil tudi učenec debrske šole, danes pa je zelo uspešen študent kemije. Iskrene čestitke!
Irena Namestnik

»Igraj se z mano«
Učenci prilagojenega programa smo se
28. 5. udeležili 9. mednarodnega festivala
»Igraj se z mano«, ki je potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani. Predstavili smo
se z igro »Pomlad ima skrbi« ter sodelovali v različnih zanimivih in ustvarjalnih
delavnicah.
Sodelovali smo tudi v istoimenskem
likovnem natečaju ter se odločili, da

Katja Pajk, 7.b MŠ Laško
Foto: Stella Tretnjak

Sara Sakić s POŠ Debro – Ajda z Nasvidenje, zlati svet in Sara s Črnimi ovcami.
Obema avtoricama iskreno čestitamo.
Dragica Brinovec in Mojca Povše
Foto: Sara Sakić in Ajda Kostevc

Recital poezije

Učenci in učiteljici NIS-a

Priznanji s posebno omembo

23. aprila je bila v organizaciji Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih
– v Festivalni dvorani v Ljubljani zaključna prireditev, kjer so podelili nagrade in
priznanja najboljšim udeležencem literarnega natečaja Bodi pisatelj za učence
drugega in tretjega triletja. Organizatorji
so bili nad odzivom mladih literatov navdušeni, saj so prejeli več kot 180 različnih literarnih del iz 60 osnovnih šol iz vse
Slovenije. Deset najobetavnejših mladih
pisateljev je prejelo priznanja s posebno
omembo. V to druščino najboljših sta se
uvrstili tudi osmošolki Ajda Kostevc in

19. maja je bil v Knjižnici Laško izjemen literarni dogodek z naslovom Recital poezije, ki so ga pripravili učenci
OŠ Primoža Trubarja Laško in PŠ Debro pod vodstvom učiteljic Dragice Brinovec in Mojce Povše. Svoje pesmi sta brali
osmošolki iz Debra Eva Kodrin in Ajda
Kostevc. Eva se je preteklo šolsko leto
udeležila literarnega natečaja za osnovnošolce. Njene pesmi so bile uvrščene v
zbornik, medtem ko je Ajda aprila dobila
nagrado literarnega natečaja Bodi pisatelj
in se uvrstila med deset najobetavnejših
mladih pisateljev s posebno omembo.

Pesmi so interpretirale Eva Kodrin,
Tjaša Gradišnik, Tajda Velikonja, Barbara Grešak, Katja Pajk, Eva Vujasinović,
Tatjana Terbovc, Anja Stopar, Nina Teršek, Lea Lešek Povšič, Nataša Grešak in
Ajda Kostevc.
Poezija si je na prireditvi podajala roko
s petjem. Ubrani glasovi MPZ z zborovodkinjo Matejo Škorja so prepevali slovenske ljudske in umetne ter zimzelene
slovenske pesmi, ki opevajo pomlad in
ljubezen. Kot solistki sta se predstavili
obetavni mladi pevki Nina Melin in Ajda
Kostevc. Iskrene čestitke vsem za tako
lep in umetniško bogat program, ki je
obiskovalce zelo navdušil.
Irena Namestnik
Foto: Boštjan Vrščaj
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Zlati priznanji na državnem
tekmovanju
Turistični krožek iz OŠ Primoža Trubarja Laško se je 14. aprila v Celju udeležil državnega tekmovanja »Turizmu
pomaga lastna glava« na temo »Laški
perkmandeljci«.

Naša turistična zgodba je nastala v sodelovanju s Francem Napretom, ki nas je

Velenje – Aškerc – Rimske Toplice
Učenci in mentorica OŠ Antona
Aškerca Velenje Martina Hribernik so
aprila obiskali našo šolo na dan, ko se
je na naši šoli odvijal EKO dan. Sodelovanje med šolama sega v leto 2006 – v
Aškerčevo leto.

sprejel v rudarskem muzeju v Hudi Jami
in nam predstavil rudarjenje v tamkajšnjem rudniku. Nato smo se odpravili v
Rudarski muzej Laško, kjer smo dobili
veliko uporabnih informacij od Tomaža in Aljaža Majcna ter posneli tudi film.
Zanimiva in za našo temo zelo uporabna
je bila tudi pripoved Olge Šola, hčere iz
rudarske družine. Povezali smo se tudi z
Vilo Monet za izvedbo zaključne prireditve s »knapovsko« malico, ki bi jo pripravili.
Ob prepletu vseh informacij smo oblikovali razgibano turistično ponudbo za
otroke, ki sicer že ob besedi muzej zdolgočaseno obračajo oči. Predstavljena je
skozi otroške oči, začinjena z navihanim
Perkmandeljcem, s skokom čez kožo in z
zabavnimi igrami ter s »knapovsko« malico. Pripravljeni smo jo izpeljati s skupinami do dvajset otrok. Čakamo povabila.
Bili smo izjemno uspešni, prejeli smo
kar dve zlati priznanji: za sodelovanje na

29. državnem festivalu »Turizmu pomaga lastna glava« in za najboljšo projektno
nalogo. Kot dobitniki zlatih priznanj smo
se 21. aprila udeležili še zaključnega tekmovanja v Mariboru.
Za predstavitev turistične zgodbe so
poskrbeli člani turističnega krožka: Gaja
Lapornik, Neja Lapornik, Zarja Nemec,
Katja Pajk, Tajda Velikonja, Tilen Pasarič, Jon Bezgovšek, Nastasija Uratarič,
Barbara Lokovšek, Lea Lešek Povšič in
Taja Padežnik, za izvirno sceno pa člani tehnično-likovnega krožka in nadarjeni na likovnem področju Jakob Pirš,
Rok Planko in Luka Šrgan. Jakob Pirš je
bil obakrat tudi naš fotograf. Kot izvrstna
snemalca sta se izkazala Matija Podbreznik in Jan Zorko. Učence smo pripravile in vodile mentorice Anita Drnovšek,
Mojca Povše in Slavica Šmerc.

nečaka Avgusta in se posladkali z okusno zeliščno frtajlo in doma pridelanim
sirom. Obisk na domačiji so izkoristili
tudi za snemanje oddaje, kar počnejo velenjski novinarji zelo dobro in profesionalno. Oddajo si lahko ogledajo tudi naši
učenci na spletni strani velenjske šole. Pri
Aškerčevem obeležju na Globokem pa
so naši učenci pripravili kratek kulturni
program, ki so ga prav tako posneli. Druženje so nadaljevali v šoli in se po kosilu
in predaji daril odpravili domov.
Seveda je obveljal dogovor, da se naslednje leto spet srečamo, takrat v Velenju.

Loki. Vznemirjenje je bilo veliko tako pri
meni kot pri tistih, ki so na obisk velike
umetnice literarnih del čakali v šoli. Gospa Neža me je že čakala in odpravili sva
se na pot. Med potjo je opazovala lepote
narave in pokrajine ter obujala spomine
na svojo domačo pokrajino. Ob prihodu v šolo so jo pred šolo najprej pozdravili najmlajši otroci iz vrtca, medtem ko
so ostali čakali v jedilnici in že bili pripravljeni na nastop. Za dobrodošlico smo
zapeli nekaj njenih pesmi, povedali recitacije in tudi ob petju ljudskih pesmi zaplesali. Na obrazu literarne umetnice se
je prikazal nežen nasmeh, ki je pričal o
njenem velikem zadovoljstvu. Učenci so
ji zastavljali vprašanja o njenih literarnih delih in življenju v otroških letih. Iz
njenih pripovedi smo spoznali, da njena
življenjska pot ni bila posuta s cvetjem.
Odraščala je v skromnosti, zato je njeno
vodilo, da je v življenju potrebno delati.
Poslovili smo se z željo, da se še kdaj srečamo. To je bil za nas izjemen dogodek,
ki tudi v spominu ne bo zbledel.

Milena Suhodolčan

PŠ JURKLOŠTER
Obisk Neže Maurer

Naši učenci so imeli nalogo, da sosošolcem razkažejo šolo, se pohvalijo z obnovljeno šolo in z novim prizidkom, ki
smo ga dobili septembra 2014. Sprehodili so se po Aškerčevem parku ob šoli
in preverili, kako rasteta češnji, ki so
ju družno posadili leta 2006. Po pogovoru v novi knjižnici so se odpravili na
Aškerčevo domačijo na Senožetah, kjer
so prisluhnili razlagi pesnikovega pra-
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Že kar nekaj časa je bila moja skrita želja, da bi na našo šolo ob zaključku
bralne značke povabili kakšnega literarnega ustvarjalca. Ko sem po
naključju izvedela, da v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu prebiva znana slovenska
pesnica in pisateljica gospa
Neža Maurer, sem stopila v
kontakt z njo. Obljubila je, da
nas bo obiskala, le prevoz bo
potrebovala. V toplem majskem jutru sem se odpravila po ovinkasti cesti pobočja
Lisce, čez Rudo in Breg proti

Slavica Šmerc, vodja projekta
Foto: Jakob Pirš

vzgoja in izobraževanje/mladi

PŠ SEDRAŽ
Plesni utrinki
Ples je dejavnost, ki se ji učenci na naši
podružnični šoli vsako leto zelo radi in
v zelo velikem številu pridružijo. Letošnje šolsko leto pa je bilo za nas še posebej
zaznamovano s plesom.
Šolsko leto smo pričeli z oktobrskim
nastopom na prireditvi Pika miga v Velenju, kjer smo za plesno miniaturo »Kako
nastane mavrica« osvojili zlato priznanje JSKD Slovenije, nadaljevali z novoletno plesno produkcijo, ki so jo ustvarjali
prav vsi učenci naše šole, za letošnjo pomlad in plesno revijo pa smo pripravili
povsem novo plesno miniaturo, ki smo jo
poimenovali »Akvarijski utrinki«. Plesne
revije se je udeležilo 26 učencev od skupno 33 na naši šoli.
S to točko smo se predstavili tako na
območni plesni reviji Zavrtimo se aprila letos, kot tudi na regijski reviji plesnih
skupin 20. maja v Laškem, kamor smo se
uvrstili.

Naša letošnja točka je, kakor je razvidno z njenega naslova, prikazala utrinke
iz akvarija oziroma kaj se v njem dogaja
in kdo v njem prebiva. Imamo plesalce,
ki ponazarjajo alge, ki v zelenih kostumih gibalno valovijo po prostoru. Pridruži se jim še školjka bisernica ter različne, hitre in pisane ribice, ki poskrbijo za
gnečo v akvariju.
Učenci so svojo točko ustvarjali skupaj
z mentorico, v skupinah, pa tudi posamezno, saj so del plesne miniature ustvarili individualno in vanjo dahnili vsak svoj

Novice ŠKRATA LENARTČKA
POVEJ MI, MALI SLADKOSNED
KDO PRIPRAVLJA V PANJU MED,
KDO NABIRA NEKTAR, CVETNI PRAH
VČASIH S SVOJIM ŽELOM VZBUJA STRAH.

Na aprilski škrat Lenartovi delavnici smo gostili čebelarja
g. Blagotinška in g. Šolarja, ki sta nam predstavila življenje
čebel in njihove izdelke. Na koncu smo se medeno posladkali
z različnimi vrstami medu. Hvala obema za slikovito predstavitev življenja in dela čebel.

pečat. Plesna miniatura je bila zelo lepo
sprejeta in najbolj smo se veselili pohval
in aplavza staršev in prijateljev.
Pozitivne kritike nam dajejo vedno
nove zagone in porajajo nove ideje za plesno ustvarjanje, zato vas v prihodnje prav
gotovo še razveselimo in presenetimo.
Vsem plesalcem - učencem Podružnične šole Sedraž pa še enkrat čestitamo
za njihove izjemne dosežke!
Maja Lapornik,
mentorica plesnega krožka

Zadnja delavnica v mesecu maju je bila glasbeno obarvana. Prisluhnili smo glasbeni pravljici iz Živalskega karnevala. Predstavila so se nam glasbila. Na nekatera smo lahko
tudi zaigrali. Ob poskočnih taktih glasbe se je pelo in plesalo.
Hvala Heleni Jeretina, Neji Lapornik, Žanu Ulagi in Nicku
Čuberju za odigrane takte ter predstavitev glasbil in pomoč
pri muziciranju.
Škrat Lenart se odpravlja na počitnice.

