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Osnovni podatki o glasilu

Spoštovane občanke in občani,

Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan

leto mineva in ob koncu leta je prav, da se malce ozremo
nazaj, seveda pa še bolj v čas, ki prihaja, in sicer z željo, da
bo prihodnost še boljša in uspešnejša kot preteklost.
V letu, ki se zaključuje, smo v Laškem praznovali 90-letnico mestnih pravic in 790-letnico trških pravic, zato smo
kar nekaj prireditev zaznamovali s tema dvema jubilejema.
Prireditve so bile dobro obiskane in tudi odlično pripravljene, za kar se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri nastajanju teh prireditev. Posebej vesel sem, da smo izdali tudi
monografijo občine Laško, ki nazorno prikazuje naše življenje in ustvarjanje v teh krajih, na kar smo lahko ponosni. Gotovo pa je bila premiera filma s upodobitvijo življenja v Laškem »Mesto smo ljudje – Laško
praznuje« zelo lep dodatek k našemu praznovanju.
Laško je v preteklem letu postalo tudi najlepši zdraviliški kraj v naši državi, na kar smo lahko
ponosni, hkrati pa nam to potrjuje, da smo na pravi poti, da bomo tudi v bodoče upravičevali
naziv Evropske destinacije odličnosti EDEN, da bomo tudi v bodoče občina prijazna invalidom.
Letos smo prišli tudi med finaliste izbora Zlati kamen, prav tako smo prejeli naziv Prostovoljstvu
prijazno mesto 2017.
Tudi v tem letu smo nadaljevali z investicijami na mnogih področjih – uredili in asfaltirali smo
kar nekaj cest po naših krajevnih skupnostih, sanirali kar nekaj plazov, največjega v Zidanem Mostu, kjer smo skupaj z ministrstvom za infrastrukturo sanirali plaz, ki je onemogočal normalno
življenje prebivalcev Širja, sanira pa se tudi škoda po ujmi na vodnem zajetju Jepihovec. Končujemo z energetskimi sanacijami naših šol – v letošnjem letu smo sanirali POŠ Sedraž in POŠ
Jurklošter, v tem času pa teče obnova in energetska sanacija POŠ Vrh nad Laškim. S tem pa bodo
vsi šolski objekti sanirani in računamo na to, da na njih v naslednjih letih ne bo večjih vzdrževalnih del. Velika pridobitev v Vrtcu Laško je prav gotovo nova kuhinja, ki bo zagotavljala kvalitetnejše obroke za naše najmlajše in boljše pogoje dela tam zaposlenih.
V letošnjem letu smo pričeli urejati kanalizacijo v starem mestnem jedru, kjer poleg tega urejamo in obnavljamo ostalo infrastrukturo in tudi cestni ustroj, in sicer na delu Trubarjeve, Stegenškove, Mestne ulice in Pod gradom, kar bo v mnogočem doprineslo h kvalitetnejšemu življenju v
našem mestu.
Uspešno pa se nadaljuje ena največjih investicij v zgodovini občine Laško in sicer obnova železniške proge Celje - Zidani Most, ki bo rešila kar nekaj problemov v naši občini, saj se bosta obnovili obe železniški postaji tako v Laškem kot tudi v Rimskih Toplicah. Z odpravo nivojskih prehodov v Laškem in Rimskih Toplicah bosta zgrajena dva nova podhoda, tako na Marija Gradcu,
kjer bo zgrajen tudi nov most čez Savinjo in dva nova mosta čez Lahomnico, kot tudi v Rimskih
Toplicah z novim mostom čez Savinjo skupaj z navezovalnimi cestami.
V letu 2018 imamo zastavljenih kar veliko investicijskih ciljev, želimo si, da bomo na evropskih razpisih uspešni, da bomo z investicijami kar najbolj izboljšali življenje v naši občini, saj so
predvidene investicije za naslednje leto razporejene po vsej občini, po vseh krajevnih skupnostih,
seveda pa bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se nadaljuje izgradnja protipoplavnih ukrepov
v naši občini od Laškega pa do Zidanega Mosta, kjer računamo na boljše sodelovanje z Direktoratom za vode in Ministrstvom za okolje in prostor.
Prav gotovo leto, ki prihaja, prinaša mnogo izzivov, prepričan pa sem, da nam jih bo skupaj z
Vami uspelo uspešno rešiti, tako kot smo to znali v preteklosti, za kar se vam iskreno zahvaljujem.
Prav gotovo si boste tudi v teh zadnjih dneh leta iskreno nazdravili in si zaželeli same dobre želje
ter obiskali prireditve v občini, ki jih organiziramo za vas.
Želim vam blagoslovljen božič ter srečno in zdravo novo leto, da vam v letu, ki prihaja, služi
zdravje in da se vam izpolnijo vse vaše želje!
Župan Franc Zdolšek
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Radijska oddaja Županova ura
Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob
14.15. Morebitna vprašanja za župana
lahko pošljete na elektronski naslov
info@radiocelje.com.
Naslednja oddaja bo 5. februarja 2018.
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Spoštovani ustvarjalci in bralci Laškega biltena,
želimo vam, da bi bilo prihajajoče leto zdravo,
polno prijetnih doživetij in iskrenih ljudi.
Želimo vam obilo dobre volje, da z njo
premagate življenjske prepreke,
ter mnogo »pisateljskega navdiha«,
da še naprej soustvarjate pestro podobo glasila,
ki je pred vami.
Naj bo naklonjeno v vseh pogledih!

Srečno 2018!

LAŠKO PRAZNUJE

Laško kot upravnopolitično
središče svoje pokrajine
Povzetke prispevkov iz Laških zbornikov (ki so izšli v okviru
časopisa za Zgodovino in narodopisje l. 1976 in Knjižnice Laško l. 2002 in 2007) ob pomembnih trških in mestnih obletnicah
Laškega zaključujemo s prispevkom Toneta Kolška o upravnopolitični vlogi Laškega skozi zgodovino.
Središčna vloga Laškega je skozi preteklost precej nihala, kar
je zagotovo posledica dejstva, da laško ozemlje geografsko ni
izrazito zaključena celota in da je pomen Laškega zmanjševala
tudi neposredna bližina Celja.
Iz časa srednjega veka, ko še ne poznamo države v modernem pomenu z lastnimi upravnimi organi, izpostavimo le, da
je po izumrtju velikih fevdalnih rodbin v zgodnjem srednjem
veku Laško postalo v 13. st. pomemben deželnoknežji fevd
Habsburžanov. Laška gospoščina je bila sedež velikega urada s
štirimi poduradi, ki je zajemal obsežen svet od Trbovelj do neposredne bližine Celja. Na sedanjem laškem ozemlju sta imeli
enako pomembno vlogo še gospoščini Jurklošter (vzhodni del)
in Loka (južni del).
Omenjene tri gospoščine so bile osnova tudi v izvedenih reformah Marije Terezije in Jožefa II. v 18. st., ki pomenijo med
drugim tudi zarodek moderne državne uprave. Že Marija Terezija je, predvsem iz vojaških razlogov, osnovala majhne popisne
ali konskripcijske občine. Jožef II. pa je uvedel davčne občine, ki
so se združevale v naborne ali davčne okraje. Po tej organizaciji
je bilo celjsko okrožje (kresija) razdeljeno na 40 davčnih okrajev. Naše ozemlje je bilo razdeljeno na tri davčne okraje: Laško
(17 davčnih in 42 popisnih občin), Jurklošter (9 davčnih in 26
popisnih občin) in Loko (7 davčnih in 14 popisnih občin). Z
izdelavo t. i. franciscejskega katastra pod Francem II. (1824/25)
so davčne občine začeli imenovati tudi katastrske občine (v nadaljevanju k. o.), ki so bile pozneje ves čas osnova za upravne
ali politične občine. Okraj Laško je l. 1849 meril 98,63 km2 in
imel 5.198 prebivalcev, skupaj z okrajema Jurklošter in Loko pa
je obsegal 227,64 km2, kar je seveda več kot sedanje ozemlje
občine Laško (198 km2) – zaradi južnega dela okrog Loke pri
Zidanem Mostu.
Korenite družbenoekonomske in politične spremembe, ki jih
je prinesla revolucija leta 1848/49, so privedle tudi do nove državnopolitične in upravne ureditve države. Nastale so občine
kot najmanjše upravne enote. Laško je bilo eno izmed 6 sodnih

