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POZDRAVLJENO POLETJE.

Počasen tek čez od dežja umit večerni gozd. Sla-
dek vonj bezgovega cvetja je v zraku. Dnevna inventu-
ra same s sabo. Ob spremljavi živahnega ptičjega petja 
in šmiklavškega večernega zvonjenja mi pogled uide na 
z meglicami zakrito dolino Gračnice, proti Lisci. V mis-
lih me prešine, da narava spominja na čarobni gozd iz 
Avatarja. Čisto veselje. Tako kot naša junijska naslovni-
ca, ki je nastala ob priliki otvoritve mostu čez Gračnico 
v Jurkloštru. »Kloštrčana«, kot so ga poimenovali. Veselje 
fotografiranih ob dobro opravljenem delu, uspešnem nastopu in bližajočih se poči-
tnicah je neizmerno. 

Pred nami je Poletje v Laškem. Trije meseci kulturno zabavnih in športnih prire-
ditev ter dogodkov po celotni občini. Program je skupek trdega dela, idej in pozi-
tivne energije naših sokrajanov, društev, javnih zavodov in gospodarskih družb. In 
ker imajo nekateri kar naprej pripombe, da se pri nas nič ne dogaja, v uvodniku pa 
imam premalo prostora, smo v pomoč pri organizaciji vašega poletnega športnega 
in družabnega urnika v tokratnem biltenu objavili celoten koledar prireditev. 

V začetku junija smo se na mestu, kjer je župan lani s čebelarji zasadil lipo, z 
otvoritvijo prenovljenega čebelnjaka poklonili starosti laškega čebelarstva Evstahi-
ju Krašovcu. Gospodu, ki je za časa svojega življenja s prijaznostjo, hudomušnostjo 
in čebelami očaral nemalo laških kratkohlačnikov in njihovih staršev. Tradicija, ki 
jo uspešno negujejo njegovi stanovski kolegi iz Čebelarskega društva Laško. V so-
delovanju z lokalno skupnostjo, komunalo in hortikulturnim društvom so obnovili 
čebelnjak, uredili okolico in zasadili vrt medovitih rastlin. Osnovnošolci so poslikali 
sedem panjskih končnic prelepega učnega čebelnjaka in z najmlajšimi iz vrtca so-
oblikovali zanimiv kulturni program. Učni čebelnjak ima štiri gospodarne panje, od 
katerih sta dva že postala domovanje kranjske sivke. Avtohtone čebelje pasme, ki je 
s svojo umirjenostjo primerna za pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov v 
gosto naseljenih območjih. Bralci, ki vas čebelarjenje zanima, vabljeni na tradicio-
nalne dneve odprtih vrat laških čebelarjev. 

Bogat glasbeni in športni program ter golažijada so prvi vikend v mesecu vsem 
dvomljivcem dokazali, da so Rimske »fejst.« V Rimskih Toplicah se v tem mesecu 
spominjajo 160-letnice rojstva Antona Aškerca. Osnovna šola se mu je ob dnevu 
šole poklonila s kulturno prireditvijo »Aškerc in njegov čas«. Kulturno društvo An-
ton Aškerc je organiziralo tradicionalni pohod po Aškerčevi poti, konec junija pa bo 
na Aškerčevi domačiji na Senožetih še literarni večer z naslovom »Kresne, pa take«.  

Na prireditvenih prostorih po Laškem bo tretjo soboto v juniju potekal otroški 
festival Pisani balon. V večernih urah istega dne se boste lahko v soju sveč sprehodi-
li po razstavah v muzeju in si ogledali glasbeno plesni dogodek ter projekcijo filma 
»Laško včeraj, danes, jutri« iz leta 1979.  

Sledijo poletni solsticij, najdaljši dan v letu in kresna noč, ki je po ljudskem iz-
ročilu najbolj magična noč v letu. Prikazu šeg ob kresni noči in košnji trave na star 
način bo posvečen tokratni večer na travniku pod gradom. V petek, 24. junija, vas 
še posebej vabimo na popoldansko slovesnost pri spomeniku osamosvojitvene voj-
ne in večerno proslavo ob dnevu državnosti Republike Slovenije. Družabni vikend 
bomo zaključili z eksplozijo športa v Rečici in rockom na Vrhu.

Julij bo tudi tokrat v znamenju vrhunske glasbe, cvetja, termalne vode in znane-
ga hmeljnega napitka. Odvil se bo festival veteranskih godb, skozi mesto se bodo 
sprehodili urbani gladiatorji, sredi julija pa bomo v sotočju dobrega gostili največji 
poletni festival. Od letos dalje se imenuje Laško Pivo in cvetje. Začelo se bo v sre-
do z dnevom odprtih vrat, razstavo etiket naše pivovarne in večernim srečanjem 
na občinskem dvorišču. Sledijo štirje dnevi zabave. Vsi, ki vas zanima, kako je bilo 
Laško videti v časih Josipa Pelikana, pa vljudno vabljeni na julijsko razstavo na vrtu 
Savinje.       

Zadnjega od počitniških mesecev bomo preživljali v družbi zvezd na graščinskem 
dvorišču. Utrujeni od zabave in željni športa bomo lahko med drugim prehodili ze-
meljski odtis Oriona v dolini Gračnice in se polni ponosa pod okriljem Zlatorogove 
transverzale povzpeli s kolesom ali peš na Šmohor.

Drage bralke in bralci, čas počitnic se začenja, zato vabljeni v objem lepe narave 
in v dobro družbo.

Stanka Jošt, pomočnica odgovorne urednice
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KLOŠTRČAN TUDI URADNO ODPRT

Krajani Jurkloštra se sicer že nekaj časa ponašajo z novim 
mostom čez Gračnico, ki je zamenjal starega in dotrajanega, 
uradna predaja mostu pa je potekala v sredo, 25. maja. S pre-
rezom trasu so minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, 
direktor Direkcije  RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan 
Občine Laško Franc Zdolšek in vodja investicij Tomaž Wil-
lenpart v Jurkloštru slovesno predali namenu mostova v Jurk-
loštru in Lokavcu. Vrednost obeh investicij je presegla milijon 
evrov, del stroškov pa je bilo pokritih s pomočjo sredstev Ev-
ropskega sklada za regionalni razvoj.

Z novim mostom v Jukrloštru so seveda najbolj zadovoljni 
krajani, ki most Kloštrčan, kakor so ga poimenovali, že nekaj 
časa uporabljajo in pri že opažajo prve spremembe. Ne samo, 
da lahko čez most zdaj brez težav zapelje tovornjak ali avto-
bus, uredila se je tudi okolica.

Župan Franc Zdolšek obnovo obeh mostov vidi kot 
pomembno pridobitev v smislu gospodarskega in turistične-
ga razvoja kraja. A še vseeno bo potrebnega kar nekaj dela 
na prometnih povezavah do Jurkloštra, saj je cesta na rel-
aciji Rimske Toplice–Jurklošter na nekaterih odsekih v res 
slabem stanju. Tudi minister dr. Peter Gašperšič se zaveda, da 
je povezanost z ustrezno infrastrukturo ključnega pomena za 
ohranjanje življenja in gospodarskega razvoja (predvsem tur-
izma) v manjših krajih, zato si na ministrstvu prizadevajo, da 
bi tudi tem bolj oddaljenim krajem zagotovili dovolj sredstev 
za vzdževanje infrastrukture in za novogranje.

Krajani pa so potrpežljivi in vztrajni, pravi predsednik Kra-
jevne skupnosti Jurklošter Franc Lesišar: »Vidite, da je cesta, 
ki je bila pred leti zgrajena in asfaltirana, že potrebna obnove. 
Smo potrpežljivi in čakamo na priložnost – objekt po objekt, 
en most, katerega omejitev je 10 ton, je še zelo kritičen, nato 
pa bomo vztrajali, da se uredi tudi cesta.«

N. T.
Foto: Boris Vrabec

Županu Občine Laško Francu Zdolšku sta Nejc Jelen, vodja 
projekta Mi smo ZA STRPNOST!, in Gregor Bezenšek (Soul-
Greg Artist), ambasador strpnosti v okviru projekta, v skupni 
simbolni podpori promocije strpnosti v slovenskem prosto-
ru osebno podarila  slavnostno knjižico s prvim slovenskim 
prevodom Unescove Deklaracije o načelih strpnosti, ki jo je 
leta 1995 sprejela organizacija UNESCO. V okviru projekta 
so Deklaracijo predstavniki Izobraževalnega centra Eksena in 
Društva Eksena na uradnih sprejemih na simbolni ravni pre-
dali že okoli 40 predstavnikom države, nevladnih organizacij 
in lokalnih skupnosti. Pri tem izpostavljajo pomembnost ra-
zumevanja strpnosti, za katero se je treba tudi v slovenskih 
družbi aktivno in trajno zavzemati.

N. T.

ŽUPAN PREJEL PREVOD UNESCOVE DEKLARACIJE O NAČELIH STRPNOSTI
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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

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH 
PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2016

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 prispe-
vek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, člove-
koljubnih 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 po-

samezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali 
uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kul-
turnem, 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 posame-
zniku 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, špor-
tnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem 
področju, hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časov-
nem 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 gospodar-
skem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, huma-
nitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je 
praviloma namenjen prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje 
delo in dosežke.

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. 

2.  PREDLAGATELJI
 Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine 

ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skup-
nosti in druge organizacije. 

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 prii-

mek, naslov, kontaktni podatki),
– utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in 

konkretna s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, do-
sežkov, uspehov ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,

– listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
– datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastop-

nika za pravne osebe.

4.  ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE
 Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Ko-

misija 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 ponedeljka, 19. 9. 2016. 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 sple-

tni 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 Obči-
ni Laško, kontaktna oseba Tanja Grabrijan, tel. 03/7338 711 ali na 
e-naslov: občina@lasko.si.

Številka: 430-18/2016 Komisija za mandatna vprašanja, volitve
Laško, dne 2. 6. 2016 in imenovanja, predsednik Janko Cesar

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

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA  
ANTONA AŠKERCA V LETU 2017

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 kul-
turnem 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 predlo-
ženi 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, 

• 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 An-
tona 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 2017« ali na elektronski naslov: ob-
cinski.svet@lasko.si.
Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do 
srede, 16. 11. 2016. 
Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo pra-
vočasni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo preje-
mniki 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: 41010-241/2016 Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
Datum: 31. 5. 2016 in imenovanja, predsednik Janko Cesar
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Občinska uprava

V tokratni številki bi se ob priliki odhoda v zaslužen pokoj želeli zahvaliti 
našemu dolgoletnemu sodelavcu in prijatelju Jožetu Deželaku. Gospod Jože, 
kot ga kličemo mlajši sodelavci, je skozi leta svojega službovanja na Občini 
Laško postal kar nekakšen zaščitni znak našega kolektiva. 

Čeprav se služba ekonoma ne sliši kot obet bleščeče karierne poti v jav-
ni upravi, pa je vendarle za delovanje celotne institucije zelo pomembno, da 
takšno delo opravlja odgovorna in vestna oseba. Vedno prijazen, nasmejan, 
pripravljen pomagati, včasih pa tudi hudomušno navihan nam je naš gospod 
Jože pomagal razrešiti marsikateri logistični in organizacijski zaplet. 

V zadnjih letih ni skrbel samo za ogrevanje premraženih sodelavcev, naba-
vo, vzdrževanje avtomobilov in stavb ter dostavo pošte, ampak je pod mentor-
stvom Slavka Kozmusa postal tudi pravi čuvar stare trte na našem dvorišču. 
Vestno je imel preštete vse grozde, da smo sploh lahko opravili simbolično 
trgatev stare trte. No, pa šalo na stran. Dragi gospod Jože, najlepša hvala za dob-
ro dolgoletno sodelovanje in lep odnos, pa vse dobro na novi karierni poti in še 
dolga zdrava leta vam želimo.

Sodelavci Občinske uprave Laško  
z županom Francem Zdolškom

VABLJENI NA PRVO JAVNO 
RAZPRAVO O CELOSTNI PROMETNI 
STRATEGIJI

Občina Laško je te dni pričela s pri-
pravo Celostne prometne strategije 
(CPS). Dokument bo podlaga za dol-
goročni proces trajnostnega načrtova-
nja prometa in pridobivanje sredstev 
za izvedbo posameznih ukrepov s tega 
področja. Občina je sredstva za izdela-
vo strategije pridobila na javnem razpi-
su za sofinanciranje operacij »Celostne 
prometne strategije« Ministrstva za in-
frastrukturo. Operacija se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Financirata jo RS in EU iz 
kohezijskega sklada.

Preko javnega razpisa občine je bil za 
izdelavo CPS izbran konzorcij izkušenih 
strokovnjakov pod vodstvom podjetja 
LOCUS, v katerem sodelujeta še CEPP – 
Center za vodenje participativnih pro-
cesov in Prometnotehniški inštitut Fa-
kultete za gradbeništvo in geodezijo.

Namen CPS je uvesti pameten in 
učinkovit prometni sistem, ki ga bo 
pripravila strokovna skupina, usklajen 
pa bo v posvetovanju z javnostjo. Sko-
zi različne ukrepe bo spodbujano pe-
šačenje, kolesarjenje in uporaba javnih 
prevoznih sredstev ter drugačnih oblik 
prevoza. Uspešnost ukrepov CPS se bo 
pokazala v boljši učinkovitosti prometa 
in mobilnosti ter bolj trajnostnih poto-
valnih navadah prebivalcev. Pokazali se 
bodo tudi pozitivni učinki na okolje in 
zdravje ljudi ter na kakovost bivanja ob-
čanov. Izvajanje ukrepov, ki jih bo do-
ločala CPS, bo imelo nedvomno velik 
vpliv na življenje in mobilnost občanov, 
zato je izjemnega pomena, da le-ti sode-
lujejo pri njenem načrtovanju. 

Prva javna razprava bo potekala že 4. 
julija 2016 ob 17. uri v prostorih Otro-
čjega centra (nekdanji Kino). To bo pos-
vetovalno srečanje pripravljavcev CPS, 
občinske uprave, ključnih deležnikov ter 
vseh zainteresiranih občank in občanov. 
Glavni namen razprave bo predstavitev 
ključnih informacij o pripravi CPS, raz-
prava z udeleženci ter pridobitev njiho-
vih mnenj o aktualnih prometnih izzi-
vih in predlogih glavnih usmeritev CPS, 
pa tudi morebitnih dodatnih predlogov 
glede vključevanja javnosti. 

Jože Deželak s Slavkom Kozmusom pri obrezu Stare trte na občinskem dvorišču.



6



OBČINSKI SVET

7

OBČINSKI SVET LAŠKO

13. seja Občinskega sveta Laško je 
bila 25. maja.

Občinski svet je na majski seji obrav-
naval še nekaj zaključnih poročil za leto 
2015, in sicer poročilo Gasilske zveze 
Laško, Policijske postaje Laško, Obmo-
čnega združenja Rdečega križa Sloveni-
je Laško - Radeče, ŠMOCL-a, Regijske-
ga študijskega središča, Šolskega centra 
Slovenske Konjice-Zreče, Javnega zavo-
da Socio, Inštituta Vir, Skupnosti občin 
Slovenije, Združenja občin Slovenije in 
ORP za Osrednje Celjsko.

Člani sveta so se seznanili s poročilom 
o potrjevanju investicijske dokumenta-
cije za obdobje od 1. 12. 2015 do 30. 4. 
2016. V tem obdobju je župan sprejel 
sklepe o potrditvi dokumenta identifi-
kacije investicijskega projekta in investi-
cijski program za »Ureditev Aškerčeve in 
Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah«. 

Sprejet je bil Sklep o določitvi cene 
programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec 
Laško Laško, ki se bo pričel uporablja-
ti s 1. 7. 2016. Cena programa predšol-
ske vzgoje za 1. starostno obdobje se bo 
povišala iz 414 EUR na 436 EUR, za 2. 
starostno obdobje se bo povišala iz 319 
EUR na 330 EUR, cena za kombiniran 
oddelek pa se bo znižala iz 361 EUR na 
359 EUR. Zadnja sprememba cen je bila 
3. 10. 2012. Ker so bila s 1. 1. 2015 spro-
ščena napredovanja v nazive in plačil-
ne razrede s pravico do izplačila večje-
ga osebnega dohodka s 1. 12. 2015, s 1. 
9. pa se bodo vrednosti plačilnih razre-
dov vrnile na vrednosti, ki so veljale 1. 
6. 2012, poleg tega pa bo v skladu z do-
govorom med Vlado RS in reprezenta-
tivnimi sindikati letos višji tudi regres 
za javne uslužbence, se bodo stroški po-
večali za približno 130.000 EUR, zato je 
bila potrebna uskladitev cen.

Sprejet je bil nov Pravilnik o enkra-
tni denarni pomoči za študij v tujini, ki 
odpravlja pomanjkljivosti starega pra-
vilnika. Merila za dodeljevanje enkratne 
denarne pomoči so: uspeh v preteklem 
šolskem letu, delež mesečnega neto do-
hodka na družinskega člana v primerja-
vi s povprečnim mesečnim neto dohod-
kom v RS v preteklem letu, dosedanje 
aktivno delovanje na študijskem podro-
čju, dosedanje aktivno delovanje v obči-
ni na študijskem področju, časovno ob-
dobje študija v tujini, dodatne točke pa 
se pridobijo tudi v primeru, da skupna 
šolnina v enem študijskem letu presega 
znesek 3.000 EUR. 

Občinski svetniki so se seznanili s po-
budo za ustanovitev Zadruge Savinjske 

regije in pooblastili župana, da podpiše 
pismo o nameri za ustanovitev Zadruge 
Savinjske regije in akt o ustanovitvi za-
druge ter za izvedbo nadaljnjih aktivno-
sti v okviru navedenega projekta. Usta-
novitev navedene zadruge je predvidena 
v okviru regijskega projekta »Prehran-
ska samooskrba Savinjske regije«. Z njo 
naj bi se povečala samooskrba s hrano 
v regiji, spodbujanje zaposlovanja in sa-
mozaposlovanja občank in občanov Sa-
vinjske regije, zagotavljanje celoletnega 
odkupa in ponudbe lokalno pridelane 
hrane v regiji, spodbujanje podjetništva, 
zagotavljanje kratkih transportnih verig 
in znižanje ogljičnega odtisa regije. 

S spremembami in dopolnitvami Od-
loka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest se je spremenila skupna dolžina ob-
činskih cest – na novo je urejenih 4.358 
m lokalnih cest in 20.940 m javnih poti.

S sprejetjem Odloka o režijskem 
obratu Občine Laško je ustanovljen re-
žijski obrat, ki je organiziran kot nesa-
mostojna notranja organizacijska enota 
v okviru občinske uprave. Režijski obrat 
izvaja naslednje naloge: 
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje komunalne in padavinske 

odpadne vode,
– čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in 

nadzor komunalnega gospodarstva, 
cestnega gospodarstva, prometa in 
zvez, vodnega gospodarstva ter ener-
getike, 

– predlaganje standardov in normati-
vov za gospodarske javne službe in 
promet ter skrb za njihovo izvajanje, 

– gospodarjenje s komunalno infra-
strukturo ter načrtovanje in vodenje 
investicij ter projektov na področju 
komunalne infrastrukture,

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vodenje nadzora nad izvajanjem na-

log izvajalcev gospodarskih javnih 
služb in prometa,

– pripravljanje predlogov za določanje 
prometne ureditve v občini in spre-
mljanje problematike na področju 
varnosti cestnega prometa v zvezi s 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu,

– druge naloge s tega področja. 
Tako se je z 31. majem prekinila kon-

cesijska pogodba za opravljanje gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo s 
Pivovarno Laško, d. d.,  in se prenesla na 
Režijski obrat Občine Laško, ki je z izva-
jalsko pogodbo s 1. junijem prenesel del 
nalog gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo na JP Komunalo Laško.

Na predlog svetniške skupine SD je 
bil sprejet Sklep o podpori vpisu ne-
odtujljive pravice do vode za vsakogar 
v Ustavo RS. S sprejetjem navedenega 
sklepa je Občinski svet izrazil podporo 
strokovni skupini za pravico pitne vode, 
ki jo je imenovala Ustavna komisija Dr-
žavnega zbora. S sklepom hkrati poziva 
Državni zbor RS, da do poletja sprejme 
spremembo Ustave RS, tako da bo na 
najvišji ravni zapisana neodtujljiva pra-
vica do vode za vsakogar.

Na majski seji je bil sprejet tudi Od-
lok o rebalansu proračuna Občine La-
ško za leto 2016, s katerim se je zago-
tovila možnost najema novega kredita 
za poplačilo starih kreditov z neugodno 
obrestno mero, dopolnjen pa je bil tudi 
Načrt ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Laško za leto 2016. Sve-
tniki so bili seznanjeni z izdanimi sklepi 
o porabi sredstev stalne proračunske re-
zerve od 1. 1. do 4. 5. 2016, ki se nanaša-
jo na sanacijo plazov in usadov. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o obremenjevanju nepremič-
nega premoženja v lasti Občine Laško 
s stvarnimi pravicami in pridobivanju 
stvarnih pravic na nepremičnem pre-
moženju s strani Občine Laško je bil 
sprejet zaradi uskladitve z Zakonom 
o evidentiranju nepremičnin. Tako se 
namesto navedbe vrste rabe in katego-
rizacije posamezne rabe kmetijskega 
zemljišča uporabljajo bonitetne točke, 
s katerimi se določa kvaliteta zemljišča.

Na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja sta bila 
v Svet zavoda Knjižnice Laško imenova-
na Mojca Krivec in Bojan Bukovec kot 
predstavnika ustanoviteljice ter Roman 
Tušek in Nuša Konec Juričič kot pred-
stavnika uporabnikov oz. zainteresirane 
javnosti. 

K imenovanju Martine Krebl za rav-
nateljico Vrtca Laško so občinski svetni-
ki glede na izpolnjevanje osnovnih raz-
pisnih pogojev podali pozitivno mnenje, 
vendar je bilo le-to s pridržkom, saj iz 
vloge kandidatke izhaja, da nima do-
volj izkušenj pri vzgoji in izobraževanju 
predšolskih otrok, hkrati pa iz vloge ni 
razvidno, da bi imela vodstvene sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda.

Zadnja seja pred poletnimi počitni-
cami bo 22. junija.  

Gradiva za seje Občinskega sveta in 
posnetki sej so dostopni na občinski sple-
tni strani www.lasko.si. Prav tako so na 
občinski spletni strani objavljeni vsi spre-
jeti občinski predpisi. 

Tanja Grabrijan
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Spoštovane Laščanke in Laščani!
V četrtek, 9. junija, se je na pobudo 

Lokalnega odbora SMC in z mojo po-
močjo v Laškem mudila ministrica za 
okolje in prostor Irena Majcen skupaj z 
direktorjem Direkcije RS za vode Toma-
žem Prohinarjem. Zaradi pereče proble-
matike protipoplavne varnosti Laškega 
z okolico smo se v SMC odločili, da je 
razprava o tej temi in informiranost 
krajanov nujno potrebna. Ministrstvo 
namreč zaključuje izdelavo hidrolo-
ško-hidravlične študije, zato lahko pri-
čakujemo izvedbo potrebnih ukrepov. 
To pričakovanje smo ministrici jasno 
predstavili in dobili zagotovila o njihovi 
izvedbi.

Projekt »Poplavne varnosti na pore-
čju Savinje – lokalni ukrepi« je prva faza 
celovitega urejanja poplavne varnosti na 
porečju Savinje. Cilj projekta je z lokal-

nimi ukrepi (izgradnjo novih in obnovo 
obstoječih objektov vodne infrastruk-
ture, čiščenje in poglabljanje pretočnih 
profilov struge Savinje in pritokov, iz-
gradnjo zadrževalnikov ter aktivacijo 
razpoložljivih retenzijskih površin za 
povečanje zadrževanja vode) zmanjšati 
poplavno ogroženost lokalnih urbanih 
območij, med njimi tudi Laškega.

V okviru izvedbe I. etape I. faze so 
bile za zagotavljanje poplavne varnos-
ti na porečju Savinje (Ureditev Savinje 
pod Laškim – I. faza od km 13.438 do 
km 13.841) izvedene naslednje ureditve:
– delna prestavitev struge Savinje v 

marijagraškem ovinku z razširitvijo v 
dolvodnem območju pod desno bre-
žino;

– poglobitev dna korita Savinje do pro-
fila P29;

– preureditev izliva Lahomnice v Savi-
njo;

– ureditev izlivnih odsekov meteornih 
in cestnih kanalov v Savinjo;

– delna preureditev struge pod mari-

jagraškim ovinkom;
– revitalizacijski objekti v strugi Savi-

nje na tem odseku;
– ureditev in ozelenitev brežin.

Izvedena dela predstavljajo prvo od 
predvidenih treh etap celotne ureditve. 
Cilj izvedenih ukrepov je čim bolj zni-
žati gladino visoke vode Savinje s po-
vratno dobo 100 let.

Z izvedeno I. fazo I. etape se je gladina 
visokih voda Savinje s povratno dobo 
100 let na železniškem mostu v Laškem 
znižala za 25 cm. Z izvedbo vseh načr-
tovanih treh etap pa naj bi se gladina na 
železniškem mostu znižala za 100 cm. 

Sama verjamem, da bo res tako, vse-
kakor pa bom v to vložila vse svoje na-
pore.

V okviru celotnega projekta lahko 
tekoče aktualne novice in informacije 
spremljate tudi na spletni strani na na-
slovu http://www.porecje-savinje.si/.

Janja Sluga,
poslanka SMC v Državnem zboru

DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI 

Nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obveščamo, da 
morajo v skladu z določbami Zakona o kmetijstvu najkasneje 
do 30. junija 2016 Upravni enoti Laško sporočiti podatek o le-
tnem dohodku iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji za pretek-
lo koledarsko leto (tretji in četrti odstavek 99. člena Zakona o 
kmetijstvu – Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14 in 32/15). 

Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in 
davčno priznanimi odhodki. Nosilec dopolnilne dejavnosti 
sporoči upravni enoti podatek o skupnem dohodku, dose-
ženem za vse vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jih 
opravlja. Podatke nosilec pridobi od organizacije, ki vodi knji-
govodstvo za njegovo kmetijo, ali pa jih na kmetiji pripravijo 
sami.

Anica Leskošek

PREVERITE VELJAVNOST VAŠIH POTOVALNIH 
DOKUMENTOV

Bliža se čas poletnih počitnic in z njimi prihaja tudi čas, ko 
bo marsikdo odšel na počitnice v tujino. Ker v poletnih me-
secih pričakujemo povečano število vlog in s tem podaljšanje 
roka za izdelavo osebnih dokumentov, predlagamo, da preve-
rite veljavnost osebnih izkaznic in potnih listin ter pravočasno 
vložite vlogo za nov dokument.

Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potne listine lahko vlo-
žite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Repub-
liki Sloveniji.

Darja Kuclar

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LAŠKO
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KS SEDRAŽ
Postavljanje mlaja

Pred prvomajskimi prazniki je naš 
podpredsednik Drago Podreberšek 
prevzel odgovornost za organizacijo 
postavljanja prvomajskega mlaja, kar 
seveda ni bil majhen zalogaj, saj je v da-
našnjem času vse težje zbrati več parov 
pridnih rok, ki so za ročno postavljanje 
mlaja nujno potrebne. Kljub vsem pre-
prekam, vključno z neugodnimi vre-
menskimi razmerami tik pred prvim 
majem, nam je vendale uspelo. Mlaj sto-
ji in ponosni smo nanj.

Vsem sodelujočim se v imenu sveta 
KS Sedraž iskreno zahvaljujemo. Opra-
vili ste izredno zahtevno in težko delo z 
omejenimi viri in sredstvi ter tako po-
novno dokazali, da se vse da, če se le 
hoče. 

J. M. Alešovec, predsednica KS Sedraž

Naši dnevi skrbi za okolje

V času med 1. in 4. aprilom so v 
Sedražu potekale različne aktivnosti, 
usmerjene v skrb za ohranjanje čistega 
okolja. 

Začeli smo s petkovo okroglo mizo 
o ločevanju odpadkov, saj se ugotavlja, 
da kljub splošnemu sprejemanju odgo-
vornosti za ločevanje odpadkov rezul-
tati še vedno niso takšni, kot si jih že-
limo in kot jih predvideva zakonodaja. 
S pomočjo Andreja Ilijevca s Komuna-
le Laško smo sicer ob skromni udeležbi 
krajanov na prijeten način obnovili in 
nadgradili svoje znanje o pravilnem lo-
čevanju posameznih skupin odpadkov.

V soboto, 2. 4., smo ob le malo boljši 
udeležbi krajanov uspešno izvedli skup-
no čistilno akcijo s temeljitim pospra-
vljanjem podstrešnih prostorov Doma 
krajanov, razdeljeni na tri delovne sku-
pine pa smo pobrali smeti ob nekaj jav-
nih poteh na območju naše skupnosti. 
Hkrati nam je bil na voljo tudi zbiral-
nik nevarnih odpadkov. Čistilno akcijo 
smo zaključili z malico pri Lovski koči 
na Govcah.

Dneve skrbi za okolje smo zaključi-
li 4.aprila, ko smo gostili predstavni-
ka podjetja Prosigma plus iz Limbuša 
s predstavitvijo malih komunalnih či-
stilnih naprav. Tudi na tej predstavitvi 

je bila udeležba pod pričakovano, ven-
dar so udeleženci prav gotovo koristno 
vložili svoj čas, saj so s pomočjo Mira-
na Holcmana pobližje spoznali številne 
možnosti in zmožnosti individualnih 
komunalnih čistilnih naprav. Zavedati 
se je treba, da se bodo številna gospo-
dinjstva prej ko slej morala soočiti z re-
šitvami tudi na področju ravnanja s ko-
munalnimi vodami.

Ker planiramo v podobnem obsegu 
Dneve skrbi za okolje tudi v prihodnjem 
letu, prav tako v prvem tednu aprila, vse 
krajane že zdaj vabimo k številčnejši 
udeležbi. Poleg tega napovedujemo tudi 
Dneve skrbi za ljudi, ki bi jih radi orga-
nizirali v jesenskem času, predvidoma v 
prvi polovici septembra, in v okviru ka-
terih bomo poleg osrednjega družabne-
ga dogodka – dneva krajanov – skuša-
li postaviti kakšen kamenček v mozaik 
medosebnih in medsosedskih odnosov. 
Prav gotovo se vsi strinjamo, da so tako 
kot na področju odgovornega ravnanja 
z okoljem tudi na področju medosebnih 
odnosov potrebne spremembe, najprej 
v načinu razmišljanja.

J. Miša Alešovec,  
predsednica KS Sedraž

Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 
3270 Laško, skladno z določbami Za-
kona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 
14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
in Odlokom o proračunu Občine La-
ško za leto 2016 s programom razpola-
ganja, objavlja
     
JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za oddajo poslovnega prostora  

prodajalne in točilnice  

Objava bo izvedena na spletni strani 
http://www.lasko.si/, oglasni deski Kra-

jevne skupnosti Sedraž in oglasni deski 
Občine Laško, od dne 15. junija 2016 
do vključno dne 1. julija 2016.  

I Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Krajevna skup-
nost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Sedraž, 
matična številka: 5029775, davčna 
številka: 25750666. 

II Predmet oddaje v najem: Predmet 
oddaje je poslovni prostor trgovine 
z mešanim blagom v objektu na na-
slovu Sedraž 22, 3270 Laško. Objekt 
je vpisan v Informacijskem sistemu 
eZK z naslednjimi podatki: parcela 
št. 1137/3 k.o. 1028 - SEDRAŽ (ID 
2065924) in je last Krajevne skup-
nosti Sedraž. Za stavbo ni bil nare-
jen katastrski vpis, iz registrskega 
vpisa GURS pa izhaja, da poslovni 

prostor prodajalne – del stavbe št. 
3, št. poslovnega prostora 1, obsega 
93,40 m2 neto tlorisne površine in 
da poslovni prostor točilnice – del 
stavbe št. 4, št. poslovnega prosto-
ra 2, obsega 49,30 m2 neto tlorisne 
površine. Oba poslovna prostora se 
oddajata z eno najemno pogodbo 
kot zaključena celota. Prostora se 
nahajata v pritličju objekta in imata 
dostop z zunanjih površin. Poslov-
na prostora sta bila nazadnje celo-
vito prenovljena v letu 1984 in sta 
primerna za opravljanje dejavnosti 
trgovine (G 47.110 – Trgovina na 
drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili) in točenja 
pijač.     

III Vrsta pravnega posla: Oddaja ne-
premičnine.
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IV Izhodiščna višina najemnine za po-
slovni prostor za mesec junij 2016 
znaša 200,00 €/mesec oziroma 
2.400,00 €/leto. 

V Krajevna skupnost Sedraž si pri-
držuje pravico, da o izbiri naju-
godnejšega ponudnika odloča viši-
na ponujene najemnine. V kolikor 
v postopku javnega zbiranja po-
nudb ne bo dosežena vsaj izhodišč-
na najemnina za poslovni prostor, 
oziroma v postopku morebitne jav-
ne dražbe ne bo dosežena vsaj na-
jemnina, ki so jo v postopku jav-
nega zbiranja ponudb ponudili 
najugodnejši ponudniki, je javno 
zbiranje ponudb neuspešno. V tem 
primeru se postopek javnega zbira-
nja ponudb ponovi. 

VI Varščina: 
– Ponudniki, ki želijo sodelovati na 

javnem zbiranju ponudb za od-
dajo poslovnega prostora, mora-
jo vplačati varščino v višini treh 
mesečnih izhodiščnih najemnin 
za poslovni prostor na TRR Kra-
jevne skupnosti Sedraž št.: 0125 
7645 0815 544. Račun je odprt 
pri Banki Slovenije Ljubljana. 

– Uspelemu ponudniku se bo vpla-
čana varščina vštela v prve tri 
najemnine, ostalim pa bo brezo-
brestno vrnjena v roku 8 dni po 
opravljenem javnem odpiranju. 
Morebitno razliko med vplača-
nim in dejanskim pogodbenim 
zneskom treh mesečnih naje-
mnin pa je uspeli ponudnik dol-
žan naknadno poravnati.

– V primeru, da uspeli ponudnik, 
ki bo pozvan k sklenitvi najemne 
pogodbe v roku 15 dni po jav-
nem odpiranju ponudb in opra-
vljeni morebitni javni dražbi, ne 
podpiše najemne pogodbe in 
prevzame ključev, se šteje, da po-
nudnik odstopa od svoje ponud-
be, organizator javnega zbiranja 
pa obdrži vplačano varščino.  

VII Pogoji najema: 
– Poslovni prostor se odda v najem 

za nedoločen čas. 
– V poslovnem prostoru se do-

pušča opravljanje dejavnosti tr-
govine (G 47.110 – Trgovina na 
drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili), ki 
je skladna z opredelitvijo na-
membnosti območja po prostor-
skih aktih Občine Laško in ve-
ljavno zakonodajo.

– Poslovni prostor ni opremljen 
in se daje v najem pod pogojem, 
da ga najemnik opremi na svo-
je stroške. Oprema poslovnega 
prostora ostane v lasti najemni-
ka. 

– Najemnik mora pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja in drugo 
dokumentacijo, ki je po veljavnih 
predpisih potrebna za opravlja-
nje njegove dejavnosti v poslov-
nem prostoru, pri tem pa je sez-
nanjen, da brez pisnega soglasja 
najemodajalca ne sme spremi-
njati poslovnega prostora.

– Najemnik nima pravice oddati 
poslovnega prostora v podnajem 
in dovoliti drugim, da opravlja-
jo dejavnost v njegovem poslov-
nem prostoru.  

– Najemnik je dolžan plačevati 
obratovalne stroške, stroške re-
dnega vzdrževanja, stroške upo-
rabe stavbnega zemljišča, stro-
ške zavarovanj in druge stroške, 
za katere se stranki dogovorita z 
najemno pogodbo. Zavarovalne 
police, ki jih sklepa najemnik, se 
morajo vinkulirati v korist Kra-
jevne skupnosti Sedraž.  

– Najemnik ni upravičen do po-
vrnitve kakršnih koli vlaganj v 
prostor, niti ne pridobi kakršnih 
koli pravic na poslovnem prosto-
ru na podlagi vlaganj. 

– Najemnik mora začeti z dejavno-
stjo v tridesetih dneh od prevze-
ma poslovnega prostora. 

– Najemnik je dolžan plačevati na-
jemnino v roku petnajstih dni od 
izstavitve računa oz. najkasneje 
do 25. v mesecu za tekoči mesec.

VIII Pogoji za udeležbo v postopku 
javnega zbiranja ponudb: Na jav-
nem zbiranju lahko sodelujejo dr-
žavljani RS ali pravne osebe s se-
dežem v RS in fizične osebe, ki 
opravljajo poslovno dejavnost na 
območju RS, ter humanitarne or-
ganizacije in društva s sedežem 
v RS, ki se pravočasno in pravil-
no prijavijo, tako da v razpisnem 
roku predložijo naslednje podatke 
oziroma dokumente:   

– Izpisek iz poslovnega registra z 
izpisom registriranih dejavnosti 
v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, ki ne sme 
biti starejši od enega meseca, v 
primeru, da se prijavi pravna 
oseba ali fizična oseba, ki opra-
vlja samostojno dejavnost.

– Odločbo o vpisu v register dru-
štev v primeru, da se prijavi dru-
štvo. 

– Izpisek iz drugega registra za 
druge pravne osebe.  

– Podpisano izjavo o zagotovitvi 
registracije za ponudnike, ki še 
niso registrirani.     

– Fotokopijo veljavnega osebnega 
dokumenta (potni list ali osebna 
izkaznica) in davčno številko, če 
se prijavi fizična oseba.    

– Opis dejavnosti, ki bi potekala v 
poslovnem prostoru in predsta-
vitev sedanje dejavnosti ponu-
dnika.  

– Izjavo o sprejemanju pogojev 
javnega zbiranja ponudb. (Prilo-
ga 1)

– Izjavo o ponujeni višini mesečne 
najemnine, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne najemnine (ustre-
zno podpisana in žigosana). (Pri-
loga 2) 

– Izjavo o vezanosti na dano po-
nudbo, do dne 31. 8. 2016 (ustre-
zno podpisana in žigosana). (Pri-
loga 3)

– Parafiran (in s strani že registri-
ranih ponudnikov) tudi žigosan 
vzorec najemne pogodbe za na-
jem poslovnega prostora. (Prilo-
ga 4)    

– Potrdilo o vplačani varščini v vi-
šini treh izhodiščnih najemnin.  

Vse listine je potrebno predložiti v iz-
virniku ali pa kopijo listine, ki je over-
jena pri notarju ali upravno overjena. 
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku. 

IX Naslov in rok za oddajo ponud-
be: Ponudbe z dokazili pošljejo 
ponudniki priporočeno po poš- 
ti na naslov Krajevna skupnost 
Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, z 
obvezno oznako na ovojnici »za 
javno zbiranje ponudb za oddajo 
poslovnega prostora prodajalne«. 
Na zadnji strani ovojnice mora biti 
obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika. 

X Rok za oddajo ponudbe je do 
vključno dne 1. 7. 2016 (upošteva 
se datum poštnega žiga do vključ-
no 1. 7. 2016). Ponudbe bodo po 
preteku razpisnega roka komisijsko 
odprte. Nepopolnih ponudb in po-
nudb prispelih po razpisnem roku 
komisija ne bo obravnavala.

XI Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika: 
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Javno odpiranje bo potekalo v po-
nedeljek, 4. 7. 2016, ob 18. uri 
v prostorih Krajevne skupnosti 
Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško. 

– Predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z ve-
ljavnim osebnim dokumentom 
oziroma s pooblastilom ponu-
dnika. 

– Izbran bo ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo najemnino za poslov-
ni prostor.

– V primeru, če bo med prejetimi 
ponudbami več enakovrednih 
najugodnejših ponudb, bo ta-
koj za odpiranjem ponudb izve-
dena javna dražba, pri čemer bo 
za izklicno najemnino določena 
najemnina, ki so jo v svojih po-
nudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki.

– Na javni dražbi uspe ponudnik, 
ki ponudi najvišjo najemnino za 
najem poslovnega prostora.

– Dražbo vodi predsednik Komi-
sije za vodenje in nadzor po-
stopkov razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Krajevne skupnos-
ti Sedraž ter je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat ponovi naj-
višjo ponujeno najemnino za 
najem poslovnega prostora. Tak-
rat predsednik komisije ugoto-
vi, komu in po kakšni najemni-
ni bo poslovni prostor oddan ter 
pozove uspelega ponudnika, da 
v roku 15 dni podpiše najemno 
pogodbo in prevzame ključe po-
slovnega prostora.

– Zoper odločitev o izbranem po-
nudniku ni pritožbe. 

– Predsednica Krajevne skupnosti 
Sedraž lahko začeti postopek od-

daje poslovnega prostora v najem 
kadarkoli, do sklenitve pravnega 
posla – podpisa najemne pogod-
be, brez obrazložitve in brez od-
škodninske odgovornosti ustavi. 
V tem primeru se ponudnikom 
povrne plačana varščina v roku 8 
dni brez obresti. 

XII Dodatne informacije in pojasnila v 
zvezi z javnim zbiranjem ponudb 
za najem poslovnega prostora ter 
ogledom poslovnega prostora lah-
ko interesenti dobijo na tel. 040 460 
936, predsednica Jožica Miša Ale-
šovec. Po prehodnem dogovoru je 
mogoč tudi ogled poslovnega pros-
tora.

Predsednica KS Sedraž 
Jožica Miša Alešovec

KS REČICA

Po hladni pomladi, ko nas je dodobra namočil dež in ko je 
travnike pobelil še zadnji letošnji sneg, so zdaj hladna jutra le 
še spomin. S tem je napočil čas, da se v naši skupnosti spom-
nimo preteklih dogodkov, ki so pustili pečat z dobro organi-
zacijo, lepim obiskom obiskovalcev in predvsem s prijetnim 
druženjem na že tradicionalnih prireditvah. Jabček party je 
ponudil letošnji izbor jabolčnika, organizator pa je pripravil 
lep in pester večer z lepo domačo pesmijo. Postavitev mlaja na 
Šmohorju je kljub začetnemu slabemu vremenu lepo uspela 
– pevci Moškega pevskega zbora Laško in Harmonikarski or-
kester iz Rečice so pripravili lep zaključek prireditve. Kot or-
ganizatorji prireditve smo lahko veseli s številom prisotnih, ki 
so pomagali pri postavitvi, najemnici doma na Šmohorju pa 
zahvala za soprispevek pri pripravi malice. Vinko in Klemen 
Trupi sta opravila že tradicionalni prevoz mlaja, ki ga je poda-
ril Pavle Grešak, za kar gre vsem iskrena zahvala.

Tradicionalno srečanje 1. maja na Šmohorju smo morali za-
radi obilnega snega in slabega vremena žal odpovedati. Je pa 
zato kresovanje na športnem igrišču v Hudi Jami večer prej 
ponovno zaživelo v prijetnem vzdušju. Plameni kresa so kar 
dolgo v novi dan zadržali obiskovalce, ki so z lepimi vtisi za-
puščali prireditveni prostor.

14. maja so člani Kulturnega društva Lipa Rečica ob 30-le-
tnici delovanja pripravili lep in pester večer, na katerem so za-
služnim članom podelili priznanja.

Ko boste prebirali novo številko Laškega biltena, bomo v KS 
Rečica že v polnem zamahu pripravljali prireditve ob krajev-
nem prazniku, ki se bodo pričele 25. junija s tradicionalnim 
pohodom Po rečiški krožni poti v organizaciji PD Laško s pri-
četkom ob 7. uri izpred Sindikalnega doma v Hudi Jami. Istega 
dne bodo člani ŠD Rečica pripravili pestro dogajanje na igri-
šču v Hudi Jami, kjer se bodo odvijale športne prireditve, tek-
movanja in družabno srečanje. Podrobnosti programa boste 
zasledili na njihovi strani www.sd-recica.si. Osrednja priredi-
tev, ki jo vsako leto pripravljamo na Zavratih skupaj z Rudar-
sko etnološkim društvom Brezno - Huda Jama, bo izjemoma 
izvedena v soboto, 2. julija, s pričetkom ob 15. uri pri brunari-
ci Pri knapu pod Babo na Zavratih zaradi obeležitve 90-letni-
ce Prostovoljnega gasilskega društva Rečica. V kulturnem pro-
gramu bodo sodelovali Rudarska godba na pihala Hrastnik, 
Tine Lesjak z Oplotničani, Rudarski pevski zbor, za veselje pa 
bodo poskrbeli člani ansambla Simply bend. Ob krajevnem 
prazniku bodo podeljena priznanja, in sicer bo zlati znak KS 
Rečica prejelo PGD Rečica, srebrni znak pa bosta prejela Uroš 
Kovač in Aleš Ilijevec. Dobitnikom iskrene čestitke.