Škrat Lenart

Jasna Lapornik
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Glasba ne pozna meja
Pihalni orkester enote Laško z dirigentom Markom Razborškom že peto leto
zapovrstjo pripravlja koncert z naslovom

Plesni utrinki
V leto 2015 smo z Glasbeno šolo Laško-Radeče (oddelek sodobni ples) zakorakali z izjemno veliko vneme, želje po
ustvarjanju in z visoko zastavljenimi cilji. Zelo pridni smo bili že v januarju saj
smo v obeh enotah, v Laškem pod mentorstvom Špele Medved in Radečah pod
mentorstvom Aje Zupanec, izvedli plesni
predstavi z naslovom »SPOMINI OŽIVIJO«.
Takoj za spomini pa se je odvrtelo 31.
Državno tekmovanje plesnih ustvarjalcev OPUS 1, ki je potekalo 11. in 12. 4. v
Ljubljani. Tekmovanje vsako leto razpiše
tematiko plesnega ustvarjanja in letos je
bila tema »Podoba-telo-gib«, povezovanje plesa in vizualne umetnosti. Tekmovanja so se udeležile in dosegle izjemne
rezultate naslednje plesalke:
Iz kategorije A2:
– Veronika Novakovič: »LABIRINT«
(srebrno priznanje), Zarja Nemec:
»BARVE, VZORCI – IGRIVOST«
(srebrno priznanje) in Val Jelenski:
»MARIONETINA
SVOBODA«
(zlato priznanje).
Iz kategorije B pa:
– Katjuša Tratar in Taja Padežnik
z miniaturo z naslovom: »SMO ...
PRIHAJAMO ... GREMO« (bronasto priznanje), Neža Ferlič: »DVA
OBRAZA« (srebrno priznanje),
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»Glasba ne pozna meja«. Leta 2011 smo
gostili Show marching band Varbergs
Kutsband iz Švedske, leta 2012 so bili v
gosteh Highland Park High School Orchestra iz ZDA, leta 2013 Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta in leta 2014
Mladinski orkester Glasbene šole bratov
Ipavcev iz Šentjurja. V mesecu maju pa
je potekalo sodelovanje s pihalnim orkestrom Glasbene šole Konservatorija
za glasbo in balet iz Ljubljane, ki ga vodi
Jože Kregar. Tako je predhodno naš orkester igral v veliki dvorani konservatorija, nato pa smo njihov orkester gostili
tudi v Laškem, v dvorani Kulturnega cen-

tra. Učenci, starši, učitelji ter ostali obiskovalci so poslušali odlično pripravljena
šolska pihalna orkestra. Dirigenta Marko Razboršek in Jože Kregar izbirata širok repertoar različnih glasbenih zvrsti
od klasične, filmske glasbe do koračnic.
»Glasba ne pozna meja« združuje nove
glasbe ideje, tkejo se prijateljske vezi, izmenjujejo se strokovna mnenja. Ob tem
pa promoviramo tovrstno dejavnost, ki
je med mladimi priljubljena, saj svojo aktivnost po končanem šolanju lahko nadaljujejo v godbah na pihala, ki delujejo
v našem okolišu.
Rosana Jakšič,
ravnateljica

Zala Fidler: »OFLEIJA V MENI«
(zlato priznanje), uvrstila pa se je
tudi na evropsko tekmovanje, ter
Taja Padežnik tokrat s solo točko:
»ČRNI KVADRAT« (zlato priznanje), ki se bo prav tako udeležila
evropskega tekmovanja, ki bo potekalo 13. junija 2015 v Celju.
14. in 15. aprila je potekala Območna plesna revija »Zavrtimo se«, na kateri smo se imeli možnost predstaviti prav
vsi plesalci obeh enot, v skupini ali solistično. Strokovni spremljevalec revije
Igor Sviderski je v svojem izboru za regijski nivo izbral 4 skupinske plesne koreografije: »JESENSKO LISTJE - PLES Z
VETROM« (Plesna pripravnica 1), »POMEŠANE V BARVAH« (Sodobni ples 2.
razred), »PODOBE ULICE« (Sodobni
ples 4. razred) ter »GUGALNICA« (Sodobni ples 6. razred) in 2 solistični: »ČOP-IČ« (Nadja Gorišek) in »OZVEZDJE
NA DLANI« (Nejka Čater in Ema Šolar).
Zaradi prevelikega števila izbranih miniatur so se na sami prireditvi predstavile
samo skupinske koreografije. Vsi izbrani
z uvrstitvijo na regijski nivo prejmejo s
strani JSKD srebrna priznanja.
Ogled in nastop na Regijski plesni reviji »V plesnem vrtincu« je bil nadvse
prijeten. Na odru Kulturnega centra Laško se je predstavilo kar 26 plesnih miniatur iz Celja, Velenja, Slovenj Gradca,
Vuzenice in seveda Laškega. Res čudovit
in izjemen plesni dan! Povezovanje mla-

dih plesalcev širše regije in deljenje plesno-ustvarjalnih idej je zelo pomembna
izkušnja, saj s tem dobimo nove ideje in
zagon za nadaljnje ustvarjanje. Prav vsaka koreografija se mi je zdela izjemna.
Nekatere so seveda tudi izstopale. Pri teh
sem se še bolj potrudila razumeti pomen
vseh izvedenih gibov.
Nadaljevali pa smo s koncertom orkestrov z naslovom »Z GLASBO V SRCU«
(21. april) v Thermani Laško. To je bil
glasbeno-plesni večer. Plesali in peli smo
na glasbo, ki so je v živo izvajali orkestri
naše glasbene šole. Gledalci so bili navdušeni.
13. maja so imeli plesalci iz enote Radeče zaključno predstavo, kjer so zaplesali na temo prebujanja pomladi.
Tako kot vsako leto pa je tudi letos
nastopilo obdobje priprav za razredne
nastope in letne izpite. Plesalci iz enote
Laško bomo imeli v sredo, 24. junija, seveda še zaključno produkcijo, ki jo bomo
letos združili s podelitvijo spričeval. Vsi,
ki vas zanimajo naši plesni utrinki in bi
želeli deliti z nami plesno ustvarjalne trenutke, ste vabljeni, da se nam zadnji šolski dan, ob 18. uri pridružite v Kulturnem centru Laško.
Lea Lešek Povšič
(učenka sodobnega plesa - 5. razred)
Foto: Jaka Teršek

mladi

LAK-ova barvita pomlad
V začetku aprila smo v Muzeju Laško otvorili razstavo del, ki smo jih
prejeli v okviru našega tradicionalnega fotografskega natečaja kLAK.
Tudi letos smo bili zadovoljni z odzivom, saj smo skupno prejeli kar 248
fotografij od 104 različnih avtorjev.
Prejeta dela je ocenjevala strokovna
žirija v sestavi: fotograf in predsednik društva fotografov SVIT
Žiga Gričnik, fotograf in član društva fotografov SVIT Rok Deželak in diplomantka umetnostne zgodovine in primerjalne
književnosti Nika Damjanovič. Ob tej priliki objavljamo imena zmagovalnih avtorjev. V kategoriji posameznih fotografij je
slavila Saša Krušnik (delo Krog življenja), druga je bila Mojca

Cvirn (Po poti), tretje mesto pa je po oceni strokovne komisije
zasedel Peter Kuralt (Sisyphus – The meaning of life). Glede na
močno konkurenco smo podelili tudi tri posebne diplome, ki so
jih prejeli Miro Nunić (Njegova pot), Sandi Bertoncelj (Where
to go) in Theo Karas (Korak upanja). Pestro je bilo tudi v kategoriji opusov, kjer je bila najbolje ocenjena mlada avtorica Ana
Skobe (Popotnik), drugo mesto je zasedel Matej Pušnik (Za štirimi stenami), tretje pa Jaka Teršek (Korak spremembe). Tudi
v tej kategoriji smo podelili diplomi, prejeli sta jih Špela Peskar
(Into the light) in Mojca Cvirn (Pleši z menoj). Vsem nagrajencem še enkrat iskrene čestitke! Drugi večer kulturnega vikenda
pa smo se preselili v ŠMOCL, kjer so nas do solz nasmejali trije
stand up komiki s svojo predstavo Večer črnega humorja.
Tudi letos smo LAK-ovci organizirali dogodek LAKih nog
naokrog, ki je potekal med prvomajskimi počitnicami. Prvi
dan, 30. aprila, smo imeli nekakšen uvod v tridnevno dogajanje s predavanjem Katje Vauh o zdravi prehrani. Po predavanju
smo imeli še krajšo diskusijo. Za boljše počutje smo se nato še
preizkusili v izvajanju pilatesa pod vodstvom Anje Pirša. Kot
se za 1. maj spodobi, smo se, kot že prejšnja leta, podali peš na
Šmohor. Na vrhu so nas pričakali ansambel Simpl bend, Laška
pihalna godba in drugi. Za zaključek našega največjega športne-

ga dogodka smo se pridružili 5. nočnemu teku Laško, na katerem smo našim članom omogočili cenejšo udeležbo.
V maju nismo bili aktivni samo na področju Laškega, temveč
smo se udeležili tudi že tradicionalne Škisove tržnice, ki je letos
potekala na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Dogodek velja za
eno največjih študentskih prireditev, kjer se predstavi več kot 50
klubov iz cele Slovenije. Že v dopoldanskih urah smo pričeli z
okraševanjem svoje stojnice, na kateri smo LAK-ovci predstavljali svoje mesto z deljenjem brezplačnega piva, poleg pa smo
jim ponudili še laške pivske klobase. Pri izvedbi nam je sponzorsko pomagala Pivovarna Laško. Ko se je dopoldansko druženje z ostalimi študenti in klubovci končalo, smo se udeležili še
večernega glasbenega programa.

Konec maja pa smo organizirali tudi dvodnevni tečaj, kjer so
se prijavljeni usposabljali ter nabirali znanje za izpit za voditelja
čolna.
V tekočem mesecu nas lahko najdete tudi na dogodku Rock
nad Laškim, kjer bomo sodelovali pri dnevnem programu z zabavnimi igrami. Ob koncu meseca, 24. junija, bomo organizirali UV party, ki se bo začel z različnimi igrami v popoldanskem
delu na Občinskem dvorišču ter nadaljeval z zabavo v prostorih
ŠMOCL-a. 11. in 12. julija si datum rezervirajte vsi ljubitelji planin, saj se bomo podali proti Kriškim podom. 1. avgusta bomo
v dopoldanskem delu izvedli turnir v odbojki ter popoldne
čofotali v vodi na Aquasplashu, ki bo letos potekal v Rimskih
Toplicah. Čofotali pa bomo tudi zunaj meja Slovenije, in sicer
bomo od 14. do 16. avgusta pobegnili na LAK-ovo adrenalinsko
morje, kjer se bomo prvi dan zabavali v vodnem zabaviščnem
parku Istralandia, naslednja dva dni pa preživeli na morju v Poreču. Poleg različnih subvencij, ki jih nudimo našim članom, si
lahko od tega meseca dalje pri nas kupite tudi cenejšo mesečno
karto ali karto za enkratni obisk v Fitnesu Rimske Toplice, ki se
nahaja v Rimskih Termah. Poletje bo pestro, zato nam sledite na
naši spletni strani (www.drustvo-lak.si) ter na Facebooku (Društvo LAK), da boste na tekočem s prihajajočimi dogodki.
Pred nami je mesec, v katerem se bomo morali spoprijateljiti s knjigami, saj nas čakajo izpiti, zato vsem študentom želimo
uspešno izpitno obdobje ter vesel koLAK v poletje!