in davčnih okrajev celjskega okrajnega glavarstva. V primerjavi s prejšnjim stanjem je laški sodni okraj zajel vse območje
bivših treh okrajev (razen k. o. Svetina), pridobil pa še Hrastnik
in Trbovlje. Ustanovljene so bile naslednje občine: Laško (k. o.
Laško, Podvin, Rifengozd, Lahomšek, Lahomno, Plazovje, Lažiše, Lože); Sv. Krištof (k. o. Sv. Krištof, Tremerje, Slivno, Rečica,
Marno, Sv. Jedert, Belovo, Sv. Štefan, Sv. Jurij ob Turju); Trbovlje; Dol; Lešje (k. o. Marijina vas, Mrzlo Polje); Sv. Lenart (k. o.
Sv. Lenart, Mišji Dol); Paneče (k. o. Paneče); Sv. Rupert (k. o. Sv.
Rupert, Sv. Peter, Trobni Dol); Loka (k. o. Loka, Radež, Sv. Peter,
Sv. Jurij, Okroglice, Lokavec, Širje).
V naslednjih desetletjih do konca avstrijske dobe je bilo še
nekaj sprememb. L. 1865 so se združile bivše občine Sv. Lenart,
Lešje in Paneče v eno občino Jurklošter (Jurjev klošter). L. 1872
je bila bivša večja občina Laško razdeljena tako, da je bil trg Laško odtlej samostojna občina, odcepile pa so se k. o. Podvin,
Rifengozd, Lahomšek, Lahomno, Plazovje, Lažiše in Lože ter
združile v novo občino Marija Gradec. L. 1910 je bila ponovno
ustanovljena nova občina Sv. Lenart nad Laškim, ki je obsegala
katastrsko občino Sv. Lenart in del razdeljene katastrske občine
Mišji Dol.
Ta razdelitev se je v novi državni ureditvi l. 1918 ohranila.
Uredba o razdelitvi države na oblasti je l. 1922 za sodni okraj
Laško uvedla srez Laško kot novo občo upravno enoto. Občina
Sv. Rupert je bila priključena celjskemu srezu. Ob združitvi slovenskega ozemlja v Dravsko banovino l. 1929 laški okraj (srez)
ni doživel sprememb, prav tako ne občine v njem. Uredba o
spojitvi občin iz l. 1933 pa je prinesla nekatere novosti. Občina Dol se je preimenovala v občino Hrastnik - Dol, s sedežem v
Dolu, ter povečala s priključitvijo katastrske občine Hrastnik in
vzhodnega dela katastrske občine Ojstro, ki so jo tako razdelili
in s tem zmanjšali upravno občino Trbovlje. Občina Jurklošter
je ostala nespremenjena, prav tako tudi občini Laško in ozemlje občine Loka pri Zidanem Mostu. Zadnjo so preimenovali v
občino Zidani Most, njen sedež pa je ostal v Loki. Občini Marija Gradec so priključili katastrsko občino Sv. Peter iz upravne
občine Sv. Rupert, občini Sv. Lenart nad Laškim pa katastrski
občini Sv. Rupert in Trobni Dol iz upravne občine Sv. Rupert.
S tem je bila ukinjena občina Sv. Rupert. Občina Sv. Krištof je
zadržala prejšnje stanje. Leta 1937 sta se združili občini Laško
in Marija Gradec v novo občino Laško s sedežem v Laškem. Ta
občina je bila ozemeljsko enaka stanju pred letom 1872, povečana pa za katastrsko občino Sv. Peter.
Naš pregled je za razliko od Kolškovega prispevka zajel le čas
do 2. svetovne vojne. Nemška uprava med okupacijo bi zahtevala posebno obravnavo, novejše stanje pa prav tako. S tem prispevkom sem želel pokazati različne spremembe v upravnopolitični organizaciji ozemlja predvsem v 19. in prvi polovici 20.
st. Ugotovimo lahko namreč, da je imelo Laško vse od srednjega
veka upravnopolitični vpliv na večjem ozemlju kot po današnji
ureditvi, kar se nedvomno odraža tudi v bogati zgodovini. Toda
če poznamo nekdanje upravne ureditve, lažje razmišljamo o širšem vplivnem območju Laškega, ki ga je dandanes mogoče uveljavljati tudi na številne druge, ne le upravnopolitične načine.
Po prispevku Toneta Kolška Laško kot upravnopolitično
središče svoje pokrajine v Laškem zborniku 2002
povzel Matej Jazbinšek
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Občinska
uprava
občinski praznik

Občinska proslava
Na letošnji osrednji proslavi ob občinskem prazniku se je sedanjost prepletala s preteklostjo. Leto v Laškem je
bilo posvečeno letnicama 1227 in 1927,
utrip jubilejev pa je bilo čutiti tudi na
proslavi v besedi, glasbi in plesu. Osrednjega govornika na prireditvi župana
Franca Zdolška veseli, da je bila v občini opravljena večina nalog, ki so si jih
zastavili za letošnje leto, med katerimi
so energetske prenove šol ter sanacije
cest in ulic, v svojem govoru pa je omenil še večje dogodke, ki jih je gostilo Laško. Za kulturno poslastico so poskrbeli pevci KD Koral, folkloristi KD Anton
Tanc Marija Gradec in Big band Laško
– slednjemu sta se pridružila še solista
Maja Šturm Razboršek in Matjaž Mrak.
Večer bo v lepem spominu ostal predvsem letošnjim prejemnikom priznanj.
V štirih kategorijah so bila podeljena
priznanja v sklopu tekmovanja Moja
dežela – lepa in gostoljubna ter najvišja občinska priznanja – župan je podelil štiri kristalne grbe, enega bronastega,
dva srebrna in enega zlatega.
Občinski grb zlatega leska si je za dolgoletno delo na športnem in kulturnem
področju prislužil Gorazd Šetina. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani,
nato pa se leta 1966 kot štipendist Pivovarne Laško zaposlil v omenjenem podjetju, kjer je delal na področjih varstva
pri delu, družbenega standarda, poslovnega tajništva in informatike. Kljub
temu, da ni rojen »Laščan«, ga poznamo
kot starega Laščana. Leta 1969 je bil iniciator ustanovitve Košarkarskega kluba
Laško, kjer je bil dolgoletni trener in član
vodstva kluba vse do danes, sodeloval pa
je tudi pri realizaciji zasnove in izgradnje
Dvorane Tri lilije. V času samoupravnih
interesnih skupnosti je bil tri mandate
predsednik telesnokulturne skupnosti, v