V okviru nalog, ki smo jih izvajali v okviru krajevne skup-
nosti, smo s pomočjo podjetij izvedli tehnične preglede za 
traktorje, pripravili vse potrebne aktivnosti za obnovo stre-
he na Sindikalnem domu v Hudi Jami in obravnavali vlo-
ge krajanov, ki se v veliki meri nanašajo na ureditev javnih 
poti. Košnjo brežin ob javnih poteh bo v mesecu juliju izvedel 
Branko Selič, s. p. Na UE je bila podana vloga za izdajo grad-
benega dovoljenja za projekt Vodovod Zgornja Rečica, nada-
ljujejo pa se tudi aktivnosti, povezane z ureditvijo obrtne cone 
v Spodnji Rečici. 

Vse interesente, ki bi želeli pridobiti nepovratna finančna 
sredstva za izgradnjo male čistilne naprave, obveščamo, da je 
Občina Laško objavila razpis, ki je objavljen na njihovi inter-
net strani www.lasko.si. 



-

12

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS MARIJA GRADEC

Podobno kot v večini drugih krajev-
nih skupnostih tudi v KS Marija Gradec 
v letošnji zimski sezoni ni bilo poseb-
nih razmer. Bilo je več posipavanja kot 
pluženja, a vseeno smo si »prislužili« za 
5.830,00 EUR stroškov. Seveda gre tukaj 
za korektno opravljanje zimske službe 
zahvala našemu pogodbenemu izvajal-
cu Ferdinandu Hercogu in Komunali 
Laško, ki pokriva lokalne ceste in javne 
poti, ki so pod njihovim nadzorom.

Ko se poslovimo od snega, se ob ce-
stah pokažejo razne smeti, ki se odvr-
žejo čez leto. Zato smo tudi letos orga-
nizirali čistilno akcijo, ki je potekala v 
nekoliko drugačni obliki. Odločili smo 
se, da vsak svetnik na svojem področju 
za akcijo zbere skupino ljudi in določi 
termin, ki jim najbolj ustreza. Z vese-
ljem ugotavljam, da se na našem podro-
čju vse bolj dviguje morala in skrb do 
okolja, s tem pa je tudi odpadkov vsako 
leto manj.

Ker smo ravno pri cestah, moram 
omeniti, da bomo letos prišli do kar ne-
kaj kilometrov na novo kategoriziranih 
cest. Nekaj težav se je pojavilo pri javnih 
poteh, ki se navezujejo na regionalno 
cesto, pri nas imamo štiri take prime-
re, vendar se bo tudi to preko določenih 
postopkov uredilo. Dokončen seznam 
kategoriziranih cest bomo objavili v eni 
od prihodnjih številk Laškega biltena 
oz. na naši spletni strani.

Izvedli smo spomladansko gramozi-
ranje cest, tokrat v malce širšem obsegu. 
Stroškov se je nabralo za cca 8.000,00 
EUR, kar je več kot običajno. Ostale nuj-
ne primere, ki se bodo pojavili čez leto, 
bomo reševali sproti.

Nekateri že veste, da morajo Sloven-
ske železnice postopoma ukiniti nivo-
jske prehode čez tire. V naši KS ima-
mo kar tri take prehode – pri Pivovarni 
Laško, pri tenis igrišču in v Radobljah 
pri Peklarju. Tu gre za velik in obširen 
projekt, ki ne zajema samo prehodov, 
ampak se posledično spremenijo tudi 
cestna infrastruktura, mostovi in pro-
tipoplavna zaščita. Sklicana sta bila dva 

zbora krajanov, ki živijo v ureditvenem 
območju tega projekta. S strani projek-
tanta in predstavnikov z ministrstva jim 
je bil prikazan poseg v njihova zem-
ljišča. Seveda so krajani imeli določene 
pripombe, ki se jih bo skušalo s pred-
stavniki železnice tudi urediti. Mora-
mo se zavedati, da v primeru realizacije 
zastavljenih planov naš kraj pridobi ne 
samo na prometni varnosti, ampak tudi 
na zmanjšanju poplavne ogroženosti in 
povečanju turizma.

Tudi v letošnjem letu Občina Laško 
organizira tekmovanje za najbolj urejeno 
vas in objekt na našem področju. Apeli-
ram na vse tiste, ki svojo umetniško žili-
co vgrajujete v svoje domove in njihovo 
okolico, da ob našem obisku podate svo-
jo prijavo za tovrstno tekmovanje. Pre-
dloge moramo oddati do 15. 7. 2016.

Upam, da bomo tudi v letošnjem letu 
glede na skromna finančna sredstva re-
alizirali vsaj del zastavljenega plana, se-
veda vse to ob vaši pomoči.

Martin Brečko,  
predsednik KS Marija Gradec

Tekmovalci Strelskega društva Dušan Poženel so se udele-
žili različnih tekmovanj in za vsa osvojena odličja doma in v 
tujini jim iskreno čestitamo. 

Na področju dopolnilne dejavnosti na kmetijah ali soro-
dnih dejavnosti smo v preteklosti na našem območju imeli 
lepo število ponudnikov, ki so z registrirano dejavnostjo po-
pestrili vsakodnevni jedilnik ali z dobrotami širili znanje pre-
teklosti. Žal lahko ugotovimo, da je ponudnikov ostalo komaj 
za vzorec, saj so zahteve države, kot je uvedba davčnih blagajn, 
višina plačila prispevkov stroške dela dobesedno povzdignile 
v nebo in tako smo na letošnji državni prireditvi Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju imeli samo enega predstavnika. Na 
prireditvi se je predstavil Matjaž Pikl z domačim žganjem in 
osvojil dve zlati odličji za slivovo in jabolčno žganje. 

V mesecu juniju bo pričel veljati nov Odlok o kategorizaci-
ji cest na območju KS Rečica, kjer smo v preteklosti na novo 
kategorizirali javne poti na osnovi pobud krajanov. Skladno z 
Odlokom bodo izvedene določene aktivnosti, ki jih skladno z 
zakonom mora izvesti Občina. Tu so mišljeni predvsem od-

mera cest, vpis v zemljiško knjigo ... Na tem mestu 
vljudno prosimo vse lastnike zemljišč, da aktivno 
sodelujejo pri danih postopkih in s tem omogoči-
jo čim prejšnjo ureditev prenosa zemljišč na Obči-
no Laško. Ker se zavedamo dolgotrajnih postopkov, 
bomo kot KS vse skozi naprošali ustrezne službe, 
da čim bolj aktivno pristopijo k reševanju oz. k do-
končni ureditvi stanja, saj imamo iz tega naslova 
neizmerno velike časovne zaostanke. 

Po razgovoru s predstavniki Zavoda za gozdove 
bodo le-ti v poletnem času izvedli nujna potrebna 
dela na gozdnih poteh in zagotovili ustrezno var-
nost ter preprečili nadaljnjo škodo na samih cestah. 

Občina Laško je na svoji internet strani objavila 
razpis za Tekmovanje za podelitev naslova najlep-
ša(i): vas/zaselek/naselje/ulica, hiša, kmetija, javni 

objekt/podjetje. Vsi, ki bi želeli tekmovati, vas vljudno prosi-
mo, da podate prijavo na KS Rečica ali se preko elektronskega 
obrazca prijavite sami do vključno 15. julija 2016. 

Ljubitelje pohodništva in narave pa vabimo, da si na inter-
netu na povezavi YouTube, kjer vpišejo Rečiška krožna pot, 
ali na naslovu https://youtu.be/TH9GIyWrliQ ogledajo zani-
mivo in poučno predstavitev poti, ki jo je pripravil Bojan Šon. 

V nedeljo, 19. junija, s pričetkom ob 8. uri bodo člani PGD 
Rečica na igrišču pri Sindikalnem domu pripravili 4. Otro-
ški gasilski boj. Vsi skupaj lepo vabljeni na ogled zanimivega 
tekmovanja. V ponedeljek, 20. junija, pa vas ob 19. uri vabimo 
na strokovno predavanje Anice Berginc na temo Česa vse se 
moramo zavedati danes (od vprašanja sodobne farmacije do 
znanja o semenih in videnja vidnega sveta s prepletom nevi-
dnega in rušenju stanja fizičnosti), ki bo potekal v Sindikal-
nem domu.

Do naslednjič SREČNO!
Matjaž Pikl, predsednik KS Rečica
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KS ŠENTRUPERT
V Mali Brezi postavili mlaj

Člani in članice Strelskega društva Celjska četa Mala Breza 
smo se tudi letos trudili s postavljanjem mlaja, da bo v vasi 
naznanjal praznično vzdušje. Prvi dogovorjeni zbor za njego-
vo postavitev je bil neuspešen, saj je prav na tisto popoldne, 
27. aprila, pri nas zapadlo toliko snega, da je povsem pokvaril 
vzdušje in priprave. Ko se je čez nekaj dni znova naredil lep 
dan, smo končno in s skupnimi močmi tik pred praznikom 
le uspeli dvigniti malo manj kot 30 metrov visok mlaj. Vrh je 
bil bogato okrašen, za kar so tudi letos poskrbele v dobri meri 
članice, žal pa je bilo njegovega občudovanja hitro konec, saj 
je nevihta čez slaba dva tedna poskrbela, da mlaj ni dolgo kra-
sil našega kraja.

Kljub vsemu je po postavitvi mlaja sledilo prijetno druže-
nje pozno v noč. Manjkal ni niti vsakoletni prvomajski pohod, 
tokrat na Celjsko kočo, ki se nas ga je zaradi zelo slabega vre-
mena udeležilo le deset najbolj vztrajnih pohodnikov. V Ted-
nu ljubiteljske kulture pa je bila na ogled razstava ročnih del 
naše skupine Vrtnica. 

Matic Marot, foto: Saša Žvegler

Pomladne aktivnosti in praznovanja v Trobnem Dolu

Kakor vsak letni čas, je edinstvena tudi pomlad, ki prinaša 
svoje čare in temu primerna opravila, običaje in praznovanja. 
V Trobnem Dolu se krajani skupaj s kulturnim društvom (po-
leg svojih delovnih obveznosti in drugih vsakodnevnih oprav-
kov) posvečajo tudi kulturnemu in družabnemu življenju ter 
ljudskim običajem in praznovanjem v koledarskem zaporedju.

Najprej je v februarju s pustnimi norčijami skupina juna-
ških Olafov iz trobendolskega ledenega kraljestva pomagala 
iz dežele pregnati zimo, da se je lahko prebudila lepa, topla in 
sončna vigred. S svojimi dobrimi in plemenitimi lastnostmi 
so ta čarobna bitja iz otroške risanke ogrela in prevzela srca 
celotne publike, kjer so se pojavila; na karnevalih in drugih 
pustnih prireditvah bližnje in daljne okolice. Požela so veliko 
odobravanj, aplavza in tudi simboličnih nagrad za domisel-
nost, izvirnost in interpretacijo.

V mesecu marcu so praznovanje narekovali kar trije po-
membni dnevi: mednarodni dan žena, dan mučenikov in ma-
terinski dan. Vse to je bil razlog za skupno krajevno proslavo, 
ki je bila v dvorani kulturnega doma v Trobnem Dolu. V boga-
tem kulturnem programu so z deklamacijami, petjem, plesom 
in instrumentalnimi skladbami sodelovali najmlajši, odigra-
li pa so tudi dve otroški igrici z naslovoma Miške in Snežak. 
Mladinci so se predstavili z igrico Dve ljubici, odrasli pa s ske-
čem Prestižen avtomobil in z ubranim ljudskim petjem. Po 
proslavi je bilo družabno srečanje s skromno zakusko, kar so 

finančno podprli KS Šentrupert, 
sponzorji in krajani s prostovolj-
nimi prispevki, dobre gospo-
dinje pa so poskrbele za sladke 
dobrote. Družabno popoldne se 
je ob dobri volji in prijetnem 
razvedrilu zavleklo pozno v noč, 
saj se zaradi veselega vzdušja in 
dobre družbe večini ni mudilo 
domov. 

Kot vsako leto je bilo konec 
aprila tudi letos na hribčku pri 
Barbarini kapelici postavljeno 
praznično majsko drevo. Mo-
gočna in vitka, okoli trideset me-
trov visoka smrekova lepotica, ki 
se kiti z okrasnim zelenim vencem in slovensko zastavo, se ve-
ličastno ter ponosno pozibava v vetru in se razgleduje na vse 
strani po bližnji in daljni okolici. Simbolizira pomlad, mladost 
in življenje, hkrati pa predstavlja povezanost kraja v skladno 
in homogeno vaško skupnost, saj brez enotnega in složnega 
sodelovanja krajanov uresničitev takega projekta ni mogoča.

Zato je postavljanje mlaja hkrati tudi kulturno družaben 
dogodek, kjer se po opravljenem delu obeležita tudi spomin-
ski dan upora proti okupatorju in praznik dela, kateremu v 
čast je majsko drevo pravzaprav tudi postavljeno. 

Marija Oprešnik, foto: Jasmina Salobir

Krajevna skupnost Vrh nad Laškim
Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim 
Kulturno društvo Vrh nad Laškim

Vljudno vabljeni!

 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTIObčina Laško

PIRPS
računovodske in prevozne 

Gregor Drobež s.p.
Montaža trgovinske 

opreme
M&M  TOURS DANIJEL MEDVED, s.p.

Vabijo na

»NEDELJSKO POPOLDNE NA VRHU«
v nedeljo, 19. junija 2016, ob 14.30 na 
prireditvenem prostoru pri cerkvi sv. Lenarta

• SLOVESNOST IN BLAGOSLOV OB PREVZEMU VOZIL
• NAGOVOR OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
• SREČANJE GODB   

KS VRH NAD LAŠKIM
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KS JURKLOŠTER
Pa poglejmo, kaj delamo v Jurkloštru

Čas res tako hitro beži, da komaj beležimo, kaj vse se dogaja 
okoli nas in seveda pri nas. Pa začnimo ... 

V začetku aprila smo bile članice PGD Jurklošter orga-
nizatorke občinske gasilske vaje za članice, ki smo jo na temo 
Gašenje požarov v naravi pripravile skupaj s člani. Ti so nas 
najprej »oborožili« s teorijo, kasneje pa smo se pod budnim 
očesom naših mentorjev tudi same preizkusile v gašenju po-
žara v naravi.

24. aprila smo postavljali tradicionalni mlaj. Kar 32 metrov 
visok mlaj, na katerem je veselo zaplapolala slovenska zastava, 
je postavljalo 25 moških in kar nekaj žensk je nudilo tako fizi-
čno kot moralno podporo. Ker pa se običajno koristno združi 
s prijetnim, tudi tokrat ni bilo drugače. Mlaj ponosno stoji sre-
di Jurkloštra, mi pa smo preživeli prijetno popoldne.

V noči s 3. na 4. maj so kloštrski fantje florjanjevali. Obiska-
li so kar 26 hiš in jim zapeli Florjanovo pesem, v dar pa dobili 
jajca, špeh, klobase, kakšen liter vina, pa tudi nekaj denarja je 
padlo v košaro. Žal se pri vseh hišah enostavno ne da oglasiti, 
zato se opravičujejo vsem, ki jih niso obiskali. Pogovarjajo se, 
da bi se v prihodnje organiziralo več skupin, da bi lahko obis-
kali čim več domov, saj je vsakdo vesel njihovega obiska. 

8. maja je bila v podružnični cerkvi župnije Razbor, pri 
svetem Kancijanu, tradicionalna »Florjanova maša«, ki se je 
udeležijo gasilci, florjanovci in seveda domačini. Tam se tudi 
spečejo dobrote, ki jih florjanovci dobijo na svojem obhodu. 
Iskrena hvala župniku, g. Furmanu, ki z veseljem in lepo opra-
vi obred.

15. maja smo tudi pri nas v sklopu Tedna ljubiteljske kulture 
pripravili kulturni program, ki so ga sestavljali pevci Moške-
ga pevskega zbora Jurklošter, gledališka skupina Kulturnega 

društva Prežihov Voranc, domača otroška folklorna skupina, 
dve svoji pesmi pa je prebrala Hermina Palčnik. Po konča-
nem kulturnem programu smo se tudi v Jurkloštru pogostili s 
»Florjanovimi dobrotami«, saj pri Kancijanu nismo vseh po-
jedli. Tako smo jih bili deležni kar dvakrat in tudi tu so bile na 
voljo vsem obiskovalcem prireditve.

Lansko leto sta v Jurkloštru kar dva mostova čez Gračnico 
zažarela v novi podobi. Najprej so obnovili po poplavi poško-
dovan most ljubezni pri kartuziji, konec leta pa smo se kraja-
ni razveselili popolnoma novega mostu v centru Jurkloštra. 
Zadnjo sredo v maju smo tudi tega slovesno predali svoje-
mu namenu, naše kulturno društvo pa je za otvoritev skupaj z 
otroško folklorno skupino pripravilo kulturni program, v ka-
terem so sodelovali tudi člani Moškega pevskega zbora in gle-
dališka skupina s skečem.

»Lepega vremena in sitega trebuha se človek naveliča,« pra-
vi star slovenski pregovor. Vreme letošnjo pomlad res ni bilo 
nič kaj prida. Je pa zato ostalo prišlo še toliko bolj do izraza 
in smo se še z večjim veseljem udeleževali prireditev. Le kaj 
nas čaka poleti? Vse vam poročamo v naslednji izdaji Laškega 
biltena.

Hermina in Magda, poročevalki iz Jurkloštra

KS LAŠKO
Postavitev mlaja na Strmci

Ličen plakat je vabil v sredo, 27. 
aprila 2016, krajane Strmce, Šmihela, 

Kuretnega in ostale na pripravo in po-
stavitev mlaja. Smreka je bila letos od-
kazana v bližini kamnitega križa, zgraje-
nega 1596. leta. Več kot 30 metrov dolgo 
smreko je bilo treba podreti in prepe-
ljati do prostora, pripravljenega za po-

stavitev mlaja. A namero je preprečila 
močna nevihta s sneženjem. Dogovor-
jeno je bilo, da se mlaj postavi v petek, 
29. aprila, ob 17. uri. Takrat je bilo lepo 
sončno vreme brez vetra. Trideset pa-
rov moških rok je dvignilo mlaj, vrh ka-
terega je zaplapolala slovenska zastava. 
Za komando pri postavitvi mlaja je že 
tradicionalno poskrbel domačin Peter 
Zdovc. Da je bil zaključek, kot se šika, 
so poskrbele žene in dekleta s pripra-
vo malice, za veselo razpoloženje pa so 
poskrbeli vaški harmonikarji.

Tone Šterban

Tokrat pa nekaj o prijetnih opravilih 
– otvoritvah cest

Prijetno razpoloženje je bilo ob otvo-
ritvi prenovljenega križišča v Jagočah, 
pa čeprav je bil takrat 13. april. Naj se ob 
tej priliki zahvalim prav vsem, ki so ka-
korkoli prispevali k uspešnemu zaključ-
ku prenove križišča in priključne ceste. 
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KS RIMSKE TOPLICE
Prvomajski prazniki

V Krajevni skupnosti Rimske Topli-
ce smo prvomajske praznike pričeli s 
tradicionalno postavitvijo mlaja pred 
gasilskim domom. Akcija postavitve je 
potekala v organizaciji PGD Rimske To-
plice. Da je bilo vzdušje bolj prijetno in 
da nam ni zmanjkalo delovne vneme, je 
bilo poskrbljeno tudi za jedačo in pija-
čo. Za dvig dobrih 30 metrov visokega 
mlaja hvala Martinu Požinu, pridnim 
ženskim rokam pa hvala za okrasitev z 
venčki, trakovi in zastavo. Kljub hladne-
mu vremenu smo ta dan preživeli prav 
prijetno.

V mesecu aprilu je Turistično društvo 
Rimske Toplice organiziralo dve čistilni 
akciji. Z odpadnim lesom, nabranim na 
teh akcijah, smo naredili veliko grma-
do za kres. Pri postavitvi grmade spet 
hvala Martinu Požinu, ki je priskočil na 
pomoč s stroji. V soboto, 30. aprila, smo 
se nato krajani Rimskih Toplic zbrali na 
travniku pri Turist biroju, kjer so čla-
ni PGD Rimske Toplice prižgali kres. V 
hladnem večeru je bila toplina ognja več 

kot dobrodošla, druženje pa veliko bolj 
prijetno. Za hrano in pijačo sta poskr-
bela Turistično društvo Rimske Toplice 
in krajevna skupnost, za donacije hva-
la tudi Aqua Romi in Rimskim termam. 
Vsi prigrizki in pijača so bili tako ta ve-
čer brezplačni. Druženje, na katerem se 
je zbralo okoli 150 krajanov, je s prelepi-
mi domačimi vižami popestril ansam-
bel Rimski kvintet. Tudi njim iskrena 
hvala za sodelovanje.

Ureditev javnih poti v KS Rimske 
Toplice

V KS Rimske Toplice smo v pre-
teklem letu uredili kar nekaj javnih poti, 
ki so dolgoročno gledano potrebne te-
meljite obnove in tudi preplastitve z as-
faltom. Pomagali smo krajanom – la-
stnikom zasebnih poti, katerih urejanje 

je zahtevnejše narave. Za urejanje jav-
nih poti gre zahvala podjetju Smit, d. 
o. o., zasebniku Francu Kokotcu in av-
toprevozniku Silvestru Romšaku. Ure-
dili smo tudi gozdno cesto povezoval-
ne narave, slednjo bi bilo na dolgi roki 
smiselno prekategorizirati v javno pot. 
Velika zahvala gre podjetju Apnenec, 
d. o. o., ki je doniralo tampon za obno-
vo cest. Brez takšnih pomoči si večino 
obnov v naši krajevni skupnosti težko 
predstavljamo. V upanju na vnaprejšnje 
sodelovanje se omenjenemu podjetju iz 
Zidanega Mosta še enkrat iskreno zah-
valjujemo. V aprilu smo preplastili tudi 
star, dotrajan most čez Savinjo. Kraj se-
veda krvavo potrebuje nov most – na-
črti in dokumentacija zanj se že urejajo. 

Matjaž Knez

Vabljeni na prireditve v KS Rimske 
Toplice:

Petek, 24. junij
Laziše: Koncert MoPZ KD Miklavž: 
KD Miklavž (ob 18. uri)

Petek, 1. julij
Kopitnik: Tradicionalni pohod na 
Kopitnik: Društvo upokojencev 
Rimske Toplice (ob 9. uri)

Petek, 8. julij
 »pri Purgu«: Filmska projekcija An-
dreja Marinška: KD Rimljan (ob 19. 
uri) 

Sobota, 6. avgust
Kopitnik: Popoldne ob citrah: Pla-
ninsko društvo Rimske Toplice (od 
11. ure dalje)

Še posebej gre zahvala Martinu Topoletu, ki je bil gonilna sila 
omenjenega projekta in zaključka pod bližnjim kozolcem.

Prav tako je bilo prijetno vzdušje, ko smo 10. maja pri »Lip-
šekovi kapeli« v Rifengozdu predali namenu nov asfaltiran 

odsek ceste. Pri tem projektu je treba pohvaliti Janka Dušaka, 
ki se je izredno potrudil pri pripravi spodnjega ustroja ceste, 
pa tudi pri pripravi zaključka v njegovi garaži.

Martin Kokotec
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Vzdrževanje 
vodovoda 
po novem v 
pristojnosti 
Komunale Laško

Na osnovi akta 
o sporazumni raz-
vezi koncesijske 

pogodbe med koncesionarjem Pivovarno Laško, d. d., in kon-
cendentom Občino Laško se izvajanje gospodarske javne služ-
be (GJS) oskrbe s pitno vodo od 1. junija 2016 dalje izvaja 
preko Režijskega obrata Občine Laško. Vzdrževanje vodovoda 
kot dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pa se 
je sočasno s tem preneslo v izvajanje JP Komunale Laško, d. o. 
o., ki po novem skrbi za uporabo in vzdrževanje vodovodov, 
vodi in izvaja pripravljalna dela za investicijske posege in in-
vesticijsko vzdrževanje ter vodi analitične evidence in kataster 
GJS. S širitvijo dejavnosti je Komunala Laško dobila odgovor-
no nalogo pri nemotenem zagotavljanju zdravstveno ustrezne 
pitne vode v zadostnih količinah vsem uporabnikom javnega 
vodovodnega omrežja v občini Laško.

Komunala Laško ima pri svojem poslovanju vpeljan sis-
tem zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 in 
sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004. Za 
potrebe izvajanja dejavnosti vzdrževanja vodovoda na podro-
čju oskrbe s pitno vodo pa je vpeljala tudi sistem zagotavlja-
nja varnosti živil po sistemu HACCP (angleška kratica Hazard 
Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in 
ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk).

Z razširitvijo dejavnosti se je razširil tudi kolektiv Komuna-
le Laško, ki je po novem večji za osem delavcev, ki skrbijo za 
nemoteno dobavo kvalitetne pitne vode.

Tomaž Novak, direktor

Na sliki od leve proti desni: Ivan Verbovšek, Andrej Rataj, Matej Buček, Janko To-
vornik, Ciril Golec, Drago Koblič, Štefan Cajzek in Rafko Slapšak.

Predstavitev dejavnosti vzdrževanja vodovoda

Delo na področju vzdrževanja vodovoda obsega:
– črpanje vode iz vrtin in pridobivanje vode iz zajetij,
– priprava in kontrola pitne vode,
– transportiranje pitne vode od zajetij do porabnikov (preko 

cevovodov, dezinfekcijskih postaj, črpališč, vodohranov),
– menjava in popis vodomerov,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– vzdrževanje hidrantov in hidrantne mreže,

– vodenje katastra,
– sodelovanje pri investicijah,
– izvajanje drugih aktivnosti za potrebe izvajanja dejavnosti,
– 24-urno izvajanje dežurstva.

Javni vodovod obsega:
– 47 zajetij in vrtin pitne vode, s povprečno izdatnostjo  

108 l/s,
– 79 vodohranov,
– 29 črpališč,
– 225 revizijskih jaškov,
– 4 delujoče dezinfekcijske postaje,
– 186 delujočih hidrantov.

Vodovodni sistem v našem upravljanju s cca 3.041 priključ-
ki oskrbuje cca 9.500 prebivalcev v občini Laško, prav tako 
oskrbuje tudi javne, industrijske in druge objekte v občini La-
ško.

V letu 2015 je bilo v sistem distribuirane 1.341.308 m3 pitne 
vode, od tega je bilo skupaj prodane 1.164.660 m3 vode, razli-
ko predstavljajo vodne izgube. 

Pregled prodane vode po področjih:
– 404.399 m3 gospodinjstva,
– 69.451 m3 javne institucije,
– 578.321 m3 predelovalna dejavnost,
– 2.699 m3 čiščenje in ravnanje z odpadki,
– 109.790 m3 turizem.

Zaradi zahtevanega visokega nivoja kakovosti izvajamo de-
javnost v skladu z verificiranim standardom HACCP, sistem 
pa je redno kontroliran tudi s strani Zdravstvenega inšpekto-
rata Republike Slovenije (ZIRS).

Ivan Verbovšek, vodja vzdrževanja vodovoda

JP KOMUNALA LAŠKO, d. o. o. – VZDRŽEVANJE VO-
DOVODA
Vodja dejavnosti:
Ivan Verbovšek  03 734 44 00, 031 390 219
Dežurna služba (24 ur): 
Dežurni delavec  051 614 501

Zaključek natečaja »Univerzalni zbiralnik za baterije«

V predhodni številki Laškega biltena smo objavili razpis za 
izdelavo univerzalnega zbiralnika za baterije. Natečaja so se 
udeležili učenci 6. a in 6. b razreda iz matične šole Laško. Vsi 
izdelki so bili zelo inovativni. Najboljše izdelke z uporabnega, 
estetskega, likovnega in ekološkega vidika so izdelali Dominik 
Medved, Žiga Belej in Davor Klezin. Prvo nagrado je prejel 
Dominik Medved (na sliki prvi z leve) in s tem svojemu razre-
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du prislužil nagrado za končni izlet v višini 200 €. Vsem ude-
ležencem in sponzorjem natečaja se lepo zahvaljujem, najbolj-
šim trem pa ob tem iskreno čestitamo. Vsi izdelki so na ogled 
v Knjižnici Laško.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 2016

V aprilu je bila zaključena akcija zbiranja nevarnih odpad-
kov. Zbrali smo 1.249 kg nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 
Akcije se je udeležilo 142 gospodinjstev, kar je nekoliko manj 
kot v preteklih letih. Ponovno obveščamo vse naše občane, da 
lahko brezplačno koristijo zbirni center Strensko v času ura-
dnih ur, vsako sredo med 13. in 17. uro ter vsako soboto med 
8. in 12. uro.

Andrej Ilijevec, vodja ravnanja z odpadki

OBVESTILO občanom občine Laško za oprostitev plačila 
odvoza blata

Vse občane, ki blato iz obstoječe greznice oz. male komu-
nalne čistilne naprave ali komunalno odpadno vodo iz nepre-
točne greznice uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu, v skladu z 
Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 62/2008) pozivamo, da izpolnijo vlogo, 
ki je priložena biltenu in jo čimprej skupaj z zahtevanimi pri-
logami pošljejo na Komunalo Laško.

V nasprotnem primeru se bo storitev odvoza in čiščenja 
blata tudi tem uporabnikom zaračunavala v skladu z določili 
uredbe in potrjenimi cenami, ki bodo veljale na dan odvoza.

Bojana Mastnak, vodja vzdrževanja kanalizacije

Obvestilo o  objavi ankete o zadovoljstvu 
odjemalcev s področja upravljanja z 
nepremičninami

Obveščamo vas, da je na spletni strani Komunale Laško 
objavljena anketa o zadovoljstvu odjemalcev s področja 
upravljanja z nepremičninami.

Glasujete lahko na: http://ankete.komunala-lasko.si/.

Komunala Laško, d. o. o.

INFORMACIJA O POSLOVANJU 
GOSPODARSKIH DRUŽB IN 
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V 
OBČINI LAŠKO V LETU 2015

Na podlagi podatkov iz letnih po-
ročil za leto 2015, ki so jih družbe in 
podjetniki v skladu z Zakonom o go-
spodarskih družbah za namen državne 
statistike predložili Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (v nadaljevanju AJPES) do 31. 3. 
2016, je lani v laški občini poslovalo 201 
gospodarskih družb in 385 samostojnih 
podjetnikov.

Gospodarske družbe laške občine so 
v letu 2015 ustvarile 247.288 evrov pri-
hodkov ali 13 % več kot v letu prej, po-
slovno leto pa končale z neto čistim do-
bičkom v znesku 16.729 evrov, medtem 
ko so leto prej končale z negativnim po-

slovnim izidom v znesku 14.522 evrov. 
Dve tretjini laških družb je lani poslo-
valo z dobičkom. Družbe so povečale 
število zaposlenih za dobre 3 % in so za-
poslovale 1.881 oseb. Povprečna bruto 
plača pri družbah laške občine je zna-
šala 1.388 evrov in je bila za 116 evrov 
nižja od slovenskega povprečja.

Samostojni podjetniki laške občine so 
lani ustvarili 28.469 evrov prihodkov ali  
1 % manj kot v letu prej in 2.001 ti-
soč evrov neto podjetnikovega dohod-
ka (dobička). Dobre štiri petine laških 
podjetnikov je leto 2015 končalo v pozi-
tivnih številkah. Brez zaposlenih je po-
slovalo 70 % podjetnikov, ostali pa so 
zaposlovali 271 oseb ali slaba 2 % več 
kot leto prej. Povprečna bruto plača pri 
laških podjetnikih je znašala 918 evrov 
in je bila za 37 evrov nižja od slovenske-
ga povprečja.

Več podatkov o poslovanju poslovnih 
subjektov laške občine je v Informaci-
ji o poslovanju gospodarskih družb, sa-
mostojnih podjetnikov in zadrug v sa-
vinjski regiji v letu 2015, ki jo najdete 
na portalu AJPES (www.ajpes.si). Indi-
vidualni podatki iz letnih poročil po-
sameznih poslovnih subjektov so jav-
no objavljeni in brezplačno dostopni 
na portalu AJPES v aplikaciji JOLP, prav 
tako so že vključeni v bonitetne infor-
macije in ocene S.BON AJPES.

V kolikor želite biti obveščeni o no-
vostih in koristnih informacijah s pod-
ročja AJPES, se lahko naročite na brez-
plačno prejemanje mesečnega AJPES 
Informatorja na povezavi informator@
ajpes.si.

Andreja Topole
AJPES, izpostava Celje

Nagrajeni univerzalni 
zbiralnik za baterije.

Komisija in nagrajenci s svojimi izdelki. 
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Ptujski minoritski samostan je med 
19. in 22. majem gostil razstavo Dobro-
te slovenskih kmetij. Od prvotnih še ne 
sto izdelkov ocenjevanje sedaj obsega 
dobrih 1300 izdelkov. Osrednje mesto 
je letos pripadalo območju Savinjske s 
Koroško, ki ga pokriva Kmetijsko goz-
darski zavod Celje, tematika spremlje-
valne razstave pa je letos v ospredje 
postavila darilni program s turističnih 
kmetij.

Pomen hrane iz lokalnega okolja je 
vedno bolj v ospredju. Potrošniki vedno 
bolj želimo okusiti domač kruh, jabolč-
ni sok, stisnjen iz domačih jabolk, solato 
želimo začiniti s pravim jabolčnim ki-

som. Lokalno pridelana živila so doka-
zano bolj okusna, sveža in hranljiva. 

Dobrote slovenskih kmetij je edina 
prireditev, na kateri se organizira oce-
njevanje izdelkov iz kmetij, ki jih oce-
njujejo strokovnjaki Biotehniške fakul-
tete, predstavniki kmetijskih, gostinskih 
in agroživilskih šol ter kmetijski sveto-
valci.

Kmetijam preveritev kakovosti izdel-
kov na državnem ocenjevanju in pre-
jeto priznanje pomeni velik dosežek in 
potrditev. Pomaga jim pri trženju, pre-
poznavnosti izdelkov, kakovosti in uve-
ljavljanju na trgu. Nagrajene kmetije 
pridobijo pravico označevanja svojih 
izdelkov z znakom kakovosti. Ti izdelki 
ohranjajo našo gastronomsko dediščino 
in pestrost izdelkov s podeželja. Znak 
Dobrote slovenskih kmetij zagotavlja 
potrošniku kakovostna živila z znanim 
poreklom, iz lokalno pridelanih suro-
vin, predelana pretežno na tradiciona-
len način. Zagotavlja domače in je ve-
rodostojna informacija kupcem, kje se 
lahko oskrbijo z res domačo, večinoma 
na tradicionalen in pod strogimi slo-
venskimi pravili pridelano hrano.

Razstava nagrajenih izdelkov s kme-
tij v minoritskem samostanu na Ptuju je 
manifestacija najboljših izdelkov pode-
želja. Hodniki minoritskega samostana 
predstavljajo izjemne ljudi, ki so ali še 
bodo z inovativnim delom v kmetijstvu 
poslovno uspeli. Dobrote s kmetij ohra-

njajo bogastvo gastronomske dediščine 
in pomembno prispevajo k njeni edin-
stvenosti. Dobrote slovenskih kmetij že 
27 let promovira slovensko hrano in od-
pira tržne poti malim predelovalcem na 
kmetijah.

Letos so strokovne komisije oceni-
le 1304 izdelke, od tega največ izdelkov 
iz žit (211). Iz leta v leto narašča število 
mlečnih in mesnih izdelkov, ocenili so 
jih 206 oz.149, dočim število izdelkov iz 
žit rahlo upada. Skupaj so podelili pri-
znanja za kar 1136 izdelkov. 

Tudi laške in radeške kmetije so preje-
le precej priznanj. Pa poglejmo, kje lah-
ko najdete dobre izdelke kmečkih rok:

NA PTUJU ŽE 27. OCENJEVALI DOMAČE DOBROTE S KMETIJ

  Ime in priimek Naslov Vrsta izdelka Priznanje 
MLEČNI IZDELKI

1. Kmetija Ključevšek Počakovo 10, 1433 Radeče Sadni jogurt z okusom gozdnih sadežev ZLATO PRIZNANJE
2. Kmetija Ključevšek Počakovo 10, 1433 Radeče Sadni jogurt z okusom višnje SREBRNO PRIZNANJE
3. Kmetija Ključevšek Počakovo 10, 1433 Radeče Navadni čvrsti jogurt SREBRNO PRIZNANJE

ŽGANJA IN LIKERJI
4. Kmetija Sinkovič Vrhovo 93, 1433 Radeče Kutinovo žganje ZLATO PRIZNANJE
5. Zajec Simon Belovo 13,  3270  Laško Zeliščno žganje ZLATO PRIZNANJE
6. Zajec Simon Belovo 13,  3270  Laško Zeliščni liker ZLATO PRIZNANJE
7. Zajec Simon Belovo 13, 3270 Laško Jabolčno žganje z brinom BRONASTO PRIZNANJE
8. Pikl Matjaž – KNEJA Šmohor 15A, 3270 Laško Jabolčno žganje ZLATO PRIZNANJE
9. Pikl Matjaž – KNEJA Šmohor 15A, 3270 Laško Slivovo žganje ZLATO PRIZNANJE

KRUŠNI IZDELKI
10. Zahrastnik Alenka Jagnjenica 29, 1433 Radeče Ekološki polnozrnati pirin kruh BRONASTO PRIZNANJE
11. Kmetija Sinkovič Vrhovo 93, 1433 Radeče Ajdov kruh iz tatarske ajde z orehi ZLATO PRIZNANJE
12. Šolar Tatjana Strmca 81A, 3270 Laško Medenjaki SREBRNO PRIZNANJE

Razstavo vsako leto bogati tudi vrsta 
spremljevalnih dogajanj – letos so po-
delili priznanja otrokom za sodelovanje 
na likovnem natečaju na temo »Počitni-
ce na kmetiji«, v atriju samostana so v 
sklopu dneva šol in vrtcev potekale de-
lavnice domačih obrti, vrstili so se nas-

topi folklornih skupin in pevcev, v petek 
je potekala okrogla miza na temo »Dru-
žinske kmetije« in še in še.

Vsako leto skrivnosten hlad mino-
ritskega samostana na Ptuju preveva 
vonj najboljših kulinaričnih dobrot slo-
venskih kmetij. Če tega do sedaj še nis-

te storili, obiščite Ptuj, mesto tisočerih 
dobrot, v maju 2017!

Andreja Žolnir in Vesna Mihalič,
svetovalki za kmečko družino  

in razvoj dopolnilnih dejavnosti
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Člani Lokalne akcijske skupine (LAS) 
Raznolikost podeželja, ki deluje na ob-
močju občin Celje, Laško, Štore in Voj-
nik, smo 1. junija sodelovali na delov-
nem srečanju, ki je potekalo v okolici 
Divače. Tema srečanja, ki so se ga udele-
žili tudi predstavniki z različnih obmo-
čij Slovenije, je bila priprava vsebin za 
projekt ohranjanja zeliščarske dediščine. 

Srečanje se je pričelo na zeliščno-
-etnološki domačiji Belajevi v vasi Ka-
čice - Pared v Divači. Gre za manjšo 
kraško kmetijo v bližini Škocjanskih 
jam, ki jo je lastnica spremenila v ogle-
da vredno zanimivost. Na domačiji 
imajo promocijsko-degustacijski cen-
ter kraškega šetraja in zaščitenih lokal-
nih proizvodov, ki jih gostom ponudijo 
v okviru kraške marende (malice). Tudi 
udeleženci srečanja smo poskusili lokal-
no kulinariko, začinjeno z avtohtonim 
zeliščem kraškega območja, kraškim še-
trajem. Okus se dobro sklada s sirom, 
polento, maslom in kruhom, seveda pa 
gostitelji postrežejo še kraški teran in 
brkinsko žganje. Sledil je ogled zeliščne-
ga vrta v obliki srca in obnovljenih pro-
storov stare kraške hiše. 

Srečanje smo nadaljevali v regional-
nem parku Škocjanke jame, vpisanem 

na Unescov seznam svetovne dedišči-
ne. Predstavili so nam zgodovino odkri-
vanja jame in predvajali film, ki prika-
zuje raziskovanje jame in živali v njej. 
Po obilnem obroku jote, še ene značilne 
kraške jedi, smo pričeli delovno razpra-
vo na temo zeliščarske dediščine. 

Na začetku posveta so bili predsta-
vljeni podatki o pridelavi zelišč v Slo-
veniji. Zelišča prideluje 253 kmetij v 
skupni površini približno 56 hektarjev. 
90 % zelišč, ki se v Sloveniji porabijo 
za potrebe farmacije, prodaje izdelkov 
na drobno in v gostinstvu, je uvože-
nih. Slovenija s svojo biotsko pestrostjo 
in raznolikostjo pridelovalnih pogojev 
predstavlja velik potencial za pridelavo 
različnih vrst zelišč. Pridelava zelišča je 
delovno intenzivna panoga, ki pa bi lah-
ko ob organizirani predelavi in trženju 
omogočila tudi dopolnilen dohodek na 
marsikateri manjši kmetiji.

Zeliščarstvo na območju Slovenije bi 
bilo treba povezati v skupno turistič-
no ponudbo, ki bi lahko privabilo goste 
iz tujine. Potrebna so izobraževanja na 
področjih pridelave in predelave zelišč, 
uporabe v gastronomiji, razvoja novih 
izdelkov in trženja. Udeleženci posveta 
smo se dogovorili, da je treba na vseh 
območjih preveriti interes prideloval-
cev zelišč za morebitno sodelovanje na 
omenjenih področjih. Ko bodo znani 
podatki o pridelovalcih zelišč in njiho-
vih potencialih, bo možno izvesti tudi 
promocijo zeliščarstva in zeliščnih proi-
zvodov. Višja dodana vrednost proizvo-
dnje bo lahko pomenila tudi povečano 
zanimanje obstoječih in novih pride-
lovalcev zelišč in s tem povečanje pro-
izvodnje. Tako bomo potrošniki lahko 

uporabljali kakovostna zelišča, pridela-
na v naši okolici.

S tem namenom želimo k sodelova-
nju povabiti vse tiste, ki se že ukvar-
jate s pridelavo zelišč ali o tem šele 
razmišljate. Na območju LAS deluje 
nekaj društev zeliščarjev, s pridelavo in 
predelavo zelišč se ukvarja več kmetij in 
posameznikov, prav tako pa na obmo-
čju delujejo podjetniki, ki se ukvarjajo s 
trženjem zeliščnih proizvodov. LAS Ra-
znolikost podeželja bo na podlagi va-
ših potreb, predlogov in idej organiziral 
srečanje vseh zainteresiranih s področja 
zelišč in poskušal dogovorjene vsebine 
uvrstiti v projekt sodelovanja različnih 
LAS na temo zeliščarske dediščine. Vaše 
kontaktne podatke nam lahko sporočite 
na spodaj navedene kontakte, kjer boste 
prejeli tudi več informacij.

Vse informacije o delovanju LAS Ra-
znolikost podeželja, možnostih sodelo-
vanja na javnih pozivih LAS in pomoč 
pri pripravi projektnih predlogov lah-
ko brezplačno pridobite pri vodilnem 
partnerju LAS, podjetju Simbio, d. o. o. 
Pisarna LAS se nahaja v stavbi RCERO 
Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje.

Primož Kroflič
E-pošta: info@raznolikost-podezelja.si

Spletna stran:  
www.raznolikost-podezelja.si

PERMAKULTURNA DELAVNICA – 
SPIRALNA GREDA

Na kmetiji Marte Slapšak v Oleščah se je 14. maja odvijala 
permakulturna delavnica in Zelemenjava.