45

šport in rekreacija

1250,6 kilometrov
Dirka okoli Slovenije (DOS), že deveta
po vrsti, je bila letos najdaljša. Kar 1250,6
kilometrov so morali premagati kolesarji, ki so želeli prečkati cilj v Postojni (to
je približno toliko, kot bi se iz Ljubljane peljali z avtomobilom v Pariz). Od 71
udeležencev tekmovanja v organizaciji
Športno-kulturnega društva Notranjc iz
Postojne je to uspelo 63 – med njimi tudi
petim kolesarjem iz našega kraja in njegove okolice. Grega Slapšak, Iztok Pohar,
Domen Kirbiš ter Tomaž Novak in Zoran Dimitrijevič, ki sta sestavljala ekipo
Biciklus, so premagali vse ovire in izzive, ki so jih spremljali na poti. S časovno limito so morali kolesarji v kategoriji moških posameznikov cilj doseči v 69
urah 28 minutah in 40 sekundah, medtem ko so morale moške dvojice isto razdaljo prekolesariti v 54 urah, 22 minutah
in 26 sekundah.

Lani je v kategoriji moških dvojic
Laščan Grega Slapšak skupaj z Jernejem
Oblakom osvojil 2. mesto, s čimer je spoznal sistem DOS-a in dobil izkušnjo na dirki na daljšo progo. Letos se je soočil z novim izzivom – še pred svojim 30. letom je
namreč želel DOS prevoziti tudi sam. Od
januarja do začetka maja je prekolesaril
9100 kilometrov, se dobro fizično pripravil tudi z vzponi na okoliške hribe in tako
je 8. maja s časom 54 ur in 38 minut uspel premagati traso DOS-a. Na cilj je v kategoriji posameznikov prikolesaril kot 8.,

temu pa dodal še 2. mesto za pokal Jureta
Robiča. Vzpon na Vršič, kjer poteka trasa
za pokal, je premagal v 1 uri in 28 minutah
in za najboljšim Erikom Rosensteinom je
zaostal le slabih šest minut.
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Čeprav se je z DOS-om seznanil že lani,
je pojasnil, da ima še vedno premalo izkušenj, saj je šele na terenu ugotovil, kaj
pravzaprav potrebuje. Z največjim izzivom se je soočil v Prekmurju in na Goričkem, kjer je imel krizo, ki jo je prebrodil s pomočjo ekipe. Poudaril je, da se
je v času kriz težko motivirati, zato pa je
poleg ekipa, ki ti pomaga in dvigne motivacijo. »Zaupati moraš ekipi. Brez nje ne
moreš nič, ker bi šel spat in se zbudil čez
10 ur. Ekipa je zadolžena, da te spravi spat,
če preveč vijugaš po cesti, te zbudi in greš
naprej. Sam pa tega ne moreš,« je pojasnil
Grega. Po končani dirki je ugotovil, da je
človeško telo zmožno marsikaj. »Ko si na
koncu moči, si šele na polovici. Prej te izkušnje nisem imel, niti nisem imel možnosti poskusiti. Ekipa me je zelo dobro
skozi to peljala, ker sam bi res že v Šentjurju prenehal, to pa je samo letelo proti
cilju,« se spominja občutkov z dirke.
Zanj je navijala cela družina. »Cel čas
smo imeli prižgan računalnik in spremljali piko z imenom Grega Slapšak. Zelo smo
bili zelo veseli vsakega napredka, vmes
smo se z ekipo pogovarjali po telefonu in
smo tudi tako navijali zanj in ga spodbujali. V Šentjurju ga je pričakala velika navijaška ekipa, kar se mi zdi, da je malo
pomagalo, hkrati pa je dobil tudi podporo družine Perčič, ki se mi zdi, da je zelo
pripomogla k temu, da smo prišli do cilja
in bi se jim radi zahvalili,« nam je zaupala
Gregova žena Marta. Zelo pomemben del
priprav in same dirke je podpora družine,
ki jo Grega vsekakor ima, kar potrjujejo
tudi Martine besede, da upa, da se naslednje leto ponovno vidimo na DOS-u.
Izkušnje z DOS-a je imel tudi Radečan
Iztok Pohar, ki se je dirke udeležil pred
tremi leti, vendar je ni končal. Kljub temu
je dejal, da so izkušnje na takšni dirki vse-

lej dobrodošle. Kljub zdravstvenim težavam, ki jih je letos imel le 22 kilometrov
pred ciljem in je že zaključil dirko, se je po
zdravniškem pregledu in počitku odločil
tekmovanje končati. In to mu je tudi uspelo v času 65 ur in 8 minut. »Problem je
bil zaradi nespanja. Nisem se zavedal, kje
sem, kaj sem, tako da me je ekipa peljala

v bolnico, ampak sem se v tem času naspal in sem bil v bolnici že čisto prerojen in
sem komaj čakal, da gremo nazaj in odvozimo do konca in da dosežemo cilj,«
je izkušnjo opisal Iztok, ki si pred odstopom ni privoščil spanca. Zanj je v trenutkih krize poskrbela ekipa, za katero pravi,
da je zaslužna za pol uspeha. »Brez ekipe
je nemogoče takšno dirko odvozit. Oni so
zadolženi za hrano, pijačo, motivacijo,«
je pojasnil. Moč so mu dali tudi navijači,
ki so mu po prihodu v Radeče pripravili
sprejem, kar je opisal kot noro izkušnjo, ki
ga je ganila in s čimer je bil poplačan ves
trud in energija, ki jo je vložil v dirko.
O ponovni udeležbi na DOS-u je sicer
razmišljal, vendar je mnenja, da se dirke
ne bo več udeležil. »Cilj je bil končati dirko in to sem dosegel. Imam vse, kar sem
rabil od DOS-a. Ostala bo krasna izkušnja
in pri tem bo tudi ostalo,« je izkušnjo, ki
bo z njim celo življenje, opisal Iztok. Skozi
dirko je spoznal sebe in svoje zmožnosti.
»Naučil sem se, če je volja, je tudi pot in da
se čisto vsak cilj, na kateremkoli področju,
da doseči, če je volja in če se malo potrudiš zanj,« je zaključil Iztok.
Med najmlajšimi udeleženci letošnjega
DOS-a je bil Domen Kirbiš iz Hrastnika,
ki se je na dirko podal prvič in sploh prvič
je imel na sebi štartno številko. Slovenijo je
prekolesaril v 66 urah in 25 minutah. »Vedel sem, da je težka dirka, ampak, ko se
dejansko spopadeš z njo, ugotoviš, da je še
težja. Vtisi so večinoma pozitivni, čeprav

so bile vmes težave, ampak te na cilju odmisliš. Sem zadovoljen,« je strnil vtise Domen. Prvo, krajšo krizo je imel pri vzponu
na Predmejo, največje probleme pa je imel
na poti proti Krškem, vendar je s pomočjo
ekipe, brez katere sicer pravi, da ne bi videl
cilja v Postojni, uspel premagati tudi to krizo, predvsem pa ga je gnala želja po prečkanju cilja. »Glede na to, da sem bil prvič
na dirki, sem na vsak način hotel doseči
cilj. Preko vsega sem hotel iti. Vsakemu, s
katerim se pogovarjam, rečem, da lahko,
da bom še stokrat šel na takšno dirko, pa
je ne bom nikoli več končal. Mogoče mi
je bilo prvič dano in je bil motiv največji.«
Da ne bi ogrozil cilja in se preveč iztrošil,
si je privoščil tudi kakšno minuto spanja
več, pa še vedno je bilo to manj kot dve uri
v slabih treh dneh. »Takšne izkušnje v življenju še nisem imel. To so zgolj pozitivne
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izkušnje. Spoznal sem svoje telo, spoznal
sem, da je telo sposobno narediti tudi kaj
preko meje. Spoznal sem, da znam iti tudi
preko bolečine, tudi malo preko sebe,« je
izkušnjo opisal Domen.
Po uspešno prevoženi trasi DOS-a lansko leto, sta se za ponovitev izziva odločila
tudi Tomaž Novak in Zoran Dimitrijevič,
ki sta sestavljala ekipo Biciklus in ki sta v
dvojicah ponovno prekolesarila Slovenijo. Kljub daljši razdalji sta čas še izboljšala
in ciljno črto prevozila po 48 urah in 58
minutah. Lanskoletne izkušnje sta dobro
izkoristila, saj so se s spremljevalno ekipo v vseh pogledih bolje organizirali. V
ekipi sta imela dve spremljevalni vozili in
osem članov, posledično pa so tudi menjave potekale hitreje, slednje sta imela že

vnaprej določene (na eno uro oz. najdlje
na dve uri). Njuno letošnjo izkušnjo je zaznamovala manjša nesreča spremljevalnega vozila, ki je v zgodnjih jutranjih urah
v drugi noči zaradi utrujenosti voznika
zdrsnilo s ceste. Nesreča se je končala brez
večjih posledic in poškodb in čeprav so z
ekipo sprva mislili, da je dirke konec oz.
da jo bodo nadaljevali z enim vozilom, so
ugotovili, da nesrečno vozilo ni bilo huje
poškodovano in so lahko nadaljevali dirko.
Vse cilje, ki sta si jih zastavila pred dirko, sta uresničila – v primerjavi z lanskim
letom sta izboljšala hitrost in čas. V aprilu sta en teden namenila treningu v hrvaški Istri, ki jima je dal moči in predvsem
vpogled v pripravljenost. »Dirko sva letos
prepeljala brez vsakršnih težav, vsaj kar se
napora tiče. Dala sva vse od sebe, kolikor
sva bila sposobna,« je povedal Tomaž in
dodal, da kriznih trenutkov, ki bi vplivali na dirko, nista imela. Čeprav sta zaradi menjav imela malo več časa za počitek,
pa je Zoran pojasnil, da spanja kljub temu
ni bilo veliko in da so bile misli ves čas v
dirki.
Po prihodu v cilj je bila pri nekaterih
bolj utrujena glava, pri drugih noge. Prisotna sta bila adrenalin in veselje, da so
izziv premagali. DOS ni navadno tekmovanje, ampak je dirka spoprijemanja z izzivi, spoznavanja samega sebe in odkrivanja meja zmožnosti. Nekateri so po nekaj

dneh počitka ponovno pognali pedali kolesa in že nabirajo nove kilometre.
Nika Košak
Grega Slapšak se iskreno zahvaljuje
vsem sponzorjem za donacije.

Ponosni na Domna
Naš ponos, reševalec iz vode Domen
Kirbiš, zaposlen na kopališču Zdravilišča Laško, se je 7. maja 2015 podal na
1250 km dolgo pot okoli Slovenije.
Vsakoletne Dirke okoli Slovenije DOS se je udeležil prvič. Ljubezen do
kolesarjenja ga je vodila, da se je udeležil te tekme. S sabo je imel zelo dobro podporno ekipo, ki ga je spremljala
podnevi in ponoči, kilometer za kilometrom, da je brez težav in predvsem
hujših poškodb prispel do cilja v 2
dneh 18 urah in 26 minutah.
Domnu čestitamo za vztrajnost,
vzdržnost in trud, katerega je vložil v
zastavljen cilj.
Ponosni smo, da imamo na kopališču Zdravilišča Laško tako mladega,
samoiniciativnega, prijaznega in pogumnega človeka.
Sodelavci in sodelavke
kopališča Zdravilišča Laško
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Košarkarji sezono
zaključili z dvignjenimi
glavami
Sezono 2014/15 je Košarkarski klub
Zlatorog zaključil na 5. mestu. Žal se ni
izšlo po vseh željah, a so fantje dokazali,
da znajo, zmorejo in so prava ekipa. Igrali so dobro in obljubljajo, da bodo v prihodnje še boljši!
Potem, ko so se Laščani prebili v finale Pokala Spar, je ostal še en neuresničen
cilj - uvrstiti se med prva štiri moštva v
državnem prvenstvu. Do tega ni prišlo, saj se je v drugem delu Lige Telemach poznala utrujenost igralcev trenerja
Predraga Milovića, kajti na voljo je imel
le šest oziroma sedem igralcev. Eden
ključnih akterjev, kapetan Goran Jurak,
je bil poškodovan večinski del lige za pr-

vaka, prav tako so se v upravi zahvalili
za sodelovanje Gruzijcu Mikheilu Berishviliju. Z bolečinami sta ves čas igrala še
Bojan Jovanović in eden najkoristnejših
igralcev prvenstva, Saša Zagorac. Prav
tako ne sme biti razočaranje preveliko,
saj jih je v četrtfinalu izločil kasnejši državni prvak, šentjurski Tajfun.
Tako strokovno vodstvo kot igralci se
še enkrat želijo zahvaliti vsem, ki ste jih
spodbujali v letošnji sezoni, ki je prinesla veliko, predvsem dobrega. »Ob koncu
sezone bi se radi zahvalili vodstvu kluba
in vsem ostalim, ki delujejo v dobrobit
kluba ter vsem sponzorjem, ki so nam
omogočili igrati košarko v Laškem! Ne
smemo pa pozabiti na naše navijače, ki so
se nekajkrat zbrali in nas podpirali tudi
na zadnji tekmi v Šentjurju,« so povedali
fantje iz pivovarske ekipe.