Prejemniki najvišjih občinskih priznanj.
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poznih osemdesetih letih pa tudi predsednik SZDL Občine Laško.
Od leta 1995 do leta 2010 je vodil Laško pihalno godbo in laške mažorete. V
tem času so godbeniki naredili izreden
kvalitetni preskok, mažorete so postale
večkratne državne prvakinje, uspehe pa
so dosegle tudi na evropskih prvenstvih.
Sodeloval je pri projektni zasnovi in
izvedbi prenove Kulturnega centra Laško. Bil je pobudnik številnih kulturnih
prireditev, kot so na primer Grajske
poletne prireditve ter likovne in kiparske
delavnice. Je dolgoletni član Turističnega
društva, dolga leta pa je bil član vodstva
odbora za prireditev Pivo in cvetje.
Kljub temu, da se je upokojil, še vedno
z nasveti in predlogi pomaga vsem organizacijam in drugim društvom, ki se obrnejo nanj.
Srebrni grb je prejel Jože Senica za prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega padalstva. Želja po letenju je
Jožeta Senico – »Joca« spremljala že od
otroških let. Z jadralnim padalom se je
prvič srečal leta 1987 na vrhu Lisce, ko mu
je doma narejeno padalo posodil sošolec
iz osnovne šole. Leta 1989 se je zgodil zgodovinski polet, ko sta se z Jožetom Zupanom prvič poletela s Kinclja v center domačega kraja Rimske Toplice. Od takrat se
je zbralo precejšnje število zanesenjakov
in navdušencev, ki so leta 1990 ustanovili
društvo pod imenom Društvo za jadralno
padalstvo Metulj. Joc je opravil licenco za
pilota jadralnega padala, da je lahko odprl
šolo za pilote jadralnega padala, ki je bila
temelj za uspešno delovanje društva.
Njegova prava strast so bila tekmovanja v natančnostnem pristajanju. Že leta
1990 so se udeležili prve jadralno padalske tekme v natančnostnem pristajanju
v Preddvoru in domov prinesli ekipno
prvo mesto. Od takrat naprej so bili člani
društva prisotni na večini tekem v Sloveniji in Avstriji. Trikrat so na državnih pr-

Ob jubilejnem letu je zbrane nagovoril župan Franc
Zdolšek.

venstvih ekipno stopili na najvišjo stopničko, s tekmovanji pa so zaključili leta
2002. Po tem letu se je društvo usmerilo
v prelete in tekmovanja v preletih, kjer od
leta 2013 redno zasedajo stopničke posamično in v ekipni konkurenci.
V svoji tridesetletni karieri je Joc skupaj
z ekipo postavil kar nekaj mejnikov, predvsem pa je bil pionir in mentor številnim
mladim »metulčkom«, kot v društvu radi
poimenujejo nove člane.
Ko smo Jožeta Senico vprašali, kaj je
bolje – prijeti priznanje ali leteti, je odgovoril, da je oboje krasno. »Prijeti priznanje
je super, leteti pa je poseben čar, ki je dan
samo nekaterim,« pravi Joc in dodaja, da v
zraku uživa in si tako pogosto nebo deli s
pticami. »Človek se rodi z dvema nogama,
da bi hodil, ampak vsak ima vsaj delček
nagona po letenju in če ga razvije, ga
sigurno tudi izkoristi oz. se loti tega športa,
tako kot sem se jaz, ki sem vedno imel željo
po letenju in jo še vedno imam.« Znanje
kot izkušen padalec prenaša tudi na mlade. »Vemo, da kdor leti, mora varno priti
tudi na zemljo. Mi smo delali predvsem na
znanju – znanje je tu edina varnost,« zaključuje Joc.
Srebrni grb je prejelo tudi Planinsko
društvo Laško za 95 let uspešnega delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno v letu
1922 na pobudo sodnega svetnika dr. Arnolda Pernata kot odsek posavske podru-

občinski praznik

KD Koral je letos obeležil 25 let delovanja, za kar je prejel srebrno jubilejno listino.

žnice SPD Sevnica, v katero so bili dotlej
včlanjeni številni ljubitelji gora iz Laškega. Častitljiva obletnica društva je vredna
dodatne pozornosti, saj se v številki skriva aktivnost množice ljudi, ki so predano
skrbeli, da je društvo kljub nekaterim krizam preživelo in delovalo naprej in deluje
še danes.
Poleg skrbi za svoj dom na Šmohorju,
ki je v letu 2016 prejel certifikat PZS Družinam prijazna planinska koča, ogromno
energije namenjajo aktivnosti na področju izgradnje in vzdrževanja planinskih
poti, saj ima društvo pod skrbništvom
kar 39 km planinskih poti, za kar skrbi 21
markacistov, in to številko mu zavida marsikatero društvo. Redno skrbijo za usposabljanje vodnikov, ki jih je 11, in tudi na
tem področju je društvo med vodilnimi
planinskimi društvi v državi.
Delovanje društva temelji na povezovanju ljudi, ki so predani planinarjenju,
gorstvu in skrbi za ohranjanje čim bolj
neokrnjene gorske narave in na zavedanju članstva, da mora biti društvo tudi del
družbenega dogajanja v lokalnem okolju. Nedvomno Planinskemu društvu Laško oboje uspeva in se njegova aktivnost
vztrajno krepi vse od ustanovitve dalje, o
čemer pričajo tudi številna priznanja, ki so
jih dobili njegovi člani.
Področje dela planinskega društva je
široko, pri tem pa se pogosto povezujejo tudi z lokalno skupnostjo. »Trudimo

Big band Laško pod vodstvom Franja Mačka.

Folklorna skupina Anton Tanc s plesno točko fokstrot.

se, da se čim bolj vključujemo v lokalno
skupnost. Sodelujemo tudi s STIK-om, ki
organizira pohode po t. i. pohodniških poteh /…/ ne samo, da se planinci udeležujemo teh pohodov, predvsem je pomembno
to, da naši markacisti pripravljajo te poti,
da so varne in da so označene, naši vodniki pa sodelujejo kot vodniki na teh poteh,«
pojasnjuje predsednica društva Zdenka
Pešec, ki poudarja, da so člani društva
pripravljeni sodelovati tudi pri vseh ostalih aktivnostih v občini.
Bronasti grb si je prislužila Mateja
Škorja za ustvarjalno in uspešno delo na
področju glasbene umetnosti. Učiteljica
glasbene umetnost je vodila številne odrasle pevske zbore, še posebno pa je pomembno njeno delo s šolskimi pevskimi
zbori. Redno sodeluje na številnih tekmovanjih, prireditvah in proslavah tako
v občini kot izven nje. Leta 2014 je na
državnem tekmovanju pevskih zborov v
Zagorju ob Savi osvojila zlato priznanje.
Še posebno uspešno je bilo letošnje leto,
ko se je s svojim šolskim zborom Trubadurji uvrstila med pet najboljših zborov na
mednarodnem tekmovanju Vallis Aurea
Cantat v Slavonski Požegi, kjer je osvojila
zlato priznanje in posebno priznanje za
umetniški vtis, zlato priznanje z odliko.
Zlato priznanje z odliko in priznanje za
najboljšo izvedbo ljudske pesmi je osvojila na regijskem tekmovanju otroških in
mladinskih pevskih zborov.