Izdelali smo spiralno gredo za zelišča in ji dodali vodni ha-
bitat, ki je pomemben člen vsakega vrta. Sočasno je potekala 
Zelemenjava, kjer je bil glede na čas poudarek na sadikah pa-
radižnika in paprik ter ostalih sadik. Tokratna Zelemenjava je 
bila del 4. vseslovenske Zelemenjave, saj smo hkrati zeleme-
njavali v 24 mestih po vsej Sloveniji.

Delavnice se je udeležilo 27 odraslih in 7 otrok, vsak pa je s 
sabo poleg sadik in semen prinesel obilo smeha in dobre volje. 
Domov tako nihče ni odšel ravnodušen in vsi smo se strinjali, 
da izvedemo še kakšno delavnico, kjer bomo spet menjali iz-
kušnje in dobro voljo.

Marta Slapšak

ZELIŠČA – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ PODEŽELJA
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Maj je za čebele in čebelarje najbolj delaven mesec v letu. 
Število čebel v panjih se v tem času poveča tudi do 500 % v 
primerjavi z januarjem. Omejen prostor v panjih, slabo in ne-
stabilno vreme ter posledično neizkoriščena delovna vnema 
čebel so vzroki za stres v čebeljih družinah, kar jih sili v roje-
nje. Letošnji maj je nudil vse naštete pogoje, da so čebele po-
pestrile že tako razgibane aktivnosti mnogih čebelarjev. 

Maj je mesec, ki ga moramo čebelarji dobro izkoristiti. A 
kljub intenzivnemu »druženju« s čebelami najdemo čas tudi 
za medsebojna druženja. Prvo takšno druženje, predvsem z 
mladimi, smo doživeli že v začetku meseca, ko smo se udele-
žili srečanja – tekmovanja mladih čebelarjev, ki se je odvijalo 
v osnovni šoli v Markovcih pri Ptuju. Ovenčani z zlatimi in 
srebrnimi priznanji so se naši krožkarji vrnili v šolske klopi, 
polni delovne vneme, kakršno poznamo pri čebelah.

Nismo še strnili vseh vtisov s srečanja mladih čebelarjev, ko 
smo se že pripravljali na največji čebelarski dogodek v Slove-
niji – čebelarski praznik, ki ga praznujemo 20. maja, na datum 
rojstva našega največjega čebelarja, prvega učitelja čebelarstva 
na cesarskem Dunaju in začetnika sodobnega čebelarstva, An-
tona Janše. Ta datum je Čebelarska zveza Slovenije ob podpo-
ri Republike Slovenije Organizaciji združenih narodov pre-
dlagala za razglasitev svetovnega dneva čebel in bila ob tem 
deležna podpore številnih držav ter vplivnih posameznikov, 
med drugimi tudi generalnega direktorja OZN za prehrano in 
kmetijstvo dr. Joseja Graziana de Silve, ki se je v znak podpore 
udeležil 14. čebelarskega praznika, ki so ga letos pripravili čla-
ni Čebelarskega društva Rače.

Praznovanja v Račah smo se udeležili tudi najbolj zvesti 
čebelarji iz Laškega, ki smo medse povabili tri predstavnice 
STIK-a Laško. Obisk čebelarskega praznika je bil za nas Lašča-
ne še kako pomemben. V letu 2017 bomo namreč čebelarski 
praznik organizirali v Laškem. To bo prav gotovo največji če-
belarski dogodek do sedaj organiziran v naši občini. Udeleži-
lo se ga bo predvidoma več kot 1500 obiskovalcev, med njimi 
tudi številni visoki gostje iz raznih delov sveta. Za nas čebe-
larje je organizacija takšnega dogodka velik zalogaj, zato ra-
čunamo na izdatno pomoč Občine Laško, STIK-a Laško in še 
koga. Na samem dogodku v Račah se nam je pridružil tudi naš 
župan Franc Zdolšek, ki je ob pomoči predsednika ČD Laško 
svečano prevzel prehodni prapor, ki ga bomo zvesto čuvali 
celo leto.

Preko celotnega meseca maja so tekle tudi priprave in za-
ključna dela za odprtje in prevzem v oskrbo (Krašovčevega) 

Evstahijevega čebelnjaka s pripadajočim vrtom. V celoti ga je 
obnovila in opremila Občina Laško s pomočjo Komunale La-
ško, ki bo tudi v bodoče skrbela za urejen videz. Svoje pa smo 
in bomo tudi v bodoče prispevali čebelarji. Pročelje čebelnja-
ka so likovno opremili učenci OŠ Primoža Trubarja Laško 
pod vodstvom mentorice, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. 
Evstahijev čebelnjak bo na željo mnogih, predvsem njegovih 
potomcev, služil izobraževanju mladih krožkarjev OŠ Laško, 
Debro in Rimske Toplice. Otroci bližnjega vrtca pa si bodo 
lahko odpočili trudne nožice na klopci ob vrtu in opazovali 
čebelice, kadar bodo hoteli. Nekateri čebelarji bomo dosegljivi 
vsem, ki bodo izrazili željo po strokovnem čebelarskem vode-
nju in interpretaciji čebelarske dediščine. 

Da v maju ne rojijo le čebele, ampak tudi čebelarji, ki iz ene-
ga dogodka hitimo na drugega, dokazujejo tudi priprave na 
vsakoletne »Dneve odprtih vrat laških čebelarjev«, ki se bodo 
letos odvijali kar tri dni. V petek, 17. 6., in soboto 18. 6, se 
bodo aktivnosti odvijale na spodnjem vrtu Savinje v Laškem, 
v nedeljo, 19. 6., pa pri posameznih čebelarstvih.

Vsem zainteresiranim, ki bi radi pobližje spoznali čebelar-
stvo in se seznanili s pridelavo medu ter možnostjo oskrbe 
s čebeljimi pridelki, bodo svoja čebelarstva v nedeljo, 19. 6. 
2016, med 10. in 13. uro za ogled odprli:
– Janko Cesar na Marofu,
– Franci Nemec v Sedražu,
– Jože Blagotinšek v Jagočah,
– Anton Krivec – Evstahijev čebelnjak v Laškem,
– Franci Šolar na Strmci.

Naj se slogan »Čebele združujejo Slovence in povezujejo 
svet« udejanja tudi v prihodnje. 

Franc Šolar, predsednik ČD Laško

ČEBELARJI NEPRENEHOMA ROJIMO
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V soboto, 7. 5., je potekala prva skupna akcija društev La-
škega. V olepševalni akciji, ki so se ji pridružili člani več kot 
20 društev in je bila izvedena s pomočjo  Thermane Laško, 
Komunale Laško, Pivovarne Laško, Krajevne skupnosti Laško, 
STIK-a in Občine Laško, smo očistili in uredili večje obmo-
čje mestnega jedra Laškega. Zasajenih je bilo tudi nekaj dre-
ves. V zdraviliškem parku je predsednica uprave Thermane 
Mojca Leskovar z zaposlenimi zasadila lipo, na ploščadi pri 
Gambrinusu – kralju piva – so člani Kluba ljubiteljev laškega 
piva in člani Društva laških pivovarjev zasadili dva javorja. 
Vrhunec olepševalne akcije pa je predstavljala zasajena lipa 
na Aškerčevem trgu, ki sta jo simbolično zasadila ena izmed 
najstarejših članic Hortikulturnega društva Laško gospa Elza 
Sojč in eden najstarejših članov Turističnega društva Laško 
gospod Hinko Wimmer. Poleg tega smo uredili in olepšali vrt 

medovitih rastlin v zdraviliškem parku, s pomočjo Gasilske-
ga društva Laško očistili komunalne otoke v mestu Laško in 
njegovi okolici, člani Planinskega društva Laško so očistili pot 
na Hum preko Tovsta. Očistili smo okolico Krašovčeve hiše in 
pri čebelnjaku zasadili gredo medovitih rastlin, uredili breži-
no ob železniški progi med Kmetijsko zadrugo Laško in Zdra-
viliščem Laško, uredili Knjižnični vrt in zasadili nove rastline, 
očistili levi in desni breg Savinje, okolico šol v Debru in La-

škem, okolico dvorane Tri lilije, okolico gradu, območje med 
mostom v Laško in mostom v Jagoče, očistili center mesta La-
ško, uredili tri korita na Savinjskem nabrežju ter uredili Ašker-
čev trg, kjer smo namestili korito z rožami in pod lipo posta-
vili dve klopi za obiskovalce in prebivalce trga.

Po uspešno opravljenem delu je vsak udeleženec na vrtu Sa-
vinje prejel malico in pijačo, ki so jo prispevali Thermana, Pi-

vovarna Laško in Občina Laško. Vsak udeleženec je kot darilo 
prejel tudi karto za kopanje v Thermani, kar je bilo njihovo 
darilo. Sodeč po pozitivnih odzivih in velikem številu udele-
žencev gre sklepati, da tovrstna akcija skupnega povezovanja 
in delovanja Laščanov ne bo edina te vrste.

Sodelujoča društva in organizacije v olepševalni akciji 7. 5. 
2016: Društvo LAK, Društvo Šmocl, Likovno društvo Laško, 
Etno odbor Jureta Krašovca pri Zvezi Možnar, Kulturno dru-

štvo Anton Tanc, Kole-
sarski klub Laško, Ko-
šarkarski klub Zlatorog 
Laško, NK LAŠKO Pi-
vovar, Društvo laških 
pivovarjev, Klub ljubi-
teljev laškega piva, Ga-
silska enota Laško, Pla-
ninsko društvo Laško, 
Hortikulturno društvo 
Laško, KD Ofirovci in 
koledniki iz Laškega, 
Društvo za razvedrilo 
Jagoče, Čebelarsko dru-
štvo Laško, Turistično 
društvo Laško, Laška 
pihalna godba, Ther-
mana Laško, Knjižnica 
Laško, Upravna enota 
Laško, Komunala La-
ško in vsi ostali posa-
mezniki.

N. P.

ČLANI LAŠKIH DRUŠTEV S SKUPNIMI MOČMI OLEPŠALI LAŠKO



2222

TURIZEM

GOLAŽIJADA – RIMSKE 
SO FEJST 2016

Ponosni smo, da smo že deveto leto 
zapored uspešno zaključili naš dvodnev-
ni festival glasbe in kulinarike, ki je pos-
tal druga najbolj množična prireditev v 
občini Laško!

Krajani so fejst ljudje, če se znajo dru-
žiti, poveseliti in v goste povabiti tudi 
vse sosede. Več kot 3000 Rimljanov, 
Laščanov, Hrastničanov, Radečanov … 
in prebivalcev drugih okoliških naselij, 
ki so se družili, dokazuje, da je v Rim-
skih Toplicah zelo lepo in prijetno, še 
posebej, če se za to vsi potrudimo.

Začetek festivala so s svojim igranjem 
popestrili tudi člani Laške pihalne god-
be z mažoretno skupino. Krajevni pra-
znik je bil pravi trenutek za srečanje 
najbolj aktivnih krajanov, ki so se zbra-
li na slavnostni seji Krajevne skupnosti 
Rimske Toplice. Glavni gostje petkovega 
večera na odru pod velikim šotorom ob 
bazenu, ki na veselje vseh že obratuje, so 
bili člani skupine Mambo Kings. Več kot 
1000 obiskovalcev se je zabavalo pozno 
v noč ob njihovih hitih in priredbah, ki 
so zadovoljile vse okuse, petkova noč v 
Rimskih Toplicah pa je bila zato precej 
krajša kot običajno. 

Sobotno dopoldne so člani Turistič-

nega društva izrabili za zadnje pripra-
ve na Golažijado, na kateri je letos sode-
lovalo kar 40 ekip. Skupaj s pomočniki 
in navijači se je več kot 200 sodelujo-
čih celo popoldne ukvarjalo z urejanjem 
dekoracije, pripravo sestavin, kuhanjem 
in pokušanjem. Vsem obiskovalcem je 
bil na voljo tudi golaž, ki ga je posebej 

za to priložnost pripravila lanskoletna 
zmagovalna ekipa Gamsi. Prostor se je 
napolnil s številnimi obiskovalci, ki so 
lahko občudovali izvirne dekorativne 
ideje ekip, preizkušali golaž ali prepros-
to spoznavali zagnane kuharje iz celot-
ne Slovenije. Ob kotlih smo lahko opa-
zili župane sosednjih občin, poslance, 
predstavnike krajevnih skupnosti, dru-
štev, podjetij, domačine in turiste, ki so v 
polomljeni slovenščini poizkušali »gu-
laš«, občudovali sproščenost in prijet-
nost dogajanja ob Savinji.

Član zmagovalne ekipe, Boris Vod-
lan, je skrivnost kuhanja golaža izdal 
tudi posebej za vse bralce Laškega bilte-
na: »Naša skrivnost je bila preprostost, 
domačnost, domače začimbe in druže-
nje.« O težki nalogi, ki njegovo ekipo 
čaka naslednje leto, ko bodo pripravili 
golaž za vse obiskovalce, pravi: »To nam 
ne bo predstavljalo težav, ker že zdaj 
radi kuhamo. Dežuram in kuham tudi 
na Koči na Kopitniku in mi 60 ali 100 li-
trov ni težko skuhati. Z mojima prijate-
ljema Jankom in Matejem obvladamo.«

Dogajanje so popestrili še gasilci in 
reševalci, ki so najmlajšim omogočili 
ogled in preizkus delovanja pripomoč-
kov v njihovih vozilih, Franc s kmetije, 
Pihalni orkester radeških papirničar-
jev in Pihalna godba Sedraž. Po sveča-
ni razglasitvi zmagovalcev in podelitvi 
nagrad so množico obiskovalcev pozno 
v noč zabavali Petkova pumpa in DJ Bo-
štjan ter Vili Resnik.

Posebej želimo izpostaviti letošnje 
zmagovalne ekipe na Golažijadi: 1. mes-
to je zasedla ekipa 3PS (trije super pjebi), 
2. mesto je osvojila ekipa Loški zeliščar-
ji, 3. mesto pa ekipa Društva upokojen-
cev Rimske Toplice. V kategoriji kulina-
rične predstavitve so pokal osvojili člani 
ekipe Planinsko društvo Rimske Topli-
ce. Vsem ekipam, še posebej najbolj-
šim, organizatorji še enkrat čestitamo za 
odlično pripravljen golaž, tekmovalno 
vnemo in predvsem za odlično in pozi-
tivno vzdušje, ki ga brez njihovega tru-
da in dobre volje ne bi bilo. Upamo, da 
se vidimo tudi naslednje leto!

Glavna organizatorja in sponzor-
ja dogodka sta že vsa leta Turistično 
društvo Rimske Toplice in Aqua Roma 
Rimske Toplice, pri izvedbi pa odlično 
sodelujemo tudi s Krajevno skupnostjo 
Rimske Toplice. 

Samo Lah, predsednik Turističnega 
društva Rimske Toplice, je o načrtih za 
prihodnost povedal sledeče: »Golaži-
jado organiziramo že devetič in se kar 
malo bojimo naslednje, desete jubilej-
ne. Golažijada je zdaj prerasla v priredi-
tev Rimske so fejst in priprave na jubilej 
se bodo pričele že prav kmalu, z anali-
zo izvedbe letošnjega festivala. Zaenkrat 
ne želimo izdajati preveč podrobnosti 
o načrtih za naslednje leto. Zavedamo 
se, da vse večja množičnost dogodka od 
nas terja vse bolj profesionalno izved-
bo. Vsekakor se bomo potrudili, da se 
bodo tudi naslednje leto vsi obiskovalci 
in tekmovalci počutili dobrodošle, do-
mače in sproščene, čaka pa nas kar ne-
kaj organizacijskih izzivov. Želimo si, da 
se Rimske Toplice spet razvijejo v ene-
ga najlepših turističnih krajev in tudi z 
našo prireditvijo smo korak bliže temu, 
da to spet postanejo.«

Miha Gartner
Foto: Cvetka Teršek, Boris Vrabec
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V THERMANI DIŠI PO POLETJU

Thermana Laško se je v začetku maja priključila prvi skup-
ni akciji društev Laškega. V sobotni Olepševalni akciji, ki so 
se ji pridružili člani več kot 20 društev in je bila izvedena s 
pomočjo Thermane Laško, Komunale Laško, Pivovarne La-
ško, Krajevne skupnosti Laško, STIK-a in Občine Laško, so 
prostovoljci s skupnimi močmi očistili in uredili večje obmo-
čje mestnega jedra Laškega. Povabilu k udeležbi v prostovolj-
ni olepševalni akciji so se številčno odzvali tudi Thermanini 
zaposleni s svojci in prijatelji. V okviru akcije je bilo zasajenih 
kar nekaj dreves. V zdraviliškem parku poleg Grajskih igral je 
predsednica uprave Thermane Mojca Leskovar skupaj z za-
poslenimi zasadila lipo. Prav tako se je v okviru akcije ure-
dil in olepšal vrt medovitih rastlin, pomembna in priljubljena 
točka zdraviliškega parka. Thermanini zaposleni so poskrbeli 
za čistočo zemljišč družbe, obrežja Rečice in poti od Mostu 
želja do žegnanega studenca. Po opravljenem delu je sledilo 
druženje udeležencev na vrtu Savinje. Thermana se je za so-
delovanje na dogodku, ki je poskrbel za čistejše okolje in po-
lepšal okolico Laškega, vsem prostovoljcem zahvalila z malico 
in kartami za kopanje. 

Mesec maj je v Thermani minil v športnem duhu. Takoj 
po prvomajskih praznikih je Laško gostilo svetovno elito v 
namiznem tenisu za invalide pod častnim pokroviteljstvom 
dr. Maje Makovec Brenčič, ministrice za izobraževanje, zna-
nost in šport. Pred samim tekmovanjem je potekal pripravljal-
ni namiznoteniški kamp pod vodstvom slovenskega strokov-
njaka na delu v Veliki Britaniji Gorazda Vecka. Pod njegovim 
budnim očesom so trenirale reprezentance Slovenije, Slova-
ške, Brazilije, Izraela, Velike Britanije, Norveške, Hrvaške in Ir-
ske. V času tekmovanja 13. OP Slovenije »Thermana Open« se 
je med 4. in 7. majem pomerilo 315 tekmovalk in tekmovalcev 
iz 43 držav, med njimi tudi svetovna velesila Kitajska, ki jo je 
organizator turnirja v zadnjih letih pogrešal. Za vse reprezen-
tance je bilo tekmovanje v Laškem izvrsten test na poti do pa-
raolimpijskih iger v Braziliji septembra 2016. Kot je že v nava-
di, se je turnir sklenil v soboto, 7. maja, z večerno slovesnostjo 
v Thermani Laško. 

21. maja se je na igriščih v Marija Gradcu odvil tradicio-
nalni Teniški turnir mešanih dvojic med zaposlenimi Ther-
mane Laško in člani Zveze paraplegikov Slovenije. Druženje 
in športne aktivnosti članov Zveze paraplegikov Slovenije in 
Thermaninih zaposlenih imajo bogato tradicijo. Letošnji tur-

nir je minil v znamenju 20. obletnice te odlične prakse, ki na 
eni strani pomembno prispeva k promociji športa invalidov, 
na drugi strani pa se tkejo in vzdržujejo prijateljske vezi med 
vsemi udeleženci. Po uvodnem nagovoru predsednice uprave 
Thermane Mojce Leskovar so se dvojice pomerile v napetih 
tekmah. Za gostitelje, družbo dobrega počutja, so igrali Da-
mjana Damiš, Jana Damiš, Gregor Sevnik, Kristjan Kunštek 
in Primož Jurak. Barve paraplegikov so zastopali predstavniki 
igralcev tenisa na invalidskih vozičkih Mojca Tomažin, Zdrav-
ko Eržen, Andrej Klemenčič, Sašo Rink in Janez Češnovar. 
Tekmovalcem so svojo navijaško podporo nudili tudi zbrani 
obiskovalci turnirja, med njimi tudi predstavnice programa 
Medicine in hotela Zdravilišča Laško – Cvetka Jurak, Nataša 
Leskovšek in Irena Škorja – kamor se številni tekmovalci že 
desetletja zvesto vračajo na oddih in zdravljenje. Turnir sta 
povsem zasluženo osvojila Damjana Damiš in Zdravko Eržen, 
ki sta v finalu premagala Gregorja Sevnika in Mojco Tomažin, 
tretje mesto sta zasedla Jana Damiš in Sašo Rink. Po razglasi-
tvi rezultatov in podelitvi kolajn ter nagrad, ki so jih prejeli vsi 
udeleženci, je sledilo druženje in pogostitev v prijetnem prija-
teljskem vzdušju. Povratno srečanje bo septembra v Šenčurju 
na 21. turnirju, prihodnje leto v Laškem pa naj bi se srečali 
igralci, ki so igrali na prvem turnirju leta 1996. 

Konec maja pa je v Thermani Laško zadišalo po dolgo pri-
čakovanem poletju. 29. maja je svoja vrata tudi uradno od-
prlo zunanje kopališče Termalnega Centra. Topla in sončna 
nedelja je bila kot naročena za vodna doživetja in brezskrbno 
poležavanje ob bazenih, čemur je piko na i dodalo pestro do-
gajanje. Prve sončne žarke smo lovili z jutranjo jogo in vod-
no aerobiko. Frizerski salon Petra je poskrbel za modne po-
letne pričeske, otroci pa so uživali v ustvarjalnih delavnicah 
in vodnih nagradnih igrah s Thermaninimi animatorji. Naj-
mlajši so se še posebej razveselili ustvarjanja figur iz balonov 
vseh barv in oblik, poslikave obrazkov in obiska Vodomčka, 
Thermanine maskote, ki seveda ni zamudil vodne zabave. Za 
dobro glasbo je poskrbel DJ Denis Kukovič, plesni par Luka in 
Nina pa nas je naučil čutnega afriškega plesa Kizomba. Zahva-
ljujemo se vsem, ki ste sončno nedeljo preživeli v naši družbi 
in vas poleti vabimo v našo družbo – na kopanje in zabavo v 
Thermano Laško!

B. V.
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NAPOVEDUJEMO:

– PISANI BALON (17. in 18. junij 
2016) – Thermana se priključuje 
pestremu dogajanju otroškega fe-
stivala Pisani balon 2016!

– Sobota, 18. junij, ob 17. uri pri 
Grajskih igralih: Vodomčkova pra-
vljična urica in ustvarjalnice (v pri-
meru slabega vremena vse aktiv-
nosti odpadejo)

– Nedelja, 19. junij, od 11. ure da-
lje v Termalnem Centru Therma-
na Park Laško: POLETNI SKOK V 
BAZENE THERMANE LAŠKO

– Torek, 21. junij, od 8. ure dalje v 
Thermani Laško: MEDNARODNI 
DAN JOGE

– Sobota, 2. julij, od 10. do 12. ure 
pri Grajskih igralih: KNJIŽNICA 
NA TRATI »TA MOJA LUČKA« (v 
primeru slabega vremena v hotelu 
Tharmana park Laško) 

– THERMANIN PIVO FEST (9. in 
10. julij 2016) – Ogrevanje pred 
veliko laško prireditvijo Pivo in 
Cvetje 2016! V soboto, 9. julija, in 
v nedeljo, 10. julija, od 10. ure da-
lje v Termalnem Centru Thermana 
Park Laško

– Sobota, 6. avgust, od 10. do 12. ure 
pri Grajskih igralih: KNJIŽNICA 
NA TRATI »SKRIVNOSTNE ČE-
BELICE« (v primeru slabega vre-
mena v hotelu Thermana Park La-
ško) 

– Nedelja, 28. avgust, v Termalnem 
Centru Thermana Park Laško: 
SREČANJE ČLANOV THERMA-
NA CLUBA

– Sobota, 3. september, v Therma-
ni Laško: DRUŽINSKI DAN V 
THERMANI LAŠKO

Podrobnosti in še več pestrega doga-
janja najdete na www.thermana.si.

Z letošnjim aprilom je vodenje Ther-
mane prevzela Mojca Leskovar, ki je v 
družbi zaposlena že polnih 21 let. Še 
pred tem je kot dijakinja v času počitnic 
opravljala delo telefonistke. Pravi, da je 
v vsem tem času z delom na različnih de-
lovnih mestih družbo dodobra spozna-
la. Nova predsednica uprave Thermane 
nam je zaupala, kakšni so njeni pogledi 
glede povezavanja z lokalno skupnostjo, 
kakšna je prihodnost rehabilitacijske 
medicine oz. medicinskih storitev, pa 
tudi kakšen pomen imajo prejete nagra-
de za sedanjost in prihodnost.

Prihajate iz lokalnega okolja. Predsta-
vlja to za vas prednost ali dodatni pri-
tisk?

Sama to vidim kot prednost. Tudi si-
cer močno zagovarjam povezanost lo-
kalnega okolja, ki mora potekati na več 
nivojih in s sinergijo, ki ob tem nastane, 
prispevati k uresničevanju skupnih ci-
ljev. Kot Thermana smo vpeti v števil-
ne projekte, ki potekajo na raznoraznih 
ravneh, skušamo priskočiti na pomoč 
tam, kjer to lahko. Vesela sem, ko vidim, 
da znamo v našem lokalnem okolju sto-
piti skupaj z razlogom, da uresničimo 
kakšne večje zgodbe, ki imajo vpliv na 
Laško in njegove prebivalce.

Nastopili ste v času, ko se je finančno 
stanje družbe nekoliko izboljšalo (pretek-
lo leto ste zaključili s 760 tisoč EUR do-
bička). Kakšne cilje in izzive ste si posta-
vili zdaj? Kakšen je vaš primarni cilj?

Tudi v letošnjem letu dobro posluje-
mo. Rezultati prvega kvartala kažejo na 

trend rasti na vseh programih, rastejo 
tako število nočitev kot obisk na baze-
nih, wellness in zdravstvenih storitvah, 
kar lahko delno pripišemo posledici 
gospodarske rasti v Sloveniji in v sose-
dnjih državah. K temu prispeva visok 
nivo naših storitev, prijazen in profesi-
onalen odnos naših sodelavcev do go-
stov in seveda aktivno delo na konku-
renčnem trgu. Tudi za naslednje mesece 
napovedujemo rast tako v prihodkih 
kot v številu gostov na različnih pro-
gramih. Naš primarni cilj je, da družba 
stabilno posluje in uresničuje Načrt fi-
nančnega prestrukturiranja, ki nas zave-
zuje do leta 2023.

So morda prejeta priznanja v preteklih 
letih (tako občine kot družbe same) pri-
pomogla k večji prepoznavnosti oz. kak-
šen je rezultat priznanj? Se jih da izko-
ristiti ali jih morda še ne znamo dovolj 
dobro tržiti?

V vseh teh letih smo prejeli kar ne-
kaj priznanj in nagrad. Tako samostoj-
no kot tudi v povezavi z lokalnim oko-
ljem. Verjamem, da imajo nagrade, ki 
so nam bile podeljene na ravni celot-
ne skupnosti, še večjo težo, saj kažejo 
smer našemu nadaljnjemu turističnemu 
razvoju. Na primer priznanje EDEN – 
certifikat odličnosti, ki ga je Laško pre-
jelo za dostopni turizem, predstavlja tu-
ristični segment, ki lahko postane naša 
močna konkurenčna prednost – turi-
zem, prijazen vsem, ki se srečujejo z gi-
balnimi ali kakšnimi drugimi omejitva-
mi. Kar nekaj let nazaj smo prav tako v 
sodelovanju s širšo skupnostjo zasnova-
li medene zgodbe in turizem, vezan na 
čebelarstvo ter njegovo dolgoletno tra-
dicijo v teh krajih. Tudi tu je več členov 
lokalne skupnosti prispevalo k produk-
tu, za katerega verjamem, da je lahko 
eden razlikovalnih v primerjavi z našo 
konkurenco. Današnji trend o ekološki 
in trajnostni naravnanosti smo v Ther-
mani podprli z znakom Eko marjetice, 
saj je trajnostna naravnanost in vedno 
večja ekološka osveščenost pri gostih 
vedno bolj prisotna, zlasti pri gostih, ki 
prihajajo k nam iz bolj ekološko osveš-
čenih dežel, kjer se zavedajo, da nam je 
dan le en planet, s katerim moramo rav-
nati skrbno, če želimo solidne življenj-
ske pogoje zapustiti tudi našim potom-
cem.

Intervju s predsednico uprave Thermane, d. o. o., Mojco Leskovar

»V NAŠEM LOKALNEM OKOLJU ZNAMO STOPITI 
SKUPAJ«
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Temelje imamo torej dobro zastavlje-
ne. Vedno pa jih je potrebno tržiti z mis-
lijo, da je naša ponudba dobra in da smo 
lahko nanjo upravičeno ponosni. Kot 
nam to večkrat povedo tudi naši gostje.

Zdravilišče Laško je že več desetletij 
znano po storitvah rehabilitacijske medi-
cine oz. medicinskih storitev, kjer beležite 
tudi rast. Kakšna je nadaljnja usmeritev 
družbe glede teh storitev?

Zdravilišče Laško se lahko pohvali z 
več kot 60-letno tradicijo na področju 
rehabilitacije. Na področju medicine je 
največji delež prometa ustvarjen iz na-
slova zdraviliškega zdravljenja, ambu-
lantne fizioterapije in obnovitvene reha-
bilitacije. Raste tudi delež zdravstvenega 
turizma, kjer pa imamo še veliko odpr-
tih možnosti.

Usmeritve na področju progra-
ma medicine bomo gradili na predani, 
usposobljeni in strokovni ekipi zdra-
vstvenih delavcev, ki ji je potrebno do-
dati sodoben način diagnosticiranja z 
aktivnim raziskovalnim programom 
z namenom učinkovitega in uspešne-
ga zdravljenja pacientov. Velik pouda-
rek bomo dali razvoju medicinskega 
rehabilitacijskega centra s poudarkom 
na sodobnih pristopih rehabilitacije, še 
posebej na terapiji s termalno vodo ter 
stalnemu izobraževanju in usposablja-
nju naše zdravstvene ekipe.

Celotno Zdravilišče se bo preobliko-
valo v sodoben rehabilitacijski center s 
poudarkom na rehabilitaciji poškodb in 
obolenj gibalnega aparata ter zdravlje-
nju nevroloških obolenj. Velik poudarek 
bo na hidroterapiji – zdravljenju z vodo. 
V ta namen bo celotno področje hidro-
terapije posodobljeno z novimi postop-
ki rehabilitacije. Na fizioterapiji se bodo 
veliki prostori za izvajanje skupinske re-
habilitacije razdelili v manjše enote pri-
merne za izvajanje individualnih terapij. 
Prostore delovne terapije pa bo potreb-
no povečati, saj delovna terapija zaseda 
vedno vidnejše mesto v procesu medi-
cinske rehabilitacije. Obnovi terapev-
tskih prostorov bo sledila obnova na-
stanitvenih kapacitet v smislu hotelske 
nastanitve hotela 4* prilagojenega tudi 
gostom odvisnim od tuje pomoči.

Kakšna je struktura gostov? Se je glede 
na finančno oz. gospodarsko krizo struk-
tura gostov spremenila? Kolikšen je delež 
tujih in koliko domačih gostov?

Struktura gostov se v Thermani razli-
kuje po hotelih in tudi po letnem času. 
V hotelu Zdravilišče Laško tako na me-
dicinskem kot na turističnem segmentu 
prevladujejo domači gostje, ki bivajo v 
okviru zdraviliškega zdravljenja in ob-

novitvene rehabilitacije. V turističnem 
pa predvsem individualni gostje (seni-
orji, ki bivajo sami, v paru ali z vnuki) 
ter organizirane skupine v okviru dru-
štev in združenj. V zadnjih letih opaža-
mo tudi porast medicinskih nočitev iz 
tujih trgov s strani individualnih gostov 
iz Italije, Rusije, Libije, Kuvajta. 

V hotelu Thermana Park Laško je sta-
nje drugačno in prevladujejo predvsem 
tuje nočitve. Prevladujejo individualni 
gostje iz germanskih trgov, Rusije, Be-
neluksa in balkanskih držav. Ti posega-
jo predvsem po wellness programih in 
storitvah. Zaradi velike pozornosti, ki jo 
zadnja leta posvečamo športnemu pro-
duktu, zaznavamo porast športnih no-
čitev poleg primarnih tudi iz bolj od-
daljenih trgov, kot so Združeni arabski 
emirati, Kuvajt, Katar in Savdska Arabija. 
Prav tako ne smemo pozabiti gostov, ki 
prihajajo v sklopu kongresnega turizma, 
ki pa predstavljajo predvsem domači trg.

Glede na zelo močno usmerjenost 
na tuje trge in dobro razpršenost dele-
žev nočitev iz teh trgov se nam struk-
tura gostov ne spreminja drastično. Res 
je, da nanjo lahko vplivajo določene 
spremembe na tujih trgih, kot so npr. 
v zadnjem letu bili padec rublja v Ru-
siji, močne poplave na Balkanu, recesi-
ja na nekaterih trgih, teroristični napadi 
itd., vendar skušamo takoj, ko to spre-
membo zaznamo, marketinške aktiv-
nosti preusmeriti na naše ostale trge, iz 
katerih nadomestimo te manjkajoče no-
čitve. Ker nismo v celoti odvisni le od 
enega trga, se nam posledično struktura 
tujih nočitev bistveno ne spreminja.

Poleg Thermane v občini Laško poslu-
jejo tudi Rimske terme. Koliko lahko na 
tem mestu govorimo o konkurenci in ko-
liko o sodelovanju?

Zagovarjam zdravo konkurenco, ki 
obe strani sili k napredku. Predvsem pa 
zagovarjam povezovanje in sodelova-
nje. Verjamem, da je za ponudbo s kva-
litetnimi storitvami dovolj prostora za 
vse turistične ponudnike v naši destina-
ciji. Laško kot turistični kraj ima s pe-
stro in bogato ponudbo, tudi če lahko 
rečem konkurenčnih ponudnikov, več 
možnosti za uveljavitev na turističnem 
zemljevidu.

Kakšno je vaše stališče do povezova-
nja z lokalno skupnostjo in kako mislite, 
da lahko lokalna skupnost pripomore k 
uspešnemu delovanju družbe?

Zelo rada poudarim, da imamo v 
Thermani odlične sodelavce, ki znajo 
prepoznati priložnosti na trgu in zado-
voljiti še tako zahtevnega gosta. Vendar 
gost ni zadovoljen samo s kvalitetnimi 

storitvami v naši hiši, temveč s celovi-
to dodatno ponudbo v okolju. Potrebno 
se je zavedati, da je v Laškem vsak dan 
preko 1.000 obiskovalcev. Gostje ne pri-
hajajo v Thermano le po zdravje, spro-
stitev, razvajanje ... Želijo spoznavati 
kraj, običaje, dodatno ponudbo in zani-
mivosti v naši bližnji in širši okolici. Ta 
potencial daje možnost, da se turistična 
ponudba v bližnji in širši okolici še do-
datno razvija in možnosti za razvoj na 
tem področju je še kar precej.

Zato je povezovanje z lokalno 
skupnostjo velikega pomena in tudi lo-
kalna skupnost to s svojimi aktivnostmi 
potrjuje. Prepričana sem, da se bo tudi 
v prihodnje na ravni občine in ostalih 
večjih deležnikov v kraju še naprej de-
lalo na tem, da se Laško uveljavi na tu-
rističnem zemljevidu. Le z njihovo pod-
poro bomo lahko v Thermani svoje delo 
še naprej opravljali na najvišji možni 
ravni in ostali družba dobrega počutja 
ne le za goste, temveč tudi za zaposlene 
in širšo lokalno skupnost.

Mogoče kot en lep primer sodelo-
vanja predstavlja investicija v dvigalo 
v dvorani Tri lilije, ki smo ga s sodelo-
vanjem pivovarne, občine in Thermane 
uspeli realizirati v letošnjem letu. Inve-
sticija je velikega pomena za vse nas, saj 
smo s to pridobitvijo uspeli s kandida-
turo za evropsko prvenstvo invalidov 
v namiznem tenisu, ki ga bomo gosti-
li v prihodnjem letu, in bo v Laško po-
leg majskega mednarodnega prvenstva 
še jeseni za dobrih 10 dni pripeljalo več 
kot 400 tekmovalcev in 200 spremlje-
valnega osebja.

Verjamem, da se bo to sodelovanje še 
nagradilo z vsemi deležniki v okolju, z 
razvojem dodatne ponudbe v bližnji in 
širši okolici, ki bo zadovoljila potrebe 
gostov. Slednji si ob današnjemu načinu 
življenja in hitremu tempu želijo napol-
niti baterije v kar najkrajšem času in ob 
tem spoznati, doživeti kaj zanimivega.

N. T.
Foto: Arhiv družbe Thermana
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Rudarska dediščina v Muzeju Laško

V začetku meseca maja so se na te-
renu nekdanjega Premogovnika Laško, 
v krajevnih skupnostih Rečica, Sedraž 
in Laško, pri domačinih oglašali štu-
denti etnologije in kulturne antropolo-
gije, ki so nekdanje rudarje in njihove 
žene povabili k sodelovanju pri postavi-
tvi razstave. Vez s prebivalci so našli pri 
članih Rudarsko-etnološkega društva 
Brezno – Huda Jama. Študenti so zbirali 
ustno izročilo in eksponate, povezane z 
rudarskim življenjem. V Muzeju Laško 
smo nato vsi skupaj priredili poseben 
dogodek, na katerem smo odprli prilo-
žnostno razstavo, ki smo jo naslovili Jaz 
in naša – Življenje in delo laških knapov 
in njihovih žena. Bilo je veliko dobre 
volje in prisrčnih snidenj »kumaratov«, 
ki se že vrsto let niso srečali. Manjkala 
nista niti »funšterc« in jabolčnik.

Študenti Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani so pri svo-
jem delu zbrali veliko zanimivega gra-
diva. Prevladujejo predvsem spomini na 
mladost.

»Kot otrok sem se veliko igral pri 
očetu v službi. Delal je tam, kjer so va-
gali vagončke in premog vsuvali v žele-
zniške vagone, da so ga razvažali po celi 
Sloveniji. Ko so praznili male vagončke, 
sem se jaz usedel vanje in se vozil naokoli. 
(60. leta)

Velikokrat sem mu nosil malico. Poleti 
sem šel kar čez Savinjo, sem prebredel, saj 
je bila zelo nizka voda. Rad sem mu jo ne-
sel in bil potem kar tam pri njemu.

Najrajši sem imel pa tisto malico, ki jo 
je oče prinesel nazaj domov. Čeprav je bila 
malo umazana in jo je prav tako pripravi-
la mama, je bila drugačna, boljša. In pri 
mojih otrocih je bilo prav tako.«

Med njimi pa je tudi nekaj zabavnih 
zgodbic.

»Naš travnik Dole, 4-5 ha travnika smo 
imeli tam pa 1,5 ha vinograda. Kmeti so 
bili pa Kurniki, Petek, po domače Jesih. 
Žohar pr Bergomaž, menda zato, ker so 
1620 in 1660 tu gradili cerkev sv. Mihaela 
z dvema zvonikama in eden od teh grad-
benikov se je priselil iz Bergama in se je 
hiše prijelo to ime …« 

Še en spomin iz Govc: »Moj oče je raz-
lagal, da je še kot otrok (rojen je bil leta 
1897) šel skupaj s starši in še nekaj drugi-
mi seno obračat na travnik DOLE, tam, 
ku je bil en hrib, ko se mu je reklo PRAHE 
in je capljal z njimi in ko pridejo tja je ne-
kaj zašumelo, zažvižgalo in se je dvigna-
la ena žvad, ki je niso poznal in so pol še 
debatirali, kaj bi to blo, pa niso vedli. In 
je imelo peruti in tudi noge tek ko kuščar 
in je letelo kakih 800 m od enega hriba v 
drug hrib – v vinograd Piškurjevih, tam je 
blo in to je blo prvič in zadnjič, da so tako 
žival videli. Veliko je blo to kak meter pa 
pol in je letelo ene luft linije enih 800 me-
trov. Cela skupina grabljalcev je to vidla, 
čeprav zdaj noben ni več živ …«

Poleg te izredne muzejske dejavnosti, 
ki je v programsko shemo vstopila čis-
to nenačrtovano, a smo jo z veseljem iz-
peljali, so se nepretrgoma odvijale tudi 
vse ostale v programu začrtane dejav-
nosti Muzeja Laško. V Vitrini meseca je 
bil predstavljen radijski aparat Wega, iz-
delan v nemškem podjetju zabavne ele-

ktronike Wega radio GmbH (prvotno 
Württemberg radio-Gesellschaft mbH), 
ki je bilo ustanovljeno leta 1923 s se-
dežem v Fellbachu v bližini Stuttgarta. 
Leta 1926 se je na tržišču pojavil njihov 
prvi radijski aparat. Med drugo svetov-
no vojno so poleg naprav za vojaške 
potrebe nadaljevali z izdelavo radijskih 
aparatov, ki so prav v tem času prihaja-
li tudi v naše kraje. Leta 1975 je tovar-
no prevzelo hčerinsko podjetje Sony 
Corporation.

Z brezplačnimi vodenimi ogledi pa je 
bil obeležen tudi mednarodni dan mu-
zejev.

Tomaž Majcen

Priložnosti za povezovanje v 
razvoju in trženju apiturizma

Člani Kluba profesionalnih turistič-
nih vodnikov Slovenije (KPTVS) so v 
februarju 2016 na Čebelarski zvezi Slo-
venije prejeli certifikat čebelarsko-turi-
stičnih vodnikov. Ker pri svojem delu 
sledijo vodilu, da lahko le odlično in-
formiran in usposobljen vodnik z veliko 
izkušnjami obiskovalcem celovito pos-
reduje zgodbe destinacije, jih usmeri k 
lokalnim ponudnikom in s tem spod-
buja lokalno potrošnjo ter trajnostni 
razvoj, so v nadaljevanju izobraževanja 
opravili študijsko turo po Gorenjski, zi-
belki slovenskega čebelarstva. 

Naslednjo študijsko turo so opravi-
li 16. maja, ko so spoznavali prvi del 
dobrih praks čebelarskega turizma na 
območju Lokalne akcijske skupine Ra-
znolikost podeželja (drugi del je predvi-
den v septembru). V TIC-u Laško so se 
najprej seznanili s celovito destinacijsko 
turistično ponudbo, si ogledali spomin-
ke in priložnostna darila s posebnim 
poudarkom na čebelarskih vsebinah ter 
se dogovorili za sodelovanje pri nasled-
njem izobraževanju lokalnih turističnih 
vodnikov na področjih čebelarskega in 
dostopnega turizma. Na ogledu Čebe-
larstva in lectarstva Šolar, ki sodi med 
prve prejemnike certifikata odličnosti 
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na področju apiturizma, so prisluhnili 
Francu Šolarju, čebelarskemu mojstru, 
ki je obiskovalce navdušil z doživljajsko 
obarvanimi čebelarskimi zgodbami, Ta-
tjana Šolar pa jim je prikazala umet-
nost krašenja lecta, v čemer so se ne-
kateri člani kluba z veliko zavzetostjo 
tudi preizkusili. Medeni wellness Ther-
mane Laško, ki se kot prvi tovrstni tu-
ristični produkt v Sloveniji izvaja že od 
leta 2010, sta slikovito predstavila Irena 
Škorja in Dejan Jelen. Raznovrstni pro-
grami, ki temeljijo na blagodejnih učin-
kih medu in vključujejo nego obraza 
in telesa, medene masaže, ovoje, kope-
li, savnanje, zaokrožene turistične čebe-
larsko obarvane pakete in kulinariko (v 
okviru katere velja še posebej izposta-
viti slastno Thermanino medeno pito s 
pregreto smetano), predstavitve ponudb 
lokalnih čebelarstev ter oglede vrta me-
dovitih rastlin (sofinanciranega s sred-
stvi Leader) so člane KPTVS navdahnili 
s številnimi predlogi za nadaljnje sode-
lovanje.

V drugi polovici študijske ture je Ta-
nja Planinšek predstavila vsebine Eko-
sistemske učne poti ob Šmartinskem 
jezeru s posebnim ozirom na čebelar-
sko dediščino ter s člani KPTVS izme-
njala izkušnje glede oblikovanja in trže-
nja tovrstnih vsebin. Breda Retuznik in 
čebelarski mojster Andrej Jernej pa sta 
ob zaključku srečanja predstavila inova-
tiven čebelarsko zasnovan projekt obu-
janja starodavne sadne sorte bogatinka, 
ki ga bodo v LAS Od Pohorja do Bohor-
ja v sodelovanju z Učnim centrom Šen-
tjur prijavili na razpis CLLD.