Zlatorog ima tudi košarkarski podmladek, ki skrbi, da se bo v Laškem še
naprej igrala dobra košarka, z dobrimi
in doma »ustvarjenimi« igralci. Tako so
se ekipe U15, U17 in U18 sredi meseca
maja udeležili mednarodnega turnirja v
Bečeju. Ekipi U15 in U18 sta v svoji konkurenci zmagali, ekipa U17 pa je v svoji konkurenci osvojila 5. mesto. Bolj kot
rezultati pa je bilo sodelovanje na turnirju pomembno zlasti zaradi druženja različnih generacij otrok, za druženje z ekipami iz drugih držav in kot nagrada za
marljivo treniranje v iztekajoči se sezoni.
V dvorani Tri lilije si boste poleti lahko
ogledali tri spektakularne tekme, ki jih
bo na laškem parketu odigrala slovenska
članska reprezentanca. 30. julija se bodo
Slovenci merili z Novo Zelandijo, 3. in 4.
avgusta pa z Avstralijo.
Mojca Knez Jovan

zzo v pogorju Monte Cristallo po zelo
zahtevni poti/ferati Marino Bianchi.
Cima di Mezzo je 3154 m visok vrh, ki
se nahaja v gorski skupini Cristallo. Je
najvišja gora v skupini, na katero je speljana zavarovana pot, in se nahaja v neposredni skupini najvišjega vrha skupine Monte Cristallo. Z vrha je lep razgled
na celotno skupino Cristallo ter na gore
nad Cortino d‘Ampezzo. Naslednji dan
bo težja pot vodila po ferati Luca-Innerkofler na vrh Monte Paterno, ki je visok
2744 m.
Skupina, ki se bo odločila za manj
zahtevno varianto, bo šla prvi dan od
čudovitega jezera Misurina do koče Auronzo ter okoli znamenitih Treh cin do
koče Locatelli, kjer bomo vsi spali. Po
želji bodo lahko obiskali še dvatisočaka Sasso di Sesto, ki se dviga 2539 m visoko. Naslednji dan se bodo podali po
drugi strani Treh cin in okoli Monte Pa-

terno, kjer se bosta skupini združili in
skupaj podali v dolino Fiscalina in od
tam domov.
Več informacij o samem poteku izleta,
ceni in prijavah bo še sledilo v prihodnjih mesecih, do takrat pa ste vabljeni,
da se udeležite katerega izmed pripravljalnih izletov pred Dolomiti: Dobrča
(20.6.), Rinke - Češka koča - Grintovec
(25. - 26.7.) in Cjajnik (8.8.).

Planinsko
društvo
LAŠKO se
podaja na
izlet

DOLOMITI,

15. in 16. avgust 2015
Dolomiti so ena najpriljubljenejših
in najatraktivnejših gorskih destinacij. V Planinskem društvu Laško so nas
navdušili že lansko leto in zato smo se
odločili, da se na raziskovanje podamo
tudi letos. Avgusta bomo tako obiskali
predel Sekstenskih Dolomitov, ki ležijo vzhodno od Cortine d‘Ampezzo. Izlet bo dvodnevni in prilagojen različnim
zahtevnostim, saj se bomo razdelili v dve
skupini – pohodniško in »feratarsko«.
Skupina, ki se bo podala po težji poti,
bo prvi dan naskočila vrh Cima di Me-

48

Marko Mavri

šport in rekreacija

POHOD Iz Slog v Log
Ob zvoku parne lokomotive in ritmih Vaške godbe Vrh nad
Laškim so se zadnjo majsko soboto pohodniki podali po poteh
nekdanje ozkotirne železnice. Od zbirnega mesta pri kozolcu
Konjerejskega društva Sloge v Tevčah so se udeleženci pohoda
podali proti Ana rovu, nekdanjemu rudniku premoga v Trobnem Dolu. Organizatorji, Strelska družina Celjska četa Mala
Breza, pohod organizirajo z željo, da ohranijo zgodovinska dejstva, da se je tudi v tem delu Slovenije nekoč rudarilo. »Naš pohod je namenjen obujanju spominov na ozkotirno železnico, ki
je devet let vozila premog oz. so z njo vozili premog v Lahomno,
nato pa še naprej do Marija Gradca,« je povedala Fanika Wiegele.
Z izkopavanjem premoga v Trobnem Dolu so začeli že daljnega leta 1846 in skoraj 90 let, vse do zaprtja rudnika leta 1935,

Velik uspeh Plezalnega
kluba Laško
Aprila se je zaključila sezona tekmovanj Vzhodne lige v plezanju. Tekme
Vzhodne lige mladim plezalcem približajo tekmovalno vzdušje in tako omogočijo
lažji prehod na tekme državnega prvenstva. Glavni cilj teh tekem je predvsem
zabava in sproščeno tekmovalno vzdušje,
brez večjih stresov. Kljub temu pa mladi
tekmovalci tekme vzamejo še kako resno
in se nanje tudi temeljito pripravijo.
Da so pridno in resno trenirali skozi
vso sezono, so dokazali tudi plezalci Plezalnega kluba Laško, saj so v Vzhodni ligi
dosegli odlične rezultate. Poleg številnih
vrhunskih uvrstitev na posameznih tekmah so osvojili kar štiri pokale za skupno zmago v absolutnih kategorijah, in sicer Liza Novak pri starejših cicibankah,
Alja Zalar pri starejših deklicah, Lan
Mastnak pri starejših cicibanih in Nik
Golej pri starejših dečkih. Poleg tega so
se štirje plezalci uvrstili med prvo deseterico, še štirje pa med prvo dvajseterico.
Manja Zdouc se je v B kategoriji pri starejših cicibankah uvrstila na skupno drugo mesto.

so domačini in okoliški ljudje svoj denar služili na račun rudnika. Z večanjem količine premoga so se odločili posodobiti tudi
prometno infrastrukturo in z izgradnjo ozkotirne železnice domačini niso dobili le nove možnosti transporta premoga v dolino, temveč so se z njo lahko zapeljali v Laško po opravkih in nazaj domov. Železnica je »dajala« kruh mnogim prebivalcem ob
njej, saj so pri gradnji prodajali les za pragove, delali kot lomilci
kamenja za podlaganje tirov ... Žal pa gospodarska kriza v 30.
letih prejšnjega stoletja ni prizanesla ne rudniku ne železnici. Po
zaprtju rudnika se je kmalu podrla tudi železnica in danes nanjo
spominjajo le še redki ostanki.
5,9 kilometrov dolgo pot (v eno smer) so popestrili domačini, ki so ob poti in krajših postankih pripovedovali zgodovino
železnice in ljudi, ki so z njo živeli. Franci Dernač je pojasnil,
kako so obračali lokomotivo, Marjan Ocvirk je razložil, kako so
v 80. letih 20. stoletja gradili cesto po trasi nekdanje železnice,
ob glavnem vhodu v Ana rov je spregovoril še Dani Novak. Pa
vendar niso govorili le domačini, ampak tudi fotografije. Te so
razstavljene ob poti in zgovorno prikazujejo zgodbo rudnika,
železne ceste in življenje ljudi ob njiju.
Pohoda Iz Slog v Log, kakor so organizatorji poimenovali pohod, se je udeležilo 156 ljudi, ki so med hojo po tevški dolini in
dolini Sopote spoznavali in obujali spomine na preteklost kraja
in okolice. »Sem star Laščan in se mi obujanje starih običajev in
stvari v Laškem, ki se po dolgih letih odkrivajo in jih mladi verjetno ne poznajo, dopade. Udeležil sem se že prvega pohoda in
tudi letošnjega sem se z veseljem. Vse, kar se dogaja na področju obujanja dediščine, se mi zdi pomembno, tudi za turizem v
Laškem. S tem bomo privabili še druge ljudi,« nam je zaupal pohodnik Jože Blagotinšek. Pohod se je zaključil s prijetnim druženjem pri Strelskem domu v Mali Brezi.
NK

Podrobnejše rezultate najdete na naši
spletni strani www.pk-lasko.si.
V skupnem seštevku vseh klubov se je
Plezalni klub Laško uvrstil na visoko tretje mesto. To je za relativno majhen klub
odličen rezultat, saj smo za sabo pustili
tudi klube z večjim številom tekmovalcev, z višjimi stenami in boljšimi pogoji
za treninge.
Vsi ti rezultati dokazujejo, da se v Plezalnem klubu Laško dela strokovno in na

visokem nivoju. Plezalci z veseljem hodijo na treninge, med njimi se tkejo prijateljske vezi, družijo se tudi izven treningov in tekem. Prav to pa je tisto, kar
na koncu, poleg kvalitetnih treningov in
dobrih rezultatov, ostane za vedno.
Jeseni pa se seveda začne tudi nova sezona treningov in rekreacije, zato že sedaj
vabimo k vpisu nove člane. V septembru
bo za novince trening brezplačen.
Vesna G. Jazbinšek
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PLEZALNI KLUB RIMSKE
TOPLICE PONOVNO NA
KOPITNIKU
Po lanskoletnem uspešno izvedenem
promocijskem dogodku športnega plezanja pri koči na Kopitniku smo se člani
Plezalnega kluba Rimske Toplice odločili, da tudi na letošnji praznik dela izpeljemo podobno akcijo, ki smo jo tokrat
združili še s plezalnim taborom za naše
najmlajše. Vse je potekalo tekoče in brez
težav; postavili smo skoraj šest metrov
visoko plezalno steno, ki smo jo opremili z več kot sto oprimki in sestavili kar
osem različnih smeri.
Prvega maja je bilo kljub nekoliko turobnemu vremenu pestro; planinci so se
navdušeno spopadali s steno in v klubu
smo imeli ves čas polne roke dela. Odziv je bil visoko nad pričakovanji, pohvale so deževale z vseh strani, navdušeni in
nasmejani obrazi pa so poplačali ves vložen trud preteklih tednov. Popoldne se je
gneča nekoliko umirila, pridružili pa so
se nam »naši« otroci z velikimi nahrbtniki in polni pričakovanj o plezalnem taboru, ki ga je večina doživela prvič. Zasedli
smo sobi v planinski koči in šli na kratek
sprehod, nato pa večer preživeli ob igranju družabnih iger. Zjutraj smo se zbu-

PLEZALCA MARTIN IN TIT
OSVOJILA SKUPNE
STOPNIČKE
Kljub temu da Plezalni klub Rimske
Toplice obstaja šele dobro leto in pol, so
se naši najmlajši letos že drugič zapored
borili na tekmah Vzhodne lige, kjer so
znova dokazali, da vse leto pridno trenirajo. Po lanskem skupnem bronastem
pokalu smo letos rezultate še izboljšali
in domov prinesli kar dva pokala, poleg
tega pa smo si priplezali tudi prvi zlati
medalji. Letos je tekmovalo šest otrok v
petih različnih kategorijah na petih tekmah, za
skupni seštevek pa so šteli štirje najboljši rezultati. Odlična sta bila mlajši
ciciban Tit Zeme s skupnim 3. mestom v absolutni skupini ter starejši deček Martin Grešak, ki je
osvojil skupno 2. mesto
v B skupini, v absolutni
skupini pa je bil 4. To sta
njuni najboljši uvrstitvi
do sedaj, oba pa sta si na