Zaradi vseh naštetih uspehov je s svojim zborom nastopala v Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu v skupini 13
najboljših MPZ v državi. V lanskem in
letošnjem letu je aktivno sodelovala tudi
pri predstavi Kresniček. Njeni dolgoletni
vrhunski dosežki na glasbenem področju
so izjemnega pomena za ugled in prepoznavnost OŠ Primoža Trubarja Laško
in Občine Laško na področju Slovenije in
v tujini.
»Učitelji smo sicer vsak dan v javnosti,
glasbeniki velikokrat tudi na odru, ampak da te opazita širša javnost in občina je
zame veliko priznanje in sem zelo vesela,«
pravi Mateja Škorja, ki je v 25 letih delovne dobe sodelovala z mnogimi otroki in
odraslimi, nekateri se z glasbo danes tudi
poklicno ukvarjajo. »Vedno sem ponosna, ko vidim učence prerasti v ljubiteljske
glasbenike, ki so navdušeni nad glasbo. To
mi je v največje veselje.«
Kristalni grb Občine Laško so prejel
zlati maturanti Špela Cikl Tovornik, Lea
Hostnik in Matija Teršek ter senior skupina Mažoret Laško za uspeh na evropskem prvenstvu.
Podeljena so bila še priznanja v okviru
tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Več o tem na str. 7.
Nika Teraž
Foto: Foto Fleš

Big bandu Laško sta se pridružila solista Maja Šturm
Razboršek in Matjaž Mrak.
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Od štipendije Pivovarne Laško do zlatega občinskega priznanja
Zlato priznanje na letošnji osrednji
proslavi ob občinskem prazniku je
prejel Gorazd Šetina. Čeprav ni rojen
Laščan – otroštvo in mladost je preživel
v Ljubljani – se je po prihodu v Laško
leta 1966 hitro vključil v družbo in postal aktiven na športnem ter kasneje tudi
na kulturnem področju.
V mesto ob Savinji ga je pripeljala štipendija Pivovarne Laško, ki jo je dobil že
kot dijak. Takrat je pivovarna podelila
kar nekaj štipendij, se spominja Gorazd
Šetina. »To je bila pametna politika, sicer
pa je v 60. letih razvoj šel strmo navzgor,«
meni in dodaja, da ni bilo težko veliko
Ljubljano »zamenjati« za majhno Laško.
»Sem prilagodljiv človek in s tem nisem
imel nobene težave.«
Kot otrok je štiri leta igral klavir – pripoveduje, da ga je v glasbeno šolo silila
mama – a bolj kot glasba ga je zanimal
šport. »Živeli smo ob stadionu Ilirija. Tam
smo kot majhni otroci trenirali nogomet,
kasneje pa košarko.« Ljubezen do športa
(in košarke) ga je spremljala v Laško, kjer
je spoznal Janka Deželaka, s katerim sta
skupaj hodila na treninge košarke v Celje
in kasneje združila par zanesenjakov, bilo
jih je šest ali sedem, s katerimi so svoj
prosti čas preživljali pod koši na laškem
šolskem igrišču. »To je bilo takrat edino
igrišče. Igrali smo zunaj, telovadnice tudi
ni bilo. Pozimi, ko je bilo hudo mrzlo, smo
na koš igrali v Domu Dušana Poženela.
Poden v dvorani je bil raven, balkon je bil
tu, kjer je tudi zdaj, in na balkonu je visel
koš.« Ni dolgo trajalo, ko so se košarkarji odločili in po iniciativi Gorazda Šetine
leta 1968 ustanovili klub in ga nato leto
kasneje še registrirali.
V 70. letih je bila zgrajena telovadnica
pri osnovni šoli in laška košarka se je preselila pod streho. Dve desetletji kasneje je
bila postavljena še dvorana Tri lilije, pri
realizaciji zasnove in izgradnje pa je sodeloval tudi letošnji dobitnik občinskega priznanja. Košarka v Laškem je bila že
v 70. letih na visokem nivoju – trenirala ni samo prva ekipa, ampak tudi
pionirji, mladinci. Šolska telovadnica je kmalu postala premajhna in
vseskozi zasedena, pravi sogovornik. »Lahko bi rekel, da je bila ideja
na nek način malo proti občinski
politiki. Takrat se je v Laškem delala
adaptacija šole, bila pa je dilema, ali
večja adaptacija laške osnovne šole
ali že takrat v Debru pozidati šolo s
telovadnico. To ni bilo realizirano,
je pa košarka šla toliko naprej, da
je bila potreba po večjem objektu za
več gledalcev.« Ekipa je postala ena
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izmed petih najboljših slovenskih ekip,
izjemen uspeh pa je laška košarka doživela z vstopom v Evroligo – poleg tega je
ekipa prihajala iz najmanjšega mesta, ki
je tekmovalo v omenjeni ligi.

Zgodba kulturnega področja
Z obnovo gradu Tabor v drugi polovici
80. let se je »pivovarčanom« utrnila ideja, da bi objektu poleg gostinske ponudbe
dali še kulturno noto. In tako so nastale
Poletne grajske prireditve, katerih pobudnik je bil tudi Gorazd Šetina. »Mislim,
da je bil to prvi tak poletni festival. V Ljubljani ga še ni bilo.« Tudi iz našega glavnega mesta so prihajali obiskovalci, ki so
želeli videti, kaj festival ponuja. Za obzidjem gradu so v slabem desetletju, kolikor
dolgo so bile prireditve organizirane, nastopali vrhunski glasbeniki in kulturniki,
med njimi Irena Grafenauer, Dubravka
Tomšič, Jože Privšek, Marjana Lipovšek,
ki je bila takrat na vrhuncu kariere – kar
tri leta so jo vabili na laški grad preden so
našli prosti termin v njenem koledarju.
Na listi nastopajočih sta bila tudi violinist Stefan Milenkovič, takrat še najstnik,
ki je veljal za svetovni fenomen, in Rade
Šerbedžija. »Naredil je res dober večer –
takrat je bilo tako polno, da so ljudje sedeli, stali, še na obzidju so bili.« Takrat so
nekateri ostali tudi pred vrati prizorišča,
še dodaja.
Da so bile prireditve res uspešne, dokazuje tudi odločitev časopisa Delo, da
napoved prireditev objavi na prvi strani
časopisa. »Časopisna hiša Delo do laških
kulturnih prireditev ni pustila nobene
reklame na prvo stran Dela. Mi smo
takrat s temi napovedniki za prireditev
prišli na prvo stran časopisa Dela. Spomnim se, da je bil to uspeh, da se je časopisna hiša za to odločila,« pojasnjuje.
Njegovo udejstvovanje na kulturnem
področju se je nadaljevalo še v obliki pomoči pri prenovi Kulturnega centra Laško. Pomagal je predvsem tako, da je k so-