Ob slovesu smo se vsi sodelujoči za-
vezali k sodelovanju pri nadaljnji kre-
pitvi prepoznavnosti območja kot po-
membne čebelarske destinacije ter 
povečanju prodaje tovrstnih turističnih 
produktov. 

Marina Bezgovšek

Obnovitveno izobraževanje za 
lokalne turistične vodnike Občine 
Laško

V mesecu marcu 2016 je stopil v ve-
ljavo nov Odlok o turističnem vodenju 
v občini Laško. Na podlagi tega odloka 
je STIK Laško 11. maja 2016 organiziral 
obnovitveno strokovno izobraževanje 
za vse lokalne vodnike na turističnem 
območju občine Laško. 

Predavanja so potekala v Muzeju La-
ško. Udeleženci, ki jih je bilo 39, so us-
pešno opravili obnovitveni preizkus in 
bodo prejeli nove izkaznice za vodenje 
na območju občine Laško. 

Na izobraževanju so bile podane nas-
lednje teme: novosti odloka o vodenju, 
novosti v ponudbi destinacije Laško 
– sotočje dobrega, povzetek strategi-
je razvoja in trženja turizma za občino 
Laško 2020, predstavitev znaka Laško 
EDEN destinacija, predstavitev pridobi-
tve certifikata Slovenia GREEN, novosti 
v Muzeju Laško in varnost v Pivovarni 
Laško. Prisotne je nagovoril tudi pred-
sednik Turističnega društva Laško in jih 
pozval k aktivnemu sodelovanju.

Vodniki so letna izobraževanja spre-
jeli pozitivno, zato upamo, da bodo tudi 
nadaljnja izobraževanja prejela tako do-
ber odziv. 

Polona Zorko

Abonmajska sezona 2015/16

Abonmajska sezona v Kulturnem 
centru Laško je že za nami. Tudi tokrat 
so oder zavzeli številni umetniki, mno-
gi med njimi priznani in uveljavljeni, pa 
tudi mladi in obetavni, ki pogumno za-
vzemajo odrske deske.

Kulturni center je tudi tokrat gostil 
štiri abonmaje. Otroci so preko ABC 
Abonmajčka spoznavali umetnike s ce-
lega sveta, odkrivali drugačnost, spoz-
navali zgodovino glasbe, pravljice, ple-
sali s plesalci in odkrivali gledališče. 

Dva glasbena abonmaja sta krajšala 
večere, za smeh pa je poskrbel Gleda-
liški abonma. Slednji je gostil pet pred-
stav: Koko komedija, Prevare, Staro za 
novo, Moški so z Marsa, ženske so z Ve-
nere in Slovenska literatura od A do Ž. 
Z opravljeno anketo med obiskovalci 
smo ugotovili, da sta bili obiskovalcem 
najbolj všeč predstavi Koko komedija in 
Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 
Obe sta prejeli oceno 4,9 (najvišja mo-
žna ocena je bila 5), medtem ko je bila 
»najslabše« ocenjena predstava Prevare 
z oceno 4,6.

V Glasbenem abonmaju smo izved-
li štiri koncerte: koncert skupine Pliš z 
Muratom, Jurijem Zrnecem in Toma-
žem Gajštom, Gala komorno novoletni 
koncert, koncert z vokalno skupino Ba-
ssless in Špansko rapsodijo z Ireno Ye-
buah Tiran in Evo Hren.

Narodno-zabavni abonma Mavrica 
polk in valčkov s Francijem Podbrežni-
kom je gostil ansambel Petra Finka, an-
sambel Smeh, ansambel Toneta Rusa, 
ansambel Vikend ter laške ansamble, 
družbo pa so jim delali učenci in učitelji 
Glasbene šole Laško - Radeče.

V Otročjem centru Kino Laško smo 
za najmlajše pripravili Mini abonma s 
tremi otroškimi predstavami in dvema 
animiranima filmoma ter Jesenski in 
Spomladanski filmski abonma.

Abonmajski program za sezono 
2016/17 bo objavljen v naslednji številki 
Laškega biltena in na naši spletni strani 
www.stik.lasko.si, v septembru pa vas že 
vabimo k vpisu. 

Poleti v času Pivo in cvetja obiščite 
Kulturni center Laško, ne spreglejte pa 
tudi Avgusta pod zvezdami na občin-
skem dvorišču z filmskima večeroma ter 
Koncertom dalmatinskih pesmi in Ta-
deja Toša s Freestyle comedy showom.

Tina Belej
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Utrinki iz delovanja Univerze za 
tretje življenjsko obdobje

Delovni utrip je tudi v splošnih knjiž-
nicah precej vezan na šolsko leto. Odslej 
bomo v naši knjižnici to občutili še toli-
ko bolj, saj skupaj s »študenti« doživlja-
mo aktivnosti univerze za tretje življenj-
sko obdobje, ki deluje v času študijskega 
leta od oktobra do maja. Z dejavnostmi 
univerze smo pri nas začeli letos febru-
arja, tako da je naša prva polovica leta 
minila do neke mere v znamenju izo-
braževanja starejših. O tem smo pisa-
li že v prejšnjih številkah biltena, zato 
bom tokrat nanizal le nekaj misli.

Z univerzo smo v knjižnico privabi-
li nekaj novih obiskovalcev, precej čla-
nom iz »tretjega življenjskega obdob-
ja« pa smo nudili dodatne dejavnosti. 
Naši »študentje« so se učili oz. obno-
vili znanja tujih jezikov in računalni-
štva, spoznali so veliko zanimivega v 
naši občini in širše v regiji. Predvsem 
pri domoznanskem krožku si od pri-
dobljenega znanja obetamo tudi kakšen 
konkreten rezultat za knjižnico oz. za 
lokalno skupnost. Pomembno pa je 
predvsem, da so okrepili ali spletli nova 
znanstva in delali v skupinskem duhu. 

V treh mesecih delovanja univerze 
smo se mentorji in tisti, ki vodimo uni-
verzo in v njeno delovanje vlagamo ve-
liko truda, še dodatno prepričali, da so 
naša prizadevanja smiselna, koristijo sta-
rejšim in posledično lokalni skupnosti. S 
tem smo dopolnili dejavnost naše knjiž-
nice, sploh na področju vseživljenjskega 
izobraževanja in domoznanstva. Če so-
dimo po dosedanjih odzivih vključe-
nih v univerzo, je ta projekt dober. Vsa 
organizacijska in večina mentorskega 
dela je bila v tem poskusnem obdob-
ju opravljena prostovoljno, v prihodnje 
pa to ne bo več mogoče, zato za projekt 
pričakujemo tudi finančno podporo lo-
kalne skupnosti.

Jeseni bomo s krožki nadaljevali in 
verjetno razpisali še kakšnega novega. 
Več bomo o tem pisali v avgustovskem 
biltenu. Spremljajte tudi informacije v 
knjižnici in na naši spletni strani ter se 
nam v prihodnjem letu pridružite tudi vi.

Matej Jazbinšek

Bili smo na izletu

Večina članov popotniškega in nekaj 
članov domoznanskega krožka smo 20. 
aprila odšli na raziskovanje Šentjurja. Vo-

žnja je hitro minila ob obveznem modro-
vanju o vremenu in vetru, ki je menda pi-
hal kot še nikoli.

Na postaji v Šentjurju nas je pričakal 
Mihael Bučar, upokojeni dolgoletni vod-
ja te postaje. Bučar je živa enciklopedi-
ja železničarstva. Muzeju Južne železnice 
je posvetil več kot 40 let in še danes se z 
njim ukvarja po deset ur na dan. Povedal 
nam je, da so Južno železnico Dunaj–Trst, 
dolgo 577 km, začeli graditi leta 1838 in 
gradnjo končali leta 1857. Glavni projek-
tant in tudi glavni nadzornik gradnje je bil 
Carl Ritter von Ghega. Že s petnajstimi leti 
je na očetovo željo končal vojaški kolegij, 
vendar se je odločil, da bo nadaljeval štu-
dij na univerzi v Padovi. Po enem letu je 
postal inženir gradbeništva in arhitekt ter 
leto za tem, star komaj 17 let, še doktor 
matematičnih ved.

Izredno zanimiv in bogat železničar-
ski muzej so odprli leta 2000 in je razde-
ljen na tri zbirke. Prvo predstavlja brzo-
javni urad skozi čas. Še posebno zanimiv 
je Morsejev brzojavni aparat. Drugi del 
nas seznanja s signalnovarnostnimi na-
pravami in njihovim razvojem. Tu smo 
videli tudi zbirko starih železniških vo-
zovnic in eno dobili za spomin. Tretji del 
je razstavna soba z različnimi dokumenti 
in več kot 1.500 fotografijami, med kate-
rimi smo našli tudi veliko železničarskih 
uslužbencev iz naših krajev. Pred glavnim 
muzejskim poslopjem smo videli še staro 
lokomotivo, ki je zadnji izdelek te vrste lo-
komotiv. Mogočno drevo pagodovec so za-
sadili julija 1846 ob prihodu prvega vlaka 
v Šentjur. Zanimiv dogodek na tej posta-
ji se je zgodil leta 1883 ob obisku cesarja 
Franca Jožefa I. Takratni župan trga dr. 
Gustav Ipavec ga je pozdravil v slovenščini 
in cesar si ga je mogoče prav zato zapom-
nil v pozitivnem smislu.

Po 20-minutni hoji smo prišli do Zgor-
njega trga, kjer je nasproti cerkve na ogled 
arheološka razstava večtisočletne zgodovi-
ne Rifnika, naselbine na hribu, južno od 

mesta. Razstavljenih je več kot 600 ekspo-
natov, posebno zanimiva je rekonstrukcija 
prazgodovinske hiše in takratnega načina 
oblačenja.

Na Zgornjem trgu že od leta 1760 sto-
ji rojstna hiša članov družine Ipavec, ki jo 
iz zgodovine poznamo predvsem po glasbi 
in medicini. Med drugim smo si ogledali 
stalno razstavo o življenju in delu Gusta-
va in Benjamina, Gustavov salon, zdajšn-
jo poročno dvorano, vse ob občasni spre-
mljavi njihove čudovite glasbe. Gustav se 
je v zgodovino zapisal s številnimi danes 
skoraj ponarodelimi domoljubnimi pesmi-
mi, njegov sin Josip z baletom Možiček in 
opereto Princesa Vrtoglavka, Benjamin pa 
je avtor opere Teharski plemiči. Med hojo 
po hiši smo si ogledali nekaj eksponatov, 
Plečnikov vodnjak na dvorišču Ipavčevine 
ter staro lipo in modro kavčino, potomko 

najstarejše trte z mari-
borskega Lenta.

Na koncu smo odšli 
v cerkev sv. Jurija. Prva 
omemba kraja Šentjur 
je povezana prav v zve-
zi s to cerkvijo. Zapis se 
je pojavil v listini leta 
1340 kot Sv. Jurij pri 
Andenburgu. Od leta 
1526 poznamo Šentjur 
kot samostojno župnijo. 
Sedanja župnijska cer-

kev je bila dograjena leta 1721.
Čakala nas je samo še pot domov. Ker 

smo upokojenci, se nam je zelo mudilo. 
Pol dneva nekaj iščemo, druga polovica 
pa tako hitro mine. Tako nam je tokrat 
tudi zmanjkalo časa za kavico.

Draga Brkljačič

Zaključek MegaKviza z Boštjanom 
Gorencem Pižamo

Ker je šolsko leto že tik pred koncem, 
smo tudi v Knjižnici Laško poskrbeli za 
zaključek dejavnosti, ki so izvrstno tekle 
skozi vse leto. Ena izmed njih je vseslo-
venski knjižnično-muzejski MegaKviz, 
ki ga vsako leto rešujemo v sodelovanju 
z OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ An-
tona Aškerca Rimske Toplice (najlep-
ša hvala soorganizatorkama reševanja, 
mentoricama Biljani Jošovc in Mileni 
Suhodolčan). Skupaj smo zbrali več kot 
400 rešitev! Letošnja tema kviza je bila 
Železna doba – zlata doba Slovenije: 
spoznali smo veliko o železu in železnih 
izdelkih, o gradiščih, o največjih nahaja-
liščih železnodobnih predmetov in od-
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krivali »skrivnosti« situlske umetnosti 
z »glavno zvezdo« železne dobe pri nas, 
situlo iz Vač.

Na zaključku v Kulturnem centru La-
ško pa je bil naša glavna zvezda pisatelj, 
prevajalec in komik Boštjan Gorenc Pi-
žama, ki nas je povsem navdušil in nas 
nasmejal do solz. Predstavil nam je svo-
jo veliko knjižno uspešnico sLOLvenski 
klasiki 1, interpretiral nekaj odlomkov 
iz del, ki jih je prevedel, in nas z vsem, 
kar je povedal, navduševal za branje in 
knjige na nevsiljiv način. Brez pretirava-
nja (kot je rekel sam): »Branje resnično 
širi naša obzorja!«

Reševalcem kviza smo za spodbu-
do in motivacijo podelili nagrade, ki so 
nam jih tokrat prijazno podarili Gostil-
na Bezgovšek, Pizzerija Špica, Rimske 
terme, Thermana in Vila Monet, za kar 
se jim najlepše zahvaljujemo. Ob vsem 
navdušenju in energiji, ki je napolnila 
dvorano, je bilo srečanja (pre)hitro ko-
nec. Obrazi so bili resnično nasmejani 
in prepričana sem, da je bil dogodek ču-
dovita nagrada za trud, ki so ga učenci 
vložili v reševanje kviza. 

Učenci, želim vam izjemne počitnice, 
polne lepih trenutkov in pristnih doži-
vetij! In kot je dodal Pižama: »Odlične-
ga branja!«

Jerica Horjak

Slomškovo bralno priznanje 

Okrog 3.000 mladih je v okviru več 
kot 100 župnij po vsej Sloveniji v letoš-
njem šolskem letu bralo dela za osvo-
jitev Slomškovega bralnega priznanja. 
Že nekaj let je v to vseslovensko akcijo 
vključeno tudi Laško (z učenci se o pre-
branih delih pogovarjajo kaplan Kle-
men Jager, katehistinja Alenka Slapšak 
in bibliotekarka Gabrijela Pirš). Pri ob-
likovanju seznama knjig za tri starost-
ne skupine s kratkimi predstavitvami 
in izposoji le-teh vseskozi sodeluje naša 
knjižnica. Vsako leto poteka zaključ-
na prireditev na Ponikvi, v Slomškovi 
rojstni župniji. Letos smo se iz Laškega 
pridružili 250 mladim, ki jih je družil 
Slomškov moto: »Zato mi beremo, dob-
re knjige iščemo, v njih resnico in živl-
jenje najdemo.«

Dan je bil obžarjen s soncem, na nebu 
in v srcih. Sklenili smo, da bomo dru-
go leto še bolj pridni in poskušali nav-
dušiti še več otrok za sodelovanje pri 
Slomškovem bralnem priznanju.

Gabrijela Pirš

Predšolska bralna značka

V naša pravljična druženja v okviru 
predšolske bralne značke je bilo letos 
vključenih 323 otrok iz Vrtca Laško in 
vseh njegovih enot. Zagnano smo sku-
paj pripovedovali, poslušali, ustvarjali, 
obiskovali knjižnico in zbirali nalepke. 
Ponosni smo na palčke bralčke, za ka-
tere smo ob zaključku medse povabili 
Melito Osojnik s predstavo Maček Ka-
zimir in Miška Valentina, ter hvaležni 
strokovnim delavcem vrtca in staršem 
za sodelovanje. 

Martina Ajdnik
Foto: Boris Vrabec

Poletno dogajanje za otroke

V juliju bomo v Knjižnici Laško in 
Rimske Toplice ponovno počitniško 
»aktivni«. V Laškem bodo delavnice 
potekale ob sredah, v Rimskih Topli-
cah pa ob četrtkih.  Dejavnosti bomo 
izvajali na našem knjižničnem vrtu, 
če  bo le vreme na naši strani.
KNJIŽNICA LAŠKO 
– SREDA, 20. 7. 2016, OB 10. URI 
 Izdelujemoklobuke s Petro Medve-

šek
– SREDA, 27. 7. 2016, OB 10. URI
 Krasimo cvetlične lončke v sodelo-

vanju s hortikulturnim društvom
– SREDA, 3. 8. 2016, OB 10. URI
 Rišemo, barvamo, lepimo sliko
– SREDA, 10. 8. 2016, OB 10. URI 
 Pohajkovanje po bližnji okolici
KNJIŽNICA RIMSKE TOPLICE
– ČETRTEK, 21. 7. 2016, OB 10. URI
 Rišemo, barvamo, lepimo sliko
– ČETRTEK, 28. 7. 2016, OB 10. URI 
 Krasimo cvetlične lončke

Noč knjige 2016

Tudi letos smo se pridružili slovenski 
akciji Noč knjige 2016. Na petkov večer 

so nas skupaj z mentoricama Lidijo To-
plišek in Tanjo Drolec obiskali učenci 
višje stopnje OŠ Primoža Trubarja La-
ško. Tokratna Noč knjige je bila (tudi v 
svetovnem merilu) posvečena dvema li-
terarnima velikanoma Shakespearju in 
Cervantesu, saj je 23. aprila minilo 400 
let od njune smrti. Naša prva večerna 
gostja, Alenka Erjavec, nas je na izviren 
način popeljala v svet izjemnega drama-
tika Williama Shakespearja: dobili smo 
občutek, kot da živimo v Londonu tiste-
ga davnega časa, ob zanimivih nalogah 
pa smo obnovili še znanje angleščine.

Pozabili nismo niti na branje v slo-
venskem jeziku: ugibali smo naslove iz-
branih knjig na podlagi prebiranja od-
lomkov in naslove znanih slovenskih 
popevk zgolj iz mrmranja melodije (re-
cept za smeh).

V nadaljevanju večera nas je obiskal 
prav poseben gost, radijski ustvarjalec 
Matjaž Knez, ki je avtor lika »Neumni 
spraševalec« na radiu Antena Štajerska. 
Predstavil nam je delo na radiu in svoj 
poklic radijskega producenta ter sku-
paj s knjižničarko Valentino poskrbel za 
glasbeno presenečenje. Noč, ki se je sko-
raj že prevesila v nov dan, smo zaključi-
li v sproščenem, prijateljskem vzdušju – 
vseh podrobnosti pa vam ne izdamo, saj 
je prav, da ostane to, kar se v knjižnici 
dogaja ponoči, skrivnost!

Jerica Horjak

Postani Poletni bralec!

Leto je naokoli in v knjižnici smo 
za vas ponovno pripravili lani od-
lično sprejeto bralno akcijo Poletni 
bralci, v okviru katere lahko berete 
tisto, kar imate najraje. Poletni bralec 
postaneš, če med poletnimi počitni-
cami (od 27. junija do 31. avgusta) be-
reš vsaj 30 dni 30 minut na dan in v 
tem času najmanj 5-krat obiščeš knji-
žnico. Zbirni karton in več informacij 
o Poletnih bralcih dobiš v knjižnici!

Septembra bo sledilo zaključno žre-
banje in zabava s skrivnostnim gostom! 
Ne pozabi: s sodelovanjem v Poletnih 
bralcih osvojiš super nagrade in naj-
boljše bralne navade!
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ZGODBE IZ 
DOMOZNANSKE KAMRE
Z Možnarjem po Laškem in okolici 
… (4)

DRUŽENJE OB ROČNI KOŠNJI

Ročna košnja je bila ena prvih vzaje-
mnih opravil, pri kateri je nekdaj z doma-
čimi sodelovala tudi soseščina. Poleg na-
pornega dela, od košnje do spravila sena, 
je to bil hkrati lep družabni dogodek. Po 
uspelem in odmevnem prvem druženju 
ob ročni košnji, ki smo jo leta 2010 pod 
laškim gradom družno pripravili z vsemi 
društvi, povezanimi v Etno odboru Jure-
ta Krašovca MOŽNAR, je nastal tudi bo-
gat dokumentarni, filmski zapis. Kasne-
je smo se odločili, da druženje ob košnji 
pripravimo vsako leto pri enem od dru-
štev, ki prevzame vlogo gostitelja.

Doslej smo dogodek pripravili še v 
Trobnem Dolu, Šentrupertu in v Mali 
Brezi ter bili povsod navdušeni nad vne-
mo mlajših ter nekoliko starejših koscev 
in grabljic, saj je bila razlika v njihovi 
starosti tudi 70 in več let. Ker pa je bila 
izražena želja in potreba, da bi bila oko-
lica laškega gradu vsako leto lepo ureje-
na pred velikim dogodkom, smo se lani 
ob petem druženju vrnili na kraj prvega 
dogodka in tako naj bi bilo tudi letos.

Za košnjo se je vsakič prijavilo okrog 
40 kocev in okrog 20 grabljic. Lepo je vi-

deti takšno veliko skupino, ki se poda v 
zahtevne bregove, kjer je strojna košnja 
skoraj nemogoča, in pri tem nazorno 
spremljati, koliko dela se lahko opravi v 
razmeroma kratkem času. Težko je dogo-
dek opisati z besedami, ampak ga je naj-
bolje doživeti. Po dobri uri naporne koš-
nje, torej po zahtevnem opravilu, je sledil 
»likof«, tudi s prikazom šeg ob kresu, 
zato smo bolj ali manj prireditev vezali 
na kresni večer (dan pred sv. Janezom 
Krstnikom, ki goduje 24. junija), da sta 

nam folklorni skupini iz Marija Gradca 
in Rečice ob kresu predstavili vraževerje 
kresne noči s petjem in plesi, ki jih ob 
košnji tudi sicer nikoli ni manjkalo. Zato 
v Možnarju menimo, da naj bo dogodek 
namenjen druženju vseh članov društev, 
saj z njim opravimo koristno delo in se 
nato družno poveselimo.

Množica koscev in grabljic na strmini velikega travni-
ka v Trobnem Dolu, 2011. Foto: Vlado Marot

Pripravila Vlado Marot in  
Srečko Maček

Foto: Vlado Marot in Mojca Marot 

Rubriko pripravlja Osrednja knjižnica 
Celje v sodelovanju z Zvezo kulturnih dru-
štev Možnar občine Laško 

ALBUM LAŠKEGA
Učenci 4. a razreda Nižje gimnazije Laško v šol. letu 
1955/56

Z leve: 
1.  vrsta: Marija Lešek, Ana Klinc, Valerija Dragan, Zofija Po-

žek, razrednik Stane Drnovšek, Miroslava Blatnik, Angela 
Blatnik, Berta Robida, Jožefa Deželak;

2. vrsta: Marija Srebot, Alojzija Šantej, Marija Vidali, Marjeta 
Vodišek, Marija Škorja, Slavka Pušič, Marija Juvan, Amali-
ja Ojsteršek, Stanislava Sluga, Magdalena Ožek;

3. vrsta: Pavel Klinar, Igor Trop, Franc Sluga, Vladimir Virant, 
Mojmir Baumgartner, Rafael Mlakar, Anton Frece;

4. vrsta: Franjo Velikonja, Franc Zupanc, Ludvik Uratnik, 
Adolf Pungaršek, Miroslav Ulaga, Jože Hochkraut.

Na fotografiji manjkata: Jožefa Lipovšek in Milan Žabkar.

Jubilejno srečanje učencev ob 60-letnici mature 4. a in b ra-
zreda Nižje gimnazije Laško je bilo 25. maja 2016 v Gostišču 
Bezgovšek v Laškem. 

Prispevala: Marjeta Božič, roj. Rozman (Laško)
Foto: Fotolik Celje

Rubriko pripravlja:  
Domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje 

Info: 03 426 17 36 (Srečko Maček)
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije – osebni spomini 20. st.

Na košnji se nam pridružijo tudi mladi, Mala Breza, 
2013. Foto: Vlado Marot

Po napornem delu se prileže malica koscev in grab-
ljic na košnji pod Vrtačko v Šentrupertu, 2012. Foto: 
Vlado Marot

»Pojd´mo jo kosit´… na hrib Tabor pod laški grad«, 
2015. Foto: Mojca Marot
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JSKD OI Laško je v letošnjem letu do-
bila novega vodjo. To vlogo je prevzel 
Gašper Salobir, profesor klarineta in di-
rigent Laške pihalne godbe, ki je z glas-
bo oz. s kulturo povezan že od otroštva. 
Čeprav razmišlja o novih izzivih in pro-
jektih, pravi, da želi v prvi vrsti nadalje-
vati dobro prakso Ivana Medveda. Zau-
pal nam je nekaj idej, ki jih boste lahko 
prebrali v naslednjih vrsticah, beseda pa 
je v pogovoru tekla predvsem o ljubitelj-
ski kulturi v laški in radeški občini.

Nadaljujete delo Ivana Medveda, ki 
je JSKD OI Laško vodil vse od leta 2001. 
Vam je pomagal pri prehodu? Kako sta 
sodelovala oz. vam še kaj svetuje?

Ivan Medved mi je veliko pomagal in 
svetoval. Še vedno ga pokličem za kakšno 
mnenje, saj mi prihrani dosti časa z upo-
rabnimi informacijami. Najino sodelova-
nje lahko opišem kot odlično in se mu na 
tem mestu iskreno zahvaljujem.

Z glasbo in kulturo ste povezani že od 
otroštva, veliko imate izkušenj s področja 
kulturnega udejstvovanja. Kako vam vse 
dosedanje izkušnje pomagajo pri novi 
vlogi?

Ljubiteljska kultura v Sloveniji je na 
zelo visokem nivoju, vanjo sem opet 
od svojega 10. leta, ko sem postal član 
Laške pihalne godbe. Seveda mi izku-
šnje pridejo prav, vendar je narava dela 
takšna, da je dosti pisarniškega dela, ki 
sem se ga moral hitro navaditi.

Kot novi vodja laške izpostave se ver-
jetno soočate z določenimi izzivi. S kate-
rimi in kako se z njimi spopadate?

Teh izzivov je veliko. Poleg vseh ak-
tivnosti, ki so stalnica, razmišljam o fe-
stivalu ljubiteljske kulture, ki bi združil 
sinergijo ljubiteljske kulture kot ljud-
sko izročilo na eni strani in alternativne 
veje kulture, tudi avandgardne, na dru-
gi. Verjetno bo za to potreben čas, ven-
dar sem optimističen.

Na katerih področjih kulturnega 
udejstvovanja še vidite priložnost na na-
šem območju? Kje so še rezerve?

Seveda so v vseh segmetih še rezer-
ve, lahko pa izpostavim filmsko dejav-
nost v smislu umetniškega filma, ki se 
mi zdi trenutno najbolj hendikepirana, 
a smo tudi na tem področju že naredili 
prvi korak, skupaj z Društvom ŠMOCL, 
s katerim odlično sodelujemo. 

Kakšna je vaša vizija za JSKD OI La-
ško?

Imam kar nekaj idej, eno sem izposta-
vil že prej, vendar takšne stvari potrebu-
jejo čas, da dozorijo. V prvi vrsti bi rad 
nadaljeval dobro prakso g. Medveda, ki 
je izpostavo pustil v »dobri formi«, nato 
pa bodo prišli še dodatni projekti.

Področje ljubiteljske kulture v laški in 
radeški občini je široko, veliko je različ-
nih področij kulturnega udejstvovanja 
(petje, ples, folklora, slikarstvo ...), še več 
je društev. Kakšna je vloga ljubiteljskih 
kulturnih društev na tem območju? Kak-
šen pomen ima ljubiteljska kultura za 
ljudi in okolico?

Moram priznati, da je ljubiteljska kul-
tura v Laškem in Radečah na zelo viso-
kem nivoju. Kar nekaj skupin dosega ne 
samo regijski, temveč tudi državni nivo, 
za kar se lahko zahvalimo tudi lokalni 
skupnosti za podporo. Vloga JSKD-ja je, 
da nudi podporo sekcijam in društvom 
pri njihovem delovanju ter zagotavlja 
ugodne pogoje za napredovanje. Če me 
vprašate za pomen ljubiteljske kulture 
na družbo, moram povedati, da sem ne-
davno bral raziskavo o povezavi petja v 
pevskem zboru in počutja ter vpliva na 
okolico, družbo ... Rezultati so zelo po-
zitivni in mislim, da jih lahko preslika-
mo na celotno paleto ljubiteljske kultu-
re.

JSKD OI Laško zajema občini La-
ško in Radeče. Kako se občini razlikuje-
ta v smislu kulturnega delovanja? Kje je 
prednost laških oz. radeških kulturnikov 

in kaj se morda pogreša v obeh občinah?

Na tem mestu ne želim izpostavljati 
društev, ker bom po pomoti kakšnega 
izpustil. Kot sem že omenil, pogrešam 
predvsem udejstvovanje na področju 
filma, morda tudi fotografije v obeh ob-
činah. V Radečah bi rad izpostavil gle-
dališko dejavnost ter plesno, folklorno 
in vokalno, v Laškem pa instrumental-
no, plesno, gledališko, folklorno, likov-
no ...

Z ljubiteljsko kulturo se v Laškem 
ukvarjajo prav vse generacije. Kako po-
membno se vam pa zdi na tem mestu 
tudi medgeneracijsko sodelovanje? Kaj 
se lahko mlade generacije naučijo od sta-
rejših in obratno?

Sinergija različnih generacij je v ljubi-
teljski kulturi ne samo dobrodošla, tem-
več nujna. Starejši ljudje imajo izkušnje, 
mladi pa ideje in energijo. Če te kompo-
nente združimo skupaj, nastane odličen 
projekt.

Kakšna je prihodnost ljubiteljskih dru-
štev? Si ljudje še vzamejo čas za kulturo? 
Kako bi jih po vašem mnenju še lahko 
dodatno vzpodbudili?

Za prihodnost ljubiteljske kulture se 
po mojem mnenju ni treba bati, čeprav 
v zadnjem času beležimo nekaj izpada 
pri članstvu v nekaterih društvih, kar 
sam gledam kot živi pojav, to je logič-
na posledica spreminjanja družbe. Og-
romno zadev je povezanih s finančnimi 
sredstvi, zato pa se trudimo, da so naša 
srečanja brezplačna oz. z minimalno 
vstopnino.

Ena izmed nalog vodje je tudi orga-
nizacija raznih območnih srečanj. Na 
katerem področju je največ interesa in 
sodelujočih ter za katero dejavnost zani-
manje upada?

Glede na lansko leto upada praktično 
nismo zabeležili in si želim, da tako tudi 
ostane. Je pa res, da glasbena dejavnost 
pokriva največji krog sodelujočih in po-
sledično tudi številčnejšo publiko. 

Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem 
društvom, sekcijam in mentorjem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k realizaciji ob-
močnih in regijskih srečanj, za pomoč 
in razumevanje. Hvala tudi vrtcem in 
osnovnim šolam ter glasbeni šoli in ne-
nazadnje občinama Laško in Radeče za 
podporo.

N. T., foto: Rok Deželak RD2

Intervju z vodjo JSKD OI Laško Gašperjem Salobirjem

»ZA PRIHODNOST LJUBITELJSKE KULTURE SE NI TREBA BATI«
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NA PLATNO SEM DAL, KAR SEM V 
PESMI PREBRAL ...

»Priložnost, da svojo kulturno ustvarjalnost postavite v središ-
če majskega dogajanja, ponujamo vsem, ki ste kulturno aktivni – 
kulturnim društvom in zvezam, kulturnim zavodom, posamezni-
kom, šolam, vrtcem, lokalnim skupnostim, muzejem, knjižnicam 
in lokalnim skupnostim …« Tako so pred vseslovenskim Ted-
nom ljubiteljske kulture na Javnem skladu za kulturne dejav-
nosti k sodelovanju povabili vse ljubiteljske kulturnike. Seve-
da smo se prijavili, saj se z vso zagnanostjo in veseljem bavimo 
z eno vejo ljubiteljske kulture – slikarstvom.

Teden ljubiteljske kulture je bil letos izveden že tretjič in to 
je bila že naša tretja priložnost, da v okviru omenjenega pro-
jekta predstavimo svojo dejavnost in dosežke.

V smislu Linharta in kulturnih delavcev nasploh »Eni dru-
gemu ognja dajmo...!« bomo morda s tem spodbudili še koga, 
da se takole predstavi.

Slovenska ljubiteljska kultura dosega vrhunske rezultate 
tako doma kot v tujini in je nepogrešljiva pri odkrivanju talen-
tov in spodbujanju bodočih umetnikov. In še to – ukvarjanje z 
ljubiteljsko kulturo ne škoduje zdravju, pravzaprav nasprotno 
– ga  krepi! Zaradi vsega naštetega potrebuje ljubiteljska kul-
tura za svoj razvoj profesionalne mentorje in aktualna znanja.

No, malo smo se pozanimali in se odločili za mentorja Jo-
žeta Kotarja iz Novega mesta. Bili smo zelo srečni, ker je našel 
čas za naše izobraževanje. Ustvarjali smo na temo ljudskih pe-

smi, našo razstavo pa smo naslovili Na platno sem dal, kar sem 
v pesmi prebral.

20. maja smo razstavo nastalih del postavili na vrtu Savinje.
Ne pravijo zastonj, da je umetnost vsestranska; likovna dela, 

glasba in pesmi spremljajo in popestrijo vse naše prireditve, 
da so všečne gledalcem in sodelujočim.

Tekom dneva si je razstavo ogledalo precej mimoidočih, 
tudi skupine iz vrtca, ob 16. uri pa je potekal program s so-
delovanjem Vaške godbe Vrh nad Laškim, Šentlenartčanov, 
Ofirovcev, folklore skupine Anton Tanc, KD Lipa Rečica in 
harmonikarja Nika. Glavna gostja prireditve je bila Dušica 
Kunaver, ki je dobra poznavalka naše kulturne dediščine in ki 
smo ji z navdušenjem prisluhnili, ko nas je z razlago o sloven-
skih ljudskih pesmih popeljala skozi razstavo. Našemu pova-
bilu se je odzval tudi župan Franc Zdolšek, ki nam je namenil 
nekaj vzpodbudnih besed in pohval. Program je povezovala 
Jožica Škorja.

Dela smo 27. maja razstavili še v Kulturnem centru Laško, 
kjer je potekal kratek kulturni program in kamor ste vabljeni 
na ogled naših del vsak delovnik dopoldan, saj kultura niso 
samo razstavljena dela; kultura sem tudi jaz, si ti, smo vsi ... 
Tako smo z otvoritvijo zaključili naše barvito kulturno doga-
janje na 14. območni razstavi likovnih del ljubiteljskih likov-
nikov v organizaciji JSKD OI Laško in STIK-a v Kulturnem 
centru Laško. Najlepše se zahvaljujemo vodji JSKD OI Laško 
Gašperju Salobirju, Tomažu Majcnu za vodenje in postavitev 
ter nastopajočim: ansamblu Kvinton, Nari Lendero in vsem 
članom Likovnega društva Laško, ki se trudimo dodati naše-
mu kraju zanimive kulturne vsebine.

Cvetka in Nevenka,  
za Likovno društvo Laško

V prvem polletju letošnjega leta so 
bili godbeniki Vaške godbe Vrh nad La-
škim in njihove mažorete zelo aktiv-
ni. Poleg vseh nastopov so sodelovali 
tudi na dveh mednarodnih festivalih v 
dveh različnih evropskih mestih. Med 
prvomajskimi prazniki so bili povablje-

ni na otok Pag, kjer so sodelovali na sre-
čanju pihalnih orkestrov zadarske re-
gije, v Novalji pa so ustvarili prijetno 
vzdušje za veliko slovenskih turistov, ki 
so med prazniki obiskali to mesto. Me-
sec dni kasneje so se udeležili poletnega 
festivala godb v nemškem vinogradni-

škem mestu Detzem in navezali nova 
poznanstva in prijateljske vezi. V krat-
kem pa bodo v domačem kraju pripra-
vili tradicionalno mednarodno srečanje 
godb in na povabilo Pihalnega orkestra 
KUD Pošta Maribor sodelovali na nji-
hovem srečanju na Lentu.

Janez Cepuš

NOVA DOŽIVETJA VAŠKE GODBE VRH NAD LAŠKIM
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10. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE

Spoštovani ljubitelji glasbe, vabimo vas na 10. festival VETERANSKIH GODB SLOVENIJE,  
ki bo v soboto, 9. julija 2016, ob 15. uri na občinskem dvorišču v Laškem.

Na festivalu se bodo z 20-minutnim programom predstavile naslednje veteranske godbe:
♪ Godba veteranov Štajerske, dirigent Ervin Hartman

♫ KD Godba ljubljanskih veteranov, dirigent Viktor Kresnik
♪ KD Mengeška godba – sekcija veteranov, dirigent Janez Per

♫ Godba veteranov za III. življenjsko obdobje Velenje, dirigent Aljoša Pavlinc
♪ Prleška godba društva upokojencev Ljutomer, dirigent Janko Škrajner

♫ Godba veteranov Žalec, dirigent Marko Repnik
♪ Godba veteranov Gambrinus Laško, dirigent Ivan Medved

♫ Slovenska veteranska godba »SVG« /članice in člani iz vseh vet. godb Slovenije/, dirigent Ervin Hartman

Na začetku festivala nas bo poz-
dravila Laška pihalna godba z 
mažoretno in bobnarsko skupi-
no, dirigent Gašper Salobir.

Pokroviteljstvo nad 10. festiva-
lom Veteranskih godb Slovenije 
je prevzel župan občine Laško 
Franc Zdolšek.
Pri izvedbi festivala v Laškem 
bodo sodelovali: Občina La-
ško, TIC Laško, Društvo Šmocl, 
JSKD OI Laško, Laška pihalna 
godba, Zveza slovenskih godb 
in Godba veteranov Gambrinus 
Laško.

J. O.
Foto: Foto Fleš

MAŽORETE LAŠKO ZNOVA USPEŠNE

V začetku maja so se Mažorete Laško udeležile 2. odprtega 
državnega tekmovanja Mažoretne zveze Slovenije, ki je letos 
potekalo 7. in 8. maja v Novem mestu. Sobotnega dela tekmo-
vanja so se udeležile najmlajše cici mažorete in dve posame-
znici v kategoriji Prvi korak, v nedeljo pa so se na tekmovalni 
oder podale bolj izkušene mažorete v kategoriji skupin kadet, 
junior in senior.

V celotnem vikendu so naše mažorete nanizale kar nekaj 
zavidljivih uspehov. V prvem delu tekmovanja sta solistki La-
lita Naglič in Mija Razboršek v kategoriji Prvi korak osvoji-
li bronasto odličje, skupina simpatičnih cici mažoret pa zlato 
medaljo. V drugem tekmovalnem dnevu pa kadetinje zasedle 
5. mesto, skupina junior 2. mesto in skupina senior 3. mesto.

Med tekmovanjem jih je vzbodbujal tudi župan občine La-
ško Franc Zdolšek, ki je na slavnostni razglasitvi rezultatov 
uradno prejel v skrb zastavo Mažoretne zveze Slovenije ter s 
tem prevzel odgovorno nalogo organizacije 3. odprtega držav-
nega tekmovanja 2017 v Laškem.

Sabina Seme,
mentorica Mažoret Laško
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KD MIKLAVŽ

Dogodki in delo Kulturnega društva 
Miklavž

Vsako leto se aktivnosti KD Miklavž 
presojajo na zboru članov v januarju. 
Pogled je usmerjen nazaj v preteklo leto 
in v načrtovanje nalog za tekoče leto. V 
letu 2015 je bilo veliko truda vložene-
ga v odkup zemlje za potrebe delovanja 
društva. Tukaj je treba izraziti posebno 
zahvalo županu in službam Občine La-
ško, ki so z razumevanjem opravile to 
zahtevno nalogo. Jeseni je bila izvedena 
obnova stropa v dvorani KD. Zahvala 
je namenjena tudi za prispevek za ob-
novo dvorane v najemu. Hkrati se zah-
valjujemo za izdajo prevoda kronike 
sv. Miklavža, ki jo je v nemščini napi-
sal Dragotin Ferdinand Ripšl – tukajšnji 
župnik v 19. stoletju. Po izjavi v pred-
govoru te knjige dddr. Jožeta Mačka so 
krajani Šmiklavža župniku Roku Metli-
čarju ter županu in Dimitriju Grilu, ki 

so omogočili izid prevoda, dolžni veliko 
zahvalo!

Vsem skupaj velika HVALA! 
V programu dela društva sodelujejo 

vse sekcije. Tako je bil v februarju s stra-
ni mladinske sekcije organiziran Valen-
tinov ples. V marcu je bila v sodelovanju 
s šolo Lažiše ob materinskem dnevu iz-
vedena proslava, ki je bila zelo lepo obi-
skana. Sodeloval je pevski zbor, ki delu-
je v standardni obliki (trenutno v zboru 

aktivno sodeluje 14 pevcev, ki redno 
hodijo na vaje), sicer pa je bilo preteklo 
leto zaradi bolezni precej oteženo. Zbor 
vodi prof. Mojca Lukmar, ki se ji ob tej 
priložnosti zahvaljujemo za ves trud. 
Cilj MoPZ Miklavž za letošnje leto je, 
da bi nastopali vsaj tako kvalitetno kot 
do zdaj. Želijo si tudi, da se obdrži vsaj 
takšno število pevcev, z veseljem pa bi 
medse sprejeli vsak nov glas. Zato mladi 
fantje, »korajža velja« in vljudno vablje-
ni za naslednjo sezono!

Ob koči «PRI SUŠNIKU« je bilo Jur-
jevanje, na katerem smo pokazali običa-
je in izdelavo piščali ali rogov iz lubja, 
omenjeni prikaz pa smo predstavili tudi 
na Jurjevanju v Laškem. Za praznike ob 
1. maju pa nam je vreme prekrižalo na-
črte.

Upamo, da nam bo v nadaljevanju 
leto bolj naklonjeno, predvsem kar se 
tiče zdravja naših članov in vremena, od 
katerega je odvisno naše delo na pros-
tem!

KD Miklavž

KD RIMLJAN
Pustovanje v Rimskih Toplicah

Tudi letošnjo zimo smo preganjali z različnimi maskami. 
Februarski pustni torek je pri Purgu v Šmarjeti kar stalnica 
shoda izvirnih mask. Zbralo se je okoli 30 mask, med katerimi 
smo nagradili tri najizvirnejše. Maškare so zaplesale, pa tudi 
krofov ni manjkalo.

Proslava ob dnevu žena, mučenikov in materinskem 
dnevu

Marec je mesec, ko praznujemo žene, možje in matere. V ta 
namen smo 10. marca priredili proslavo, ki smo jo poimeno-
vali Rožice že cveto. Nastopili so Rimski ljudski pevci in god-
ci, otroci iz Vrtca Ostržek pod vodstvom Jelke Kapun, Duo 
Ulčnik iz OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, harmonikar 
Gašper Vegel iz Laškega in Andrej Marinšek. Bilo je lepo, za 
kar se zahvaljujemo vsem nastopajočim.

Potep po Lendavi in Madžarski

Ker smo v društvu zelo aktivni, smo se tudi letošnje leto 
odpravili na potep v Lendavo z okolico. Najprej smo se ustavi-

li v rastlinjakih paradižnika – v Luštu, kjer smo tudi poskusili 
14 vrst paradižnika. Moramo reči, da so res okusni. Pot smo 
nadaljevali na Madžarsko v mesto Lenti, kjer smo obujali sta-
re spomine in se odpravili po nakupih. Nato smo se vrnili v 
Lendavo in si ogledali lendavski stolp, se ustavili v vinski kleti 
in se povzpeli na lendavski grad. Po zasluženem poznem ko-
silu Pri Slavi v Gančanih smo se vrnili domov. Za veselje na 
avtobusu so poskrbeli hitri prsti Jožeta Tanška na harmoniki 
in seveda dobri pevci.

7. koncert Rimskih ljudskih pevcev in godcev

Mesec maj je mesec ljubezni in mi smo svoj koncert Rim-
skih ljudskih pevcev in godcev otvorili s pesmijo V prelepem 
majskem dnevu, ki govori o ljubezni, a žal tudi o razočaranju.