50

dili v mokro jutro, kmalu pa nas je vreme razveselilo s prvimi sončnimi žarki,
ki smo jih s pridom izkoristili. Po zajtrku smo se razdelili v dve skupini: eni
so plezali, drugi pa so imeli orientacijo,
nato pa so se zamenjali. Pridno so iskali skrita pisma in sledili njihovim navodilom, na koncu pa so vsi združili svoje
moči, hitro rešili še zadnjo uganko in se
razveselili nagrade - plezalnih oprimkov.
Do kosila smo imeli še nekaj časa, zato
smo pohiteli na vrh Kopitnika, kjer smo
uživali v čudovitem razgledu. Popoldne
smo najprej preizkusili »zipline« - oblečeni v plezalne pasove in s čeladami na
glavah smo odhiteli na travnik, kjer smo
se drug za drugim vztrajno spuščali v dolino. Sledila sta popoldansko plezanje in
lokostrelstvo, nato pa smo se pridno lotili pisanja prispevkov za naslednji klubski
bilten in nastali so čudoviti izdelki o vtisih plezalnega tabora. Do poznih večernih ur smo se podili po igralih, druženje
nadaljevali ob igri »Človek, ne jezi se« in
kmalu utrujeni popadali v postelje. Naslednji dan smo bili že zgodaj pripravljeni
za pohod do koče v Gorah, kjer smo si
privoščili sladoled in ožigosali naše planinske dnevnike, nato pa se hitro podali
nazaj, saj so nas na Kopitniku že čakali
starši, bratci, sestrice pa tudi teta, babica
in dva navihana kužka – sledil je namreč
eni tekmi priplezala tudi
zlato medaljo in pometla z vso konkurenco, kar
jima ni uspelo še nikoli. Poleg njiju so tekmovali še starejša cicibanka
Nadja Marot (skupno 6.
mesto, B skupina), mlajši
ciciban Vit Zeme (skupno 9. mesto absolutno),
kadetinja Anja Pavčnik
(skupno 10. mesto absolutno) in starejši ciciban
Dejan Kolšek (skupno
17. mesto, B skupina).
Vsi so letos pokazali
izjemen napredek. Tit
je tretješolec, ki velja za
zelo močnega plezalca z
ogromno volje in motivacije, njegov mlajši
brat Vit pa je začel plezati šele septembra lani,
nato pa se je januarja že
udeležil svoje prve tekme, kjer je premagal več
kot polovico konkurentov, na eni tekmi je bil
celo 7. Svojo prvo me-

skupen piknik, s katerim smo na najlepši
način zaključili naše počitnice. Druženje
smo nadaljevali do poznih popoldanskih
ur in niti dež ni mogel pokvariti sproščenega vzdušja ter naše dobre volje.
Imeli smo se čudovito in doživeli smo
ogromno novega. Večina je prvič preživela noči brez staršev in okusila spanje
v spalnih vrečah, zagotovo pa si bomo
Kopitnik vsi zapomnili tudi po smešnih
vzdevkih, čokoladnem namazu in veliki
količini fotografij, nama z Rokom pa so
bili najbolj všeč naša povezanost, medsebojna pomoč otrok, nesebično posojanje pozabljenih stvari ter njihovi iskreni
nasmehi. Hvala staršem za zaupanje in
hvala plezalcem za njihovo pridnost in
ubogljivost; s takšno druščino je luštno
preživljati dneve v naravi.
Mateja Hohkraut
daljo si je v letošnji sezoni priplezala tudi Nadja, saj je na zadnji tekmi
osvojila 3. mesto, Anja je
zaradi prestopa v srednjo
šolo zelo na tesnem s časom in je nastopila le na
eni tekmi, tako da njen
skupni rezultat ni najbolj realen, Dejan pa se
trudi po svojih najboljših
močeh in popravlja svoje
napake. Največji napredek je letos uspel Martinu, ki je pokazal veliko
motivacije in odrekanja ter nivo svojega
plezanja prestavil vsaj stopničko višje. Že
pri pogovoru na začetku sezone je imel
pred sabo jasen cilj, zato so s trenerjema
naredili natančen načrt treningov, kjer so
se osredotočili predvsem na odpravljanje njegovih pomanjkljivosti, povečali pa
so tudi količino treningov. Izkazalo se je,
da so bili uspešni, saj je bil napredek bliskovit, njegovo plezanje pa je postalo veliko bolj suvereno in letos je na tekmah
smeri vedno uspel priplezati blizu vrha.
Čestitke!
Marjan Hohkraut
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Naše mažorete ponovno
odlične na državnem
tekmovanju
Mažorete Laško so se 17. maja udeležile odprtega državnega tekmovanja Mažoretne zveze Slovenije, ki je potekalo v
Murski Soboti. Letos so se tekmovanja
skupin s palico prvič udeležile vse tri starostne skupine – kadet, junior in senior.
V Prekmurje je tako odpotovalo 48 mažoret, kar je daleč najštevilčnejša delegacija Laščank na tovrstnih tekmovanjih.
S sestavljanjem koreografij so pričele
že v januarju in treningi so se do maja iz
tedna v teden stopnjevali. Poiskati je bilo
potrebno primerno in atraktivno glasbo
ter pripraviti veliko število koreografij,
zanimivih za sodnike in obiskovalce.
Vsaka skupina je na tekmovanju nastopila dvakrat – v figurativi, ki zajema
koreografijo na mestu, in paradi, kjer
morajo dekleta preplesati 60 metrov dolgo progo. Za skupino kadetinj, katere članice so najmlajše deklice, je bilo tovrstno
tekmovanje prvo in odplesale so vrhun-

sko ter se ponosno zavihtele na 3. stopničko. Že malo bolj zrele juniorke so si
v izredno težki konkurenci prav tako priborile bronast pokal, medtem ko je skupina elegantnih seniork osvojila naslov
državnih podprvakinj.
V kategoriji Prvi korak, namenjeni
deklicam posameznicam do 10. leta starosti, ki tekmujejo v predhodno določeni kratki koreografiji, sta nastopili Tia
Klenovšek in Tjaša Iršič. Obe deklici sta
pri rosnih 8. letih s svojo eleganco in prikupnostjo očarali sodnike, ki so obema

dodelili zlato medaljo.
Mažorete Laško so iz državnega tekmovanja tako ponovno prinesle velik
kup medalj, doma pa jih je pričakal spektakularen sprejem staršev in Godbe na
pihala Laško. Zahvaljujejo se vsem spremljevalcem, navijačem, podpornikom in
sponzorjem, ki jih podpirajo pri uresničevanju njihovih sanj in se veselijo novih
podvigov.
Sabina Seme,
mentorica Mažoret Laško

SUP – stoječe veslanje – tudi v Laškem
Športno društvo Adventures Laško organizira SUP-anje na
Savinji, Savi in bližnjih jezerih, rekah. Ta izjemno popularen
šport je sedaj na dosegu roke.
Največji mit stoječega veslanja sega v obdobje med 19. in 20.
stoletjem v območje Tahitija, kjer so prvič opazili polinezijske
ribiče, kako stoje veslajo na lesenih kanujih.
Začetek samega SUP-anja pa se šteje nekje od leta 2000 dalje,
ko je Brian Keaulana s prijatelji predstavil SUP-anje kot način
rekreacije. Le 4 leta kasneje, torej 2004, je bil šport predstavljen na dogodku deskarjev na vodi. Takrat je postal ta šport zelo
priljubljen, dobil je veliko medijsko pokritost in ogromno ljudi
je začelo razvijati SUP-anje na različne načine.
Zanimivo je, da leta 2003 v enciklopediji surfanja pojem
Stand Up Paddling ni obstajal. Leta 2007 pa je bilo možno na
Googlu pobrskati po pol milijona zadetkih.
Stand Up Paddling ponuja zabavo ter način sproščanja in igre

na vodi. S kar najmanj opreme lahko veslate po morju, jezerih,
rekah ... Valovi niso nikakršna ovira!
SUP-anje je postalo izjemno priljubljena aktivnost, saj ob zabavi ponuja še popolno telesno vadbo in izjemna doživetja na
posebnih krajih.
Spoznajte nekaj novega in se nam pridružite! Dosegljivi smo
na: adventures.lasko@gmail.com
Aleksander Stopinšek

60 let Strelskega društva »Celjska
četa« Mala Breza
16. maja smo počastili 60-letnico delovanja Strelskega
društva »Celjska četa« Mala Breza. V ta namen smo pripravili
meddruštveno strelsko tekmovanje. Udeležilo se ga je okrog 40
strelcev iz Zveze strelskih društev Štajersko-koroško-zasavske
regije. Razglasitev rezultatov so naše članice in člani obogatili s
kulturnim programom, da smo tako delovno in slovesno opozorili na naš jubilej.
28. marec leta 1955 je za nas pomemben datum, saj je takrat
Okrajni ljudski odbor Celje izdal Odločbo, s katero je dal dovo-
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ljenje za delovanje Strelske družine »Celjska četa«. Najprej še v
Šentrupertu, pomemben mejnik za delovanje pa se je nato zgodil 11 let kasneje, ko se je strelska in kulturna dejavnost preselila
v Malo Brezo. Pričetki so bili skromni, saj se je večina dogodkov
in prireditev odvijala kar na prostem, v leseni baraki ali v kateri
od hiš naših članov. Iz skromnih korakov je kasneje s pridnostjo
članov in članic ter pomočjo podpornikov nastal lep Dom strelcev kot ga poznamo danes, ki nam je vsem v ponos. Poleg glavne dejavnosti – strelskega športa, društvo vseskozi bogati njego-

ZŠAM Laško ponovno prvi
na delovnem tekmovanju
poklicnih voznikov
celjsko zasavske regije
2015

Tekmovalo je 5 združenj - CZR, ZŠAM
Laško, Savinjska Dolina, Velenje, Radeče in Slovenske Konjice. ZŠAM Laško je
zabeležilo velik dosežek svojih tekmovalcev, in sicer 1. in 3. mesto v kategoriji avtobusa, 1. mesto v kategoriji kombija in 2.
mesto v kategoriji tovornjaka. Laščani so
v vseh treh kategorijah osvojili ekipno 1.
mesto! Najprestižnejši naslov dneva so v
medekipnem tekmovanju osvojile ekipe
ZŠAM Laško in prejele prehodni pokal.
Podelitev pokalov bo na proslavi ob dnevu šoferjev, ki bo v juliju na Rogli.
Tekmovanje je potekalo brez zapletov v veselem tekmovalnem vzdušju. Ni
pa bilo prav, da je ZŠAM CZR v Novem
tedniku in Slovenskih novicah objavil
neuradne rezultate, kjer so pisali, da je

Športna sekcija ZŠAM CeljskoZasavske regije je 25. aprila pripravila
delovno tekmovanje na avto poligonu
Ločica ob Savinji. Dobro pripravljena
proga z enajstimi ovirami je od tekmovalcev zahtevala obvladovanje vozila in
veliko spretnosti. Tekmovanje je potekalo v hitrostnem testiranju cestno prometnih predpisov in spretnostni vožnji v
kategorijah tovornjak, kombi in avtobus.