delovanju povabil takratnega tehničnega direktorja Drameta, ki je naredil načrt
odrske tehnike in tehnologije ter predlagal strokovnjaka za zvok. Morda malo
ljudi ve, da je kasneje pivovarna finančno
pomagala še pri nakupu koncertnega klavirja, ki ga je v Franciji izbrala Dubravka
Tomšič. »Klavir je takšen, da je tudi svetovno priznana glasbenica zadovoljna z
njim,« pripoveduje Šetina.
Leta 1995 je postal predsednik Laške
pihalne godbe in to funkcijo opravljal do
leta 2010. »Če sem nekaj delal, sem stvar
hotel kolikor toliko dobro speljati. In tudi
pri godbi je bilo tako,« opisuje svoje poglavje pri laških godbenikih. Godba je po
njegovem mnenju v teh letih zelo napredovala in jo postavlja ob bok najboljšim
slovenskim godbam. »Mislim, da je godba v vrhu slovenskih godb – je med šestimi,
sedmimi najboljšimi. Godbenih ansamblov je sigurno več kot 400. Pri nekaterih
godbah se pozna, da za njimi stojijo velike
glasbene šole, na primer v Velenju, Mariboru, Novem mestu, Laško pa je med njimi izjema.« Čeprav je funkcijo že predal
svojemu nasledniku, še vedno spremlja
godbenike in mažorete. Lanskoletni nastop v ruski prestolnici vidi kot večji korak in uspeh društva.

Življenje v Laškem
Glede na to, da je celo službeno pot
preživel v pivovarni, kjer je imel pregled
na delom in finančnimi vložki pivovarne v kraj, meni, da je Laško s prevzemom
tujega lastnika precej izgubilo. »Tega
financiranja je bilo ogromno in mislim,
da se tu že čuti pomanjkanje.« Sicer je
bilo veliko narejenega, pravi, in danes ni
več takšne potrebe po tem, je pa zdaj potrebno vzdrževanje. Meni, da novi lastnik
na sobivanje pivovarne v kraju ne gleda
tako, kot so oni pred desetletji. »Prišli
smo iz različnih krajev, ampak smo si tu
ustvarili življenje. Živiš v kraju in ta odgovornost do nekega družbenega soživljenja
firme in okolja, v katerem živiš, je
bila za nas nekaj normalnega.«
Priznanja, ki ga je prejel na občinski proslavi, je vesel in veseli ga,
da so ljudje opazili, kaj vse je bilo
narejeno, a poudarja, da tega ni
delal zaradi priznanja. »Občutek
je kot nekakšno zadoščenje, da tisto, kar smo počeli, nismo počeli kar
tako, ampak da je imelo nek smisel
in ozadje ter da je osnova za naprej.«
Nika Teraž
Foto: Foto Fleš
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Moja dežela – lepa in gostoljubna

Tekmovanje za najlepše urejene vasi in objekte
v občini Laško
»ZELENA. AKTIVNA. ZDRAVA.« je
prepoznavni slogan Slovenije, ki v svetu
odmeva kot zgled trajnostnega razvoja.
Na seznam najbolj trajnostnih destinacij na svetu, ki so ga objavili ob letošnjem
svetovnem dnevu turizma na Portugalskem, na dogodku Global Green Destinations Day, je vključena tudi skupina Slovenia Green Destinations, v katero je bila
Občina Laško sprejeta med prvimi.
V mozaik gradnikov pridobljenega naziva, ki na svetovni ravni prispeva k prepoznavnosti občine Laško kot zelene,
avtentične, kakovostne in konkurenčne
destinacije, pomembno prispevamo vsi,
ki skrbimo za čisto, urejeno in zdravo
okolje. Veseli smo sodelovanja prizadevnih občanov in občank v vsakoletnem
Tekmovanju za najlepše urejene vasi in
objekte v občini Laško, ki ga Občina Laško izvaja skupaj s Komunalo Laško in
STIK-om, v sklopu akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna in se za njihov trud in predanost
zahvaljujemo prav vsem.
Tekmovanje je tudi letos potekalo za
podelitev naslova najlepša(i):
1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija,
4. javni objekt/podjetje.
V posameznih kategorijah je sodelovalo 24 tekmovalcev. Strokovna komisija
je oglede vseh prijavljenih izvedla v avgustu in na podlagi kriterijev izbrala tri
najboljše znotraj vsake kategorije. Seveda
ste svojo odločitev podali tudi občani in
s spletnim glasovanjem oblikovali 50 %
celotne ocene.
Občina Laško podeljuje priznanja in
nagrade (darilni bon za nakup cvetja) za
dosežena prva tri mesta. Tako je 7. novembra na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Laško, župan
Franc Zdolšek, podelil priznanja in nagrade najboljšim.

V kategoriji najbolj urejena vas/
zaselek/naselje/ulica so bili
doseženi naslednji rezultati:
3. mesto:
2. mesto:
1. mesto:

1. mesto:

Turistična kmetija Cajzek,
Senožete 5 (KS Rimske Toplice).

Kidričeva ulica (KS Laško),
Ulica na Rebri
(KS Marija Gradec) in
Trsteniška ulica
(KS Rimske Toplice).

V kategoriji najbolj urejen javni
objekt/PODJETJE so dosegli:
3. mesto:

V kategoriji najbolj urejena hiša so
bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto:
2. mesto:
1. mesto:

Mateja in Boris Koprivc, Lože
1a (KS Rimske Toplice),
Irena in Božidar Peklar, Marija
Gradec 80 (KS Marija Gradec) in
Dragica in Stanko Maček,
Zgornja Rečica 47 (KS Rečica).

V kategoriji najbolj urejena kmetija
so dosegli:
3. mesto:
2. mesto:

Kmetija Klopčič, Belovo 5
(KS Sedraž),
Turistična kmetija Pirc
(Katarina in Sašo Pražnikar),
Lahomšek 1 (KS Marija Gradec) in

Priznanja so bila podeljena 7. novembra na občinski proslavi v Kulturnem centru.

2. mesto:
1. mesto:

Pivnica Rotovž, Rober, d.o.o.,
Orožnov trg 7 (KS Laško),
Lovska koča Govce, Govce BŠ
(KS Sedraž) in
Športno društvo Rečica,
Huda jama 1 (KS Rečica).

Najlepše urejena ulica v občini Laško,
Trsteniška ulica, je poleg priznanja dobila še tablo, ki označuje dosežek krajanov v okolju. Tablo smo postavili skupaj
z JP Komunalo Laško. Vabimo vas, da se
sprehodite po najlepši ulici v občini Laško. Videli boste ne le lepo urejene hiše in
zelenice, ampak tudi zelo gostoljubne ljudi, ki skupaj skrbijo za urejeno okolico.