Pa ni bila to edina pesem večera – vrstile so se po vrsti in 
vsaka po svoje je lepo zvenela. Koncert je popestrila vseveda 
Joži, ki je iskala svojega moža, a ga žal do konca dneva še ni 
našla. Da se pesem prenaša iz roda v rod, s starejših na mlajše, 
je resnica. To smo tudi videli in slišali, saj so večer popestrili 
otroci folklornega krožka OŠ Antona Aškerca pod vodstvom 
Irene Vavričuk, ki so z nami zapeli in zaplesali. S harmoniko 
jih je spremljal Luka Peklar.

Vsem se še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje in jim 
želimo še veliko lepih skupnih uric prepevanja.

Štefka Pavčnik
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KD SVOBODA
Večer ob ljudski glasbi na sotočju

Tik pred iztekom Tedna ljubiteljske kulture sta Društvo 
MePZ Spev in Kulturno društvo Svoboda, ki delujeta v Zida-
nem Mostu, združila moči in organizirala dogodek z naslo-
vom Večer ob ljudski glasbi na sotočju. 

V želji, da ljudska pesem in ples ne zamreta, so v goste po-
vabili folklorno skupino Blaž Jurko z Razborja in Moški pev-
ski zbor KD Miklavž. Seveda se je na domačem odru predsta-
vil tudi Mešani pevski zbor Spev. 

Folkloristi so oživili spomin na čase, ko so se fantje postav-
ljali pred dekleti, ko so jih osvajali. Kako so bila dekleta srame-
žljiva. Kako se je ljubezen med njimi razvila skozi različne plese, 
ki so bili zelo poskočni. Verjamem, da so marsikoga v dvorani 
zasrbele pete, ko jih je gledal, kako so se vrteli na odru. 

S prepevanjem ljudskih pesmi sta zbora obiskovalce prire-
ditve ponovno spomnila, kako bogato je izročilo slovenskega 
naroda. Pa se tega premalo zavedamo. Ljudski pevci so peli z 
dušo, v lastno zadovoljstvo in užitek. Besedila so preprosta in 
sežejo do srca. 

Tako kot sežejo do srca dela pisatelja, dramatika, učitelja, 
scenarista in edinega slovenskega komediografa s Prešernovo 
nagrado, Toneta Partljiča. Povabilu župnika Janeza Furmana 
se je z veseljem odzval in nas počastil s svojim obiskom.

Verjetno ga ni človeka, ki ne bi poznal njegove satirične igre 
Moj ata socialistični kulak. Tudi o tem delu je tekla beseda, ko 
sta s Fanči Moljk, ki je pogovor vodila, na sproščen in zaba-
ven način povedala veliko in še več. O njegovem ustvarjanju, 
njegovih delih in o njegovem življenju. Tako kot vedno je tudi 
tokrat dokazal, da je človek, ki se ne spreneveda, ne obsoja, 
sprejema življenje takšno, kot je, in se zna smejati tudi na svoj 
račun. 

Ob pestrem dogajanju na odru je ura 
hitro tekla in nikomur od obiskovalcev 
se ni mudilo domov. Verjetno se ne bi 
nihče pritoževal, če bi se petje, ples in 
pogovor z gostom zavlekli dlje v večer. 

Teden ljubiteljske kulture smo v Zi-
danem Mostu obeležili s sproščenim 
večerom, ki je na obraze vseh narisal 
nasmehe in nas spomnil, da so majhne 
stvari tiste, ki delajo ljudi srečne in ve-
like. 

Maja Koritnik

Prva in druga aprilska sobota v 
znamenju gledališča

Prvi dve soboti meseca aprila sta bili 
v Zidanem Mostu gledališko obarvani. 

2. 4. so se na domačem odru Doma 
svobode zgodili kar dve premieri. 
Predstavili so se najmlajši gledališčniki 
našega kraja. Navihančki pod mentor-
stvom Anite Jazbec so na odru uprizori-
li Moderndorferjevo igro Miši v operni 
hiši. Popeljali so nas v skrivnostni svet 
operne kleti in življenja malih živalic.

Navihanke pod mentorstvom Urške 
Zupanc so nas vzele s seboj v svet pri-
jateljstva z igro Zdenke Goloup, Prija-
teljstvo. Kosa in mucki so nam na odru 
pokazali, kako sebičnost in pohlep ne 

vodita do cilja. Izkazalo se je, da je edina 
prava pot prijaznost, prijateljstvo in sre-
ča, ki jo delimo.

Natanko en teden po premiernih upri-
zoritvah so se naši najmlajši občinstvu 
pokazali še enkrat. Trema pred nasto-
pom pa verjetno ni bila nič manjša. Med 
gledalci jih je namreč budno spremljala 
strokovna ocenjevalka Dunja Zupanec.

9. 4. pa je bil čas tudi za še eno premi-
ero mladinske dramske sekcije Kultur-
nega društva Svoboda Zidani Most. Pod 
vodstvom Anite Jazbec so se predstavi-
li z igro Gregorja Grešaka, Prjatlce. Gle-
dalci so se spraševali, kako vzdržljivo je 
prijateljstvo, koliko preizkušenj lahko 
preživi in kako trdno lahko ostane po 
vseh težavah, če sploh …

Ko je izzvenel še zadnji aplavz, na-
menjen malim in velikim gledališč-
nikom, je Zupančeva poudarila, kako 
pomembno je negovati in vzpodbuja-
ti gledališko dejavnost. Vsem je zažele-
la uspešno delo še v bodoče. Povedala 
je, da smo lahko ponosni, da se v tako 
majhnem kraju, kot je Zidani Most, v 
enem večeru predstavijo kar tri različne 
gledališke skupine s tremi igrami.

Ker pa se za tako uspešen večer spo-
dobi, da se veličastno zaključi, je besedo 
na koncu prevzel predstavnik Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti OI Laško 
Gašper Salobir in mladincem podelil 
Linhartova priznanja za uspešno delo v 
Kulturnem društvu.

Maja Koritnik
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KUD KORAL
Koral na Dunaju

Na povabilo slovenske skupnosti na 
Dunaju, kjer delujejo tudi Jera in Iztok 
Hrastnik ter Krištof Hrastnik, smo se 
člani Mešanega pevskega zbora Koral 
v nedeljo, 27. maja, odpeljali proti glav-
nemu mestu sosednje dežele. Pri slo-
vesni sv. maši, ki jo je daroval sloven-
ski duhovnik Matija Tratnjek, smo ob 
praznovanju župnijskega praznika srca 
Jezusovega prepevali s člani njihovega 
zbora. Spremljal nas je orkester pod di-
rigentsko palico Jere Petriček Hrastnik, 
ki je napisala tudi vse priredbe in izved-
la korepeticije s »Koralci« že pred gos-
tovanjem. Orkester sestavljajo slovenski 
glasbeniki, ki delujejo ali študirajo na 
Dunaju. Tako sta daritev svete maše res 
obogatila prelepa instrumentalna glas-
ba in ubrano petje v akustični cerkvi. Po 
slovesnosti smo se zbrali na skupnem 
kosilu na vrtu, ki je omamno dišal po 
cvetočih vrtnicah. Poklepetali smo, uži-
vali v lepem vremenu in zapeli še nekaj 
pesmi z našega repertoarja, ki ga skrbno 

izbira naša zborovodkinja Lara Hrast-
nik. Zaslišal se je tudi glas harmonike, 
ki se ji je pridružil Iztok s kontrabasom.

Ob slovesu smo si obljubili, da se 
kmalu spet vrnemo, saj nam je v druž-
bi prijaznih in gostoljubnih Slovencev, 
ki živijo, delajo ali študirajo na Dunaju, 
vedno lepo. V tem prestižnem mestu 
ohranjajo slovensko srčno kulturo, ki je 
velika dragocenost in dar vsakega člove-
ka. To še posebej cenimo in se je še bolj 
zavedamo, ko prebivamo v tujini.

Koralčani smo si popoldan ogledali 
še Schönbrunn, ki nas je očaral z raz-
cvetelimi vrtnicami in mnogimi gre-
dicami, ozaljšanimi s cvetjem. Prijeten 
vetrič je hladil vroč dan in nas spreml-

jal, ko smo se sprehajali od ene do druge 
palače. Prostor je tako mogočen in pro-
stran, da kar kliče po glasbi. Tudi pev-
ci smo pogumno zapeli ob spomenikih 
in vodometih. Poslušalcev in snemalcev 
s sodobnimi napravami ni manjkalo, 
prav tako ne občudovalcev in navduše-
nih aplavzov. Predstavljali smo si, kako 
mora biti v tem parku lepo, ko zadoni 
koncert v izvedbi Dunajskih filharmo-
nikov.

Razpoloženje pa je bilo tudi ravno 
pravo, da smo se podali v preteklost in 
si v domišljiji »naslikali«, kako je teklo 
življenje v tem velikem vrtu in v pala-
či pred stoletji – gospe v lepih oblekah, 
s pahljačami, vožnja s kočijami, plesi, 
romantični sprehodi. Gotovo so takrat 
uživali to lepoto le redki, danes pa se na 
tem mestu sprehajajo množice obisko-
valcev in občudovalcev.

Pozno popoldan smo se odpravili na-
zaj domov z željo, da še kdaj poromamo 
v ta lepi kraj in si ogledamo še kakšno 
znamenitost, ki jih je v tem mestu res 
veliko.

Magdalena Hrastnik

Že decembra 2015 so se laški glas-
beniki – predvsem zbori vseh genera-
cij – poklonili spominu na tega velikega 
in plodovitega ustvarjalca. Slavju se je 
v spomin na očeta pridružil njegov sin 
Mitja – tudi zborovodja.

V Tednu ljubiteljske kulture je v pe-
tek, 20. maja 2016, pod gornjim naslo-
vom priredil letni koncert Ženski pevski 
zbor Laško z gosti. Prijazno predstavo 
so z izvrstnim izvajanjem oplemeniti-
li otroci iz Rečice pod vodstvom Erike 
Krašek (z ŽPZ sodelujejo že več kot 10 
let) in nam pričarali dogodke iz življenja 
nekoč, opravljene po takratni »modi«. S 
prizorom iz otroške spevoigre Kresniček 
so publiko navdušili pevci OPZ OŠ Pri-
moža Trubarja pod vodstvom prof. Ma-
teje Škorja. Mala solistka je presenetila 
s čudovitim glasom, dovršeno koreo-
grafijo in prisrčnostjo, ki bi jo še odra-
sla izvajalka težko zmogla. Sopevci so 
ji sledili z izredno discipliniranim iz-
vajanjem, zavzetostjo in sočutnim re-
agiranjem. Čestitke zborovodkinji, ki 
je s toliko posluha udejanila Gobčevo 
stvaritev. Na koncertu sta se s prelepo 
pesmijo Divja rožica prvič predstavili 
Šonovi sestri, Alenka in Irena. Profe-
sorica Alenka je zbor tudi tokrat spre-

mljala kot pianistka. Zbor je spremljal 
tudi naš stalni gost, harmonikar Štefan 
Starovasnik. 

V veselje pevk in poslušalcev je zapel 
še Rečiški kvartet s prijatelji. Aplavz je 
potrdil, da je bila to prava izbira, saj nas 
je ubrano petje in umirjena spremljava 
prav pobožala in marsikoga ganila. In 
da ne pozabimo glavnih organizaroric 
tega dogodka – pevk Društva ŽPZ La-
ško, ki so iz Gobčevega opusa za ženski 
zbor izbrale zanje najlepše in priljublje-
ne pesmi ter jih predstavile z nežnostjo 
in odločnostjo, disciplinirano in ubrano 
s solističnimi vložki, ki so bili pravi bal-
zam za ušesa poslušalcev. Posebej sta se 
izkazali sopranistka Anica Pavlič in al-
tistka Mateja Ben Ali, ki je s prijaznimi 

komentarji prireditev tudi vodila in z 
mamo Marijo Štruklec pripravila odlič-
no sceno. Kot vedno nas je z recitacijo 
navdušila Marjeta Knez.

Radovan Gobec nam je zapustil tudi 
nekaj operet. Zborovodkinja Vida Bu-
kovac je izbrala dve pesmi iz Planinske 
rože. O srčku, bivališču ljubezni sta zav-
zeto prepevala Tatjana Krauthaker in 
Metod Ferme, o planinski roži pa Ro-
man in Anica in po zaslugi gostov, me-
šani zbor ob Alenkini spremljavi in pre-
lepi planinski roži - pevki Simoni.

Prijazen zaključek koncerta in spomi-
na na našega velikega ustvarjalca Rado-
vana Gobca, ki se ga je v pesmi spomnil 
njegov dosmrtni sodelavec in prijatelj 

Branko Dobravc:
Veliko let je že minilo,
odkar med nami več te ni.
A duh tvoj glasbe zborovodstva
v kulturi naši še živi. 

Zdaj zaori pesem o svobodi
v naših srcih še zveni.
Biser v mozaiku si slovenstva
za vse čase slavnih dni.

Društvo Ženski pevski zbor Laško
Foto: Stanislava Petrič

RADOVANU GOBCU, PROFESORJU, ZBOROVODJI IN SKLADATELJU  
V ZAHVALO IN SPOMIN – DRUGIČ
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ŠOPEK, ŠOPEK SMO POJOČI, ŠOPEK 
PISANI, SMEJOČI

Čas je že bil, da se spet malo oglasimo in z vami delimo 
utrinke letošnje sezone 2015/16, ki je bila zelo aktivna, pevsko 
zahtevna, z eno besedo zanimiva. Kar malo smešno se je začela 
naša sezona, saj smo sredi septembra že pridno vadile božične 
pesmi. Seveda vse z namenom, da se predstavimo z božičnim 
programom. Bil je čaroben sobotni večer, ko smo 26. 12. 2015 
imele božični koncert v baziliki Matere božje v Petrovčah. Ob-
činstvo smo začarale in popeljale v svet brezmejnih čustev, vse 
zahvaljujoč naši umetniški vodji Špeli Florjanič, ki je skrbno 
izbrala nabor pesmi. Koncert smo nato ponovile na svete tri 
kralje, 6. 1. 2016, v cerkvi sv. Martina v Laškem. Božična ča-
rovnija je popustila in že smo planirale nov koncert, tokrat na 
malo drugačen »gregorjev« način in za pr´jatle. V februarju 
sta sledili dve kadrovski zamenjavi v altu, a to nas ni ustavilo 
na poti do našega cilja. Še več, novi altistki sta pridno vadili in 
se odlično odrezali na njunem debitantskem nastopu. V pre-
novljeni obliki smo tako sobotni večer, 12. 3. 2016, posvetile 
pr´jatlom in izvedle koncert z naslovom »Glasbeni utrinki na 
gregorjevo« v Špitalu za pr´jatle v Celju. Nabor veselih, dina-
mičnih in zimzelenih pesmi je v občinstvu prebudil ljubezen 
in pobožal dušo, zato se dobimo drugo leto ob istem času na 
istem mestu. Sledile so intenzivne priprave na Območno sre-
čanje malih vokalnih skupin, ki je bilo v nedeljo, 15. 5. 2016, 
v cerkvi Marijinega vnebovzetja v minoritskem samostanu v 
Olimju, ki ga vsako leto organizira JSKD, OI Šmarje pri Jel-
šah. Odpele smo tri tehnično zahtevne pesmi: Da Höra ta Ća-
ninawa, Salve Regina in Skrivnost. Spet so sledile kadrovske 
spremembe, toda tokrat v malo drugačni obliki. Dobile smo 

novo vodomčico. Mala Marjetka je prikukala na svet, dne 26. 
5. 2016. Njeni mamici, naši umetniški vodji, Špeli Florjanič pa 
sporočamo, da že pridno vadimo za naš naslednji veliki kon-
cert. Vas zanima? Seveda vam izdamo. Vokalna skupina Vo-
domke Laško letos praznuje 15 let. V mesecu novembru 2016 
tako pripravljamo veliki koncert ob 15. obletnici delovanja. 

Že diši po počitnicah! Pa vendar naj raje zaključimo kar 
z besedilom pesmi Skrivnost, ki ga je napisal Feri Lainšček: 
»Prišla sem odeta s plaščem noči, kot luna sem polna čudne moči. 
Dišim po skrivnosti drugih bregov, moj smeh je darilo dobrih bo-
gov. Nastavljal si svoje lovske pasti, ujel si le mravlje mojih stras-
ti. Ostal boš od silne želje bolan, ljubezen boš zopet čakal zaman. 
Ljubezen gre gola preko resnic, ujeta v svetlobo drobnih kresnic, 
glasovi so njeni več od besed, za zmeraj pustila v srcu bo sled.«

Sandra Pavlin,  
Vokalna skupina Vodomke Laško

Slikano na srečanju MVS v Olimju, maja 2016. Od leve proti desni: Špela Florja-
nič (umetniška vodja), Sandra Pavlin, Mateja Podpečan – prvi sopran, Darja Šo-
lar, Ksenija Kamenšek, Stanka Jurgelj – drugi sopran, Lidija Berišaj, Zdenka Lenko, 
Metka Medved – prvi alt, Nives Dolinšek, Marjeta Mraz, Simona Lugarič – drugi alt.

Jožica Soko: 60 let zborovodenja

HVALA, PESEM,  
Z MANO SI (BILA) 
POVSOD

Tako je bilo naslov prireditvi, s ka-
tero je zborovodkinja Jožica Soko prvi 
majski petek v laškem Kulturnem cen-
tru proslavila svoj visok delovni jubilej, 
60-letnico zborovodstva in vsega, kar jo 
povezuje s petjem. In tudi prireditev je 

bila šopek vsega, kar je doživela na svoji 
službeni poti, kjer je pesem predstavlja-
la rdečo nit. S svojim obiskom na tem 
slavju so jo počastili številni glasbeni-
ki in z glasbo povezani, ki jim je glas-
bo približala v tolikšni meri, da se z njo 
družijo vse življenje. Poklicna pot jo je 
vodila iz Odranec (tudi prvi mož Od-
ranec, zdajšnji župan, njen učenec, Ivan 
Markoja je bil na prireditvi), prvega de-
lovnega mesta, do Berlina, kjer je služ-
bovala sedem let. 

Največja uspeha je dosegel večglasni 
mladinski pevski zbor, ko je osvojil me-

daljo Mladinskega pevskega festivala, 
leta 1980 pa so ga na reviji v Zagorju 
izbrali za tekmovanje na mednarodnem 
mladinskem pevskem festivalu.

Čas za slovo, so po dolgih letih spet 
skupaj zapeli takratni pevci ob sprem-
ljavi Hinka Haasa. Slednji je tudi veli-
ko prispeval k uspehu Jožičinih šolskih 
zborov, besedilo te pesmi pa je njeno 
delo. Vodila je še številne zbore, bila je 
korepetitorka Mladinskega zbora mes-
ta Maribor, predhodnika zdajšnje Car-
mine Slovenice, vrhunskega zbora, ki s 
svojo pesmijo vandra po svetu in očara 
vsako občinstvo … Sedem let je službo-
vala v Berlinu; kot učiteljica slovenskega 
dopolnilnega pouka. Ko se je upokojila, 
si je izmislila Vodomke, ki so v nekaj le-
tih očarale vsakega, ki jih je slišal. Rdeča 
nit prireditve je bil Mešani pevski zbor 
Jesen, ki ga vodi zadnja leta. Vmes so se 
svoji učiteljici, prijateljici, zborovodkinji 
poklonili številni, od Vikija Ašiča, Vla-
dimire Skale, Boruta Alujeviča; vsi so 
prišli na prireditev, da bi se ji poklonili, 
vsak na svoj način … 

B. H.
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KULTURNO DRUŠTVO 
LIPA REČICA
Naših trideset let

Mladi radi plešemo in nič drugače 
ni bilo pred 30 leti v Rečici pri Laškem. 
Dekleta in fantje so se odločili, da se po-
vežejo pod okriljem društva, medse pa 
so povabili tudi Eriko Krašek, ki je do 
tedaj nastope pripravljala z otroškimi 
folklornimi skupinami. Ob zvokih har-
monike so hitro poskusili prve plesne 
korake. Navdušenje je bilo tolikšno, da 
ob ustanovitvi društva niso niti pomis-
lili na ustanovne listine in podobe pa-
pirnate reči. Raje so se posvetili delu in 
to delo traja že polnih 30 let. 

14. maja smo v Sindikalnem domu v 
Rečici pripravili letni koncert ob 30-le-
tnici delovanja društva z naslovom Na-
ših trideset let. Priprave na ta velik do-
godek so stekle že v novembru 2015. 
Želeli smo, da bi v programu nastopili 
tudi nekdanji plesalci KD Lipa Rečica. S 
tem namenom smo povabili vse, na ka-
tere smo se spomnili, da so kdaj plesali 
ali igrali instrument pri odrasli folklorni 
skupini. Tako smo našteli kar 221 ple-
salcev in muzikantov. Rezultat povablje-
nih je prinesel kar dve skupini. Vetera-
ni plesalci iz različnih obdobij naših 30 
let so zaplesali Plese s stoli. Prvi plesal-
ci, plesalci prve skupine izpred 30 let, pa 
so obudili Štajerske plese. Za združitev 
skupine prvih plesalcev smo še posebej 
hvaležni plesalki Faniki Vrešak, ki je bila 
tako vztrajna, da je za nastop spodbudi-
la kar pet parov. 

Na prireditvi so nastopili tudi vsi, ki 
še danes soustvarjajo kulturni utrip v 
kraju. Otroci dveh starostnih skupin, in 
sicer mlajša skupina Pipike, ki je zaple-
sala splet Nekdo gre po cesti, in starej-
ša skupina Pisanke s spletom Humor v 
Rečici. Vsi otroci so za svoje delo v dru-
štvu prejeli priznanja. Odrasla folklorna 
skupina Lipa je zaplesala Pastirske blo-
ške plese. Za glasbene užitke so poskr-
beli Vaška godba Vrh nad Laškim, Trio 
Planinšek in harmonikarski orkester, ki 
prav tako deluje pod okriljem društva. 
V ljudski pesmi pa smo uživali z naši-
mi ljudskimi pevci Martini in pevkami 
Barbarami. 

Ob tej priložnosti smo podelili pri-
znanja tistim, ki v društvu sodelujejo 
že več let. Društvena priznanja so pre-
jeli mlajši člani, in sicer Nik Kajtna, Žiga 
Planinšek, Žan Javornik in Lucija Pla-
ninšek, starejši pa smo prejeli Maroltove 
značke. Bronasto značko za več kot 5 let 
udejstvovanja sta prejela Marko Belej in 
Stanka Brečko, srebrno značko za več 
kot 10 let udejstvovanja je dobil Bran-
ko Čepin, za več kot 15 let udejstvova-
nja v društvu pa so zlato značko preje-
li Alenka Planinšek, Darko Planinšek, 
Alen Matek, Ernest Kladnik, Brane Ko-
vač, Mojca Obrovnik, Jože Teršek, Irena 
Pušnik in Simon Pušnik. Častno Marol-
tovo značko je za 30 let udejstvovanja 
dobila Erika Krašek.

Od Občine Laško smo prejeli bronas-
to listino, od Zveze ljudskih tradicijskih 
skupin Slovenije pa priznanje. Na nas so 
se spomnili tudi KD Anton Tanc, Etno 
odbor Jureta Krašovca, Zveza Možnar 
in Likovno društvo Laško.

Da smo lahko ponosni na naših 30 let 
delovanja, nam govori dobra mera za-
vidanja vrednih uvrstitev na srečanjih 
folklornih skupin ter ljudskih pevcev in 
godcev, ki jih prireja Javni sklad Republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti. Vse 
skupine, ki delujejo pod okriljem društva, 
se udeležujejo območnih srečanj, redno 
pa se uvrščajo tudi na regijska srečanja. 
Še posebej smo ponosni, da smo se lah-
ko z otroško folklorno skupino Pisanke 
in odraslo folklorno skupino Lipa kar 
po dvakrat predstavili na državnem sre-
čanju, Martini ljudski pevci pa so bili na 
državno srečanje povabljeni enkrat. 

Za takšne uspehe potrebuješ člove-
ka, ki živi z društvom in za društvo. To 
je bila vseh 30 let kulturno umetniška 
vodja Erika Krašek, ki je bila mento-
rica dvema, včasih celo trem mlajšim 
plesnim skupinam, odrasli plesni sku-
pini in obema pevskima skupinama. Po 
potrebi je skupaj z Rezko in Marico zai-
grala tudi v dramski skupini. Za plesalce 
je skoraj vsako leto sestavila nove splete, 
pevce pa je bogatila s prenekaterimi sta-
rimi pesmimi iz njene bogate zakladni-
ce tovrstnega znanja. 

Za vse, kar nam je dala in nas naučila, 
iskrena hvala. Še enkrat se zahvaljujemo 
vsem, ki so nam na kakršenkoli način 
pomagali, da smo lahko prireditev us-
pešno izpeljali. Vsem nastopajočim pa 
sporočam, da je v skrinjici lokalne kul-
turne dediščine še veliko neodkritega, 
zato velja dobra volja, pogum in vzpod-
buda za nadaljnje plesno ustvarjanje.

Lep plesni pozdrav!

Branko Čepin,  
predsednik KD Lipa Rečica
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V okviru letošnje prireditve Pivo in 
cvetje bo potekala tudi Ohcet po starih 
šegah, kjer bomo poročili že 48. poroči 
par. Ohcet po starih šegah v Laškem je 
ena od treh tovrstnih prireditev v Slo-
veniji. Drugi dve sta v Semiču in Bo-
hinju. Zveza Možnar vsako leto objavi 
razpis in na podlagi prijav ter določenih 
kriterijev izbere poročni par. Seveda bi 
Ohcet po starih šegah pripravili tudi, če 
para ne bi mogli izbrati oz. če se na raz-
pis ne bi prijavil nihče. V tem primeru 
bi bila Ohcet v celoti igrana. V Laškem 
imamo to srečo, da smo igrani par imeli 
že dolga leta nazaj. Zdaj vedno poroči-
mo čisto pravi par ali celo dva.

Na letošnji Ohceti po starih šegah v 
Laškem se bosta poročila Saša Žvegler 
in Ivan Benkič, oba iz Male Breze. V 
prijavnici sta zapisala: »Ohcet po sta-
rih šegah nama predstavlja novo in ču-
dovito izkušnjo v življenju. Že nekaj let 
spremljava to poroko. Ker so nama zelo 
všeč stari običaji in se tudi rada kaj na-
učiva, sva se odločila, da se prijaviva in 
s tem zapečativa najino ljubezen. Z ve-
likim upanjem drživa pesti pri vašem 
izbiranju para in upava, da sva tokrat 
midva prava kandidata za poroko.«

In res sta bila! Programski svet Etno 
odbora Jureta Krašovca pri Zvezi Mo-
žnar ju je izbral za 48. par, ki se bo po-
ročil po starih šegah na prireditvi Pivo 
in cvetje. Na prvem srečanju sta se 
predstavila vodji Ohceti po starih šegah 
Bogomili Košec-Kajtna, garderoberje-
ma KD Anton Tanc Marija Gradec Janji 
Kajtna in Mateju Majorancu ter pod-
predsednici Zveze Možnar Urški Knez, 
ki so ju seznanili s potekom prireditve 
in vsemi obveznostmi, ki sledijo v teh 
dveh mesecih do usodnega dneva.

Prekaljene članice in člani Kultur-
nega društva Anton Tanc Marija Gra-
dec, ki skrbijo za izvedbo Ohceti, so 
ženina in nevesto tudi izprašali ... Oba 
sta aktivna člana Strelskega društva 
Celjska četa Mala Breza. Družino sta si 
že ustvarila – imata osemletnega Nika 
in štiriletnika Tima. 29-letna Saša je 
zdravstveni tehnik, zaposlena v Cen-
tru za varstvo in delo Golovec, 31-le-
tni Ivan pa je zidar, zaposlen v podje-
tju Monting SK. 

Na vprašanje, zakaj sta se odloči-
la, da se poročita na Ohceti po sta-
rih šegah, je Ivan povedal: »Odločila 
sva se, ko sva videla objavo za izbor 
para. Potem sva se o tem pogovarja-
la, pravzaprav sva se o tem že večkrat 
pogovarjala, in ker gre v tretje rado, 
sva se prijavila.« Spoznala sta se pred 
desetimi leti v diskoteki oz. pri vhodu 

v diskoteko, kot je dodala Saša. Ohcet 
po starih šegah poznata in sta si jo že 
večkrat ogledala – letos pa bosta na-
stopila v glavnih vlogah. Starši so no-
vico z navdušenjem sprejeli, tudi prija-
telji so veseli, nekateri pa presenečeni. 
Sama pravita, da komaj čakata! 

Pri Zvezi Možnar so priprave na 
letošnjo prireditev Pivo in cvetje že 
v polnem teku, zato smo veseli, da se 
nam bo tudi letos pridružil tako sim-
patičen in čisto pravi par! Ohcet bodo, 
kot je že v navadi, tudi letos izpelja-
li člani in članice Kulturnega društva 
Anton Tanc Marija Gradec in Kultur-
no umetniškega društva Šentrupert. A 
ker ženin in nevesta sodelujeta v Strel-
skem društvu Mala Breza, bodo njiho-
vi člani prav gotovo z veseljem sode-
lovali pri oblikovanju letošnje Ohceti.

Urška Knez

OHCET PO STARIH ŠEGAH V LAŠKEM – IZBRAN 
JE 48. POROČNI PAR!

TRAVNIK

Kdo po travniku je rožce sjal,
da naravo nam lepo krase.
Se morda na nebu je nekdo smejal
in gledal, kako na zemljo dol lete.

Krog nas so razne trave vzklile,
krasen vsak je njihov cvet.
So visoke, nizke in zdravilne,
tudi čebelicam za sladki med.

Bujno trave tukaj že cvetijo, 
hvaležno gledajo v nebo,
od tod toploto vso dobijo,
pa tudi zaliva jih nebo.

So čudežne te travne rožce,
jih žal kosa parkrat pokosi,
a spomladi bodo spet pognale
in tudi slana jih ne pomori.

Stanko Gotar

DEBELA MUHA

Bilo je še jutro, ko muha debela
se v pajkovo mrežo je kruto ujela.

Trudi na vso moč se iz mreže izvleči,
žal ji vedno to znova trebušček prepreči.

K sreči bil dan je v tednu sobota,
ko mama preganja pajke iz kota.

Z metlico levo in desno potegne,
že muha svobodno si tačke pretegne.

Zdaj muha debela se trdno odloči,
še preden od hrane trebušček ji poči.

Jedla bo zdravo in s športom živela,
v pajkovo mrežo več ne bo se ujela.

Hermina Palčnik
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Pomoč ne pride kar sama od sebe

Čas, v katerem živimo, do marsikoga 
ni prijazen. Mnogi to občutijo na lastni 
koži, sploh, če so med tistimi, ki so kdaj 
že izgubili delo. Mnogi radi poudarja-
jo, da živimo v socialni državi. In zato 
od nje tudi veliko pričakujejo. Včasih 
celo preveč. Zato se nam večkrat posta-
vi vprašanje, če ni morebiti država kar 
preveč radodarna, če s transferji ne us-
pava ljudi v brezdelju, če jim ni lagod-
neje tako, kakor delati. Seveda ni vse za 
metati v isti koš, vredno pa se je kdaj 
zamisliti in na to tudi javno opozoriti, 
saj ljudje to vidijo, opazujejo in nas kdaj 
na kakšen primer tudi posebej opozori-
jo. A če je že država dolžna poskrbeti za 
posameznika in mu zagotoviti osnovne 
življenjske pravice, humanitarne orga-
nizacije, med katerimi je tudi Rdeči križ, 
to vsekakor nismo. Smo le v vlogi krpa-
nja lukenj, ki čuteče želimo prisluhniti 
prosilcem in jim pomagati, v kolikor gre 
za veliko stisko. Dajejo oz. dajemo, koli-
kor imamo. In kolikor tudi sami dobi-
mo. Tega pa, kot da nekateri prosilci po-
moči ne razumejo. Ne dojamejo tudi, da 
so od njih samih morebiti drugi še bolj 
v stiski in še bolj ali v večji meri pot-
rebni pomoči. Dvomimo, da se razen 
redkih izjem kateri od njih kdaj vpra-
ša, koliko vneme, truda, časa je potreb-
nega za to, da pade kaj v vrečo. In če ni 
donacij, če ni prispevkov, potem je tudi 
pričakovanja težko izpolnjevati. Večina 
darovalcev namenja sredstva za konkre-
tno pomoč družinam in posameznikom 
zaradi elementarne nesreče ali druge 
hude situacije, ki jo do zadnjega centa 

namenimo samo njim. Žal je tistih, ki 
bi darovali za solidarnostne pomoči in 
splošne humanitarne programe, malo in 
predvsem premalo. Ljudje pa na drugi 
strani pričakujejo pomoč in še pomoči. 
Žal tudi Rdeči križ ni vreča brez dna. In 
se iz nje ne da jemati, če vanjo na drugi 
strani nič ne pade noter. Prav zato je še 
toliko bolj pomembno, da resnično po-
magamo tistim, ki so pomoči upraviče-
ni, ki ne zlorabljajo instituta pomoči in 
so hvaležni za sleherno pomoč. Zato bo 
v naslednjih mesecih opravljena revizija 
vseh prošenj za pomoč, njihova aktual-
nost dveletnega roka in obnova le-teh. 
Vsem, ki pomagate, izrekamo iskreno 
zahvalo.

Lepo je deliti

»Lepo je deliti« je slogan za vseslo-
vensko humanitarno akcijo, s katero 
nagovarjamo vse, da nam s skromnim 
prispevkom pomagajo pri nakupu pre-
hranskih paketov in pralnih praškov za 
lajšanje stisk posameznikov in družin. 
Vse, ki ste morebiti po pošti prejeli pis-
mo s predstavitvijo akcije in prošnjo za 
prostovoljni prispevek, tudi mi prosi-
mo, da pomagate s prispevkom. Vsi, ki 
pošte niste prejeli, lahko pri nas dobite 
položnico za nakazilo ali pošljete SMS 
z besedo SKUPAJ na številko 1919, če 
želite prispevati 1 €, ali SKUPAJ5 na šte-
vilko 1919 za prispevek 5 €. Uspešnej-
ša, kot je akcija, več paketov in pralnih 
praškov prejmemo tudi za občane La-
škega, zato je vsak prispevek izjemnega 
pomena. Hvala v imenu vseh, ki jim z 
vašo darežljivostjo pomagate premošča-
ti stisko.  

V prvi pomoči tokrat uspešni 
Laščani

Sredi aprila je potekalo 9. območno 
tekmovanje osnovnošolskih ekip prve 
pomoči laške in radeške občine, ki se 
ga je udeležilo sedem ekip. Tekmovanje 
smo tokrat organizirali v sodelovanju s 
Podružnično osnovno šolo Debro.

Ekipe so se pomerile v teoretičnem 
znanju s pisanjem testov s področja pr- 
ve pomoči in Rdečega križa, sledil pa je 
še zahteven praktični del tekmovanja z 
reševanjem in nudenjem prve pomoči 
štirim poškodovancem s kar precej hu-
dimi poškodbami, ki so se zgodile v raz-
ličnih situacijah. 

Kljub menjavi članov v kar nekaj eki-
pah ugotavljamo, da so ekipe znova do-
segle lepe rezultate in bile po številu 
skupaj doseženih točk zelo izenačene. 
Razlika je bila res minimalna. Menimo, 
da je ne glede na to, katero mesto je eki-
pa dosegla, najpomembnejše to, da ima-
jo članice in člani ekip znanje o nudenju 
prve pomoči, s katerim so že sposobni 
pomagati poškodovanim in ponesreče-

nim. Prepričani smo, da kdor se enkrat 
nauči, kako pomagati žrtvam prometnih 
nesreč, tudi sam razvije občutljivost do 
prometne varnosti, kar sta v zaključnih 
besedah poudarila tudi župan Obči-
ne Laško Franc Zdolšek in predsednica 
Strokovnega centra za prvo pomoč pri 
RKS – Območnem združenju Laško - 
Radeče Nuša Konec Juričič, dr. med., ki 
sta ob razglasitvi rezultatov ekipam po-
delila tudi priznanja in pokale. Tokrat je 
zmagala prva ekipa Osnovne šole Pri-
moža Trubarja Laško pod mentorskim 
vodstvom Dragice Đerić, ekipa OŠ An-
tona Aškerca Rimske Toplice z mentori-
cama Klavdijo Artank in Jožico Romih 
Krajnc je bila s točko manj druga, tre-
tja pa je bila še druga ekipa OŠ Primo-
ža Trubarja Laško. Zmagovalna ekipa se 
je tri dni kasneje udeležila še regijske-
ga tekmovanja ekip v Šempetru v Sa-
vinjski dolini in osvojila odlično četrto 
mesto. Ob zaključku tekmovanja smo se 
vsem mentorjem, šoli gostiteljici, oce-
njevalcem, organizacijskemu odboru in 
tekmovalcem zahvalili za sodelovanje 
in prikazano znanje, prav tako pa tudi 
pevkama, Ajdi Kostevc in Nini Charli 
Melin, ki sta nam s pesmimi popestrili 
zaključni dogodek.

Vlado Marot

Ekipi OŠ Primoža Trubarja Laško osvojili prvo in tret-
je mesto.
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Križem in počez po krajevnih 
organizacijah Rdečega križa 

SEDRAŽ

10. aprila so se na zboru sestali čla-
ni Krajevne organizacije Rdečega kri-
ža Sedraž. Odbor je članom poročal o 
delu, poslovanju in načrtih. Predstavlje-
na in sprejeta so bila tudi pravila de-
lovanja njihove krajevne organizacije 
RK. Odboru RK Sedraž so se za priza-
devno delo zahvalili predsednica sveta 
KS Miša Alešovec, predsednik Društva 
upokojencev Branko Pavčnik in sekre-
tar Vlado Marot. V nadaljevanju je Da-
mjana Ključevšek, dipl. med. sestra, iz 
Zdravstvenega doma Laško spregovo-
rila o zdravem življenjskem slogu in 
preprečevanju srčno žilnih obolenj.

JURKLOŠTER 

Sredi aprila je v prostorih kartuzijske 
pristave v Jurkloštru potekal redni letni 
zbor članov Krajevne organizacije Rde-
čega križa Jurklošter. 

Zelo smo bili počaščeni, da se je na-
šemu povabilu z veseljem odzval pater 

Karel Geržan, ki nam je v uvodu zbo-
ra predaval o kakovosti življenja. Na hu-
domušen način nam je prikazal vsako-
dnevne napake, ki jih počnemo sami 
ali se z njimi srečujemo in so posledice 
drugih, ter nam svetoval, kako se lahko 
na preprost način le-teh izognemo in s 
tem izboljšamo kvaliteto življenja.

Zadovoljni smo bili, da se je zbora 
udeležil tudi sekretar Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Laško Vlado Marot, 
ki nas s svojo pozitivno naravnanostjo 
in z velikim čutom do dobrodelnosti in 
kakovosti na tem področju spodbuja pri 
našem delu.

Izvedene so bile redne volitve za 
vodstvo Krajevne organizacije Rdeče-
ga križa Jurklošter. Sprememb doseda-
njega vodstva ni bilo in tako še naprej 
predsednica ostaja Barbara Žagar, pod-
predsednik je Ivan Klavžar, blagajničar-
ka Alenka Kandolf in tajnica Hermina 
Palčnik.

Zavedamo se, kako vse bolj je po-
membna humanitarnost v vsakdanjem 
življenju; v času, ko nas razne stiske pri-
tiskajo na rob. Želimo ostati in biti do-
brodelni in biti na razpolago, ko je to 
najbolj potrebno. In kot pravi tudi pre-
govor, da kdor ne naredi nič za druge, 
ne naredi nič zase. 

Hermina Palčnik 

REČICA 

Pri Krajevni organizaciji Rdečega 
križa Rečica smo v nedeljo, 8. maja, na 
mednarodni dan Rdečega križa v Sindi-
kalnem domu Huda Jama sklicali volilni 
zbor članov. 

Za popestritev smo uvodoma pripra-
vili krajši kulturni program. Najprej so s 
petjem in deklamacijo poskrbeli učen-
ci Podružnične osnovne šole Rečica 
pod vodstvom mentoric Marice Trupej 
in Irene Grešak, komorni zbor ŠUTNA 
iz Kamnika pa se nam je predstavil s 
črnskimi duhovnimi pesmimi. Njihov 
nastop je bil zelo profesionalen, v dru-
žabnem delu druženja pa so s pesmijo 
poskrbeli še naprej za prijetno vzduš-
je. Radi se odzovejo vabilu in prihajajo 
brezplačno.

Predsednica je pozdravila vse člane 
in vabljene goste, posebej podpredse-
dnico Območnega združenja RK Laško 
- Radeče Slavico Aškerc, podpredsedni-
ka KS Rečica Petra Krašovca in nasto-
pajoče.

Glede na to, da RK Slovenije pra-
znuje 150 let delovanja, je predsednica 
predstavila organiziranost in delovanje 
RKS in njegovo kratko zgodovino. Za-

četki namreč segajo v leto 1866, ko je 
bilo v Ljubljani ustanovljeno Žensko 
društvo za pomoč ranjenim in bolnim 
vojakom ter vdovam in sirotam padlih 
vojakov.

Zbor članov je vodil predsednik de-
lovnega predsedstva Peter Krašovec. 
Poročila so bila sprejeta, dana je bila 
razrešnica staremu odboru, člani so dali 
potrditev novemu odboru. V njem je 
nova članica Marina Recek iz Sp. Rečice.

Oba vabljena gosta sta se ob koncu 
zbora članov zahvalila za dobro sode-
lovanje in članom zaželela uspešno na-
daljnje delo. Predsednica pa se je čla-
nom, donatorjem in vsem, s katerimi 
sodelujemo, zahvalila za zaupanje in za 
pomoč pri izvajanju programa. Nadalje-
valo se je druženje ob prigrizku in do-
mačih dobrotah.

Odbor KO RK Rečica  

VRH 

V soboto, 14. maja, smo v dvora-
ni našega gasilskega doma izvedli zbor 
članov. Na srečanje smo poleg članov 
povabili tudi ostale krajane, ki bi jih za-
nimala tematika  predavanja »VEČ ZA 
VAŠE ZDRAVJE«.

Po uvodnem pozdravu smo prisotne 
seznanili s poročilom o delu in s finanč-
nim poslovanjem ter jim v nadaljeva-
nju predstavili plan dela za tekoče leto. 
Po uradnem delu so spregovorili gostje. 
Sekretar Območnega združenja Laško - 
Radeče Vlado Marot je podana poroči-
la podkrepil s podrobnimi informacija-
mi o našem zavzetem delu. Pri tem je 
izpostavil obiske starejših in slabotnih 
doma in v domovih, besede tolažbe in 
upanja, ko udari bolezen, in sodelovanje 
RK Vrh z vsemi društvi v kraju, s kra-
jevno skupnostjo in šolo. Učencem se je 
zahvalil za čudovit novoletni nastop v 
Thermani Laško. V imenu Občine La-
ško nas je nagovoril in pohvalil podžu-
pan Jože Senica. 
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Predsednica Marija Krajnc se zahvaljuje predavatelji-
ci Nadi Jazbec.

V nadaljevanju smo zbrano posluša-
li predavanje magistre farmacije Nade 
Jazbec, ki je zanimivo in sistematično 
spregovorila o našem zdravju, o zdravi-
lih na recept, brez recepta, prehranskih 
dopolnilih, higienskih in ortopedskih 
pripomočkih ... Predavateljica nam je 
posredovala mnogo pomembnih in ko-
ristnih informacij. Mi pa smo ji v spro-
ščenem vzdušju zastavljali vprašanja, na 
katera nam je dajala odgovore. V prijet-
nem vzdušju, ob klepetu in prigrizku 
smo tudi zaključili naše druženje.  