GASILSKA ZVEZA LAŠKO
Vaja članic
V zadnjih letih članice GZ Laško organiziramo in izpeljemo
eno operativno vajo letno za članice. Letos smo vajo izpeljale 24.
maja na gasilskem poligonu EHO, s poudarkom na izobraževanju članic, s pomočjo ekipe inštruktorjev GZ Laško.
Po zboru smo se prisotne članice razdelile v dve delovni skupini, ki sta izmenjaje krožili po delovnih postajah. Prva delovna
postaja je zajemala osnove znanja sestavnih delov in uporabe
izolirnega dihalnega aparata ter osnove znanja prve pomoči na
bazi reševanja z zajemalnimi nosili in koritastimi nosili. Polaganje cevovodov in gibanje s cevovodom ter vrste in uporaba
curkov pa je bila osnova
druge delovne postaje.
Vso znanje prvih
dveh delovnih postaj
smo združile v zadnji
delovni postaji – notranji napad v zadimljen
prostor z dodajanjem
temperature – gašenje
in preiskovanje prostora
ter gibanje po prostoru.
Članice se zahvaljujemo inštruktorjem, predsedniku PGD
Sedraž, Zvonku Gračnerju ter članom PGD Sedraž za skrb in
vso pomoč na izobraževalnem dnevu članic GZ Laško.
Martina Dornik Snoj
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vo kulturno delovanje, tako za potrebe domačega kraja, kakor
gostovanja in sodelovanja v bližnji in tudi daljni okolici.
V tem obdobju je društvo vodilo več predsednikov. Zadnjih
16 let ga uspešno vodi Cvetko Privšek, ki skupaj s svojimi članicami in člani skrbi, da se dejavnost ohranja in lepo razvija.
Pri strelskem društvu bomo jubileju v čast tekom leta pripravili še kar nekaj dogodkov in se tako spominjali prehojene poti
skozi desetletja.
Matic Marot

zmagala Savinjska dolina. Ob tej priliki
tekmovalcem čestitam za uspeh, vsem
vam pa želim srečno in varno vožnjo.
Martin Pušnik

društva

Občinska gasilska orientacija
Letos je občinska orientacija potekala
16. maja, na Breznem. V šestih različnih
kategorijah je sodelovalo 25 ekip. Pionirji in pionirke so z mentorji premagovali pot, dolgo približno dva kilometra, mladinci in mladinke tri kilometer
in pripravniki in pripravnice pet kilometrov. Krajšo pot so opravili seveda tudi
najmlajši cicigasilci, ki si tudi zaslužijo
pohvalo. Cilj tekmovanja v orientaciji je,
da otroci s pomočjo kompasa in zemljevida poiščejo tri ali več aktivnih točk, na
katerih opravljajo različne gasilske in orientacijske naloge (vezanje vozlov, spajanje cevi na trojak, zvijanje cevi, poznavanje topografskih znakov …). Na regijsko
tekmovanje, ki bo 5. septembra potekalo
v organizaciji GZ Vojnik-Dobrna, sta se
uvrstili prvi dve ekipi v vsaki kategoriji.

REZULTATI
Pionirke:
1. mesto Rečica: (Iris, Julija, Klara)
2. mesto Rečica: (Ajda I.V., Anja in Manca)
3. mesto Sedraž: (Laura, Larisa in Živa)

TEHNICAL DAY – TRETJI TEHNIČNI
DAN GZ LAŠKO
30. maja je inštruktorski team GZ Laško za operativne gasilce zveze organiziral 3. tehnični dan. Namen izobraževanja
je bil v dodatnem usposabljanju operativnih gasilcev. Izobraževanje je potekalo
v treh sklopih in sicer: reševanje iz strojnice, nesreča na težko dostopnem terenu in seznanitev s posameznimi nastopi
v primeru intervencije, vključno z nudenjem prve pomoči in oživljanjem. Popoldne je bila tudi predstavitev za občane, ki
je vključevala prikaz gašenja z gasilniki,
požar jedilnega olja v kuhinji in eksplozijo plina ter eksplozijo pršilnikov pod
pritiskom, kateri se uporabljajo v gospodinjstvih. Sledila je tudi predstavitev operativne usposobljenosti gasilcev v GZ Laško, osnove tekmovanja in izobraževanja.
Aktivnost so popestrili cici-pionirji s prikazom gasilskih veščin.
Gasilska zveza Laško letos praznuje
60-letnico svojega delovanja in združuje
8 prostovoljnih gasilskih društev v občini
Laško. V GZ Laško imamo 198 operativnih gasilcev z opravljenim najmanj tečajem za gasilca in ustreznim zdravniškim
pregledom. Gasilska zveza Laško razpolaga s sledečimi vozili: 9 avtocisternami
s skupno količino 39.000 litri vode, 6 vozili GV1 za prevoz moštva in kompletne
opreme za gašenje (prenosna MB),3 vozili GVM1 za prevoz moštva, 4 poveljniškimi vozili, 2 vozili GVGP1 za gašenje
manjših gozdnih požarov s 800 litri vode
in 1 vozilom GPGP2 za gašenje večjih
gozdnih požarov s 2500 litri vode.
Gasilci se zavedamo svoje odgovorno-

sti in zato permanentno skrbimo za svojo usposobljenost. Poleg izobraževanja
na Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje na Igu, kjer se opravlja izobraževanje za posamezne specialnosti, izobraževanja za osnovne tečaje do tečaja za
vodjo skupine, ki se organizira na nivoju
gasilske zveze, raznih tekmovanj, izvajamo tudi vsakoletni tehnični dan.
Letošnjega tehničnega dneva se je
udeležilo 38 operativnih gasilcev iz vseh
društev v občini, razen gasilcev PGD
Vrh nad Laškim. Prvič so z nami sodelovali tudi 4 operativni gasilci iz Radeč.
Izobraževanje je potekalo preko celega
dneva. Tečajniki so bili razporejeni v tri
skupine, ki so izvajale posamezne nalo-

Pionirji:
1. mesto Rečica: (Nik O., Nik A.F., Luka)
2. mesto Sedraž: (Tian, Miha, Klemen)
3. mesto Rečica: (Žan, Domen, Tian)
Mladinke:
Tekmovala je samo ekipa iz Rečice
(Lucija, Stela, Špela)
Mladinci:
1. mesto Rečica: (Florjan, Dejan in Žan)
2. mesto Zidani Most: (Niko, Klemen,
Aljaž)
3. mesto Laško: (Luka C., Nina, David)
Pripravnice:
Tekmovala je samo ekipa Sedraža
(Sara, Manca, Tadeja)
Pripravniki:
1. mesto Rečica: (Nik, Žan Je. in Žan Ja.)
2. mesto Sedraž: (Nejc, Jure, David)
Sabina Šmauc
ge pod nadzorom naših inštruktorjev in
reševalcev ZD Laško. Izobraževanje so si
ogledali tudi gasilski veterani GZ Laško.
V dopoldanskem času si je izobraževanje
operativnih gasilcev ogledal tudi župan
občine Laško Franc Zdolšek. Celoten potek izobraževanja je spremljal nekdanji
vodja Izobraževalnega centra za zaščito
in reševanje IG Janez Hočevar, popoldne
pa je bil z nami tudi regijski poveljnik
Bojan Hrepevnik. Vseskozi je bilo prisotno tudi vodstvo GZ Laško. Čeprav je
bilo izobraževanje zaradi narave dela in
soparnega vremena naporno, pa je bila
ocena vseh udeležencev zelo pozitivna.
Zahvala za uspešno izveden tehnical
day gre izobraževalni ekipi GZ Laško,
katera je organizirala in vodila izobraževanje in katera tudi ureja in dograjuje
vadbeni poligon EHO. Potrebno je izpostaviti pomočnika poveljnika za izobraževanje Gašperja Klemenca - Gašija, ki je
bil gonilna sila tehničnega dne.
Da je bilo logistično vse v redu in da
nastopajoči niso bili žejni in lačni pa so
poskrbeli neumorni gasilci PGD Sedraž.
Jožef Lapornik
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društva

OBISKAL NAS JE NAČELNIK GENERALŠTABA SLOVENSKE VOJSKE
Na nekdanji dan mladosti, 25. maja, smo članice in člani Območnega
združenja slovenskih častnikov Laško pripravili
že tradicionalno, vsakoletno srečanje z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske,
tokrat z generalmajorjem dr. Andrejem
Ostermanom. Srečanja so se udeležili tudi
predstavniki 20. Pehotnega polka SV iz
Celja s poveljnikom podpolkovnikom
Boštjanom Novakom, načelnica Upravne enote Laško mag. Andreja Stopar ter
predstavniki sorodnih domoljubnih in veteranskih združenj, saj je bila tema, ki smo
jo predvideli, da nam jo general poda,
zanimiva za vse – »Preobrazba in reorganizacija Slovenske vojske z novostmi
v luči spreminjanja strateških konceptov
obrambe in zaščite Republike Slovenije«.
Ob prihodu v Laško je goste na krajši razgovor sprejel župan Občine Laško
gospod Franc Zdolšek ob sodelovanju
župana Občine Radeče gospoda Tomaža
Režuna.

Predavanje je bilo izvedeno strokovno, kvalitetno in zanimivo, predvsem
pa tudi dovolj podrobno in razumljivo,
tako da dodatnih vprašanj ob zaključku
ni bilo, je pa v nadaljevanju programa
ob družabnem srečanju in neformalnem
klepetu z visokimi gosti na plan prišla že
tudi pregovorna radovednost naših članov o tematikah, ki niso bile vezane na
izvedeno predavanje. Za razumevanje in

Kaj bomo počeli
19. junij: Svečanost ob dnevu državnosti pri spomeniku osamosvojitvi Slovenije v Laškem ob 16.00 – v nadaljevanju svečanost v Kulturnem centru Laško
20. junij: Pohod ob dnevu državnosti iz Laškega do Olešč ter
družabni zaključek na »ranču pri Karlu«. Zbor pohodnikov je ob 8.00, pri Kulturnem centru Laško,
pot s postojankami vodi preko Gabrnega, Reke do
Olešč - do »ranča pri Karlu«; pot ni zahtevna, traja
okoli tri ure, prispevek – startnina znaša 10,00 €, prijave na spodaj navedene naslove in telefonske številke do 15. junija 2015
20. junij: Pohod na Kum in sodelovanje na tamkajšnji slovesnosti

24. junij: Sodelovanje na slovesnosti ob dnevu državnosti v
občini Radeče ob 19.00, v Kulturnem domu Radeče
4. julij: Delovno srečanje s prijateljskimi domoljubnimi organizacijami Zgornje-posoške (Tolmin)
19. julij: Sodelovanje na spominskem pohodu po poteh NOB
Rečica.
8. avgust: Usposabljanje in praktični preizkus znanja v ravnanju z vojaško pištolo M-57 cal. 7.62; prijave do 20. 7.
2015, startnina 5,00 € (ob prijavi), lokacija bo prijavljenim pravočasno sporočena (varianta Rečica ali
Ojstro - Agnes)
Za podrobnejše informacije o aktivnostih, ki bi se jih želeli
udeležiti, smo vam na voljo na tel. št.: 041-405-113 (Zvonko
Zorec) ali 070-394-150 (Konrad Zemljič).

IZKAZUJEMO IN UTRJUJEMO
DOMOLJUBJE
Člani VSO Laško na dnevu slovenske zastave
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) na državni ravni kot tudi občinski odbor VSO Laško
imata med svojimi ključnimi cilji delovanja utrjevanje domoljubja in ohranjanje
zgodovinskih izročil na temelju resnice,
zlasti iz obdobja tik pred osamosvojitvijo
in med njo.
O tem, kaj je domoljubje in kaj pomeni biti domoljuben imajo različni ljudje,
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odgovore se moramo vsem gostom zahvaliti.
Zahvala gre tudi ekipi ŠMOCL-a, ki
nas je sprejela v svoji prenovljeni dvorani in obilno pomagala pri izvedbi aktivnosti, kakor tudi Gostišču Hochkraut, ki
je pripravilo ambient in vse potrebno za
zaključno dejanje.
Konrad Zemljič
Foto: Viljem Hladin

različni strokovnjaki, nešteto razlag in
definicij. Preprosta razlaga in razumevanje domoljubja se da izpeljati kar iz same
besede domoljubje - ljubiti svoj dom - oz.
širše ljubiti domovino. Ta pojem lahko
razlagamo zelo ozko ali pa tudi zelo široko, predvsem vidik doma.
Domoljubja ni mogoče zaukazati, je
neke vrste čustvo, notranji občutek posameznika. Gotovo pa je, da je možno do-

moljubje razvijati, posebej če imamo pri
tem dobre vzglede, primerno vzgojo. Biti
domoljuben pomeni torej ljubiti domovino in si prizadevati za njen napredek,
srečo, varnost in mir vseh sedanjih in
tudi bodočih prebivalcev domovine. Če
imamo radi domovino, svoj narod in državo, potem sprejemamo tudi njeno nepotvorjeno zgodovino in simbole.
Simboli države so zastava, grb in himna. Država Slovenija je svojo zastavo
prvič javno dvignila na drog 26. junija
1991 na Trgu republike. Pod to zastavo
smo se uprli okupatorju - vojski JNA in
dosegli mednarodno priznanje.
Društvo Heraldika Slovenica organizira že od leta 1998 proslavo na Vačah

društva/živali
(Geoss) - Dan slovenske zastave. 7. april
je praznik slovenske zastave v spomin
na leto 1848, ko je bila na Wolfovi ulici
v Ljubljani prvič izobešena slovenska zastava.
Člani OO VSO Laško smo se številčno
udeležili letošnje proslave (17 udeležencev). Na proslavi je sodelovalo veliko zastav in praporov vojnih veteranov za Slovenijo in kulturnih društev, častna četa
SV, vojaški orkester in številni govorci,
med njimi tudi predsednik Združenja
VSO Aleš Hojs.
Dogodek je bil zelo lepo organiziran,
prav tako tudi program naše udeležbe.