Edina Memić
Foto: Boris Vrabec in Foto Fleš
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DAN PROSTOVOLJSTVA V OBČINI LAŠKO
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva – 5. decembru je v Kulturnem
centru Laško potekala prireditev, ki je
bila namenjena vsem prostovoljcem v
občini Laško.
Občina Laško je prepoznala prostovoljstvo kot svojo prednost in vrednoto,
saj ima zagotovljene institucije, organizacije in druga društva, ki delujejo na področju prostovoljstva. V občini je skoraj
1300 aktivnih prostovoljcev, ki predstavljajo skoraj 10 % vseh občanov. Prostovoljci posamezniki in društva delujejo na
različnih področjih – socialnem, kulturnem, športnem, turističnem, okoljskem
in na mnogih drugih področjih. Prostovoljstva si ne moremo predstavljati brez
gasilcev, mladincev, upokojencev, veteranov … V prostovoljske aktivnosti se
vključujejo tudi javni zavodi in druge
institucije. Poleg izjemno pestrega delovanja društev in njihovih prostovoljnih
članov skozi vse leto, je potrebno omeniti, da se v občini izvajajo različne prostovoljne akcije in prireditve, ki jim življenje
in pravi pridih dajejo prav prostovoljci.

Kulturna in druga društva sodelujejo na
vseh občinskih in drugih proslavah ter
prireditvah v občini.
V zahvalo vsem prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem se je Občina
Laško v letošnjem letu prijavila na poziv
Slovenske filantropije in pridobila naziv
»Prostovoljstvu prijazno mesto 2017«.
V bogatem kulturnem programu so se
na prireditvi predstavili najmlajši predstavniki prostovoljstva, otroci Vrtca Laško. Dogodek so popestrili mladi glasbeniki in plesalci Glasbene šole Laško–Radeče. Medgeneracijsko sodelovanje so
s pesmijo prikazali otroci Podružnične
osnovne šole Vrh nad Laškim, s pevci
Šentlenartčani in 90-letno gospo Terezijo Zupanc. Na prireditvi so stanovalci Doma starejših Laško zaplesali s člani
Kulturnega društva Anton Tanc. Za prostovoljski projekt, ki so ga poimenovali
»Zaplešimo skupaj« so v letošnjem letu
prejeli priznanje s strani Mladinskega
sveta Slovenije.
Župan Občine Laško Franc Zdolšek
se je javno zahvalil vsem prostovoljcem

– posameznikom, društvom in drugim
institucijam na vseh ravneh delovanja v
občini Laško za nesebično prostovoljsko
delo in požrtvovalnost, s katerim zagotavljajo boljšo kakovost življenja občanov
in razvoj občine.
Sandra Barachini
Foto: Boris Vrabec

Obisk delegacije srbske občine
Trstenik
Ob občinskem prazniku je Občino Laško obiskala delegacija iz Občine Trstenik, s katero smo pobrateni že od leta 1971.
V času njihovega obiska so potekali dogovori glede možnosti izvedbe projekta, s katerim se je Občina Trstenik prijavila na razpis Exchange 5 za pridobitev EU sredstev. Občina Laško bo kot partner v projektu lahko zagotovila prenos dobrih
praks in izmenjavo izkušenj na področju upravljanja z javnim
premoženjem.
Vzpostavljeni so bili tudi kontakti s predstavniki društev in
drugih institucij z namenom bodočega sodelovanja na področju kulture, šolstva in turizma.
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Slovesna predaja namenu
obnovljene Trubarjeve ulice
8. novembra je bila namenu slovesno predana prenovljena
Trubarjeva ulica. Na odseku 500 metrov je bila poleg kanalizacije in vodovoda izvedena tudi javna razsvetljava.
Tako smo na tem območju v celoti obnovili vodovodno infrastrukturo z vsemi novimi individualnimi priključki, zgradili novo fekalno kanalizacijo, obnovili ter dogradili meteorno
kanalizacijo, pripravili omrežje za možnost izgradnje optičnega omrežja, prav tako smo v celoti obnovili spodnji ter zgornji
ustroj cestišča in vgradili nove tlakovane površine.
Obnova pa je zajemala nove smernice na področju prometnih ukrepov, zato je omenjeno območje dobilo med drugim
tudi taktilne označbe za slabovidne ter maksimalne prilagoditve cestnih elementov za vse z oviranimi gibalnimi sposobnostmi, prav tako pa tudi celotno predpripravo v primeru odločitve zaprtja dela ulice za tranzitni promet, ki jo nakazuje smer
Celostne prometne strategije občine Laško, ki smo jo sprejeli v
letošnjem letu. Skladno s temi smernicami pa smo se naknadno
tudi odločili, da to območje postane prvo z režimom območja
umirjenega prometa, kjer so pešci in kolesarji v nadrejenem položaju.
Pri novih ureditvah javne razsvetljave, urbane opreme in
ostalih vgrajenih vsebin krajinske arhitekture (izbira dreve-

občinske investicije
Modernizacija železniške proge
Celje – Zidani Most

Dela na zaključevanju obnove postaje
Laško se zaključujejo in bi morala biti zaključena do pomladnih dni 2018. V letu
2018 se bo pričela modernizacija same
proge med postajo Celje in Laško ter nadalje med žel. postajo Laško do Rimskih
Toplic. Prav tako se bodo pričela izvajati dela izgradnje novega podvoza pod
žel. progo na Marija Gradcu z izgradnjo
dveh mostov na Lahomnici in navezovalnih cest, ki bodo omogočila dostope do

snic, grmovnic ...) pa smo intenzivno sodelovali z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Celja, ki je bil tudi
eden izmed soglasodajalcev, saj smo dela izvajali po delu starega mestnega jedra mesta Laško. Vsa dela so se tudi izvajala pod stalnih nadzorom njihovih pogodbenih sodelavcev.
Prav tako pa smo pridobili tudi ostala potrebna soglasja vseh
ostalih soglasodajalcev za celoten projekt.
Vsem uporabnikom želimo varno ter prijetno uporabo nove
infrastrukture.
Aljaž Krpič
Foto: Tanja Grabrijan

objektov občanov zaradi zaprtja železniškega prehoda pri teniških igriščih in pri
Peklar.

Infrastruktura v območju OPPN KS3
Rečica – Debro

V novembru se je izvedel priključek
dostopne ceste za območje stanovanjske
gradnje v območju Sp. Rečice, kjer je v
kompleksu v nadaljevanju predvidenih
24 stanovanjskih objektov.
Luka Picej

Obnova starega mestnega jedra
Na območju obnove ulic starega mestnega jedra, kjer smo obnavljali infrast-

rukturo, bomo uspeli pred zimo asfaltirati ulice s 5-centimetrskim osnovnim nosilnim slojem bitugramoza, s čimer bomo
zaščitili spodnji del zgornjega ustroja, kot
tudi vse ostale elemente vozišča ter instalacij. Takoj spomladi 2018, ko bodo temperature to omogočale, pa bomo celotno območje dokončali še s položitvijo
3-centimetrskega sloja asfaltbetona.
Aljaž Krpič
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OBČINSKA UPRAVA

Postavitev informativnopromocijskih tabel
Občina Laško je za vsako od devetih krajevnih skupnosti
naročila pripravo in postavitev informativno-promocijske table »Dobrodošli v občini Laško« s kratko predstavitvijo posamezne krajevne skupnosti. Na levi strani table je orto foto posnetek občine Laško z vrisanimi kolesarskimi in pohodnimi
potmi. Označene so tudi vse turistične zanimivosti občine ter
meja opisane krajevne skupnosti. Desna stan zgoraj je namenjena kratkemu opisu posamezne krajevne skupnosti, najbolj
prepoznavne zanimivosti so s prikazane s fotografijami. Desno
spodaj je opis 131 zanimivosti na celotnem ozemlju občine. Vsa
besedila na tabli so v slovenskem in angleškem jeziku. Trenutno
so že postavljene table v osmih krajevnih skupnostih, v začetku