Marija Kotar

Med starejšimi v Zidanem Mostu

Po nekaj letih smo skupaj strnili vo-
ljo in sredstva pri Društvu upokojencev 
Zidani Most, RKS – Območnem zdru-
ženju Laško - Radeče in Krajevni skup-
nosti Zidani Most, vse z namenom, da 
pripravimo srečanje njihovih starejših 
krajanov. Tam, kjer je volja, tam je tudi 
pot, zato nam je srečanje uspelo pripra-
viti in prepričani smo, da je bilo v za-
dovoljstvo vsem tistim s 70 in več leti, 
ki so se ga udeležili. Dolgoletna, marlji-
va in prizadevna kulturna ustvarjalka 
Anita Jazbec je v sodelovanju s šolo in 
njeno skupino mladih poskrbela za lep 
kulturni program, v katerem je bilo za 
vsakega nekaj, od igranja na harmoniko, 

plesa, recitacij do igrice. Srečanja se je 
udeležila slaba polovica vseh povablje-
nih krajanov, ki so že praznovali 70 let 
ali več. Poleg organizatorjev jim je nekaj 
besed namenila tudi Sandra Barachini, 
direktorica občinske uprave Občine La-
ško, ki nam pomaga uresničevati sreča-
nja. Udeležencem srečanja smo ob za-
ključku za posladek namenili torto, na 
kateri je pisalo »Za vse udeležence sre-
čanja«. Prva sta vanjo zarezala najstarej-
ša krajana, ki sta se udeležila srečanja. 
To sta bila Jožefa Lipovšek iz Velike-
ga Širja, ki je že praznovala 93. rojstni 
dan, in Anton Šuligoj, ki jih šteje 89. Si-
cer pa se krajanom Zidanega Mosta po 
dolgem času obeta 100-letnica njihove 
krajanke Veronike, kar pa bo zagoto-
vo še en dogodek, vreden pozornosti. 
Številni prisotni so izrazili hvaležnost za 
povabilo in izkazano pozornost in prav 
veseli so bili, ko so iz različnih zaselkov 
prišli skupaj, da se vidijo in kaj pogovo-
rijo. Pri Rdečem križu si še posebej že-
limo, da bi v kraju znova obudili delo 
njihove nekdaj uspešne krajevne orga-
nizacije RK, saj se na nas obrača veliko 
krajanov z različnimi vprašanji in teža-
vami.

Pri naših slavljencih

V minulem obdobju sta samo dve 
naši občanki praznovali svoj visok ži-
vljenjski jubilej, 90-letnico. Najprej smo 
zmotili praznovanje JOŽEFE ZOFKE PO-
ŽIN s Celjske ceste v Laškem, ki je svojo 
okroglo obletnico praznovala z domači-
mi in sorodniki v eni od laških gostišč. 
Čas za njeno praznovanje sta si poleg 
mene vzela še podžupan Jože Senica in 
predsednik Krajevne skupnosti Laško 
Martin Kokotec. Za svoje praznovanje 
je spekla zelo dobro potico. 

Takoj po prvomajskih praznikih smo 
se skupaj z županom Francem Zdol-
škom in predsednikom Krajevne skup-
nosti Marija Gradec Martinom Brečkom 
odpravili v Dom upokojencev Franca 
Salomona Trbovlje k VIDI KRAŠOVEC iz 

Marija Gradca pri Laškem, kjer so nas 
ob slavljenki pričakali tudi številni va-
rovanci doma. Vida si je po zdravstve-
nih težavah dobro opomogla. 

Slavljenki sta bili hvaležni za čast, ki 
jima je bila izkazana, mi pa smo bili za-
dovoljni, da smo jima naredili veselje in 
popestrili njuno praznovanje. Obe sta 
prijetni sogovornici, dobro skrivata svo-
ja leta in kar ne moreta verjeti, da je že 
preteklo 90 let.  

Kam in kako po informacije?

Na RKS – Območnem združenju La-
ško - Radeče lahko v času uradnih ur 
vplačate članarino, v kolikor vas naši 
prostovoljci niso našli doma, podate 
prošnjo oz. vlogo za pomoč pri RK, se 
prijavite za tečaj in izpit iz prve pomo-
či za voznike motornih vozil, se prija-
vite kot krvodajalec, dobite potrdilo za 
darovano kri, ki ga lahko uporabite za 
popust pri prostovoljnem zdravstvenem 
zavarovanju, izrazite svojo voljo za da-
rovanje organov po smrti in podpišete 
izjavo darovalca Slovenija Transplant, 
dobite obrazec za namenitev dela do-
hodnine naši organizaciji, poiščete vrsto 
gradiv – zgibank, letakov, brošur s pod-
ročja preventivnega delovanja, oddate 
oglas, zahvalo, obvestilo za Novi tednik, 
čestitko in druge objave za Radio Celje 
ter še marsikaj. 

Uradne ure na našem sedežu so na 
Aškerčevem trgu 4b v Laškem, in si-
cer ob ponedeljkih od 8.00 do 14.30, ob 
sredah od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 
15.45 ter ob petkih od 8.00 do 12.30. Te-
lefonska številka je 734-34-60, številka 
faksa je 734-34-61, mobilnega telefona 
v delovnem času pa 041-736-166. Elek-
tronski naslov je rdeci.kriz.lasko@siol.
net. 

Za informacije in pomoč v vašem 
kraju so vam v prvi vrsti na voljo tudi 
vsi predsedniki krajevnih organizacijah 
RK, katere član ste. 

Vlado Marot
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KO SO DOMA RAZMERE 
ZA OTROKA TAKO 
NEVZDRŽNE, MORA 
POSEČI CENTER ZA 
SOCIALNO DELO

Veliko sem razmišljala, ali bi na temo 
odvzema otrok Centrov za socialno 
delo (v nadaljevanju CSD) sploh kaj na-
pisala, da ne bom deležna očitkov, da 
se socialni delavci samo branimo. Stva-
ri, ki so se zgodile v zadevi »Koroških 
dečkov«, so šle čez mero zdrave pameti, 
predvsem pa smo se vrnili v čas »Kru-
ha in iger!«, ko je lahko množica tista, ki 
obsodi. Verjamem, da je to lahko pos-
ledica lastnega strahu, »Kaj pa če se to 
zgodi meni?«, vendar je dobro vedeti, da 
noben center tega ne stori čez noč oz. 
iz danes na jutri, ampak je staršem ali 
skrbnikom vedno dano ogromno mož-
nosti – včasih kar preveč. 

Želela bi izpostaviti, kako pride do 
tega, da se center vključi v družino 
(predvsem za lažje razumevanje naših 
postopkov), vendar je treba poudariti, 
da je čisto vsak primer zgodba zase in 
je nikakor ne moremo enačiti z drugo 
zgodbo, se pa v vseh zadevah držimo is-
tih smernic. Res pa je, da je v vsakem 
posameznem primeru zelo veliko speci-
fičnih situacij, ki so največkrat tudi ključ 
rešitve. CSD navadno iz okolja dobi in-
formacijo, da za otroka v njegovi dru-
žini ni dobro poskrbljeno oz. da se nad 
njim izvaja nasilje. Okolje v našem pri-
meru lahko predstavlja zdravstvo, po-
licija, vrtec, šola, sosed, sorodnik, ano-
nimna prijava. Ob prejeti informaciji 
smo pozorni na vsebino. Med informa-
cije sodijo tudi vse oblike nasilja, gro-
bega ravnanja, zanemarjanja, zlorabe ali 
malomarnosti, ki ogrožajo ali škoduje-
jo telesni, psihični in moralni integriteti 
otrok. Z vsem naštetim so hkrati krše-
ne temeljne otrokove pravice, ki so za-
pisane v Ustavi Republike Slovenije in 
Konvenciji o otrokovih pravicah, to so 
pravice do življenja, obstoja in razvoja. 

Določila Konvencije se nanašajo na 
zaščito otrok pred:
– fizičnim in psihičnim nasiljem, zlora-

bami in zanemarjanjem (19. člen); 
– vsemi oblikami spolnega izkoriščanja 

in spolnih zlorab (34. člen);
– ugrabitvijo otrok in trgovanju z otro-

ki (35. člen);

– vsemi drugimi oblikami izkorišča-
nja, ki so škodljive za katerikoli vi-
dik otrokovega dobrega počutja (36. 
člen);

– nečloveškim ali ponižujočim ravna-
njem in kaznovanjem (37. člen).
Družina kot temeljna skupnost naj 

bi bila varno okolje, ki omogoča zado-
voljitev osnovnih bioloških, psihičnih 
in socialnih potreb. Kadar ne deluje 
kot varno okolje, utrpijo največjo ško-
do njeni najranljivejši člani, med katere 
največkrat sodijo otroci. Ti nimajo raz-
vitih obramb, s katerimi se obvarujejo 
slabih vplivov okolja odraslih ljudi. Prav 
tako otroci nimajo socialne moči, da bi 
si poiskali pomoč zunaj družine ali si 
celo izbrali drug dom. Največkrat želi-
jo v takšnem domu ostati z željo, da bi 
spremenili starša/skrbnika, ki z njim ne-
ustrezno ravna. 

V primerih, ko v informaciji, ki smo 
jo prejeli iz okolja, ugotovimo, da gre v 
odnosu do otroka za sum kaznivega de-
janja, smo dolžni takoj obvestiti policijo 
in/ali tožilstvo, če to še ni bilo storjeno.

Center znotraj naredi začetno oceno 
ogroženosti, kjer mora ugotoviti: 
– kdo s svojim vedenjem ogroža otro-

ka ter ali so starši oz. eden od star-
šev (tisti, ki ni nasilen), pripravljeni 
in sposobni zaščititi pravice in koristi 
otrok;

– katere dejavnike tveganja je mogoče 
prepoznati na osnovi znanih podat-
kov;

– ali je otrok neposredno ogrožen in so 
potrebni takojšnji ukrepi za zaščito 
otroka;

– ali obstaja razumna osnova za sum, 
da je otrok ogrožen in je potrebna na-
daljnja obravnava otroka in družine;

– kakšno pomoč in zaščito je treba nu-
diti otroku in družini oz. nenasilne-
mu staršu na osnovi znanih podatkov 
in zaključkov začetne ocene ogrože-
nosti.
Ocenjuje se, da je otrok ogrožen ne 

glede na to, ali je ogroženost nastala 
zaradi zlorabe ali zanemarjanja otro-
ka, partnerskega nesoglasja ali nasilja 
v družini, neustreznega zdravstvenega, 
socialnega, materialnega položaja dru-
žine ali drugih okoliščin, ki otroka ovi-
rajo, da doseže ustrezno raven zdravja 
in razvoja brez ukrepanja socialnih in 
drugih služb v skupnosti.

V postopku je opravljen tudi razgovor 
z otrokom. Pri sestavljanju ocene ogro-
ženosti se upoštevajo tudi ugotovitve, do 
katerih prihajamo po opravljenem raz-
govoru z otrokom, kjer skušamo oceniti, 
kako otrok doživlja svojo družinsko situ-

acijo in kako ga je zaznamovalo nepri-
merno vedenje starša/skrbnika.

Center se poveže tudi z vsemi služ-
bami, ki otroka ali družino kakorkoli 
obravnavajo. V zadevo so ves čas po-
stopka vključeni tudi starši/skrbniki ot-
roka in skupaj z njimi se preverja mož-
nosti aktivnega sodelovanja. V okviru 
svojih pooblastil skličemo tudi multi-
disciplinarni krizni tim, kjer se nare-
di širša ocena ogroženosti otroka, ki je 
ključna za vse nadaljnje postopke. Kaj 
ocena ogroženosti zajemna in zakaj je 
pomembna? 

V osnovi ogroženost otroka ocenjuje-
mo s treh vidikov:
– otrokovih razvojnih potreb;
– zmožnosti staršev/skrbnikov, da se 

ustrezno odzivajo na otrokove ra-
zvojne potrebe oz. jih v zadostni meri 
zadovoljujejo;

– z vidika dejavnikov širšega socialne-
ga okolja, ki večinoma na otroka vpli-
vajo posredno preko zmožnosti star-
šev/skrbnikov.
Pri tej oceni so zajeti tudi dejavniki 

tveganja, ki večajo stopnjo ogroženosti 
otroka (npr. nasilje v družini, alkohol v 
družini, materialna šibkost družine, ot-
rok, ki je deležen neprimerne oskrbe, 
ima posebne potrebe, zanikanje zbranih 
dejstev …), varovalni dejavniki (otro-
kova socialna mreža, otrok ima zau-
pno osebo, o neprimerni oskrbi lahko s 
starši/skrbniki odkrito govorimo in ot-
rok ne bo več deležen nasilja ali nepri-
mernega ravnanja, sodelovanje s starši/
skrbniki …), ki dajejo otroku varen in 
stabilen razvoj lastnih potencialov, in 
posledice, ki so na otroku že vidne zara-
di neprimerne skrbi ali ravnanja.

Na centru teče postopek ukrepov za 
zaščito otroka po 119. in 120. členu Za-
kona o zakonski zvezi in družinskih raz-
merjih, kjer se presoja, ali je za otroka 
največja korist, da ostaja v domačem 
okolju, ali je okolje takšno, da ga je treba 
umakniti. Imenovana je strokovna ko-
misija, ki izdela mnenje, ali je za otroka 
primerno poskrbljeno, in oceni največjo 
korist otroka. Nato sledi ustna obravna-
va, kjer lahko starši/skrbniki zagovarja-
jo svoje stališče in predložijo dejstva, s 
katerimi sami razpolagajo. Tu lahko so-
delujejo tudi priče, ki o zadevi kaj vedo. 
V teku postopka je lahko imenovan tudi 
sodni izvedenec, ki pogleda osebnosti 
posameznih družinskih članov ter pred-
laga ukrepe, s katerimi bi se zagotovila 
največja korist otroka. Center ob konča-
nem postopku izda odločbo.

V kolikor otrok ostaja v domačem 
okolju, naredimo s starši in otrokom 
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načrt dela – skupaj z njimi raziskuje-
mo, kakšne oblike-mreže pomoči dru-
žina potrebuje, da bo zadovoljila potre-
be otroka, hkrati pa skušamo pri starših/
skrbnikih razvijati ustrezne vzorce rav-
nanja z otrokom. V kolikor sta starša/
skrbnika pripravljena na spreminjanje 
neustreznih ravnanj, se odnosi v družini 
izboljšajo, s tem pa se v družini izobliku-
jejo pogoji, ki omogočajo otroku zdravo 
rast in ustrezen psihosocialni razvoj. 

Z gotovostjo lahko trdim, da op-
ravljamo socialni delavci enega najtež-
jih poklicev, saj imamo pooblastila dr-
žave, da se 'vtikamo' v družinsko okolje. 
Nekateri to sprejmejo pozitivno in tam 
so uspehi kmalu vidni, zato ne potre-
bujemo najhujšega ukrepa. Nekateri pa 
nas ne sprejemajo, saj si naše vključitve 
ne želijo. Nikoli za vsakega ne naredi-
mo vsega povsem prav, saj imamo ljud-
je na odnosni ravni različne želje, pot-
rebe in pričakovanja. Če posežemo po 
ukrepu odvzema, ni prav, če ne pose-
žemo, pa spet ni prav, saj drugi meni-
jo, da bi morali, ker po njihovem otrok 
živi v neustreznih razmerah. Velikokrat 
nam starši sami rečejo, da naj se vme-
šamo tam, kjer nas res potrebujemo – 

dejstvo pa je, da se 'vmešamo' tam, kjer 
dobimo informacijo. Lahko trdim, da 
smo socialni delavci, ki delamo z druži-
no, svojemu poklicu predani s srcem in 
se nas vse stiske dotaknejo, čeprav smo 
takšnih in podobnih situacij vajeni, da 
smo navadni ljudje s svojimi družina-
mi in svojimi zgodbami, da se skušamo 
vsakemu približati z največjo senzibil-
nostjo, saj se zavedamo, da je meja, ki 
nam je zaupana, zelo tanka in jo lahko 
hitro pretrgamo. Pomembno pa je pou-
dariti, da je naša naloga naučiti in sve-
tovati družini, kako lahko živi drugače 
(brez nasilja, brez alkohola, brez grobe-
ga ravnanja …), in da nalog, ki so jim 
naložene, ne opravljamo namesto njih, 
ampak pričakujemo odgovorno prev-
zemanje le-teh. Tudi če moramo poseči 
po najhujšem ukrepu odvzema, najprej 
raziskujemo možnosti, če imajo otrok 
in njegovi starši od svojih sorodnikov 
koga, ki bi jim bil pripravljen pomaga-
ti – seveda, če le v tej socialni mreži ni 
bilo nikoli zaznanih odstopanj v njiho-
vem funkcioniranju in odnosih. V koli-
kor s tem podatkom razpolagamo, išče-
mo za otroka tiste rešitve, ki jih v naši 
državi imamo.

Danes, ko to pišem, prihajamo s tere-
na. S takšnega, kjer vsi udeleženi vemo, 
da bo bolelo, saj je s strani enega star-
ša prekoračena meja med zadovoljeva-
njem lastnih potreb pred potrebami ot-
roka, drugega pa pri življenju ohranjajo 
le še otroci, za katere pa v tem trenut-
ku nima moči skrbeti ... pretresljivo, res-
nično, žalostno. Razidemo se v upanju 
za dobrobit vseh – predvsem pa otrok, 
saj si oni sami ne morejo izbrati staršev, 
imajo pa pravico do normalnega življe-
nja.

Nihče, ki ne opravlja poklica, da prip-
ravi družino na najhujši ukrep – ukrep 
odvzema, in ga izvede na način, da gre 
v družino po otroka ter ga namesti dru-
gam, ne more soditi o dejanju, ker ne ve 
nič o dejstvih in razlogih le-tega, še manj 
pa o stiski vseh udeleženih, o stiski, s ka-
tero se v notranjosti duše soočamo tudi 
tisti, ki moramo to storiti. Po glavi na-
vadno roji milijon reči, predvsem pa za-
vest, ali je za otroka to res najbolje.

Stara modrost pravi: »Ne sodi človeka, 
če nisi v njegovih čevljih prehodil tisoč ko-
rakov.«

Polonca Teršek, prof. def.,  
direktorica CSD Laško

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.

 

 

DRUŠTVO SOŽITJE
Na sprehodu po Ruski stezi s princeso Viktorijo

V čudovito lepem in sončnem aprilskem popoldnevu smo 
se člani društva Sožitje Laško zbrali pod Sofijinim dvorom v 
Rimskih Toplicah z namenom druženja ob sprehodu po zna-
ni turistični sprehajalni poti. Že kar na začetku poti smo se v 
paviljonu srečali s «princeso Viktorijo«, ki nam je na zelo za-

nimiv, prijeten, predvsem pa vesel način predstavila turistič-
no točko in nas po stezi tja in nazaj tudi pospremila. Pomlad 
nas je pozdravljala z vseh strani, ko smo hodili in sproščeno 
kramljali. Meter za metrom in kmalu smo jih prehodili 1216, 
kolikor tudi meri dolžina steze. S sprehodom je bil vidno za-
dovoljen tudi naš spremljevalec, sicer ne naš član, pa vendar 
nam zelo vdan kuža Rexy. Organizatorka dejavnosti Elizabeta 
Pfeifer in njena pomočnica Jelka Kapun nista poskrbeli le za 
dobro voljo, ampak tudi za topel čaj in nekaj sladkega za pod 
zob. Te dobrote smo si privoščili na koncu poti, kjer smo po 
travniku položili odeje in se na najlepši, malce romantičen na-
čin spočili. Vsi prisotni člani smo pot zaključili zadovoljni, do-
kaz temu pa je bil pogovor o načrtih in dogovorih za nasled-
nje dejavnosti, ki jih društvo pripravlja v prihodnjih mesecih. 
Šli bomo plavat, na bowling, srečali se bomo na ustvarjalnih 
delavnicah, tudi nekaj sestankov organov društva bo še pred 
poletjem, potem pa skok v Moravske Toplice, kjer prijavljene 
člane čaka vikend seminar.

Veliko se dogaja v našem društvu. Vsak lahko najde kaj 
zase, zato smo radi del te zgodbe.

Alenka Stopar
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VESELE NOGICE ŽE 
TRETJIČ TEKLE PO 
LAŠKEM

Že tretji dobrodelni tek Vesele nogi-
ce tečejo je za nami. Vse je šlo tako, kot 
smo si želeli. Vreme je po dolgih dne-
vih dežja služilo naši prireditvi, sončni 
žarki so nas končno malo pogreli. Tek 
smo tako s pomočjo naših pridnih in 
zvestih prostovoljcev uspešno speljali. 
Prepričani smo, da so vsi, ki so nas ta 
dan obiskali, neizmerno uživali. Nihče 
ni bil ne žejen ne lačen, za kar so pos-
krbeli naši donatorji. Za zdrav zajtrk so 
poskrbeli: Ljubljanske Mlekarne, Mi-
rosan, kmetija Jarkovič in Žito Ljublja-
na. Po teku so sledile še palačinke, kjer 
je bila ves čas čakalna vrsta, ob koncu 
pa je čudovita torta, ki nam jo je Ther-
mana Laško podarila za naš 4. rojstni 
dan, zagotovo vsem pričarala širok na-
smeh na obraz. Tekačem je dobro vo-
ljo in takt držala Vaška godba Vrh nad 
Laškim pod vodstvom Ivana Medve-
da, prireditev je izvrstno povezovala 
Nina Pader, za ozvočenje in tehniko pa 
je poskrbel Drago Kranjc. Vse skupaj 
nam bo ostalo v trajnem spominu s po-
močjo Borisa Vrabca, MMC TV Laško 
in TV Krpan, ki so ujeli v svoje objek-
tive in kamere najlepše trenutke našega 
teka. Za ogrevanje tekačev je poskrbela 
Thermana Laško, ki nam je za spodbu-
do poslala tudi svojega Vodomčka. Naša 
zvesta prostovoljka Klavdija Simler je 
skrbela, da se naši najmlajši obiskoval-

ci niso dolgočasili. S svojim obiskom so 
nas razveselili prav posebni gostje: ot-
roci iz Vrtca Kamnik, in sicer iz skupine 
Mucki. Ajda Kostevc, Nina Charlie Me-
lin, Zarja Nemec in Eva Vujasinovič pod 
vodstvom in mentorstvom Mateje Škor-
ja pa so s svojimi izvrstnimi nastopi po-
lepšale zaključni del naše prireditve, ko 
smo uradno otvorili in predali v upora-
bo otroška igrala za otroke s posebnimi 
potrebami. 

V želji, da bi kar se da najbolje naše 
otroke s posebnimi potrebami približali 
in vključili v naš vsak dan, smo namreč 
v letu 2015 pričeli z zbiranjem sredstev 
za postavitev prav posebnih igral. S pod-
poro Občine Laško, ki je prispevala del 
sredstev za postavitev le-teh, in Ther-
mane Laško, ki nam je odstopila prostor 
za postavitev, smo uspešno postavili dve 
igrali v zdraviliškem parku. Gugalnica 
in vrtiljak za otroke s posebnimi potre-
bami sta igrali, prilagojeni za igro vseh 
otrok. Tako smo ena od redkih občin, 
če ne prvi, ki imamo na javno dostopni 
površini igrala za naše izjemne otroke, 
ki nas vsak dan s svojo voljo učijo, kako 
pomembno je, da si med seboj pomaga-
mo in se veselimo uspehov tako svojih 
kot vseh okoli nas. Večji del sredstev so 
prispevali naši donatorji: Income, d. o. 

o., Lekarna Cizej, Merkscha Furnirnica, 
d. o. o., Natural Just, d. o. o., Vila Monet 
ter drugi posamezniki in naši podpor-
niki. Za uresničitev celotnega projekta 
pa bomo potrebovali še del sredstev, da 
bi lahko postavili še tretje igralo, pri tem 
pa nam lahko pomagate tudi vi z naka-
zilom na naš TRR SI56 0600 0010 0254 
067. Kot namen nakazila prosimo nave-
dite: Igrala 2016.

Naš tek so, poleg že navedenih dona-
torjev, podprli: Občina Laško, STIK, Ko-
munala Laško, Pivovarna Laško, Jamni-
ca mineralna voda, Kmetijska zadruga 
Laško, Zavarovalnica Triglav, Center In-
terspar Vič in City Center Celje. Brez-
hibno so za našo varnost poskrbeli ga-
silci društev Laško in Vrh nad Laškim. 
Za naše otroke so, poleg obiskovalcev 
prireditve, tekli tudi košarkarji KK Zla-
torog in nogometaši NK Pivovar Laško. 
Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen 
koli način pripomogli k uspehu naše 
prireditve!

Vsem, ki se veselite naših uspehov in 
nas podpirate na različne načine, hvala. 
Želimo vam lepe poletne tedne s prijet-
nimi sončnimi žarki.  

Člani društva Vesele nogice
Foto: Boris Vrabec
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IZLET STANOVALCEV DOMA 
STAREJŠIH LAŠKO V MOZIRSKI GAJ

Sončnega majskega dne smo se v lepem številu zbrali pred 
Domom starejših Laško in se z avtobusom odpravili v park 
cvetja – Mozirski gaj. Vožnja je bila prijetna in po 45 minutah 
smo prispeli na cilj.

Mozirski gaj se razprostira na več kot sedem hektarjev ve-
likem prostoru na desnem bregu Savinje. Uredili so ga slo-
venski vrtnarji in domačini v 80. letih 20. stoletja. Gaj je park 
čudovitega cvetja – ob našem obisku so cveteli tulipani in že 
so se odpirali rododendroni. Steze med gredami so nas vodile 
h kmečki hiši, kašči, mlinu, kovačiji in cerkvi z zvonom želja. 
Veliko nas je pozvonilo, zase in za druge smo si zaželeli pred-
vsem zdravja. Po ogledu parka smo se okrepčali z malico in 
pijačo. Za boljšo prebavo nam je na harmoniko zaigrala naša 
sestra Lucija, stanovalci in spremljevalci pa smo zraven zapeli 

in tudi zaplesali. Po končanem ogledu smo se zadovoljni vrnili 
v dom, prijetnega dogodka pa se še danes radi spominjamo. 

Vodstvu doma se zahvaljujemo za odlično organizacijo in 
izvedbo izleta.

Marjan Mrhar, stanovalec Doma starejših Laško

Hudomušna trditev, da upokojenci 
nimajo časa, za DU Šentrupert ne drži 
povsem, saj si njegovi člani enostavno 
vzamejo potreben čas za svoje športne, 
družabne in druge aktivnosti, ki jih ima-
jo opredeljene v letnem planu. To so v 
glavnem dejavnosti rekreativne narave, 
ki so primerne fizičnim zmožnostim te 
populacije, vanje pa se vključuje vse več 
članov društva, ki tudi na ta način skrbi-
jo za rekreacijo in s tem za bolj zdravo 
življenje v zrelejših letih. 

Tako je v društvu vsak drugi četrtek 
v mesecu organiziran upokojenski po-
hod v dolžini okoli 10 kilometrov, ki se 
ga v povprečju ponavadi udeleži več 
kot 20 pohodnikov. Letos so v januar-
ju prehodili Dobje z okolico in si ogle-
dali Kozjansko domačijo, februarja so se 
odpravili na Planino, v marcu so opra-
vili vzpon na Šmohor in obiskali gosto-
ljubne prijatelje, aprila so se podali na 
pohod po domači, trobendolski okolici 
z okrepčilnim postankom na dveh do-
mačijah tukajšnjih udeležencev poho-
dov, v mesecu maju pa je sledil še pohod 
po Slakovi poti na Trški gori na Dolenj-
skem.

Takšno gibanje v naravi in na 
svežem zraku je koristno za zdrav-
je, hkrati pa predstavlja prijetno 
in prijateljsko druženje upokojen-
cev, še posebej, ko se vsa druščina 
v veselem razpoloženju zbere na 
skupni malici in med sabo spro-
ščeno poklepeta. 

V začetku leta je bila v rekrea-
cijski sklop uvedena tudi nordij-
ska hoja, ki se ponavadi izvaja vsak 
zadnji četrtek v mesecu, po mož-
nosti pa tudi kak četrtek vmes.

Precej aktivni in uspešni so šentru-
pertski upokojenci tudi na področju 
športno rekreativnih tekmovanj, ki jih 
organizirajo Zveza društev upokojencev 
Laško ali druga upokojenska društva. 
Letos so se člani DU Šentrupert že ude-
ležili:
– kegljanja v Golovcu v Celju, kjer je 

prvo mesto med posamezniki zav-
zel prav njihov član, ekipno pa so bili 
drugi;

– tekmovanja v pikadu v Laškem z mo-
ško in žensko ekipo, kjer so ženske 
posamezno zasedle prvo in drugo 
mesto, ekipno so bile prav tako prve, 
moški pa tretji;

– občinskega tekmovanja s kroglo na 
vrvici v Rimskih Toplicah, kjer sta 
moška in ženska ekipa dosegli tretje 
mesto;

– tekmovanja s kroglo na vrvici za po-
kal Aqua Roma v Rimskih Toplicah, 
kjer je izmed 16 ekip moška dosegla 
peto mesto, ženska pa enajsto;

– streljanja z zračno puško v strelskem 
domu v Mali Brezi, kjer je bilo DU 
Šentrupert hkrati tudi organizator 
tega občinskega tekmovanja. Med 

posamezniki in ekipno je DU Šen-
trupert zasedlo odlično drugo mesto. 
Dogodek je bil pospremljen s svečano 
podelitvijo priznanj in prijetnim dru-
žabnim srečanjem.
Za vse navedene aktivnosti DU Šen-

trupert so poleg vodstva, ki se trudi z 
organizacijo, prevozi in koordinacijo 
posameznih tekmovanj in pohodov, se-
veda zaslužni tudi člani, ki se navedenih 
dejavnosti udeležujejo ter v njih priza-
devno in vneto sodelujejo. Vsem gre za 
njihov trud in udejstvovanje posebna 
zahvala ter čestitke za uspešne tekmo-
valne dosežke. 

V duhu z njimi so tudi tisti upokojen-
ci, ki jim zdravje ali druge okoliščine ne 
dopuščajo udeležbe na športno rekrea-
tivnih dogodkih, bodo pa na svoj račun 
prišli v naslednjih mesecih, ko bodo or-
ganizirani upokojenski izlet, družabna 
srečanja in martinovanje za vse člane 
društva, v oktobru pa pripravljamo tudi 
posebno srečanje s pogostitvijo za vse 
starejše od 80 let.

V DU Šentrupert se torej vseskozi 
nekaj dogaja, pri čemer se tako za upo-
kojence kot tudi za ostale krajane naj-

de marsikaj zanimivega in pri-
jetnega. Med drugim se lahko 
udeležite in preizkusite tudi v 
fizično manj zahtevnih aktiv-
nostih, kot so kvartopirske ve-
ščine, šah in druge miselne ter 
sproščujoče družabne igre, zato 
se nam lahko glede na svoje in-
terese in zmožnosti ter z more-
bitnimi novimi idejami kadar-
koli pridružite.

Marija Oprešnik in  
Martin Pušnik

DELOVANJE IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠENTRUPERT
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SREČANJE PO ŠESTIH DESETLETJIH

Srečanja sošolcev ali širših družinskih članov so običajno 
prisrčna, predvsem pa ganljiva. Sploh, če se udeleženci niso 
videli dolgo vrsto let. Sošolci Nižje gimnazije 4. a in b razre-
da letnika 1955/56 se niso videli celih 60 let! Marjeto Božič 
je že pred desetimi leti, ob petdeseti obletnici konca osnovne 
šole, spodbodlo, da nihče ni pripravil takega srečanja, pa se 
je priprav lotila sama. Začela je iskati seznam sošolcev – no, 
na osnovni šoli ga niso imeli, ga je pa zato dobila v Zgodo-
vinskem arhivu Celje. Potem se je lotila zdajšnjih naslovov, 
najprej pri bližnjih, ki so ostali v domačem kraju, s poizve-
dovanjem pri znancih pa je prišla do celotnega seznama in 
priprave na srečanje so se začele. Teh sta se lotila s sošolcem 
Borisom Belakom in za dan srečanja izbrala 25. maj, dan mla-
dosti in takratni zadnji dan pouka. Na ta dan se jih je pri Be-
zgovšku zbralo 33 od 58, kolikor jih je bilo takrat v obeh razre-
dih. Takratni ravnatelj je vabilo prijazno odklonil, a srečanje je 
bilo ganljivo in zanimivo, saj so se nekateri res videli po šes-

tih desetletjih. Obujali so spomine in si obljubili, da se poslej 
večkrat snidejo in obiščejo.

B. H.

Na obisku pri baronu Mosconu

Težko pričakovana sobota (14. maj) 
nam je postregla z deževnim jutrom. A 
trdno odločeni, da bomo izvedli našo 
zamisel, smo se starši, otroci skupin Če-
belice in Pikapolonice ter vzgojiteljice 
dobili na parkirišču v Laškem. Od tod 
smo se odpeljali proti gradu Sevnica. V 
atriju gradu smo počakali na grajskega 
oskrbnika Cirila. Ta nas je lepo pozdra-
vil in nas povabil na ogled gradu. Pred 
baronovimi spalnimi prostori nam je 
oskrbnik povedal, da je tam poseben 
prostor, v katerem se je baron pogovar-
jal z damami, ki so ga obiskale … in ob 
slovesu jih je pozdravil s poljubom na 
roko. Prvo presenečenje je bilo, da smo 

barona Moscona našli spečega v poste-
lji! In kako je smrčal! Hišna pomočnica 
Marjanca ga nikakor ni uspela zbuditi, 
pa tudi Cirilu ni uspelo. Ampak otro-
ci se niso dali. Glasno so ga poklicali in 
končno se je zbudil. Najprej je okregal 
Marjanco, da ga ni zbudila prej, da bi bil 
pripravljen na obisk. Otroci so mu za-
peli pesmico, kar ga je spravilo v dobro 
voljo. Oskrbniku je naročil, naj nas po-
pelje po gradu, medtem ko se bo on ob-
lekel in uredil. Tako nas je Ciril odpeljal 
v razred. Posedli smo v stare šolske klo-
pi, ki imajo na robu narejeno luknjo … 
za kozarček … za črnilo! Izvedeli smo, 
da so v tistih časih pisali s peresom, ki 
so ga pomočili v črnilo. Pokazal nam je 
tudi, kako je palica pela, kadar kdo ni 
poslušal ali je naredil kaj narobe. Vide-
li smo odličen računalnik … namesto 
tipk je imel tablice s črkami. Krasno. Po 
ogledu razreda smo odšli v predpros-
tor jedilnice. Tam nam je Ciril zaigral 
na kitaro in zapel pesmico. Potem smo 
odšli v ogromno jedilnico, kjer nam je 
baron pripovedoval o življenju na gra-
du. Marjanca nam je prinesla posebne 
piškote. Baron nas je povabil, da si gre-
mo ogledat še lutkovno gledališče. Tam 
nas je pričakala lutkarska mojstrica, ki 
nam je opisala značilnosti različnih vrst 

lutk in nam pokazala, kako z njimi dela-
mo. Kar naenkrat se je pred vrati zaslišal 
globok glas in vstopil je kralj Lutkan, ki 
mu najprej ni bilo prav, da smo kar priš-
li v njegovo »kraljestvo«, potem pa smo 
mu le razložili, da so nas zelo zanimale 
vse lutke ... pa še priklonili smo se mu 
… in nam je oprostil. Po ogledu gledali-
šča smo se zbrali v atriju, kjer so se nam 
pridružili starši, ki so si med tem časom 
ravno tako ogledali grad. Zelo smo po-
hvalili program gradu Sevnica, ki je za-
nimiv tako za otroke kot za starše. Naš 
projekt »Bilo je nekoč« smo tako skleni-
li s čudovitim sobotnim druženjem.

Otroci skupin Čebelice in Pikapolonice 
z Natalijo, Andrejo, Ano in Sabino

V muzeju

Smo skupina Zvezdice, stari od 4 do 
5 let. V okviru projekta Kultura v vrtcu 
smo se odločili, da bomo obiskali Muzej 
Laško. Tako smo se že kar kmalu po zaj-
trku odpravili proti mestu. Prišli smo do 
muzeja, kjer nas je sprejel Tomaž Majcen 
in nam prijazno razkazal zanimivosti 
muzeja. Otroci so si z zanimanjem ogle-
dovali razstavljene predmete in prisluh-
nili pripovedovanju gospoda Majcna. 
Seveda so jih najbolj pritegnili različ-
ni meči, sulice in lisice. Ustavili smo se 
tudi v sobi, kjer so razstavljeni predmeti, 
ki so jih uporabljali pred mnogimi leti. 
Zanimiv je bil hladilnik, ki so ga upo-
rabljali za hlajenje pijač, masažni aparat 
in instrument. Ko smo zaključili z ogle-
dom prostorov v muzeju, nas je čakal še 
ogled rudniškega rova, ki so se ga otroci 
še posebej razveselili. Vstopili smo vanj 
in se sprehodili do slik, ki so razstavlje-
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ne v rudniku. Tako smo si lahko ogledali, kako so premog kopali in 
ga z vozički vozili iz rudnika. Nato pa je sledil še najzanimivejši tre-
nutek, ko je gospod Majcen otroke vprašal, če lahko ugasne luč, kar so 
mu otroci tudi z veseljem dovolili. Nekateri mogoče s strahom v očeh, 
večina pa se je z nasmehom na obrazu in glasnim ploskanjem razve-
selila popolne teme. Polni vtisov smo se poslovili od gospoda Majcna 
in se vrnili v vrtec. V naslednjih dneh pa se je pričelo delo tudi za nas. 
Poskušali smo narisati in oblikovati predmete, ki smo si jih ogledali in 
so se nam najbolj vtisnili v spomin. Nastali so zanimivi izdelki, ki jih 
bomo tudi mi razstavili v muzeju na naši vsakoletni razstavi.

Lidija Škrobar, Vrtec Laško, enota Debro

50. državno tekmovanje raziskovalnih nalog v Murski 
Soboti in mladi raziskovalci iz OŠ Primoža Trubarja 
Laško

Državno tekmovanje raziskovalnih nalog na posameznih 
področjih organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Le-
tošnje 50. tekmovanje je bilo 16. 5. 2016 na gimnaziji in srednji 
tehniški šoli v Murski Soboti. Letos smo v OŠ Primoža Tru-
barja sodelovali z dvema raziskovalnima nalogama, ki smo ju 
opravili v sodelovanju s Kemijskim inštitutom Ljubljana in z 
Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana. Raziskoval-
no skupino je vodil Marko Jeran s Kemijskega inštituta v Lju-
bljani, nosilka v OŠ Primoža Trubarja Laško pa je bila Milena 
Žohar. Pri delu je sodelovala tudi veteranka Bianka Mertelj 
iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Iz laške 
osnovne šole so se med najboljše v državi uvrstili vsi naši kan-
didati. 

Eva Kodrin in Sara Sakić sta z nalogo Razvoj in uporaba kva-
litativnih in kvantitativnih metod za določanje komponent uri-
na na interdiscipliarnem področju osvojili srebrno priznanje 
in pokal sovica. Evin in Sarin projekt posega v razvoj hitrih, 
učinkovitih in danes nujnih metod za analizo urina. Pokazali 
smo, da je mogoče na hiter in učinkovit način pridobiti naj-
več informacij, ki nam jih skriva urinski vzorec. Razvito me-
todo smo uspešno uporabili na darovalcih, ki smo jih vklju-
čili v raziskavo. Naloga pridobiva ugled na področju klinične 
biokemije, medicinske diagnostike in veterine. Posebej velja 

omeniti, da smo razvili in izpopolnili nekatere teste, ki jih 
uporabljajo v veterinarskih preiskavah (med drugim tudi v iz-
obraževalnem programu veterinarskega tehnika).

Jaša Samec in Anže Jančič sta z nalogo Aktivacija kemijskih 
reakcij in fizikalnih pretvorb z uporabo mikrovalov kot vira ter-
mične energije osvojila zlato priznanje in pokal sovica na po-
dročju kemije in kemijske tehnologije. Ker sta dosegla vse toč-
ke in pometla s težko konkurenco štirih najboljših projektov 
v državi, bosta zlato priznanje uradno prejela 11. 6. 2016 na 
prireditvi Zotkinih talentov v Cankarjevem domu. Državna 
slovesnost bo pod vodstvom prof. dr. Maje Makovec Brenčič, 
ministrice za izobraževanje, znanost in šport.

Njun projekt bo iztočnica za nekatere spremembe v učni 
praksi na osnovni in srednji stopnji izobraževanja (uporaba 
mikrovalov). V času raziskav smo razvili uporabo mikrovalov 
za serijo kemijskih reakcij, pod katerimi so bili ti eksperimen-
ti nadpovprečno uspešni. Velik razkorak sta fanta opravila, ko 
sta z uporabo drage tehnologije na inštitutu na mikrovalov-
nem reaktorju opravila razklop naravnega vzorca in z vzbu-
janjem tekočine v induktivno-sklopljeni plazmi uplinjenih 
kovin pomerila vsebnost kalcija, ki je bil glavni pokazatelj us-
pešnosti raziskovalnega dela. 

Da človek lahko opravi tako pomembno raziskovalno delo, 
so potrebni velik finančni zalogaj, potrpljenje in motivaci-
ja, ki je ključnega pomena in ki nas lahko pripelje daleč. Ker 
je tekmovanje letos potekalo v znamenju 50. obletnice, smo 
mentorji izredno ponosni, da smo lahko bili del te zgodbe. 
Glavnim akterjem, raziskovalcem, želimo vse dobro na njiho-
vi poti, ki so jo dobro zasejali z znanjem.

Resnično hvala tudi vam, dragi starši, da ste jim stali ob 
strani in jih razumeli, predvsem takrat, ko smo morali zaklju-
čevati in oddati pisno dokumentacijo.

Vse dobro želimo mentorji:

Marko Jeran, Kemijski inštitut Ljubljana 
Milena Žohar, OŠ Primoža Trubarja Laško

Bianka Mertelj, BIC Ljubljana

Opazovanje prehoda Merkurja preko Sonca

V ponedeljek, 9. maja, nam je vreme omogočilo, da smo 
popoldan skozi teleskope opazovali prehod Merkurja preko 
Sonca. Merkur je bil viden kot drobna okrogla črna pika, vide-
le pa so se tudi sončne pege. Veliko udeležencev je imelo prvič 
priložnost pogledati skozi teleskope in sodeč po njihovem 
navdušenju smo ugotovili, da je bila odločitev za opazovanje 
pravilna. Dobili so tudi informacije o delovanju teleskopov.

Opazovali smo od 13.30 do 19.00, ko se je sonce skrilo za 
hribe.
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Poleg naših učencev in učiteljev so se opazovanja udeležili 
tudi učenci z mentorjema iz OŠ Hrastnik in OŠ Blanca. Veseli 
nas, da so v popoldanskih urah prišli tudi starši s svojimi ot-
roki. Pridružilo se nam je tudi kar nekaj drugih obiskovalcev.

Še bomo organizirali zanimiva opazovanja, o katerih boste 
pravočasno obveščeni.

Opazovanje je organizirala OŠ Primoža Trubarja Laško v 
sodelovanju z Astronomskim društvom Zidani Most.

Slavica Šmerc

Odlična uvrstitev učencev na državnem tekmovanju 
Računanje je igra

V soboto, 16. aprila, je bilo na Jesenicah v OŠ Toneta Čufar-
ja državno tekmovanje Računanje je igra za učence, ki obisku-
jejo oddelke z nižjim izobrazbenim standardom. V računanju 
se je pomerilo 96 učencev iz 35 šol s prilagojenim programom 

iz vse Slovenije. Letos sta se tekmovanja udeležila dva naša 
učenca in dosegla odlične rezultate. Maja Pungeršek iz četr-
tega razreda je osvojila zlato priznanje, medtem ko je Klemen 
Zavšek, učenec šestega razreda, prejel bronastega.

Obema iskreno čestitamo!

Marija Čibej, mentorica

Žlahtni glasovi

Umetnost ni le domena umetnika, vsak jo skozi ustvarjal-
nost zmore najti v sebi. Glasbena umetnost, negovanje zbo-
rovskega petja, pa je združevanje pevcev v skupino enakih z 

istim ciljem: skozi petje izraziti veselje, srečo, tudi žalost in 
tako osrečiti sebe in druge. Danes, v času televizije, telefonov, 
spleta, je zelo pomembno, da pesem vabi in združuje prav 
mlade pevce, da tako začutijo in želijo deliti lepoto z drugimi.

Mladinski pevski zbor Trubadurji iz OŠ Primoža Trubarja 
Laško je točno takšen. Ima vrhunske mlade pevke, združene 
okoli priljubljene zborovodje Mateje Škorja, ki iz vsakega grla 
zna izvabiti najboljši glas, da pesem zazveni natančno tako, 
kot je treba. Veliko odmevnih nastopov je zbor zabeležil, tako 
šolskih kot v kraju. Lani pa je na regijskem tekmovanju prvič 
posegel po zlatem priznanju. 