Lepo je doživeti takšno proslavo, saj
začutiš pripadnost drug drugemu in domovini.
Kako drugače od kar mnogih dogodkov, zlasti v našem glavnem mestu v zadnjem času, ko videvamo posameznike in
skupine, ki mahajo z zastavami in simboli nekega drugega režima, ki je zgodovinsko propadel in je bil nedemokratičen.
Posamezniki, ki to počenjajo, zanesljivo
niso domoljubi, delajo pa tudi v nasprotju z ustavnim redom države Slovenije.
OO VSO Laško vabi vse domoljube,
tudi če niste člani našega društva, da se
podobnih domoljubnih dogodkov v čim

večjem številu udeležujete.
Prva naslednja priložnost bo že udeležba na osrednji prireditvi ob dnevu državnosti, v četrtek, 25. junija, ob 20. uri,
v Športni dvorani na Vranskem.
Pred tem bo ob 18. uri mašo za domovino v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem
daroval župnik Janez Turinek, ob 19. uri
pa bo odkritje spominske plošče v čast
Viktorju Lipežu, pisatelju, učitelju in ravnatelju, na pročelju hiše Vransko 27.
Prisrčno vabljeni vsi domoljubi.

VETERINARSKA
POSTAJA LAŠKO
Muhe so znani prenašalci raznih bolezni pri živalih in ljudeh in so že tisočletja prisotne po vseh celinah. Pripadajo
družini dvokrilcev.
Njihov razvoj poteka skozi vse leto, intenzivnejši je v toplejših mesecih.
DOMAČA MUHA je med najpomembnejšimi prenašalci povzročiteljev
bolezni. Je črne barve in dolga 7-8 mm.
Sesalo se konča z blazinico in je obrnjeno proti telesu. Črvi so okrogle oblike in
dolgi 12 mm, bele barve in se 3x levijo.

Buba je rjavo obrobljena.
Samica izleže 2000 jajčec v razpadajočo organsko snov.
Pri temperaturi okrog 30 stopinj C traja razvoj od 7-14 dni. Iz ene muhe se v
treh mesecih lahko razvije tudi do 250
000 potomcev. Odrasla muha zapusti
stadij bube v suhem območju že po nekaj urah in se po 3-4 urah že razmnožuje,
živi pa približno 2-4 tedne.
Pogoste so male domače muhe, ki se
pojavijo zvečer, privablja jih luč. Prisotne
so od zgodnje pomladi in do pozne jeseni. Njihov razvoj je podoben kot pri domači muhi.
Siva mesna muha je dolga 10-19 mm,
ima sivo, svetlo in temno obarvan zadek.

Mala zapljunkarica je velika 5-12 mm
in značilno modro črno obarvana, na
zadku ima zadebelitev podobno krtači.
Prisotna je na dvoriščih gospodarskih
poslopij in vdre tudi v stanovanja. Znana
je po značilnem brenčanju pri letu.
Mesarska muha je velika 8 mm z značilno kovinsko barvo. Jajčeca odlaga v organsko maso in telesne rane. Ličinke se
prehranjujejo z okoljskim tkivom rane.
Priporočilo za učinkovito zmanjševanje mušje populacije in zmanjševanje
njihovega škodljivega delovanja na ljudi
in živali ter okolje je sistemsko zatiranje
tudi njihovih razvojnih oblik, mušjih ličink.

TOMO
Mladiček mešanček, star približno 3
mesece, bo srednje rasti. Zanj iščemo
skrbnike, ki razumejo, kaj pomeni posvojitev pasjega mladička.

VITO
Mešanec s terierjem, star približno 2
leti. Je srednje rasti in razume vse osnovne ukaze. Iščemo mu skrbnike, ki bodo
aktivno preživljali čas z njim.

MAMBA
Prijazna mešanka tipa koker španjel je
stara približno 2 leti, mirnega in nezahtevnega značaja. Nadvse uživa v družbi
ljudi, zato zanjo iščemo notranji dom!

Nadležne muhe

Jože Pušnik,
član predsedstva VSO Laško
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zanimivo

»Ohcet po stari šegi«
za Barbaro in Matjaža
Letos se bo na »Ohceti po starih šegah« v okviru 51. prireditve Pivo Cvetje poročil že 47. poročni par. To sta letos nevesta
Barbara Vrečko in ženin Matjaž Guček. Barbara je aktivna v
Društvu Laških pivovarjev in podporna članica KD Anton Tanc
Marija Gradec. Že kot deklica je z babico spremljala »Ohcet po
starih šegah« in upala, da bo vse to enkrat doživela tudi sama.
Zaposlena je v Muzeju novejše zgodovine Celje. Matjaž pa je
dolgoletni predsednik in vaditelj KD Anton Tanc Marija Gradec, od letošnjega leta tudi predsednik Društva Laških pivovarjev, najde pa tudi čas, da zapoje s sodelavci, s katerimi je ustanovil klapo Gambrinus. Kot starešina je s Tanci na »Ohceti po
starih šegah« na prireditvi Pivo Cvetju sodeloval kar 23-krat! Že
dolga leta pa je zaposlen v Pivovarni Laško.
Spoznala sta se ob glasbi in plesu, iskrica njune ljubezni pa je
preskočila ravno na prireditvi, na kateri si bosta letos obljubila
večno zvestobo. Oba gojita ljubezen do preteklosti in ljudskega
izročila, Barbara profesionalno, Matjaž ljubiteljsko. Pravita, da
vsega, kar počneta, ne bi mogla početi, če si ne bi vseskozi stala ob strani in se imela rada. S ponosom sta nam zaupala tudi,
da imata 6-letno hči Neli Elo, s katero se vsak dan rada smejeta,
prepevata ali plešeta.

MIHOV POHOD
2. maja se nas je okrog 40 sorodnikov
– bratrancev in sestričen z družinami –
zbralo v Šentrupertu. Odločili smo se, da
je to naš dan, ko se zopet srečamo na prijetnem druženju in pohodu.
Zjutraj sta bratranca darovala sveto
mašo za vse pokojne sorodnike, posebej
pa smo bili z mislimi pri Mihu, ki je bil
pobudnik srečanja in ki ga na žalost ni
več med nami. Nato pa smo dan nadaljevali z obujanjem spominov na našo mladost, ko so bile poti dobro uhojene, saj
smo jih, ne glede na vreme, skoraj vsak
teden prehodili. Našim potomcem je
skoraj nepredstavljivo, da smo bili tako
povezani in zagreti za druženje, da nas ni
ustavila niti dvourna pot v eno smer. Seveda je naša pot ta dan trajala še dlje, saj

Srečna in ponosna sta, ker bosta lahko sklenila zakonsko zvezo na »Ohceti po stari šegi« tudi zato, ker Pivovarna Laško, s
katero sta neločljivo povezana, prav letos praznuje 190 let.
V prijavnici sta zapisala tudi, da je sreča, da sta se našla in
svojo predstavitev sta zaključila s pesmico iz knjige Jureta Krašovca »Vrhovski Anzek«: Da b ga le rada imela in tako srečna
bla, da b enkrat pred oltarjem bla skupaj zvezana.

Vidin 80. rojstni
dan

Bogomila Košec-Kajtna

Gospa Vida Vidic iz Marijine vasi
je marca praznovala svoj 80. rojstni
dan. Ob visokem jubileju so jo na
njenem domu, kjer živi s hčerko Dragico in njeno družino, obiskali člani
stranke DeSUS, saj je njena članica
že od nastanka stranke. Zopet se je
obrnil list v knjigi njenega plodnega
življenja, zato smo ji zaželeli še obilo
zdravja in lepih trenutkov v krogu
njene družine.
Milena Dobršek
Foto: Franci Klepej

so nas ob poti pričakali in pogostili prijazni domačini. Prva postaja je bila pri
Mešurjevih, potem na kmečkem turizmu Salobir, pa še pri Čadejevih, zadnja

pa še Pri Sonji na Volušu. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Pot od tam pa je bila res
kratka in pri Semetovih nas je pričakalo
pecivo in vse kar sodi zraven, ko ti je vroče. Tam se nam je pridružilo še kar nekaj sorodnikov, ki iz različnih razlogov
niso mogli peš. Ob hrani, pijači, klepetu
in glasbi se je popoldne hitro prevesilo v
večer, ko smo se v poznih večernih urah
razšli z željo, da se kmalu zopet srečamo.
Zadovoljni smo bili tudi zato, ker nam je
bilo ta dan vreme res naklonjeno.
Ker je levji delež priprave prostora odpadel na družino Seme, se vsem iskreno
zahvaljujem, prav tako pa tudi vsem, ki
ste se pohoda udeležili in kakorkoli pomagali pri pripravi in organizaciji.
Magda Stopinšek
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Košnja na Lisci
sobota, 11. julij 2015, po 15. uri

KŠTD Razbor (www.razbor.si • tel.: 041 254 217 - Matej)

GRADBENA DOVOLJENJA za
...

ź
ź
ź
ź

stanovanjske hiše, prizidke
hleve, kmečke lope, zidanice, kozolce
zimske vrtove, nadstreške, oporne zidove
poslovne objekte, delavnice, skladišča

- izdelava strokovnih podlag za spremembo
namembnosti iz kmetijskih zemljišč v stavbišča
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN)
Uroš Krašek, s.p., arhitekturno projektiranje
Sp. Rečica 104, Laško
gsm: 041 465 674
uros.krasek@gmail.com
www.arhika.si

TUKAJ JE LAHKO
VAŠ OGLAS

733 87 12
bilten@lasko.si
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Izobrazevanje odraslih Laško
Spoštovani!
Mi vemo, da vi veste, da je izobraževanje pomembno!
Zato smo za Vas pripravili paleto izobraževanj in usposabljanj.
Za šolsko leto 2015/16 vabimo k vpisu v srednješolske
programe za odrasle na naslednjih področjih: strojništvo,
ekonomija, gastronomija, predšolska vzgoja in bolničar.
Za vas organiziramo tudi:
- usposabljanje in postopke za pridobitev nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (NPK), med drugim tudi za naslednje
poklice: upravljalec strojev v proizvodnji, CNC operater,
mizar – restavratorski sodelavec, izdelovalec kruha, potic,
peciva in testenin na tradicionalen način, pomočnik
kuharja, pomočnik natakarja in maser;
- tečaje in seminarje za prosti čas in osebno rast;
- tečaje tujih jezikov;
- računalniške tečaje;
- tečaje komunikacije in
- različna usposabljanja za delo.