Mreža avtomatskih
defibrilatorjev se je v Občini
Laško razširila še za dve novi
napravi
V Občini Laško sta bila nameščena dva nova avtomatska defibrilatorja AED. Nameščena sta v ogrevanih zunanjih AED

Občina Laško je
dobila novo
monografijo
Urednica Alenka Hren Medved in
ostali pisci člankov Tina Belej, Metoda Benedek, Alenka Lapornik, Tomaž
Majcen, Vlado Marot ter Andrej Mavri
so novo knjigo predstavili 8. novembra
v Otročjem centru Kino Laško. Pogovor
z avtorji je vodila Nika Teraž. Vsem se
zahvaljujemo za ves trud, ki so ga vložili
v delo, ki na prijazen način predstavlja
bogato zgodovino, kulturno in naravno
dediščino občine ter današnji pogled na
našo občino in njene ljudi.
Monografija je na prodaj v TIC-u za
24,99 EUR.
T. G.

10

prihodnjega leta pa bo zadnja tabla postavljena še v KS Zidani
Most.
Dean Muhovec
omaricah. Eden je nameščen na gasilskem domu v Jurkloštru, drugi pa na gasilskem domu v Šentrupertu. Obe napravi
AED sta javno dostopni. Nabavo AED sofinancira Ministrstvo
za zdravje.
V dogovoru z OZ RK Laško naj bi se na območjih na novo
nameščenih defibrilatorjev izvedla usposabljanja za pravilno
uporabo.
Sicer pa je v občini še nekaj defibrilatorjev, vendar vsi niso
javno dostopni (dostopni so le v obratovalnem času podjetja oz.
javnega zavoda). Najdete jih na lokacijah:
– Thermana Park Laško (Zdraviliška cesta 6, Laško),
– Zdravilišče Laško (Zdraviliška cesta 4, Laško),
– Zdravstveni dom Laško (Kidričeva 5b, Laško),
– Zdravstvena postaja Rimske Toplice (Aškerčeva cesta 4, Rimske Toplice),
– Rimske terme (Toplice 10, Rimske Toplice),
– Žalnica pri pokopališču Laško (Rimska cesta, Laško),
– Dom na Šmohorju (Šmohor 9, Laško),
– Apnenec, d. o. o. (Zidani Most 21, Zidani Most),
– Stanovanjski objekt Marjan Oblak (Pri »Bobek«, Lahomno
65, Laško).
Andrej Flis

OBČINSKI SVET / svetniške skupine

OBČINSKI SVET LAŠKO
23. seja
Na zadnji seji v letošnjem letu, ki bo
20. decembra, bodo svetniki obravnavali realizacijo proračuna od 1. 1. do 20.
11. 2017, predlog proračuna za leti 2018
(2. obravnava) in 2019 (1. obravnava),
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2018, Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov
stvarnega premoženja Občine Laško,
ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu
2018 ter Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2017.
Na področju družbenih dejavnosti
bodo v obravnavi spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Zdravstveni dom Laško, Pra-

Aktivno leto za
Mlado moč občine
Laško
December je primeren trenutek, da
pogledamo nazaj, na pretekle aktivnosti,
ki smo jih izvedli v letu, ki se zaključuje.
Člani Mlade moči občine Laško smo tako
sodelovali na delovnem posvetu na temo
razvoja turizma v Laškem, katerega organizatorja sta bila STIK Laško in Turistično društvo Laško. Z medsebojnim
povezovanjem manjših turističnih ponudnikov in mladih smo nabrali kar nekaj
svežih idej, med katerimi so bile nekatere
realizirane že v letošnjem letu. V marcu
smo organizirali posvet in okroglo mizo
predstavnikov športnih društev, ki jih je
v občini Laško kar 63. V sklopu posveta smo izvedli izobraževanje o pravilnem
izpolnjevanju javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Laško
v letu 2017 in se dotaknili trenutnega stanja športne infrastrukture (športna dvorana Tri lilije, veliko nogometno igrišče,
šolsko igrišče v Rimskih Toplicah).
Med našimi stalnimi projekti moramo izpostaviti Brezplačno pravno svetovanje, ki ga izvajajo pravniki Lea Po-

vilnika o sofinanciranju programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa,
Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa ter novi Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov in Pravilnik
o sofinanciranju programov veteranskih
organizacij. Svetniki bodo potrjevali
tudi Letni program športa ter Finančni
načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2018 ter ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu.
Na področju komunalne dejavnosti, okolja in prostora bo občinski svet
obravnaval Odlok o občinskem pro-

storskem načrtu občine Laško, Odlok o
pokopališkem redu na območju občine
Laško, Program oskrbe s pitno vodo za
obdobje 2018-2021 ter Sklep o določitvi
vrednosti točke za uporabo stavbnih zemljišč.
Na gospodarskem področju pa bodo
na dnevnem redu spremembe Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za obnovo objektov v starem mestnem
jedru Laško in Sklep o določitvi višine
izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018.
Gradiva za seje Občinskega sveta
in posnetki sej so dostopni na občinski
spletni strani www.lasko.si. Prav tako so
na občinski spletni strani objavljeni vsi
sprejeti občinski predpisi.

lak, Lea Mačkovšek Zorko in Enej Kirn.
V primeru, da potrebujete pravni nasvet
in ne veste, na koga se obrniti, se lahko
naročite na telefonsko številko 031/692832 in z veseljem vam bomo priskočili na
pomoč.
Vključeni smo bili pri reševanju
poplavne problematike in pri nastajanju celostne prometne strategije v Občini Laško. Skupaj z županom in poslanko
Janjo Sluga smo organizirali sestanek ter
debato na temo možnosti ustanovitve
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
v Laškem. Žal trenutno projekt zaradi
neprimernih praznih objektov z nezadostnim številom nastanitvenih kapacitet
ni izvedljiv.
Na koncu ne moremo mimo cestne
problematike. Že mesec dni zaradi obnove železniškega nadvoza na Rimski
cesti stoji semafor in vsakodnevno smo
priča zastojem ter kolonam vozil skozi

center Laškega. Dejstvo je, da je glavna
prometnica skozi našo ozko dolino le ena
in da primerne alternative oz. obvoza za
tovorni promet ni. Zato smo aktivno sodelovali na vseh razgrnitvah in posvetih
na temo študije variant 3. razvojne osi,
ki bi pomenila veliko razbremenitev preobremenjene glavne prometnice. Pri tem
pa naš namen ni bil deljenje laške občine
na »tiste, ki so za« in »tiste, ki so proti
3. razvojni osi«, temveč predvsem skupaj
s predstavniki Občine Laško, strokovnih
služb (projektantov) in Civilne iniciative krajanov Laškega poiskati čim bolj
optimalno traso, ki bi najmanj posegala tako v okolje kot v življenjski prostor
občanov in predvsem ne bi delila Laščanov na »levi in desni breg«.