Letos so se po odlični oceni na območnem tekmovanju 
pevke uvrstile na državno tekmovanje v Zagorju ob Savi. 
Takšno tekmovanje je zahtevalo veliko dodatnih vaj in časov-
nega usklajevanja, saj so mlade pevke (v zboru so sama dekle-
ta) aktivne tudi pri drugih šolskih dejavnostih. 

Med šestnajstimi najboljšimi mladinskimi zbori iz Slovenije 
so si pripele zlato priznanje in tako s svojo zborovodjo Matejo 
dokazale, da je vložen trud poplačan. Zlato priznanje je izje-
men dosežek, ki krepko presega šolski prostor, in mu enakega 
ne najdemo v zgodovini mladinskega petja v naši občini.

Izjemno sem ponosna, da sem imela možnost, da sem bila 
ob takšnem dogodku prisotna, da je tudi mene njihovo petje v 
takšni meri očaralo, da sem z njimi lahko delila tudi svoje ve-
selje in ponos, da zlata dekleta in zlata Mateja prihajajo iz šole 
Primoža Trubarja Laško in da so zato naša. 

Iskrene čestitke, zlata dekleta, vsaki posebej! Iskrena zahva-
la in poklon zborovodji Mateji Škorja. 

Irena Namestnik

MPZ Trubadurji v državnem svetu

V preddverju državnega sveta je bilo v petek, 27. maja 2016, 
slovesno odprtje filatelistične razstave Kjer rastejo najlepše ro-
žice, ki so jo ob 25-letnici samostojnosti Slovenije pripravili 
Državni svet Republike Slovenije, Filatelistična zveza Sloveni-
je in Pošta Slovenije. Ob odprtju razstave je izšla tudi znamka 
ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije. 

Pevci Mladinskega pevskega zbora Trubadurji OŠ Primoža 
Trubarja Laško so imeli izjemno čast, da so ob tej priložnosti s 
petjem sooblikovali kulturni program, jubilejno znamko pa je 
ob predsedniku državnega sveta Mitji Brvarju in ob general-
nem direktorju Pošte Slovenije mag. Borisu Novaku v obtok 
poslala Tjaša Gradišnik, učenka 9.a razreda iz Laškega.

Nastop v stavbi slovenskega parlamenta bo vsem nastopa-
jočim ostal v nepozabnem spominu.

Mateja Škorja, zborovodkinja
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Sajenje narcis in tulipanov

V letošnjem šolskem letu smo 
se z učenci naše šole vključili v dva 
mednarodna projekta, ki že več let 
potekata v okviru iEARN-a (Inter-
national Education and Resour-
ce Network). Izvajali smo projekt 

Zmaji miru (Talking Kites Around the World) in projekt Nar-
cise in tulipani (Daffodils & Tulips).

V projekt Narcise in tulipani so se letos vključili učenci 3. 
razreda matične šole pod mentorstvom učiteljice Daniele Ba-
bič, učenci 1., 2. in 3. razreda PŠ Jurklošter pod mentorstvom 
učiteljice Magdalene Stopinšek, učenci 1. in 2. razreda PŠ Zi-
dani Most pod mentorstvom učiteljice Mirice Štaut in učen-
ci 2. razreda matične šole pod mentorstvom učiteljice Klare 
Trkaj.

V zadnjem tednu novembra smo z učenci posadili 40 čebu-
lic narcis in 120 čebulic tulipanov v cvetlične grede, cvetlične 
lonce zunaj in v cvetlične lončke v učilnici. Istočasno je sajenje 
potekalo v približno 20 državah širom sveta (Tajvan, Izrael, 
Belorusija, Palestina, ZDA …). Pri spoznavanju okolja smo se 
z učenci pogovarjali o razvojnem krogu tulipana/narcise in o 
potrebah rastlin za življenje. Tedensko smo merili temperatu-
ro zraka in zemlje, opazovali vreme in kasneje tudi rast ter vse 
naše ugotovitve sproti beležili. Med čakanjem na prve cvetlice 
smo veselo prepevali, izdelovali tulipane iz papirja in jih gu-
bali. Ko so na plan pokukale prve cvetlice, se je pravo veselje 
z opazovanjem šele začelo. Redno smo si ogledovali naše gre-
de in nestrpno čakali, kdaj bo zacvetel prvi tulipan, narcisa in 
ob tem razmišljali, kateri so najugodnejši pogoji za rast, daljše 
cvetenje, katere vrste tulipanov so zacvetele prej, kako na rast 
vpliva temperatura, kraj sajenja … 

Preproste naravoslovne projekte, ki smo jih izvajali, smo 
zaključili s predstavitvijo v projekcijah, ki si jih lahko ogledate 
na spletni strani naše šole.

Klara Trkaj, koordinatorica projekta

Alarm, poklici, oprema in vozila slovenskih 
uniformirancev

V torek, 17. maja, smo na Osnovni šoli Antona Aškerca 
Rimske Toplice pod vodstvom učitelja Andreja Podpečana iz-
vedli tehniški dan. Vse se je začelo z alarmom ob 8.25 po ob-
vestilu ravnateljice Manice Skok, da bo na šoli potekala vaja iz 
požarne varnosti. Učenci so vajo vzeli resno, zavzeto in zbra-
no. Takoj po sproženem alarmu in klicu na 112 so na šolo 
prihiteli gasilci iz društev Rimske Toplice in Zidani Most, re-
ševalci Zdravstvenega doma Laško in predstavniki Policijske 
postaje Laško, ki so vajo izpeljali hitro in brez zapletov. Po us-
pešni vaji so se predstavniki ustanov s svojimi vozili predsta-
vili na igrišču, pridružili pa so se še Slovenska vojska iz celjske 
vojašnice in Vojaška policija iz Novega mesta, OZ slovenskih 
častnikov Laško in OZ vojnih veteranov Slovenije. Vsi učenci 
so si imeli možnost ogledati vozila in opremo vseh obiskoval-
cev in marsikaj tudi preizkusiti, pri čemer so sploh prekipevali 
od navdušenja. Vozila in opremo vseh udeležencev so si ogle-
dali tudi otroci iz vrtca Rimske Toplice. Učencem predmetne 
stopnje so posamezni predstavniki predstavili tudi poklice re-
ševalca, vojaka, policista in gasilca. Za posebno doživetje so 
poskrbeli tudi predstavniki Policijske postaje Celje, ki so na 
obisk pripeljali policijska psa. Uprizorili so napad oz. prikazali 
delo teh psov in zagotovo je bila tudi to edinstvena izkušnja 
za naše učence. 

Na tem mestu bi se še enkrat zahvalili vsem sodelujočim za 
kvalitetno pripravljen, poučen in zanimiv dan, kjer so učenci 
pridobili nepozabne življenjsko pomembne izkušnje. Pri eva-
kuaciji šole so dokazali, da bi znali ustrezno ravnati tudi ob 
najhujših in nezaželenih situacijah oz. ob nepredvidenih izre-
dnih razmerah.

Karmen Ulaga
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Eko dan

Učenci od 6. do 9. razreda smo v petek, 22. 4. 2016, v sklopu 
EKO DNEVA pod vodstvom učiteljev mentorjev v različnih 
delavnicah odkrivali naše talente. Sproščeno vzdušje ob sme-
hu in klepetu ter poslušanju glasbe je razbilo vsakodnevno 
monotono rutino pouka.

Pri učiteljici Ireni Mlakar so modne navdušenke izdelale 
kolekcijo modnih oblačil iz vrečk za smeti. Dokazale so, da se 
da z domišljijo in veliko lepilnega traku ustvariti modne kre-
acije in dodatke, ki dajo vsakdanjim oblačilom osebno noto.

Projekt Simbioz@ na šoli živi pod vodstvom učiteljice Ka-
tje Mejač. Letos je medgeneracijsko druženje potekalo v novi 
računalniški učilnici, nad katero so bili starejši krajani nav-
dušeni. Devetošolec Gašper je udeležencem najprej predstavil 
računalniške komponente, nato pa je vsak dobil svojega »po-
močnika«, s katerim je spoznaval Word in se učil varne rabe 
interneta. Na monitorjih smo tako lahko opazili najrazličnejše 
spletne strani; vremenske napovedi, hotelske storitve turistič-
nih agencij, spletne strani različnih radijskih in televizijskih 
hiš, najbolj pogumni pa bodo po novem dosegljivi po elek-
tronski pošti in na Facebook profilu.

Ali ste že slišali za izraz čuječnost? Čuječnost pomeni popol-
no zavedanje trenutka. Poskusite, za hip se ustavite in se zavejte 
trenutka; ni lahko, je pa koristno. Na to nas bo vsakokrat spom-
nil plakat učencev, ki so pod vodstvom učiteljice Milene Suho-
dolčan raziskali to temo.

Pod vodstvom Marinke Mesojedec Koritnik so učenke in 
učenci na temo čuječnosti izdelali kozarce čuječnosti. Ti po-
sebni kozarci bodo v novem šolskem letu pri projektu Zdrava 
šola odigrali pomembno vlogo. Kozarce je bilo treba »kozme-
tično polepšati«, za kar so učenci uporabili servietno tehniko.

Novica dneva! Na šoli so opazili Nessy, pošast iz jezera 
Loch Ness na Škotskem. V živo ste si jo lahko ogledali na stoj-
nici naše šole na prireditvi Evropska vas, ki je potekala 9. maja 
v Celju. Ulovili so jo učenke in učenci pod vodstvom učiteljev 
Andreja Podpečana in Karmen Ulaga. Ker so to sami »profesi-
onalci«, jim je ostal čas še za izdelavo škotskega grba in napisa, 
ki je krasil ogromno pročelje gradu.

Delavnice so se odvijale tudi zunaj šolskih prostorov. Spo-
mladansko čiščenje je pred vrati in lepo je, da poskrbimo za 
kraj in šolo, kjer, roko na srce, prebijemo večino časa. Fantje 
in dekleta so pokosili zelenico in pometli šolski dovoz, pulili 
plevel in grabili vejice. V parku prijateljstva so očistili in ure-
dili cvetlične gredice, s pomočjo hišnika Primoža Horjaka pa 
postavili čisto pravi ksilofon. V atriju šole imamo postavljene 
visoke grede. Učenci so gredice opleli in posejali najrazličnej-
ša semena zelenjave.

Na šoli je hkrati potekala velika zbiralna akcija papirja in 
gospodinjskih aparatov. Učenci so se s samokolnicami odpra-
vili po kraju in zbirali star časopisni papir in pridno polnili 
zelen zabojnik za šolo. Veliko prebivalcev je bilo za brezplačen 
odvoz hvaležnih, saj ob vsakodnevnem polnem nabiralniku 
časopisov in ostalega reklamnega materiala primernega odla-
galnega prostora hitro zmanjka.

Čistilno akcijo smo razširili na širšo okolico šole. Po kraju 
smo v velike plastične vrečke pobirali smeti. Najbolj so nas 
zmotili številni cigaretni ogorki, ki so ležali ob cesti. V opomin 
vsem nam so učenci izdelali plakate, na katerih so opozorili, 
koliko smeti so pobrali in kje jih je bilo največ.

Učiteljica Dušanka Klančar se je z učenci odpravila na Ru-
sko stezo. Ta delavnica je potekala v sklopu celoletnega pro-
jekta Turizmu pomaga lastna glava in izbirnega obveznega 
predmeta Turistična vzgoja, kjer je bila letos glavna tema prav 
Ruska steza. Po natančnem opazovanju narave in oceni stanja 
poti so se vrnili v šolo in o tem izdelali plakat. Naj še prišepne-
mo, da so resno razmišljali, kako bi udomačili paglavce.

Učenke in učenci prve triade ter 4. in 5. razreda so ta dan 
ustvarjali na temo države, ki smo jo 9. maja v Celju predsta-
vili v sklopu prireditve Evropska vas – Škotske. Prvošolci so 
uživali ob poslušanju pravljice Zlatnica in Srebrnica, nato pa 
so se naučili uspavanko Gille Beug O. Pravljico so s pomočjo 
domišljije upodobili na papirju. Največ zanimanja je vzbudila 
pošast Nessy, ki naj bi živela v jezeru Loch Ness. Škotska pa je 
tudi dežela pravljičnih samorogov in že zato bi jo bilo vredno 
obiskati. Drugošolce je učiteljica razveselila s povestjo Vod-
njak na koncu sveta. Vsi v en glas so se strinjali, da bi bilo na 
Škotskem lepo živeti. Še posebej so jih pritegnila njihova kul-
tura, oblačila in glasbila. Dekleta pa so se spraševala, kaj bi si 
mislili fantje, če bi jim mame namesto trenirk in kavbojk za v 
šolo pripravile »kiklco«. V tretjem razredu so iz gline izdelo-
vali škotska goveda. Če ne veste kako izgledajo, bodite pozor-
ni na poti proti Laškem, saj jih na Strmci gojijo na Ekološki 
kmetiji Petek. Tudi v tem razredu se niso izognili pogovoru o 
mitološkem bitju Nessy, tradicionalnih glasbilih in o življenju 
v gradovih. Učenke in učenci 4. in 5. razreda so se preizkusi-
li v gradnji gradov. V skupinah so namesto opeke in kamna 
uporabili odpadno kartonsko embalažo, malto pa je zamenja-
lo navadno lepilo, veliko potrpežljivosti in natančnosti ter lju-
bezni do podrobnosti. Splačalo se je potruditi, saj sta razredni-
čarki izdelke ocenili pri likovni umetnosti.

Tega zapisa in ogromno fotografij na šolski spletni strani 
pa ne bi bilo brez naše malenkosti, deklet – novinark, ki smo 
budno spremljale dopoldansko dogajanje na šoli in v njeni 
okolici.

Anja Jazbinšek, Petra Špan, Magdalena Pinoza, Larisa Gal,  
Andreja Guček, Maja Škorjanc in mentorica Jasmina Oblak
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IZ GENERACIJE V GENERACIJO …

V mesecu maju smo na široko odprli vrata glasbene šole 
z namenom, da naši bodoči učenci in njihovi starši spoznajo 
naše izobraževalne programe, učitelje in prostore, v katerih se 
ti odvijajo. Uspešno opravljeni sprejemni preizkusi pomenijo 

prihod nove generacije, ki bo zabeležila svoj pečat v zgodovini 
glasbeno plesnega izobraževanja. Na drugi strani pa glasbeno 
plesno izobraževanje letos iz enote Laško uspešno zaključuje 
27 učencev, za katere upamo, da jim tudi v prihodnje glasba in 
ples ostaneta spremljevalca skozi življenje.

Marko Razboršek

Vljudno vabljeni
na ZAKLJUČNI KONCERT S PODELITVIJO PRIZNANJ  

ZLATA NOTA
v torek, 21. junija 2016, ob 18.00 na teraso glasbene šole.

Utrinek s koncerta učencev, ki zaključujejo šolanje na GŠ Laško - Radeče. (Foto: Simon Kovač)
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POLETJE TRKA NA 
VRATA
Nove subvencije

V aprilu smo našim članom predsta-
vili popolnoma novo subvencijo, in si-
cer študentske bone v Piceriji Špica v 
Laškem. Vsak študent in član LAK-a 
lahko vsak mesec prejme bon v vred-
nosti 2,5 EUR. Seveda smo poskrbeli 
tudi za posebno študentsko ponudbo, 
ki jo lahko preveriš na našem Facebook 
profilu ali v Piceriji Špica.

Prav tako ne pozabite na subvenci-
jo kartinga v Celju. Vsak mesec lahko 
na naših uradnih urah kupite dve kar-
ti, cena ene pa je samo 5 EUR. Zato se 
le oglasite na uradnih urah, ki so vsak 
petek (18.30–20.30) in soboto (10.00–
12.00) na Trubarjevi ulici 3. 

Z LAK-om pridno tečemo

Pomen zdravega načina življenja z 
dovolj aktivnega gibanja v LAK-u že ne-
kaj let spodbujamo s projektom Tečemo 
z LAK-om. Letošnji nabor subvencioni-
ranih tekaških dogodkov, ki jih podpira 
tudi LAK, je doslej najobsežnejši. Štu-
dentom smo ponudili cenejšo prijavni-
no za devet tekaških dogodkov, od ka-
terih so se naši člani udeležili Istrskega 
maratona, Teka trojk, Nočnega teka La-
ško, DM teka za ženske in Tuševega teka 
barv. Največje zanimanje praviloma ve-
lja za udeležbo na Ljubljanskem ma-
ratonu, ki bo letos 30. oktobra. Prijave 
za tek bomo pri nas zbirali do avgusta 
– spremljajte našo Facebook in spletno 
stran za podrobnejše informacije!

Kulturni vikend 

Letošnje kulturno dogajanje smo pre-
stavili na drug termin v tednu. Pričeli 
smo že v četrtek, ko smo si v Kulturnem 
centru Laško ogledali predstavo Lada 
Bizovičarja Slovenska literatura od A 
do Ž. V kulturnem duhu smo nadalje-
vali tudi naslednji dan, ko smo v Mu-
zeju Laško otvorili fotografsko razstavo 
kLAK. Tema natečaja je bila letos zelo 
pozitivna – Vzor. Avtorji iz cele Slove-
nije so nam od januarja naprej pošilja-
li svoje interpretacije, ujete v fotograf-
ski objektiv. Izbrana dela smo razstavili, 
najboljše avtorje po mnenju naše stro-

kovne komisije pa nagradili. Dogodek je 
popestrila zasedba Sukerb, razstavljena 
dela pa so bila javnosti na ogled še do 
vključno prvega tedna maja.

Filmski večer in LAKih nog naokrog

Z Dijaško sekcijo smo 28. aprila or-
ganizirali svoj drugi letošnji dogodek – 
Movie night. V prostorih LAK-a smo si 
ogledali romantično komedijo Playing 
It Cool režiserja Justina Reardona. Po 
končanem filmu smo se še nekaj časa 
zadržali in malo podružili. 

Prvomajske praznike smo z dogod-
kom LAKih nog naokrog obarvali špor-
tno in jih začinili z zdravimi napitki. 
Zadnjega dne v aprilu, ki je postregel s 
soncem, smo dopoldan organizirali te-
kaško delavnico za vse, ki se pridno re-
kreirajo in to želijo početi tudi s pravil-
no tehniko. Po koncu delavnice smo jih 
na vrtu Savinje pričakali z zdravimi sad-
nimi in zelenjavnimi smoothiji, s kateri-

mi smo razveselili tudi druge mimoido-
če. Načrtovani tradicionalni pohod na 
Šmohor na praznik dela je žal preprečil 
dež.  

Škisova tržnica

Tudi letos smo se predstavili na Ški-
sovi tržnici v Ljubljani. V popoldan-
skem delu smo na stojnici predstavlja-
li LAK in naše mesto Laško. Delili smo 
razne letake in promocijski material, 
hkrati pa so se na naši stojnici študen-
tje lahko okrepčali z našim pivom in La-
škimi pivskimi klobasami. Dogodek se 
je nadaljeval v večernih urah z glavnim 
dogajanjem na dveh odrih z različnimi 
znanimi skupinami in DJ-ji.

Napovednik dogodkov

– 12., 19. in 26. 6. – Tečaj samo-
obrambe

– 18. 6. – Escape room (Ljubljana)
– 9. in 10. 7. – Izlet v tujino (Italija)
– 6. 8. – Aquasplash 
– 20. in 21. 8 . – Planinski izlet (Do-

lomiti, Italija)
– 27. 8. – LAK-ov piknik

Več podrobnosti o naših dogod-
kih najdete na naši Facebook (Dru-
štvo Lak) ali spletni strani (www.
drustvo-lak.si).
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KK ZLATOROG DRŽAVNI PODPRVAK
Košarkarji Zlatoroga so letošnjo sezono zaključili uspešno. 

Sicer ne povsem po željah, saj jim je naslov državnih prvakov 
spolzel iz rok. Pa vendarle si moštvo in strokovno vodstvo 
lahko povsem zasluženo odpočijejo.

KK Zlatorog se je, potem ko je v polfinalu Lige NKBM 
ugnal Union Olimpijo, četrtič v zgodovini in prvič po 12 letih 
(1999, 2000, 2004) uvrstil v finale državnega prvenstva. Poleg 
dobre igre so imeli košarkarji bučno podporo gledalcev, ki se 
je stopnjevala vse do zadnje tekme. Navijači Zlatoroga so na-
mreč ekipo spremljali tako na domačih tekmah kot tudi na 
gostovanjih.

V dvoboju najboljših ekip so se Laščani merili s Helios Sun-
si, ki so bili boljši v zmagah s 3 : 1. Vse štiri tekme so bile pre-
cej izenačene in razburljive. Na koncu se je izšlo, kot se je in 
kljub osvojenemu drugemu mestu so bili igralci po zadnji tek-
mi vseeno malce razočarani, saj so vedeli, da bi lahko bili bolj-
ši. “Pred začetkom ni nihče upal na srebrno medaljo, a če bi nam 
jo ponudili, bi jo takoj sprejeli. Finalni niz je bil dober, s kvalitetno 
košarko. Veseli me, da je znova vladalo pravo vzdušje. V Laškem 
kaj takšnega že dolgo ni bilo. Nazadnje sem takšne občutke pred 
polno dvorano imel, ko sem še igral za reprezentanco. Užival sem 
na finalnih tekmah. Mi smo bili do teh tekem med boljšimi, če ne 
najboljša ekipa, a zaključni niz se nam ni izšel po željah,” je dejal 
kapetan Goran Jurak.

Trener Zlatoroga Aleš Pipan, ki je s ponovnim prihodom v La-
ško prinesel novo upanje za laško košarko, je vedel, da so lahko 

njegovi fantje boljši, kar so dokazali predvsem na tekmah pred 
finalom: „Dogajanje na paketu je pokazalo, kdo je v tem trenut-
ku boljši. Čestitke Helios Sunsu za zaslužen naslov državnega pr-
vaka. Bili so bolj osredotočeni, pametni v odločilnih trenutkih in 
napravili so manj napak od mojih fantov. Čestital bi tudi njim. Mi 
smo najboljše tekme te sezone odigrali pred finalom. Nato nismo 
bili pravi. Igrali smo v valovih, kar v takšnem nizu ni dovolj. Imeli 
smo premalo razpoloženih igralcev. Ko smo bili v vodstvu in imeli 
upanje, da dokončno napravimo preobrat, smo začeli delati zače-
tniške napake. To se na odločilnih tekmah ne sme dogajati, zato 
so Domžalčani zasluženo slavili zmago in naslov.”

Letošnja košarkarska sezona je tako zaključena, zato se želi klub 
zahvaliti vsem podpornikom, navijaški skupini Green Bottles, ki 
se je ponovno zbrala, ter vsem ostalim pridruženim navijačem iz 
Šentjurja, Polzele in Celja, ki so pomagali napolniti dvorano Tri 
lilije in v njej ustvariti nepozabno vzdušje.

Mojca Knez Jovan
Foto: Jaka Teršek

TURNIR V ULIČNI KOŠARKI V LAZIŠAH

V soboto, 5. 6., je potekal zdaj že tradicionalni turnir 
ulične košarke na igrišču Gaj v Lazišah. Letos se je tek-
movanja, ki ga vsako leto organizira Športno društvo Gaj, 
udeležilo šest ekip. To leto so si 1. mesto priborili domači-
ni, ekipa Kompanjoni, ki so v finalu premagali ekipo Štori 
– Šotori iz Polzele. Sobotno popoldne je potekalo v špor-
tnem vzdušju, po turnirju pa je sledilo prijetno druženje 
v čudovitem ambientu ob jedači in pijači. 

Sara Požin
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EKSPLOZIJA ZABAVE IN ŠPORTA 2016

Športno društvo Rečica bo v soboto, 25. junija, izvedlo 
športno in zabavno prireditev EKSPLOZIJA ZABAVE IN 
ŠPORTA 2016. Ponovno bomo poskrbeli za vse ljubitelje re-
kreativnega športa – od najmlajših, ki se šele podajajo v svet 
gibanja, do nas malo starejših, toda še vedno mladih po srcu. 
Vabimo vas, da postanete del tega prijetnega razdejanja. Na 

letošnji EKSPLOZIJI ZABAVE IN ŠPORTA se lahko udele-
žite naslednjih dogodkov:
– ob 12.00 – Turnir mešanih trojic (v ekipi mora biti vsaj 

eno dekle) v odbojki na mivki
– ob 13.00 – Turnir v nogometu na travi (5+1)
– ob 14.00 – Turnir v ulični košarki 
– ob 16.00 – Turnir v ZORBING nogometu (ekipo sestav-

ljajo štirje posamezniki)
– ob 17.00 – MINI EKSPLOZIJA ŠPORTA z ANIMATOR-

KAMI (športne igre za otroke od 4. do 11. leta starosti)
– ob 22.00 – Podelitev nagrad
– po 23.00 – Zabava z DJ-jem in postrežba v mini bikini

Na prizorišču lahko pričakujete hostese, komentatorje 
dogodkov, zabaval vas bo DJ ROKY. Po 23. uri sledi postrež-
ba v mini bikini.

Bojan Šipek

PESTRO DOGAJANJE V PLEZALNEM KLUBU LAŠKO

Sezona plezanja v dvoranah se počasi zaključuje, z vse to-
plejšim vremenom se plezalci podajajo v naravo, v skalo.

Zaključila se je letošnja sezona Vzhodne lige, tekmovanja, ki 
je v prvi vrsti namenjeno mlajšim tekmovalcem in jim omo-
goča lažji prehod na tekme državnega prvenstva. Kljub temu 
pa vzdušje na tekmah ni nič manj borbeno in zavzeto.

Tudi v tej sezoni so se plezalci Plezalnega kluba Laško od-
lično odrezali. Skupno zmago je v kategoriji starejših cicibank 
dosegla Sara Čopar. Trije plezalci so osvojili skupno drugo 

mesto (med mlajšimi deklicami Liza Novak, med starejšimi 
dečki Nik Golej in med kadetinjami Alja Zalar). Lan Mastnak 
je v kategoriji mlajših dečkov zasedel tretje mesto. Med prvih 
20 so se skupno uvrstili še Svit Knez (7.), Manja Zdouc (7.), 
Aleks Brižič (10.), Maruša Zdouc (13.) in Ambrož Romih 
(16.).

PK Laško je tudi letos ubranil skupno tretje mesto med klu-
bi v Vzhodni ligi, kar dokazuje, da je strokovno delo trenerjev 
na visokem nivoju, da plezalci radi hodijo na treninge, seveda 
pa tudi brez močne podpore staršev ne bi šlo. Predvsem pa ve-
seli dejstvo, da v klubu trenira vedno več mlajših otrok, ki se 
šele pripravljajo na tekmovanja.  

V vročih poletnih mesecih v PK Laško ne bomo počivali. S 
plezalno steno in drugimi zanimivimi aktivnostmi bomo so-
delovali na prireditvi Pivo in cvetje, prav tako se bomo že tra-
dicionalno udeležili zaključka prireditve Gremo v hribe, ki bo 
na Šmohorju in kjer se bodo vsi obiskovalci lahko preizkusili 
na visoki plezalni steni.

Seveda pa ne bo šlo brez plezanja v skalah. Kot že vrsto 
let bomo organizirali plezalni tabor, kjer se bodo otroci poleg 
plezanja učili tudi veščin taborjenja, preživetja v naravi, SUP-
-anja in se udeleževali še drugih aktivnosti.

Več kot dovolj razlogov, da se nam pridružite. Za vse informa-
cije pokličite Mateja (041 387 171) ali Aleksandra (051 663 554).

Plezalni klub Laško

PIA DVAKRATNA DRŽAVNA PRVAKINJA

V Mali Brezi smo lahko upravičeno ponosni na domačinko, 
mlado strelko Pio Privšek, ki nas še posebej dobro predstavlja 
v strelskem športu. Pia je letos zadnjič nastopila v kategoriji ci-
cibank, kar pa je vrhunsko izkoristila in tako postala že drugič 
državna prvakinja v streljanju s serijsko zračno puško. Lani 
smo se veselili zmage na 24. državnem prvenstvu na Rogli, 
kjer je s 182 zadetimi krogi zasedla prvo mesto in prvič osvo-
jila laskavi naslov državne prvakinje. Letos je 25. državno pr-
venstvo za mlade potekalo na strelišču v Turnišču, kjer pa nas 
ponovno ni pustila ravnodušnih in je še izboljšala lanskoletni 
rezultat na 183 krogov, kar pa je tudi izenačenje s trenutnim 
državnim rekordom v kategoriji cicibank. 

Matic Marot Podelitev medalj za prva tri mesta v kategoriji cicibank.
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Tomaž Novak v ekstremnih razmerah prevozil ultra-
kolesarsko Dirko po Italiji

KO IMA GLAVNO BESEDO KOLO

Kolo je imelo v zgodovini vedno različen pomen. Že od sta-
rega Rima naprej so s kolesom radi primerjali politiko: ko si 
na vrhu, se vse vrti okrog tebe, ko si spodaj, v blatu, si majhen 
in nepomemben. Kolesarji, taki, ki uporabljajo kolo zato, da se 
na hitro premaknejo z ene točke do druge, ali pa oni, ki jih ko-
lesarjenje povsem prevzame, kolesa ne jemljejo tako. Najbolj 
strastni kolesarijo, ker je treba do cilja, tudi če je na poti tisoče 
ovir. Eden takih zavzetih kolesarjev je tudi Tomaž Novak, ki 
ga sicer bolj poznamo kot prvega moža Komunale Laško. Le-
tos se je udeležil zelo zahtevne Dirke po Italiji in kljub nemo-
gočim razmeram premagal 818 km, prišel do cilja, in to sedmi 
v svoji kategoriji. Klobuk dol …

No, če bi ga vprašali pred šestimi leti, kako kaj prijateljuje 
s kolesom, bi le zamahnil z roko, češ, to ni zame in tudi kate-

rikoli šport ne. Če se ne bi zgodil preobrat. Ko so s sodelavci 
(ko je še načeloval laškemu občinskemu uradu za gospodarske 
javne službe) kolesarili po okolici Laškega in je sopihal za nji-
mi. Bil je v dilemi, ali naj kolesa ne pogleda več ali pa se ga loti 
resno. Pa se je odločil za drugo možnost – kupil si je treking 
kolo, sledilo je gorsko in za seboj je že puščal prve rekreativne 
kolesarske maratone, s specialko pa že rezal daljše razdalje po 
ravninah in klancih. Pred dvema letoma sta se z Zoranom Di-
mitrijevičem udeležila Dirke po Sloveniji in si med dvojicami 
privozila deveto mesto … Naslednje leto sta rezultat popravi-
la za eno mesto. Sklenil je, da se letos te dirke udeleži sam. A 
glej ga zlomka, organizator je dirko, ki bi morala biti v začetku 
maja, odpovedal! Sledil je plan B: udeležba na Dirki po Italiji 
– Race Across Italy (www.raceacrossitaly.com).

No, taka dirka zahteva resne priprave, česar se je zavedal 
tudi Tomaž in si omislil trenerja, kar svojega prijatelja, sicer 
lanskega zmagovalca Dirke po Sloveniji, Erika Rosensteina. 
Ta velja za enega najboljših slovenskih ultramaratonskih kole-
sarjev, preizkušal pa se je tudi že na ameriški dirki Race Across 
America (RAAM). Tomaž se je kar sedem mesecev potil, tako 
kot mu je nalagal trenerjev urnik: tek, hitri vzponi na Golte, 
telovadne vaje, fitnes. 9 ur na teden, zagnano, vestno, sistema-
tično, še več, kot mu je naložil trener. To je bil za siceršnje de-
lovne obveznosti, pa tudi za Tomaževo družino, izziv posebne 
vrste. Njegova partnerka Tanja in hčerka Ajda sta mu stali ob 
strani …

Dirka po Italiji, dolga 818 kilometrov, z dobrimi deset tisoč 
višinskimi metri, je potekala 23. in 24. aprila. Kolesarji so star-
tali v morskem letovišču Silvi blizu Pescare, 150 km južno od 
Ancone. Trasa dirke je potekala od Jadranskega morja preko 
centralnih Apeninov do Tirenskega morja in nazaj. Speljana je 
bila preko treh italijanskih dežel Abruzzo, Lazio in Molise in 
preko štirih nacionalnih naravnih parkov. Je del svetovnega 
pokala UMCA Svetovne ultramaratonske kolesarske zveze in 
del italijanskega prvenstva italijanske ultramaratonske kole-
sarske zveze, hkrati pa je predstavlja tudi kvalifikacije za ude-
ležbo na ameriški dirki RAAM.

Del Tomaževe ekipa od leve proti desni: Sandra Hlevnjak, Niko Pintarič, Miha Za-
lar, Tomaž Novak, Zoran Dimitrijevič, Janez Ažman. (Foto: osebni arhiv Tomaž 
Novak)

PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE V 
GORAH

Tudi letos smo se člani kluba odloči-
li, da prvomajske praznike popestrimo 
s postavitvijo plezalne stene, tokrat pri 
koči v Gorah. S pripravami smo zače-
li pravočasno in sprva je vse poteka-
lo gladko, na koncu pa nam je močno 
ponagajalo vreme, a se kljub temu nis-
mo dali. Postavljanje približno 6 metrov 
visoke stene se je tako odvijalo mrzle-
ga sneženega popoldneva, v soboto pa 
nas je pozdravilo sonce in stena je bila 
pripravljena za vse zagnane planince in 
ostale obiskovalce planinskega doma. 
Pridno smo plezali skoraj ves dan, vrho-
ve pa so dosegali tako najmlajši kot tudi 
starejši pogumneži z oskrbnico Bran-
ko na čelu. Lušten uvod je na praznično 
nedeljo in ponedeljek pokvarilo vreme, 
saj sta celodnevno deževje in močan 

veter onemogočala nadaljevanje naših 
plezalnih podvigov. Po dolgem razmi-
sleku smo se vsi skupaj odločili, da bi 
bilo prehitro steno kar takoj podreti, saj 
smo prejeli precej razočaranih odzivov 
tistih, ki v soboto v hribe niso utegnili. 
Tako smo jo »le« prestavili na primer-
nejše mesto, kjer bo stala do konca ju-
nija, plezanje pa bo možno ob (skoraj) 
vseh vikendih po predhodni objavi na 
naši spletni (www.pk-rimske.si) in Fa-
cebook strani.

Hvala vsem članom, ki ste sodelova-
li pri realizaciji projekta, hvala nasme-
janim in vztrajnim plezalcem, ki ste se 
(in se še boste) spopadli z oprimki, Ob-
čini Laško in ostalim donatorjem za de-
narno ter materialno pomoč in HVALA 
oskrbnici Branki, ki nas je tako toplo 
sprejela, podprla našo idejo in nam po-
nudila čudovito lokacijo.

Se vidimo v Gorah! Marjan Hohkraut



61

ŠPORT IN REKREACIJA

IME, O KATEREM BOMO ZAGOTOVO 
ŠE SLIŠALI

Elvis Delić prihaja iz Laškega in je 
vsestranski športnik, ki vsako prosto 
minuto izkoristi za šport in je ob tem 
aktiven še na številnih drugih področ-
jih. Poznamo ga iz sveta borilnih veščin, 
kjer je v karateju in MMA dosegel šte-
vilne odlične rezultate. Elvis nikoli ne 
počiva in razkriva, da ga v prihodnosti 
čaka nekaj povsem novega.

Ponudila se mu je priložnost, da se 
preizkusi kot igralec v filmu – pri odlo-
čitvi ni odlašal in je ponudbo z veseljem 
sprejel. Rad ima nove izzive in prizna-
va, da je v preteklosti že razmišljal, da 
bi se preizkusil tudi v svetu filma. Film 
bo prikazoval življenja mladih, ki živi-
jo na ulicah. Predstavil bo njihov vsa-
kdan, soočanje s kruto realnostjo sveta 
in probleme, ki jih le-ta prinese s seboj. 
Nova vloga od Elvisa zahteva najbolj-

šo možno fizično pripravljenost, kar pa 
mu ne predstavlja ovire. Ob pomoči us-
pešnega Benjamina Radiča je pripravl-
jen na dolge ure priprav v fitnesu in ob 
mentorstvu strokovnjaka, kot je Benja-
min, nikakor ne dvomi v končni uspeh 
skupnih priprav. 

Motivacije mu ne manjka niti za po-
novno potenje v Boksarskem klubu 
Ring Celje pod vodstvom Saša Pučka, 
saj v tem zares uživa. Zaveda se, da je 
pred njim težko in naporno obdobje. El-
vis je vajen, da se je treba za ceno uspe-
ha včasih marsičemu odpovedati. Čaka 
ga veliko trdega dela, natrpan urnik in 
posledično zagotovo tudi utrujenost.

To, da se izpopolnjuje na vedno no-
vih področjih, mu pomeni zelo veliko – 
predstavlja mu predvsem sprostitev, od-
klop od vsakdanjega hitenja, s tem, kar 
dela, pa stori tudi nekaj za svojo dušo in 
telo ter nenazadnje za rezultate, ki ved-
no znova navdušijo.

Življenje je borba in v pričakovanju 
novih zmag se Elvis podaja na nove 
avanture. Ob tem pa njemu in njegovi 
ekipi vsi, ki ga spremljamo, želimo veli-
ko uspeha in še mnogo zmag, s katerimi 
nas bo navdihoval in nam vedno znova 
dokazal, da so ovire le v naših glavah.

Na dirko je bilo prijavljenih 61 ekip iz 12 držav, na start je 
prišlo 50 kolesarjev v 49 ekipah. Razdeljena je bila na štiri sek-
cije: 202 km, 155 km, 246 km in 215 km (skupaj 818 km), ča-
sovne postaje so bile v krajih Capistrello, Nettuno, Scanno in 
Silvi. Udeležili so se je trije Slovenci, poleg Tomaža še Marko 
Baloh in Boris Praznik. Tomaž, ki je startal kot enaintrideseti, 
je skozi start zapeljal ob 10.19. Zahtevno progo je stopnjeva-
lo še grdo vreme. Ko gre narobe, gre pač veliko reči hkrati ... 
Dež ves čas, občasno nalivi, tudi toča, mraz … le dobra ekipa 
in neskončna trma lahko v takih razmerah pomagata, da člo-
vek pride do cilja. 

Kar polovica tekmovalcev je odstopila, med temi tudi lan-
ski zmagovalec dirke. In za piko na i v takih razmerah rada 
poči še guma. Tomažu in ekipi sta se pripetila kar dva dvojna 
“gumi defekta”. V pol ure so bile predrte štiri zračnice na obeh 
kolesih. No, da se potna knjiga in navigacija skregata, ni nič 
kaj posebnega …

Kljub ekstremno zahtevnim razmeram je nekaj tekmo-
valcev odstopilo šele potem, ko so bili že čisto na koncu 
s svojimi močmi. Nekateri sploh niso imeli svoje ekipe in 
enega takega, ki bi sicer sredi neizprosne narave tenko pi-
skal. Tomaževa ekipa je v varno zavetje spremljevalnega vo-
zila sprejela izčrpanega švicarskega tekmovalca s startno 
številko 40, ga oskrbela in ga varno pripeljala do cilja. Ob 
takih življenjskih izkušnjah se pišejo najlepše zgodbe, skle-
pajo se posebne prijateljske vezi. Za to nesebično dejanje in 
športno potezo so organizatorji dirke Tomažu in ekipi dali 
priznanje za “Fair play”.

Še posebej hud je bil zadnji vzpon na nadmorsko višino 
1300 m (nekaj deset metrov pod mejo snežnih padavin) in 
spust za več kot 1000 metrov, na 250 m – tako zelo, da so To-
maža morali »plastificirati« z gospodinjsko folijo, da so tako 
preprečili podhladitev. Tudi to je pomagalo, da je čez dobrih 
70 km zapeljal čez ciljno črto. 818 km je v ekstremnih vremen-
skih razmerah premagal v 40 urah in 13 minutah ter na koncu 

zasedel 17. mesto v skupni razvrstitvi in 7. mesto v svoji kate-
goriji. Na dirki sta se odlično odrezala tudi preostala Slovenca, 
saj je Marko Baloh dosegel 3. mesto, Boris Praznik pa 5. mesto 
skupno in v svoji kategoriji.

Klobuk dol in iskrene čestitke za tolikšno vzdržljivost in 
trmo! Seveda brez odlične ekipe tega dosežka ne bi bilo. Zah-
vale zato Janezu Ažmanu iz Mozirja, Mihi Zalarju z Jezerske-
ga in Niku Pintariču iz Celja ter trenerju Eriku Rosensteinu iz 
Rečice ob Savinji. Posebna zahvala za pomoč pri pripravi in iz-
vedbi tega velikega podviga gre tudi ekipi 24alife (www.24ali-
fe.com). Pika na i pa je bila navijaška ekipa: partnerka Tanja 
Kos, hčerka Ajda Novak, Draga Novak, Marko Trkman, Zoran 
Dimitrijevič in Sandra Hlevnjak.

Ekstremno zahtevna dirka, ki so jo zaznamovale avanture 
in življenjske preizkušnje posameznikov, je le del velike in lepe 
zgodbe, ki jo pišejo kolesarji. In doživeto šteje največ. Vpraša-
nje, ali gre pri takih dosežkih za vztrajnost zaradi kolesarjenja 
ali za kolesarjenje zaradi vztrajnosti, je povsem odveč. Glavno 
besedo ima kolo …

Boža H.

Del Tomaževe ekipa od leve proti desni: Tomaž Novak, Niko Pintarič, Janez Ažman, 
Tanja Kos, Ajda Novak. (Foto: iSportFoto)
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Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim

PESTRO DOGAJANJE  
V APRILU IN MAJU

Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim 
čez leto prireja kar nekaj sedaj že tradi-
cionalnih prireditev. Takšna je tudi po-
stavitev mlaja. V sredini meseca aprila 
so člani društva podrli smreko za mlaj, 
ki so jo na zadnji aprilski dan uspešno 
postavili. Mlaj se je postavljal ‚na roke‘, z 
žavri in piknami. Takšnega načina dvi-
govanja se ne vidi pogosto, sploh pa ne 
pri tako visokih mlajih. Zanimiva je bila 
tudi stava za gajbo piva pred postavi-
tvijo mlaja. Moški so skušali čim bolj 
natančno uganiti dolžino mlaja, zma-
govalec pa je po merjenju pravilno dol-
žino zgrešil za zgolj deset centimetrov. 
Malo manj kot 30 metrov visok mlaj je 
27 moških dvigovalo okoli dve uri, saj 
sta pri tem zelo pomembna usklajenost 

in upoštevanje navodil zgolj ene osebe. 
Vrh mlaja so okrasile članice društva z 
vencem iz zelenja in z okraski.

Vsako leto se člani društva odpravi-
mo tudi na izlet. 8. maja smo se odpra-
vili v Prekmurje. Naši izleti so vedno 
poučni, ker pa smo konjerejsko društvo, 
brez konjev seveda ne gre. Ogledali smo 
si arhitekturno zanimivost – Plečnikovo 
cerkev v Bogojini in Eko-socialno kme-
tijo Korenika v Šalovcih. Tu zaposlujejo 
težje zaposljive skupine ljudi in pride-
lujejo različne vrste poljščin, ki jih tudi 
prodajajo. Voden ogled smo imeli po 
najobsežnejšem grajskem kompleksu 
na Slovenskem – po gradu Grad v kra-
ju Grad. Zaključek je bil v western stilu. 
Na ranču Dravinja v Slovenskih Konji-
cah smo se vrnili v čase kavbojcev, ob-
čudovali skupna ležišča na senu in sav-
no v hlevu. Idealna sprostitev za ljudi, 
željne odklopa od vsakdanjega življenja.

Zadnjo nedeljo v maju pa smo v na-
šem društvu po nekaj letih premora 
ponovno organizirali konjenico. Spo-
znavanje okolice s konjskega hrbta in 

druženje konjenikov ima res svoj čar. 
Udeležilo se jo je dvanajst konjenikov. 