POČITNICE Z AVTOBUSOM – OTOK RAB
STORITEV: PREVOZ IN POL PENZION
TERMIN: 25.06.-02.07.2015 in
10.09.-17.09.2015
CENA: 282,00€

POČITNICE Z AVTOBUSOM - OTOK KORČULA
STORITEV: PREVOZ IN ALL INCLUSIVE
TERMIN: 25.06.-02.07.2015, CENA: 373,00€
TERMIN: 23.08.-30.08.2015, CENA: 429,00€

ENODNEVNI IZLET – KOSTANJEVICA,
OTOČEC IN ŠMARJEŠKE TOPLICE

Spoštovani, ali se nam boste pridružili na novi poklicni poti?
Kontaktni podatki: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče,
Izobraževanje odraslih Laško, Trg svobode 6, LAŠKO

Telefon: (03) 733 89 38, GSM: 041 611 172
e-pošta: sic.lasko@siol.net
internet: www.sc-konjice-zrece.si

TEČAJI TENISA V LAŠKEM
TENIS KLUB MARIJA GRADEC organizira začetne in
nadaljevalne tečaje za otroke in odrasle. Predvideni
začetek tečajev je po zaključku šole, oziroma po
dogovoru s trenerji.
OBSEG ZAČETNEGA TEČAJA:
12 ur v 2 tednih (v skupinah z največ 4 udeleženci,
4 krat tedensko po 1,5 ure)
NADALJEVALNI TEČAJ:
V SKUPINAH (največ 4 udeleženci, 2 krat tedensko
po 1,5 ure)
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
– na tel. št. 031-342-846 (Fredi Juričič)
– po elektronski pošti na naslov
fredi.juricic@hotmail.com
– na spletnem naslovu
www.tenis-lasko.si/tecaj_2012.php
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ROMANJE V NOVO ŠTIFTO
TERMIN: 15.08.2015, CENA: 29,00€

ROMANJE NA SVETE VIŠARJE
TERMIN: 15.08.2015, CENA: 47,00€

pobegnimo skupaj nazaj v naravo,
k njeni čistosti in dragocenosti.

oda. le voda.

1x

ODDIH V HIŠICI
NA DREVESU

VIKEND PAKET
ZA 2 OSEBI

ˇ

8x
SUPERGE
SALOMON

60x
VEČNAMENSKA
RUTKA

50x

ESTIKA
ZA VADBO

či si
š
i
b
o da.
w.o eluj v
w
w sod gri.
ter radni i
nag

PIVOVARNA LAŠKO d. d., trubarjeva 28, 3270 laško

Oda je v sodelovanju z Urško Dolinšek iz Fitnes klinike by
Urška pripravila set vaj, ki lahko sprehod skozi gozd
še polepšajo, vam pa prinesejo boljše počutje, umirjene
misli in predvsem bolj zdravo telo.
Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend paket
v hišici na drevesu, prav posebno glamurozno kampiranje
in druge športne nagrade. Vse, kar morate storiti, je to,
da pošljete 6 etiket Ode na Pivovarna Laško, d. d.,
Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško ali z nami delite svoj
najljubši trenutek iz gozda.
Vaje in podrobnejša navodila za sodelovanje v nagradni
igri najdete na www.oda.si.

1x

oglasi

dobrodošli v
najmodernejših
termah v sloveniji
- rimskih termah
celodnevno kopanje
+ presenečenje iz žara (pon - pet): 13 €

Masaža kokosov poljub
(45 min) & rafaelo tortica

Promocijska cena: 35 € (redna cena: 45 €)

celodnevno kopanje
+ kosilo (pon - pet): 16,50 €

Masaža sadna osvežitev
(45 min) & sadna solata

celodnevno kopanje
+ savna (vse dni): 20 €

Promocijska cena: 35 € (redna cena: 45 €)

Vitaminska masaža
(45 min) & limonina pita

1-urno hitro kopanje
(pon-pet, prazniki so izvzeti): 3,50 €

Promocijska cena: 35 € (redna cena: 45 €)

03 574 2011 | info@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si
RIMSKE TERME
Toplice 10
Rimske Toplice

DNEVNA KOSILA

V A LA CARTE RESTAVRACIJI SOFIJA

samo 9,90 €
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Laško, 16.–19. julij 2015
www.pivoincvetje.si

Pivo in cvetje 2015
5 odrov, preko 50 predstav,
nastopajoči iz več kot 17 držav in
190-letnica Pivovarne Laško
Pet glasbenih odrov utrjuje festival Pivo in cvetje na
prvem mestu domačih glasbenih prireditev za vse
okuse. Letos je festival tudi prvič vključen v evropsko
različico glasbenih vodičev »Festival Guide«.
Tokratna izvedba bo v znamenju 190-letnice delovanja
Pivovarne Laško in najbolj mednarodno obarvanega
festivala do sedaj. Ob tem pa organizatorji ponujajo
še nekaj izjemnih novosti, ki jih bodo obiskovalci
gotovo veseli, med njimi je tudi odločitev o povsem
brezplačnem glasbenem dogajanju.

Nov oder Malt za didžeje

avstralska filmska in glasbena zvezdnica Natalie
Imbruglia, ki bo ob izidu svojega novega albuma svoj
prvi koncert v Evropi imela prav na festivalu Pivo in
cvetje. Navdušeni boste tudi ljubitelji domače pop in
narodno-zabavne glasbe, ženskih vokalov, pa latino
in »gipsy« ritmov. Pivo in cvetje je res festival za vse
generacije in za vse glasbene okuse.

Tradicionalni program
Laščanov

Kreativni in marljivi so tudi domači gostitelji, ki
pripravljajo tradicionalni spremljevalni program.
Ta domiselno in slikovito povezuje zgodovino
kraja, etnologijo in hortikulturo. Prav ta vsebina
loči festival Pivo in cvetje od podobnih v regiji in
Evropi. Ob visokem jubileju delovanja Pivovarne
Laško, pripravljajo domači gostitelji še bogatejše,
še zanimivejše in še bolj barvite zgodbe, ki nosijo
v sebi ponos krajanov in njihovo ljudsko izročilo.
Eden vrhuncev teh zgodb bo tudi letos tradicionalna
»Ohcet po stari šegi«, kjer se bosta letos poročila
Med glasbenimi gosti bo tudi letos nekaj resničnih
Barbara Vrečko in Matjaž Guček. Iskrene čestitke!
globalnih zvezd. Med njimi kultni švedski rock bend
Vse to so razlogi, da si že danes rezervirate tretji
Europe, evrovizijska zmagovalka Katrina Leskanich,
vikend v juliju in se na festivalu Pivo in cvetje
pevka skupine Katrina and the Waves, ki jo poznamo
prepustite glasbi, tradiciji, prijateljem, dobri hrani in
tudi po poletni himni Walking on Sunshine, ter
najboljši pijači iz hmelja.

Dosedanjim glasbenim odrom, Zlatorog, Jubilejnik,
Club in Kulturni Center se letos pridružuje še oder
Malt, kjer se bodo lahko razživeli ljubitelji elektronske
DJ glasbe. Izbor najboljših didžejev že poteka in v
času festivala si bodo obiskovalci lahko ogledali dve
polfinalni in finalno tekmovanje.

Glasbeniki z vsega sveta

16.–19. julij 2015 Laško, www.pivoincvetje.si
Četrtek, 16. 7.
• Hiša generacij (Savinjsko nabrežje 6)
• Aškerčev trg
• Muzej Laško
• Mladinski center
• Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik)
• Valvasorjev trg
• Ulice Laškega
• Aškerčev trg
• Kulturni center Laško
• Oder Malt (Obrežje Savinje)
• Oder Jubilejnik (Aškerčev trg)
• Oder Club (Občinsko dvorišče)
• Oder Zlatorog (Trubarjevo nabrežje)

09.00
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.30
21.00
18.00
21.00
19.00
19.00
19.00

Spretne roke Hiše generacij Laško - razstava ročnih del
Fajfa in pir, pa imaš mir - Gostilniške družbe in fotograﬁ
Enega točenega, prosim - razstava točilnih naprav Pivovarne Laško
Varstvo otrok
Gobarska razstava Pivo in cvetje
Lepo je res na deželi - v vaški gostilni “Na sejemski dan”- etnografska prireditev
Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami
Otvoritev festivala Pivo in cvetje
Brass band Akademije za glasbo Ljubljana in ansambel HoRORn
Predstavitev DJ-ev - polfinalisti
The Moonlighting Orchestra, Modrijani
Pivo in čevapi, Attentat Fanfare, Šukar
DoT, Russkaya, Mi2, Natalie Imbruglia

09.00
11.00
12.00
14.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
19.00
22.00
19.00
19.00
19.00

Spretne roke Hiše generacij Laško - razstava ročnih del
Fajfa in pir, pa imaš mir - Gostilniške družbe in fotograﬁ
Enega točenega, prosim - razstava točilnih naprav Pivovarne Laško
Odine aktivnosti za vse generacije
Popoldanske športne aktivnosti
Varstvo otrok
Prikaz kiparjenja z motorno žago
Gobarska razstava Pivo in cvetje
Lepo je res na deželi - v vaški gostilni “Na sejemski dan”- etnografska prireditev
Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami
Broadway I Love - musical
Predstavitev DJ-ev - polfinalisti
Tanja Žagar in Avantura Band, Klapa Maslina, Klemen Bunderla & 3 čelos
Maja Založnik, Nuška Drašček, Katrina & Band, Tinkara Kovač & HeavenX
Manouche, I.C.E., S.A.R.S., Europe

Petek, 17. 7.
• Hiša generacij (Savinjsko nabrežje 6)
• Aškerčev trg
• Muzej Laško
• Zdraviliški park
• Kamp - Jagoče
• Mladinski center
• Zdraviliški park
• Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik)
• Valvasorjev trg
• Ulice Laškega
• Kulturni center Laško
• Oder Malt (Obrežje Savinje)
• Oder Jubilejnik (Aškerčev trg)
• Oder Laško Club (Občinsko dvorišče)
• Oder Zlatorog (Trubarjevo nabrežje)
Sobota, 18. 7.
• Šolsko igrišče
• Hiša generacij (Savinjsko nabrežje 6)
• Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik)
• Aškerčev trg
• Muzej Laško
• Zdraviliški Park
• Kamp - Jagoče
• Mladinski center
• Zdraviliški Park
• Valvasorjev trg
• Ulice Laškega
• Kulturni center Laško
• Oder Malt (Obrežje Savinje)
• Oder Jubilejnik (Aškerčev trg)
• Oder Laško Club (Občinsko dvorišče)
• Oder Zlatorog (Trubarjevo nabrežje)
• Obrežje Savinje

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
14.00
14.00
14.00
16.00
18.00
19.30
18.00
22.30
19.00
19.00

Državno prvenstvo v košarki 3x3 turnir
Spretne roke Hiše generacij Laško - razstava ročnih del
Gobarska razstava Pivo in cvetje
Fajfa in pir, pa imaš mir - Gostilniške družbe in fotograﬁ
Enega točenega, prosim - razstava točilnih naprav Pivovarne Laško
Odine aktivnosti za vse generacije
Popoldanske športne aktivnosti
Varstvo otrok
Prikaz kiparjenja z motorno žago
Lepo je res na deželi - v vaški gostilni “Na sejemski dan”- etnografska prireditev
Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami
PanArs in Anja Bukovec, Kladivo, konj in voda
DJ Stane Špegel alias House Mouse, tekmovanje DJ-ev - finalisti
Ditka, Alpski kvintet
Carlos de Nicaragua, Gipsy Ska Orquestra, Juanito Makande, Cora Viento, Vanny
Jordan y su banda
19.00 Jackson, Hladno pivo, Šank Rock, Stevie Salas Colorcode
22.00 OGNJENA INTERAKTIVNA PREDSTAVA TER OGNJEMET

Nedelja, 19. 7.
• Hiša generacij (Savinjsko nabrežje 6)
• Muzej Laško
• Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik)
• Občinsko dvorišče
• Ulice Laškega
• Občinsko dvorišče

09.00
10.00
10.00
10.00
17.00
18.00

Spretne roke Hiše generacij Laško - razstava ročnih del
Enega točenega, prosim - razstava točilnih naprav Pivovarne Laško
Gobarska razstava Pivo in cvetje
Ohcet po stari šegi
Parada Pivo in cvetje
Mednarodni festival plehmuzik ter uradni zaključek festivala Pivo in cvetje

* Do zaključka redakcije Laškega biltena program festivala Pivo in cvetje še ni dokončno oblikovan, zato obiščite našo spletno stan www.pivoincvetje.si in spremljajte novosti.

S PIJ E Š J IH PE T, PA NISI ZA DET.
Užitek brez alkoh ola
ALK.
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WWW.LASKO-MALT.SI

NOV OKUS
HRUŠKA&
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