Večina je bila iz laške občine, malo manj 
kot polovica pa iz domačega društva. 
Zelo nas veseli, da sta se povabilu od-
zvala tudi dva člana Kumske konjenice 
in članica Konjeniškega kluba Velenje. 
Morda se zdi, da okoli 16 kilometrov 
dolga pot ni bila preveč naporna, ven-
dar je imela precej vzponov in spustov. 
Vreme nam je dobro služilo, družba pa 
je bila tako ali tako vrhunska. Še posebej 
bi se zahvalili družini Topole, pri kateri 
smo imeli eno od postojank in ki nas je 
pogostila z odličnimi domačimi dobro-
tami. 

Bralce Laškega biltena lepo vabimo 
k ogledu naše FB strani, kjer redno ob-
veščamo o dogodkih v našem društvu 
in jih pospremimo s fotografijami. Vlju-
dno vabljeni k spremljanju.

Stanka Hrastnik 
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OPERATIVNA VAJA ČLANIC 
GASILSKE ZVEZE LAŠKO

»Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je 
brez smisla,« je stavek, s katerim je Gorazd Kunšek nagovoril 
gasilke GZ Laško, ki smo se zbrale 10. aprila  v Jurkloštru na 
operativni vaji članic na temo Gozdni in travniški požari.

Najprej nam je predstavnik Bonpet systems predstavil nji-
hove gasilne sisteme, ki so primerni tudi za montažo v kuhinji, 
kjer se v primeru, da zagori pozabljeno kosilo na štedilniku, 
sami aktivirajo in pogasijo požar.

V nadaljevanju sta gasilca Rok Bezamovski in Gorazd Kun-
šek, člana PGD Jurklošter, teoretično predstavila gašenje trav-
niških in gozdnih požarov, sledila pa je še praktična predsta-
vitev načinov gašenja travniškega požara.

Na koncu smo izvedli še praktično operativno vajo – trav-
niški požar, kjer smo gasilke članice z metlami, naprtnjačami, 
izpihovalnikom in z vodo (visokim tlakom) pogasile travniški 
požar. Vajo si je ogledal tudi predsednik GZ Laško tov. Jože 
Rajh, ki je po končani vaji gasilke tudi nagovoril.

Delovno dopoldne smo gasilke zaključile s pogostitvijo in 
druženjem. Na tem mestu se najlepše zahvaljujem vsem čla-
nom PGD Jurklošter, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi 
vaje. 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč. 

Ksenja Cizl, PGD Jurklošter

Za organizacijo in izvedeno vajo se v imenu Gasilske 
zveze Laško, Komisije za delo s članicami, zahvaljujem 
PGD Jurklošter in vsem sodelujočim gasilkam.

Martina Dornik Snoj

IZOBRAŽEVANJE GASILCEV NA 
POLIGONU EHO

Da je nadgrajevanje znanja pomembno za uspešno in varno 
delo, se zavedajo gasilci, ki so se letos že četrtič zbrali na po-
ligonu EHO na Breznem, kjer je v organizaciji izobraževalne 
skupine Gasilske zveze Laško potekal t. i. Technical Day. »Za 
operativce je to izredno pomemben dan, saj se na usposablja-
nju gasilci spoznavajo s posameznimi nevarnostmi in posa-
mezno tehniko pristopa in reševanja,« je povedal poveljnik 
GZ Laško Vekoslav Špiler in dodal, da se je tudi zaradi izo-

braževanja stanje operativne pripravljenosti bistveno dvigni-
lo. Predsednik GZ Laško Jože Rajh je pojasnil, da se na izobra-
ževanju poskušajo ustvariti pogoji, ki bi bili čim bolj podobni 
resničnim intervencijam.  

Gasilcem iz GZ Laško so se pridružili kolegi iz Radeč in Lu-
kovice, skupaj se jih je 39 ob pomoči inštruktorjev izobraže-
valo na treh delovnih točkah – reševali so ujeto osebo v vozilu 
ob naravni nesreči, ki je razkrila tudi streho, gasilci pa so se pri 
tem spoznavali z delom na strehi in vrvno tehniko. Na tret-
ji delovni točki so prisluhnili še osnovam gorenja in gašenja. 
Sicer pa so gasilci izbraževanje izkoristili tudi za druženje ter 
medsebojno povezovanje in izmenjavanje izkušenj.

Na terenu se gasilci predvsem v primeru naravnih nesreč  
večkrat  srečajo s podobnimi  primeri. Pri tem pomočnik po-
veljnika za strokovno izobraževanje in usposabljanje Gašper 
Klemenc pojasnjuje, da tudi nesreče s terena vplivajo na izo-
blikovanje programa za izobraževanje na Breznem. »Naravne 
nesreče se zgodijo poredko, ko pa do njih pride, so zelo hitre 
in nevarne. Tako dobimo veliko motivov za nadgranjo izobra-
ževanja v občini Laško,« še dodaja Klemenc.

Obiskovalci so si na Breznem lahko ogledali še predstavitev 
gasilske mladine, se preizkusili v gašenju z gasilniki in se pred-
vsem družili z gasilci – mogoče je pa tehnični dan koga tudi 
prepričal, da se pridruži gasilskim vrstam. 

N. T.
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Tudi v letošnjem letu smo se tekmovalci iz ZŠAM Laško 
9. 4. 2016 v Ločici ob Savinji pomerili z ostalimi združenji v 
znanju cestno prometnih predpisov in spretnostni vožnji. Za 
razliko od prejšnjih let, ko smo bili pod okriljem Zveze ZŠAM 
Slovenije in v celjsko-zasavski regiji, smo zdaj člani v novi Ne-
odvisni zvezi združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije 
(NZZŠAMS) s sedežem v Ločici ob Savinji. Na tem naslovu 
ima svoj sedež ZŠAM Savinjske doline, ki je bila organizator 1. 
državnega tekmovanja. 

Čeprav nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, se nas je 
zbralo kar lepo število iz različnih združenj, pridružili pa so se 
nam tudi nekateri posamezniki. Naši tekmovalci so se pome-
rili v znanju cestno prometnih predpisov, spretnostni vožnji 
do 5 ton, nad 5 ton in avtobusa. Sodelovali smo tudi s štirimi 
sodniki. 

Kot posamezniki so naši člani osvojili pokal v spretnostni 
vožji do 5 ton in nad 5 ton ter tako skupaj osvojili 2. mes-
to, za kar se vsem nastopajočim iskreno zahvaljujemo in jim 
čestitamo, vas pa pozdravljamo s šoferskim pozdravom: Sreč-
no vožnjo! David Ožek, tajnik ZŠAM Laško

Policijska postaja Laško

ZAVARUJTE SVOJ DOM 
IN VOZILO PRED 
VLOMOM IN KRAJO

Prihaja čas dopustov in s tem pove-
zane daljše odsotnosti od doma. Ko se 
odpravite od doma, preverite, da ste za-
prli vsa okna in zaklenili vsa vrata. Če 
ste odsotni dalj časa, poskrbite, da bo 
oseba, ki ji zaupate, varno skrbela za vaš 
dom. Pri tem ne zastirajte oken do kon-
ca, ne spuščajte rolet ali žaluzij, ne ure-
jajte okolice hiše na način, da bo delo-
valo kot da vas ni doma. Če je možno, 
naj občasno v notranjosti hiše ali stano-
vanja gori luč, kar dodatno daje vtis, da 
je nekdo doma. Storilci kaznivih dejanj, 
predvsem vlomov v stanovanja in sta-
novanjske hiše, izkoristijo ravno nave-
dene okoliščine in izvršijo vlom. Pred 
tem si navadno situacijo ogledajo, zato 
previdnost in pozornost, kaj se dogaja v 
okolici vaše in sosednje hiše, ne bo od-
več. 

V kolikor zaznate t. i. »sumljive« oko-
liščine, si poskušajte te zapomniti in jih 
čim prej posredovati na najbližjo poli-
cijsko postajo (Policijska postaja Laško 
03 734 48 30) ali na številko 113.

Pri tem je prav tako zelo pomembno, 
da se v stanovanjskih blokih, kjer ima-
te urejen vstop v blok preko domofona, 
prej prepričate, komu in zakaj ste vrata 

odprli in ne odpirate vrat zgolj ob zvo-
njenju. Prepričajte se in naj vam ne bo 
odveč vprašati kdo je, kam želi, zakaj 
ipd. Storilci kaznivih dejanj izkoristijo 
ravno navedeno in na tak način vsto-
pijo v notranjost bloka ter nato izvršijo 
vlom v stanovanje, za katerega se pred 
tem prepričajo, da je prazno oz. v njem 
takrat ni nikogar.

V kolikor ugotovite, da je bilo pri vas 
vlomljeno, v nobenem primeru ne vsto-
pajte v notranjost, saj se lahko tam še 
vedno zadržuje storilec, ki ne bo izbiral 
sredstev, da bo ostal neznan, prav tako 
pa lahko z samim vstopom uničite vse 
sledove kaznivega dejanja.

Kako lahko sami najbolj poskrbimo 
za zaščito svojega vozila pred vlomom, 
tatvino in nepotrebnim poškodova-
njem?

Najprej je treba vedeti, da storilci iz-
birajo manj zaščitena vozila, v katerih že 
vnaprej vidijo vrednejše stvari, zato te 
priložnosti ne ponujajte nepridipravom. 
Za varnost svojega vozila lahko storite 
največ sami, zato …
– ne parkirajte na nerazsvetljenih uli-

cah in parkiriščih;
– nikoli ne puščajte tehničnih ali dru-

gih vrednejših predmetov (zlatnine, 
denarnic, bančnih kartic, mobilnih 
telefonov, torbic, računalnikov, po-
slovnih kovčkov …) na vidnih mes-
tih v vozilu;

– ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna 
in vrata ter obvezno zaklenite vozilo 
(preverite prtljažnik, pokrov posode 

za gorivo). Če imate vgrajeno alar-
mno napravo, jo vključite;

– če je možno, vzemite s sabo snemljivo 
ploščico avtoradia in je ne puščajte v 
vozilu na t. i. skritih mestih;

– nikoli ne puščajte ključa v kontaktni 
ključavnici, tudi če zapustite vozilo le 
za hip. Storilec lahko vlomi v vaše vo-
zilo v manj kot 30 sekundah;

– če je le mogoče, ne puščajte ključev v 
avtomobilu brez nadzora (avtopralni-
ce, servisi …). Preprečili boste pona-
redek ključev in tatvino vozila;

– če imate možnost, v vozilo vgradi-
te kvalitetno alarmno napravo z blo-
kado motorja ali dodatno mehansko 
volansko ključavnico.

V primeru, da je bilo v vaše vozilo 
vlomljeno in pogrešate določene pred-
mete, vam svetujemo, da se ničesar ne 
dotikate ali premikate, saj je storilec 
morda pustil kakšno sled, po kateri bo 
lažje odkrit. O vlomu obvestite najbližjo 
policijsko postajo ali pokličite 113.

To so le nekateri načini, kako zavaro-
vati vaš dom in vozilo. Zavedati se mo-
rate, da lahko le s pravilnim ravnanjem 
in relativno majhnimi stroški sami ob-
čutno zmanjšate možnosti brezobzir-
nim vlomilcem in tatovom.

Zaposleni na Policijski postaji Laško 
vam želimo miren dopust in brezskrbne 
poletne dni. 

Robert Bezamovski,  
vodja policijskega okoliša

ZŠAM LAŠKO NA 1. DRŽAVNEM TEKMOVANJU NEODVISNE ZVEZE ZŠAM 
SLOVENIJE
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OBVESTILA IN OGLASI 

Kum-ERJAVEC k.d. Laško /  
Alenka Erjavec

25 let tradicije prevajanja in poučevanja tujih jezikov

ANGLEŠKI, NEmŠKI,  
ITALIJANSKI in ŠPANSKI JEZIK

za odrasle, mladino, šolske in predšolske otroke

– individualne ure in učne ure v skupinah
– učne skupine v osnovni šoli (kot celoletna  

obšolska dejavnost)
– pomoč pri učenju (inštrukcije)
– nadgradnja že pridobljenega znanja
– učne ure konverzacije
– izboljšanje osnovnošolskega znanja pred vstopom  

v srednjo šolo
– priprava na različne izpite (certifikate, maturo,  

popravne izpite)
– izposoja leposlovne literature v tujih jezikih
– prevod leposlovnih in strokovnih besedil
– simultano prevajanje 

Programi potekajo tudi v času počitnic.

Info: Alenka Erjavec / 041 604 061  
ali v pisarni v Kulturnem centru Laško.

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE, ki de-
luje v občinski zgradbi na Mestni ulici 2 v Laš- 
kem, je od 1. junija dalje organizirano po sis-
temu naročanja.  

V kolikor imate za svetovalce kakšno vpra-
šanje, lahko pokličete na tel. št. 031 727 394 in 
se dogovorite za termin.

Obveščamo vas, da FINANČNA PISAR-
NA LAŠKO na lokaciji Mestna ulica 2, 
3270 Laško, v juliju in avgustu 2016 ne 
bo poslovala.

Zavezanci lahko vse informacije v zvezi z izpol-
njevanjem svojih davčnih obveznosti dobijo tudi na 
sedežu Finančnega urada Celje, Aškerčeva ulica 12, 
3000 Celje in na spletni strani www.fu.gov.si. Kon-
taktni podatki Finančnega urada Celje – telefon: 03 
422 33 00, telefaks: 03 422 38 90 in e-pošta: ce.fu@
gov.si.

Košnja na Lisci
sobota, 9. julij 2016, ob 16. uri

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

GARDALAND –  
NORA CENA!!!
25. 6. 2016, 27. 8. 2016 
CENA: 52 €

PLITVIČKA JEZERA – NORA CENA!!! 
25. 6. 2016, 27. 8. 2016
CENA: 39 € (odrasli), 32 € (otroci)

BENETKE –  
NORA CENA!!!
25. 6. 2016, 27. 8. 2016
CENA: 42 €

VIŠARJE 
15. 8. 2016, CENA: 49 €

Na počitnice z avtobusom:
OTOK RAB – APP GRCE 
25. 6.–2. 7. 2016, CENA: 285 €

OTOK KORČULA – KORČULA,  
HOTEL BON REPOS ***
11. 9.–18. 9. 2016, CENA: 380 €

KOPANJE V IZOLI
Vsak četrtek od 30. 6. 2016 dalje.
CENA: 15 €

INFORMACIJE IN  
REZERVACIJE:  
T: 08 205 36 05,  
M: 051 668 700,  
E: mmtours@siol.net,  
www.mmtours.si

UGODNOSTI  
V WELLNESS CENTRU AMALIJA
Masaža stopal ali glave ali hrbta  

na bazenu (15 min)  
+ osvežilna pijača (2 dcl) 

Promocijska cena: 18 €

4-urna vstopnjica za bazen  
+ ponudba iz bazenskega bara 

(hamburger klasik + točeno  
svetlo pivo, 3 dcl) 

Cena (pon-pet): 12,50 € 
Cena (sob, ned, prazniki): 14,50 €

4-urna vstopnjica za bazen  
+ ponudba iz bazenskega bara  

(pomfri + brezalkoholna pijača, 2 dcl) 
Cena (pon-pet): 11 € 

Cena (sob, ned, prazniki): 13 €

Samoporjavitveni tretma (40 min) 
Privoščite si samoporjavitveno nego s  

100 % naravnim pilingom in Eco by Sonya 
Invisible samoporjavitveno kremo. 
Cena tretmaja za celotno telo: 45 €

AKTUALNI DOGODKI
AQUA DISCO NIGHT 
Večerna zabava na bazenu  

z zapeljivimi disco ritmi. 
Vsako 1. soboto v mesecu

VADBA “INDIAN BALANCE”  
INDIAN BALANCE® združuje edinstvene 

tradicionalne ugotovitve avtohtonih  
ameriških Indijancev s sodobnimi tehnikami 

kinematike in dinamike telesa. 
23. 7. in 24. 7., 6. 8. in 7. 8.,  

20. 8. in 21. 8. 2016

FITNES ZUMBA  
vsak torek ob 18. uri do konca avgusta  

Cena obiska: 4 € 
Mesečna karta (4 obiski): 14 €

  
info@rimske-terme.si | 03 574 2011

WWW.RIMSKE-TERME.SI
WWW.FACEBOOK.COM/RIMSKE.TERME

KOSILA OD 12. DO 17. URE 
V A LA CARTE RESTAVRACIJI SOFIJA 

3-hodni meni (juha, glavna jed, sladica) 
za samo 12 € na osebo

Sprejemamo naročila 
za slavnostne torte in pecivo.

IMATE TEŽAVE S HRBTENICO?
VAS BOLI KRIŽ? SE TEŽKO GIBATE?

Samoplačniška zdravstvena  
posvetovalnica v Rimskih termah.

Z vami bodo priznani  
specialisti medicine.

Informacije in rezervacije:  
03 574 2011 | booking@rimske-terme.si

VROČE POLETJE V RIMSKIH TERMAH VROČE POLETJE V RIMSKIH TERMAH 

RIMSKE TERME
Toplice 10

3272 Rimske Toplice

IZOBRAŽEVANJE  
ODRASLIH LAŠKO

Za šolsko leto 2016/17 že sedaj vabimo k vpisu v naslednje 
srednješolske programe za odrasle: 

• 3-letni programi (SPI): gastronom hotelir, bolničar negovalec, 
oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih instalacij, trgovec

• 4-letni programi (SSI): ekonomski tehnik, strojni tehnik, 
predšolska vzgoja

• poklicno-tehniško izobraževanje (3+2 oz. PTI): ekonomski 
tehnik, strojni tehnik, tehnik varovanja in gastronomski tehnik

• poklicni tečaj (PT): ekonomski tehnik, predšolska vzgoja  

Organiziramo in izvajamo tudi:
• usposabljanje in postopke za pridobitev nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij (NPK),
• tečaje in seminarje za prosti čas in osebno rast,
• tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, tečaje komunikacije in
• različna usposabljanja za delo.

Obiščite nas in skupaj bomo izbrali pravo izobraževanje za vašo 
uspešno poklicno pot.

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 



Poletni skok v bazene Thermane Laško

www.thermana.si 
info@thermana.si | 080 81 19

Poletje v Thermani

9. in 10. 7. 2016
Ogrevanje pred veliko laško prireditvijo Pivo&Cvetje 2016! 
To ne bo klasičen vikend. To bo vikend, ko se bo vse vrtelo okoli 

svetovno znanega laškega hmeljskega napitka!
Za zabavo za najmlajše bodo poskrbeli 

Thermanini animatorji in Vodomček.

IBX STORITVE NEGE 
ROK IN NOG
Naj vam bodo cilj zdravi, čvrsti nohti, saj le takšni bodo lahko 
zdržali permanentne lake dlje časa. Da jih bi zaščitili in s tem 
preprečili njihovo izsušitev zaradi odstranjevanja permanentnih 
lakov VEDNO nanesite IBX! Ne glede na to ali so nohti v dobrem 
stanju... saj čez nekaj časa ne bodo več.

IBX naj postane stalnica 
ob permanentnem lakiranju!

THERMANIN PIVO FEST

19. 6. 2016 od 11. ure dalje

zabava z 
Mr. Andy 
DJ-jem

nastopi 
plesnih 
skupin

bogate 
nagradne 

igre
pestra 

animacija

NOVOST v Wellness 
Spa Centru

Ogrevanje pred veliko laško prireditvijo Pivo&Cvetje 2016! 
To ne bo klasičen vikend. To bo vikend, ko se bo vse vrtelo okoli 



Občinska uprava

Priprave na že dvainpetdeseti festival 
Laško Pivo in cvetje 2016 so v zaključni 
fazi. Po lanskem rekordnem letu v 
vseh pogledih letos ambicije niso nič 
manjše. Ob res bogatem glasbenem 
programu, vrsti aktivnosti in zanimivostih 
etnografskega ter hortikulturnega 
programa, športu in zabavi, bo letos za 
goste kar nekaj prijetnih sprememb. 
Nadgrajena bo kulinarična ponudba, ki jo 
organizatorji v sodelovanju s ponudniki 
želijo v večji meri oblikovati v skladu 
z značilnostmi lokalne oz. slovenske 
kuhinje. Organizatorji bodo gostom 
ponudili bogat nabor tradicionalnih 
in unikatnih vrst piva, cena letošnjega 
festivalskega vrčka pa bo 2 evra.

Zelena barva 
prevladuje
Več poudarka na festivalu bo namenjeno 
tudi ohranjanju našega okolja. Do 
sedaj edinemu »zelenemu« odru Club 
na občinskem dvorišču, ki je v celoti 
opremljen z LED tehnologijo, bodo z 

varčno energijo opremljeni tudi ostali odri. 
Laško Pivo in cvetje bo tako edini festival 
v Sloveniji, opremljen s popolnoma okolju 
prijaznimi viri energije. 

Edini festival, ki daje 
poudarek kulturni in 
zgodovinski dediščini 
lokalnega okolja
Bogat nabor zanimivosti iz zgodovine, 
lokalne kulture in hortikulture je 
posebnost festivala Laško Pivo in cvetje, 
kar mu daje poseben ton in spretno 
prepleta nekdanje lokalno življenje s 
sedanjostjo. Program ustvarja okoli tisoč 
članov različnih kulturnih, hortikulturnih, 
športnih in drugih društev v Laškem 
in okolici. Tudi letos bo to festivalsko 
dogajanje še posebej bogato na zaključni 
dan, v nedeljo, ko bodo festivalski gostje 
priča čisto pravi ohceti po starih šegah, 
izvrstni paradi pivovarskih starodobnikov 
ter prikazu nekdanjega življenja v kraju. 

Letos več slovenske 
identitete
Glasbeni program je gotovo najbolj 
pester med vsemi slovenskimi festivali, 
saj ponuja mnoge glasbene zvrsti, 
od popa do rocka, latino ritmov, 
muzikala in elektronske plesne glasbe, 
do narodnozabavne in glasbe za 
otroke. V letošnjem letu bodo latino 
ritmi s poudarkom na brazilskih, saj 
organizatorjem ni ušlo niti dejstvo, da se 
le 19 dni po zaključku festivala pričnejo 
31. poletne olimpijske igre moderne 
dobe v Riu de Janeiru. Program ponuja 
mednarodno dimenzijo s prepoznavnimi 
tujimi imeni, ob tem pa je usmerjen 
v gradnjo prepoznavnosti slovenske 
glasbene identitete skozi vse glasbene 
zvrsti. Organizatorji so se potrudili, da 
dogajanja na odrih pričnejo in zaključijo 
domači izvajalci. 

Tudi letos več kot
60 glasbenih dogodkov 

za vse generacije

Spoštovane Laščanke in Laščani,

BODI DEL DOBRE ZABAVE!
14.—17.  JULIJ 2016letos vas že dvainpetdesetič vabimo na 

edinstven glasbeno – turistični dogodek, 
ki postavlja Laško na zemljevid največjih 
festivalskih mest v regiji. Vabimo vas, 
da se pridružite množici ljubiteljev 
Laškega, ki pridejo k nam v goste, saj je tu 
doma dobra glasba, gostitelji odgovorno 
skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine, 
kreiramo hortikulturno umetnost in s 
ponosom predstavljamo začetke naše 
pivovarske dejavnosti. K nam pridejo z 
vseh koncev Slovenije in zamejstva, ker 
so v dobri družbi, ob dobri hrani in z 
najboljšo pijačo, ob tem pa so obdani s 
pozitivnimi doživetji in vsako leto kakšno 
dobro novostjo. Tako bomo letos še bolj 
osredotočeni na trajnostno ravnanje 
glede energije in embalaže. Laško Pivo 
in cvetje je vsako leto zakladnica novih 
zgodb, zvezd, doživljajev, novih zasebih 
in poslovnih zvez in povezav. Pivovarna 
Laško pa v teh zgodbah ostaja edini 
sopotnik treh stoletij v našem prostoru 
in tudi letos vas z dnevom odprtih vrat 
Pivovarne Laško že dan pred otvoritvijo 
festivala vabimo, da vstopite v naš svet. Z 
velikim veseljem vas bomo pričakovali v 
sredo, 13. julija, od 14.ure dalje.

Laško Pivo in cvetje 
pripada vsem, ki ga 
soustvarjajo
Pogosto poudarjam, da Pivo in cvetje ni le 
orodje in kanal trženja blagovnih znamk 
Pivovarne Laško. Večji in pomembnejši 
ko je, bolj postaja festival vseh, ki ga 
obiskujete, soustvarjate in na njem 
sodelujete. Festival je najpomembnejši 
praznik prebivalcev Laškega, ki prek 
svojih lokalnih kulturnih, športnih, 
hortikulturnih in drugih društev skozi več 
mesecev priprav živite zanj. Laško Pivo 
in cvetje je največji dogodek, na katerem 
lahko manifestirate svojo predanost in 
ustvarjalnost. Prav ta del festivala loči 
Pivo in cvetje od drugih v regiji. Festival je 
tržna priložnost tudi za številne domače 
gostince in trgovce, ki se tradicionalno 
vračajo in predstavljajo svoje kulinarične 
dosežke ali prodajne artikle. Že več kot 
pol stoletja je zbirališče ljubiteljev cvetja, 
glasbe in dobre družbe, zato je marsikje 
vključen v koledar družinskih izletov.

Glasba z vseh 
kontintentov –
a tudi več slovenske 
identitete
Izjemna vrednota festivala ostaja njegov 
glasbeni program, ki je naravnan tako, 

da razveseljuje vse generacije in prav 
vse ljubitelje dobre glasbe, ne glede na 
najljubšo zvrst. Laško Pivo in cvetje je 
izjemen mednarodni glasbeni dogodek, 
saj njegovo vsebino vsako leto oblikuje 
dobršen del glasbenih ustvarjalcev z vseh 
koncev sveta. Tudi letos bo tako, vendar 
bomo namenili več časa in več prostora 
tudi domačim izvajalcem. Ti  bodo tako 
vsak dan pričeli z glasbenimi nastopi 
na naših odrih, zaupali pa smo jim tudi 
zaključni program.
Hvala vsem sodelavcem, ki ste prevzeli 
operativno vodenje in pripravo festivala, 
hvala vsem Laščanom in Laščankam 
za gostoljubje in skrbno pripravljene 
etnografske, hortikulturne, športne in 
zgodovinsko zaznamovane dogodke. 
Hvala pa že vnaprej vsem obiskovalcem, 
ki boste tudi letos napolnili laške ulice 
in poskrbeli, da festival dobi svojo dušo. 
Hvala in nasvidenje v Laškem!

Matej Oset, 
član uprave Pivovarne Laško in predsednik 
organizacijskega odbora

Pred letošnjim, že 52. festivalom 
Laško Pivo in cvetje, smo se o 
najpomembnejšem dogodku v 
Laškem na kratko pogovorili 
tudi z županom občine Laško 
gospodom Francem Zdolškom.

1. Kako ocenjujete razvoj festivala 
zadnjih nekaj let, ko na nek način 
spreminja svojo nekdanjo identiteto, in 
njegovo vpetost v lokalno kulturno, 
glasbeno in družabno življenje?

V zadnjih petih letih je prireditev Pivo 
in Cvetje pod organizacijsko taktirko 
Pivovarne Laško in Občine Laško dosegla 
višji nivo tako pri glasbenem programu 
kot pri ostali ponudbi. V programu je 
velik poudarek na kulturni in etnološki 
dediščini. Festival postaja osrednji 
vseslovenski družabni dogodek, prireditev 
za vse generacije in glasbene okuse.

2. Od lani se je v Pivovarni Laško 
zgodila pomembna lastniška sprememba. 

Ali to dejstvo kakorkoli vpliva na 
vaše pogovore in organizacijsko 
sodelovanje?

Občina in pivovarna kljub spremembi 
lastništva dobro sodelujeta, tako pri 
pripravi programa kot pri prostorsko 
finančnih vprašanjih glede organizacije 
festivala. Ključni ljudje v organizacijskem 
odboru ostajajo isti. Tradicionalno dobro 
pri organizaciji prireditve in v programu 
sodelujejo naša društva. Novi lastniki 
pivovarne so v ime festivala vključili Laško, 
kar predstavlja dodano vrednost z vidika 
promocije blagovne znamke in našega 
kraja. 

3. Glasbeni del festivala ima letos 
več slovenske identitete, še vedno pa 
ostaja z močno mednarodno zasedbo 
s praktično vsega sveta. Tudi vi 
ocenjujete, da gre za kombinacijo, ki 
pripelje v Laško še kakšnega ljubitelja 
glasbe več, saj je program oblikovan za 
vse generacije?

Slovenska identiteta v glasbenem delu 
festivala je priložnost tako za uveljavljene 
domače skupine in posameznike kot 
tudi za mlade in neuveljavljene glasbene 
izvajalce. Znani glasbeniki s praktično 
vsega sveta pa predstavljajo magnet za 
glasbene sladokusce in poznavalce. Če to 
združimo s širokim izborom glasbenih 
zvrsti dobimo res privlačno ponudbo za 
vse generacije, zato sem prepričan, da bo 
ta kombinacija privabila veliko ljubiteljev 
glasbe.

4. Za konec Vas prosimo za Vaše povabilo 
vsem bralcem Laškega biltena na 
festival. Hvala lepa!

Vsi občani in občanke vljudno vabljeni 
že v sredo na tradicionalno večerno 
srečanje občanov, ki predstavlja nekakšen 
uvod v štiridnevno festivalsko dogajanje. 
Zagotovo se bomo srečali tudi na katerem 
od drugih dogodkov.  Prijazno dobrodošli.

Franc Zdolšek,
župan Občine Laško

www.pivoincvetje.si
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Občinska uprava

Priprave na že dvainpetdeseti festival 
Laško Pivo in cvetje 2016 so v zaključni 
fazi. Po lanskem rekordnem letu v 
vseh pogledih letos ambicije niso nič 
manjše. Ob res bogatem glasbenem 
programu, vrsti aktivnosti in zanimivostih 
etnografskega ter hortikulturnega 
programa, športu in zabavi, bo letos za 
goste kar nekaj prijetnih sprememb. 
Nadgrajena bo kulinarična ponudba, ki jo 
organizatorji v sodelovanju s ponudniki 
želijo v večji meri oblikovati v skladu 
z značilnostmi lokalne oz. slovenske 
kuhinje. Organizatorji bodo gostom 
ponudili bogat nabor tradicionalnih 
in unikatnih vrst piva, cena letošnjega 
festivalskega vrčka pa bo 2 evra.

Zelena barva 
prevladuje
Več poudarka na festivalu bo namenjeno 
tudi ohranjanju našega okolja. Do 
sedaj edinemu »zelenemu« odru Club 
na občinskem dvorišču, ki je v celoti 
opremljen z LED tehnologijo, bodo z 

varčno energijo opremljeni tudi ostali odri. 
Laško Pivo in cvetje bo tako edini festival 
v Sloveniji, opremljen s popolnoma okolju 
prijaznimi viri energije. 

Edini festival, ki daje 
poudarek kulturni in 
zgodovinski dediščini 
lokalnega okolja
Bogat nabor zanimivosti iz zgodovine, 
lokalne kulture in hortikulture je 
posebnost festivala Laško Pivo in cvetje, 
kar mu daje poseben ton in spretno 
prepleta nekdanje lokalno življenje s 
sedanjostjo. Program ustvarja okoli tisoč 
članov različnih kulturnih, hortikulturnih, 
športnih in drugih društev v Laškem 
in okolici. Tudi letos bo to festivalsko 
dogajanje še posebej bogato na zaključni 
dan, v nedeljo, ko bodo festivalski gostje 
priča čisto pravi ohceti po starih šegah, 
izvrstni paradi pivovarskih starodobnikov 
ter prikazu nekdanjega življenja v kraju. 

Letos več slovenske 
identitete
Glasbeni program je gotovo najbolj 
pester med vsemi slovenskimi festivali, 
saj ponuja mnoge glasbene zvrsti, 
od popa do rocka, latino ritmov, 
muzikala in elektronske plesne glasbe, 
do narodnozabavne in glasbe za 
otroke. V letošnjem letu bodo latino 
ritmi s poudarkom na brazilskih, saj 
organizatorjem ni ušlo niti dejstvo, da se 
le 19 dni po zaključku festivala pričnejo 
31. poletne olimpijske igre moderne 
dobe v Riu de Janeiru. Program ponuja 
mednarodno dimenzijo s prepoznavnimi 
tujimi imeni, ob tem pa je usmerjen 
v gradnjo prepoznavnosti slovenske 
glasbene identitete skozi vse glasbene 
zvrsti. Organizatorji so se potrudili, da 
dogajanja na odrih pričnejo in zaključijo 
domači izvajalci. 

Tudi letos več kot
60 glasbenih dogodkov 

za vse generacije

Spoštovane Laščanke in Laščani,

BODI DEL DOBRE ZABAVE!
14.—17.  JULIJ 2016letos vas že dvainpetdesetič vabimo na 

edinstven glasbeno – turistični dogodek, 
ki postavlja Laško na zemljevid največjih 
festivalskih mest v regiji. Vabimo vas, 
da se pridružite množici ljubiteljev 
Laškega, ki pridejo k nam v goste, saj je tu 
doma dobra glasba, gostitelji odgovorno 
skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine, 
kreiramo hortikulturno umetnost in s 
ponosom predstavljamo začetke naše 
pivovarske dejavnosti. K nam pridejo z 
vseh koncev Slovenije in zamejstva, ker 
so v dobri družbi, ob dobri hrani in z 
najboljšo pijačo, ob tem pa so obdani s 
pozitivnimi doživetji in vsako leto kakšno 
dobro novostjo. Tako bomo letos še bolj 
osredotočeni na trajnostno ravnanje 
glede energije in embalaže. Laško Pivo 
in cvetje je vsako leto zakladnica novih 
zgodb, zvezd, doživljajev, novih zasebih 
in poslovnih zvez in povezav. Pivovarna 
Laško pa v teh zgodbah ostaja edini 
sopotnik treh stoletij v našem prostoru 
in tudi letos vas z dnevom odprtih vrat 
Pivovarne Laško že dan pred otvoritvijo 
festivala vabimo, da vstopite v naš svet. Z 
velikim veseljem vas bomo pričakovali v 
sredo, 13. julija, od 14.ure dalje.

Laško Pivo in cvetje 
pripada vsem, ki ga 
soustvarjajo
Pogosto poudarjam, da Pivo in cvetje ni le 
orodje in kanal trženja blagovnih znamk 
Pivovarne Laško. Večji in pomembnejši 
ko je, bolj postaja festival vseh, ki ga 
obiskujete, soustvarjate in na njem 
sodelujete. Festival je najpomembnejši 
praznik prebivalcev Laškega, ki prek 
svojih lokalnih kulturnih, športnih, 
hortikulturnih in drugih društev skozi več 
mesecev priprav živite zanj. Laško Pivo 
in cvetje je največji dogodek, na katerem 
lahko manifestirate svojo predanost in 
ustvarjalnost. Prav ta del festivala loči 
Pivo in cvetje od drugih v regiji. Festival je 
tržna priložnost tudi za številne domače 
gostince in trgovce, ki se tradicionalno 
vračajo in predstavljajo svoje kulinarične 
dosežke ali prodajne artikle. Že več kot 
pol stoletja je zbirališče ljubiteljev cvetja, 
glasbe in dobre družbe, zato je marsikje 
vključen v koledar družinskih izletov.

Glasba z vseh 
kontintentov –
a tudi več slovenske 
identitete
Izjemna vrednota festivala ostaja njegov 
glasbeni program, ki je naravnan tako, 

da razveseljuje vse generacije in prav 
vse ljubitelje dobre glasbe, ne glede na 
najljubšo zvrst. Laško Pivo in cvetje je 
izjemen mednarodni glasbeni dogodek, 
saj njegovo vsebino vsako leto oblikuje 
dobršen del glasbenih ustvarjalcev z vseh 
koncev sveta. Tudi letos bo tako, vendar 
bomo namenili več časa in več prostora 
tudi domačim izvajalcem. Ti  bodo tako 
vsak dan pričeli z glasbenimi nastopi 
na naših odrih, zaupali pa smo jim tudi 
zaključni program.
Hvala vsem sodelavcem, ki ste prevzeli 
operativno vodenje in pripravo festivala, 
hvala vsem Laščanom in Laščankam 
za gostoljubje in skrbno pripravljene 
etnografske, hortikulturne, športne in 
zgodovinsko zaznamovane dogodke. 
Hvala pa že vnaprej vsem obiskovalcem, 
ki boste tudi letos napolnili laške ulice 
in poskrbeli, da festival dobi svojo dušo. 
Hvala in nasvidenje v Laškem!

Matej Oset, 
član uprave Pivovarne Laško in predsednik 
organizacijskega odbora

Pred letošnjim, že 52. festivalom 
Laško Pivo in cvetje, smo se o 
najpomembnejšem dogodku v 
Laškem na kratko pogovorili 
tudi z županom občine Laško 
gospodom Francem Zdolškom.

1. Kako ocenjujete razvoj festivala 
zadnjih nekaj let, ko na nek način 
spreminja svojo nekdanjo identiteto, in 
njegovo vpetost v lokalno kulturno, 
glasbeno in družabno življenje?

V zadnjih petih letih je prireditev Pivo 
in Cvetje pod organizacijsko taktirko 
Pivovarne Laško in Občine Laško dosegla 
višji nivo tako pri glasbenem programu 
kot pri ostali ponudbi. V programu je 
velik poudarek na kulturni in etnološki 
dediščini. Festival postaja osrednji 
vseslovenski družabni dogodek, prireditev 
za vse generacije in glasbene okuse.

2. Od lani se je v Pivovarni Laško 
zgodila pomembna lastniška sprememba. 

Ali to dejstvo kakorkoli vpliva na 
vaše pogovore in organizacijsko 
sodelovanje?

Občina in pivovarna kljub spremembi 
lastništva dobro sodelujeta, tako pri 
pripravi programa kot pri prostorsko 
finančnih vprašanjih glede organizacije 
festivala. Ključni ljudje v organizacijskem 
odboru ostajajo isti. Tradicionalno dobro 
pri organizaciji prireditve in v programu 
sodelujejo naša društva. Novi lastniki 
pivovarne so v ime festivala vključili Laško, 
kar predstavlja dodano vrednost z vidika 
promocije blagovne znamke in našega 
kraja. 

3. Glasbeni del festivala ima letos 
več slovenske identitete, še vedno pa 
ostaja z močno mednarodno zasedbo 
s praktično vsega sveta. Tudi vi 
ocenjujete, da gre za kombinacijo, ki 
pripelje v Laško še kakšnega ljubitelja 
glasbe več, saj je program oblikovan za 
vse generacije?

Slovenska identiteta v glasbenem delu 
festivala je priložnost tako za uveljavljene 
domače skupine in posameznike kot 
tudi za mlade in neuveljavljene glasbene 
izvajalce. Znani glasbeniki s praktično 
vsega sveta pa predstavljajo magnet za 
glasbene sladokusce in poznavalce. Če to 
združimo s širokim izborom glasbenih 
zvrsti dobimo res privlačno ponudbo za 
vse generacije, zato sem prepričan, da bo 
ta kombinacija privabila veliko ljubiteljev 
glasbe.

4. Za konec Vas prosimo za Vaše povabilo 
vsem bralcem Laškega biltena na 
festival. Hvala lepa!

Vsi občani in občanke vljudno vabljeni 
že v sredo na tradicionalno večerno 
srečanje občanov, ki predstavlja nekakšen 
uvod v štiridnevno festivalsko dogajanje. 
Zagotovo se bomo srečali tudi na katerem 
od drugih dogodkov.  Prijazno dobrodošli.

Franc Zdolšek,
župan Občine Laško

www.pivoincvetje.si
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www.pivoincvetje.si

12.00 Zlatorog in njegova druščina - razstava etiket Pivovarne Laško 
16.00 Varstvo otrok 
17.00 Otvoritev razstave Narejeno z ljubeznijo – Razstava ročnih del Društva invalidov Laško
17.00  Otvoritev Gobarske razstave Pivo in cvetje 
18.00  Lepo je res na deželi – »Eno zaigrajmo!« - etnografska prireditev 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami 
21.00  Otvoritev festivala Pivo in cvetje 
18.00  Louise´s Cage Percussion 
21.00  EDM Show, Jack Eye Jones 
19.00  Gadi, Jan Plestenjak 
19.00  Pliš 5, Leni Kravac, Emersound 
19.00  Tabu, Voodoo Vegas, Joe Satriani, Siddharta 

10.00  Narejeno z ljubeznijo – Razstava ročnih del Društva invalidov Laško 
12.00   Zlatorog in njegova druščina - razstava etiket Pivovarne Laško 
12.00  Športne aktivnosti 
14.00  Odine aktivnosti za vse generacije 
14.00  Varstvo otrok 
17.00  Gobarska razstava Pivo in cvetje 
18.00  Lepo je res na deželi - »Iz kose v boben, iz lubja v rog« - etnografska prireditev  
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami 
18.00  Freestyle - akrobacije na trampolinu 
19.00  Broadway I Love 2016 - musical 
21.00  EDM Show, Lumberjack
19.00  Igor in Zlati zvoki, Fantje s Praprotna, ManuElla, Gibonni 
19.00  Patetico, Skampida, Balkan Boys, Vlatko Stefanovski Trio 
19.00  Jinx, Happy Ol´McWeasel, Mando Diao, Mi2

08.00  Državno prvenstvo v košarki 3x3 turnir 
10.00  Narejeno z ljubeznijo – Razstava ročnih del Društva invalidov Laško 
12.00  Zlatorog in njegova druščina - razstava etiket Pivovarne Laško 
1200  Odine aktivnosti za vse generacije 
12.00  Športne aktivnosti 
14.00  Varstvo otrok 
15.00  Gobarska razstava Pivo in cvetje 
18.00  Freestyle - akrobacije na trampolinu 
18.00  Lepo je res na deželi –»Naj svet Martin požegna ga!« - etnografska prireditev  
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami 
18.00  Trium, Oktet9 
22.00  EDM Show, Monom 
19.00  Back To Back, Ansambel Franca Miheliča, Manca Špik 
19.00  Jardier, Las Cuerdas, Orlek, Pequena Morte 
19.00  Leteči potepuhi, Jay Wud, Phil X & The Drills, Šank Rock  
22.00  OGNJENA INTERAKTIVNA PREDSTAVA TER OGNJEMET 

09.00  Gobarska razstava Pivo in cvetje 
10.00  Narejeno z ljubeznijo – Razstava ročnih del Društva invalidov Laško 
10.00  Zlatorog in njegova druščina - razstava etiket Pivovarne Laško 
10.00  Ohcet po stari šegi 
17.00  Parada Pivo in cvetje 
18.00  Mednarodni festival plehmuzik
 ter uradni zaključek festivala Pivo in cvetje 

•  Muzej Lasko 
•  Otročji center Kino
•  Hiša Generacij
•  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)

•  Hiša Generacij 
•  Muzej Laško 
•  Kamp - Jagoče
•  Zdraviliški park
•  Otročji center Kino
•  Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik) 
•  Valvasorjev trg
•  Ulice Laškega
•  Oder Malt (Obrežje Savinje) 
•  Kulturni center Laško
•  Oder Malt (Obrežje Savinje)
•  Oder Jubilejnik (Aškerčev trg)
•  Oder Club (Občinsko dvorišče) 
•  Oder Zlatorog (Trubarjevo nabrežje)

•  Šolsko igrišče 
•  Hiša Generacij 
•  Muzej Laško 
• Zdraviliški Park 
• Kamp - Jagoče 
• Otročji center Kino
• Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik)
•  Oder Malt (Obrežje Savinje)
•  Valvasorjev trg
•  Ulice Laškega  
•  Kulturni center Laško
•  Oder Malt (Obrežje Savinje)
•  Oder Jubilejnik (Aškerčev trg)
•  Oder Club (Občinsko dvorišče) 
•  Oder Zlatorog (Trubarjevo nabrežje)
•  Obrežje Savinje 

•  Aškerčev trg (bivša pivnica Pačnik) 
•  Hiša Generacij 
•  Muzej Laško 
•  Oder Club (Občinsko dvorišče) 
•  Ulice Laškega 
•  Oder Club (Občinsko dvorišče) 

Četrtek, 14. 7.

Petek, 15. 7.

Sobota, 16. 7.

Nedelja, 17. 7.

* Program se lahko do pričetka Pivo in Cvetja še spremeni.  
   Sveže informacije najdete na www.pivoincvetje.si ter na Facebooku Pivo in Cvetje.
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