Tanja Grabrijan

Marko Šantej,
Mlada moč občine Laško
Foto: arhiv Mlade moči občine Laško

Po uspešnem letu 2017 se Mlada moč občine Laško že pripravlja na nove projekte v prihajajočem letu.
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POSLANSKA PISARNA

Spoštovane Laščanke in Laščani!
Za nami je, vsaj po vremenu gledano,
čudovito poletje in tudi že jesen, v kateri sem bila zelo aktivna, kot verjetno tudi
vi.
Najprej naj se vam tudi na tem mestu
zahvalim za visoko udeležbo na referendumu o 2. tiru in nadpovprečno podporo temu pomembnemu projektu. V kar
62 odstotkih smo podprli projekt. Trdno
verjamem, da smo se odločili pravilno,
seveda pa je sedaj odgovornost na tej in
naslednjih vladah, da projekt izpeljejo in
njegovo izvedbo trdno in odločno nadzorujejo.
Sestavni del ureditve in posodobitve železniških prog je tudi
nadgradnja proge Celje – Zidani Most in prenova železniških
postaj v Laškem in Rimskih Toplicah, ki ju že težko pričakujemo. Ta bo omogočila ne le večjo
hitrost in pretočnost vlakov, pač
pa bo poskrbela tudi za udobje
potnikov in varnost voznikov ob
nivojskih prehodih.
Največja težava še vedno ostaja tovorni tranzit skozi Laško

Spoštovani občani in občanke
Laškega,
prednovoletni čas je čas bilanc. Osebnih, poslovnih, takšnih in drugačnih.
Tudi politika se sooča z njimi. Ne samo,
ker je pred nami konec leta, temveč ker
se približuje čas državnozborskih volitev.
Takrat večina politikov stopi iz ozadja in
prične prepričevati ljudi, kaj vse dobrega so postorili, kaj vse bodo še naredili
in kaj je tisto, kar jih dela različne, boljše
od drugih.
Izkušnje žal kažejo, da se za temi bilancami skriva koš predvolilnih, všečnih,
a velikokrat nerealnih obljub. Praznična
pričakovanja tako hitro postanejo ponovoletna razočaranja, predvolilne obljube
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in pomanjkanje površin za pešce in kolesarje iz Celja in naprej proti Rimskim
Toplicam in Zidanemu Mostu. V mesecu
maju smo na tej relaciji dopolnili prometno signalizacijo, ki omogoča učinkovitejše izvajanje in sankcioniranje prepovedi tovornega tranzita. Skupaj z dodatno
tehnično opremo, ki so jo v teh dneh prejeli policisti, bo moje sodelovanje z ministrstvi in policijo zagotovo dalo rezultate,
ki bodo vidni tudi na stanju ceste, številu
tovornjakov na njej in večji varnosti vseh
udeležencev.
Vesela sem, da bomo vsi skupaj deležni ne le sredstev, ki se vlagajo v železnice,
pač pa tudi tistih, ki so namenjena kolesarskim potem in cestam, za katere si
že od začetka mandata zelo prizadevam.
Tako se v teh dneh tudi v naši občini pričenja izgradnja državne kolesarske poti,

ki bo poskrbela za varnost in prijetnejše
kolesarjenje vseh, ki se radi prevažate z
vetrom v laseh.
S ciljem izboljšati varnost najšibkejših
udeležencev v prometu, predvsem otrok
in starejših krajanov, sem dosegla, da se
bo uredilo tudi zelo nevarno križišče v
Košnici. Vzpostavil se bo pas za zavijanje
v levo, obnovilo in uredilo se bo obe avtobusni postaji, pločnik in semaforiziran
prehod za pešce. Na ta način bo ta črna
točka, po kateri se nekateri vozimo tudi
večkrat dnevno, postala varnejša. Predviden rok za dokončanje del je konec aprila
2018.
Stanje državnih cest je po več letih
nevlaganj vanjo temu primerno. Vendar pa se je stanje v zadnjih dveh letih
bistveno spremenilo in vem, da vsi skupaj opazimo napredek. Tudi proračun za
prihodnji dve leti je razvojno naravnan in predvideva nadaljevanje
prizadevanj vlade Mira Cerarja za
izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti na cestah. Kot
poslanka se bom zavzemala, da bo
nam in naši občini namenjen čim
večji del teh sredstev.
Sodelovanje in povezovanje
vedno, tako tudi v zgoraj naštetih
primerih, obrodi sadove, ki smo
jih skupaj deležni in se jih lahko
skupaj veselimo.
Janja Sluga, poslanka

pa se izjalovijo v kup nasedlih politik. Te
razen politiki sami ne služijo tistim, katerim bi morale – ljudem. V prednovoletnem času se tako mnogo politikov prelevi v dobre zimske može. Darilo teh je
zvrhan koš obljub o sistemskih rešitvah
na področju zdravstva, ki bo naposled
delovalo kot švicarska ura, pa za gospodarstvo, ki bo razbremenjeno, socialne
varnosti, da se nihče več ne bo ukvarjal
s tem, kako naj kljub zaposlitvi plača položnice.
Sam ne mislim obljubljati nemogočega. Dolžan sem vam izreči iskrenost. Izkušnje v politiki so me marsikaj naučile. Da ni dober politik tisti, ki je všečen,
temveč tisti, ki je učinkovit. »Sistemski«
problemi so namreč le vsota problemov
posameznika. Problemi v zdravstvu so
problemi mene, vas, soseda, prijatelja, sorodnika. Konkreten problem terja konkretno akcijo, ne teoretiziranja in
razpredanja pred kamero o problemih
naše države. Treba je med ljudi, jih poslušati in po najboljših močeh reševati
njihove probleme. Politika bo na pravo
pot stopila takrat, ko se bo zavedala, da

so problemi države pravzaprav problemi
ljudi. Čisto vsakega izmed nas. Čeprav so
ti problemi različni, si čisto vsak posebej
zasluži pozornost politike.
Ob koncu leta, ko tudi jaz delam bilanco, sem ponosen prav na te, konkretne
akcije. Dejanja, ki so pomagala k reševanju težav ljudi: avtoprevoznikov, upokojencev, zaposlenega z minimalno plačo,
civilne iniciative, ki se že vrsto let bori za
spodobno cesto. O teh dejanjih se ne govori po televiziji, o njih ne pišejo časopisi. Pišejo pa boljša življenja za ljudi. To je
vse in največ kar je pomembno v politiki.
Že davno sem opustil misel, da se
moja uspešnost iztekajočega se leta meri
po številu prejetih novoletnih voščilnic,
stiskov rok ali pogostosti televizijskih
nastopov. Edino merilo je zadovoljstvo
ljudi. To ne potrebuje obljub, lepih besed
in želja, temveč delo in predanost.
Vsem vam, jaz in celotna Občinska organizacija Socialnih demokratov Laško, v
prihajajočem letu 2018 želimo vse dobro;
osebne sreče, zdravja in zadovoljstva.
Vaš Matjaž Han

UPRAVNA ENOTA/CNVOS/PRAVNI NASVETI

Republika Slovenija
upravna enota laško
Najboljših in najlepših reči na svetu
ne moremo videti, niti se jih dotakniti.
Čutiti jih moramo s srcem ...

(Hellen Keller)

Da bi se vam uresničile sanje, udejanjile želje in
izpolnila pričakovanja.
Da poln prijaznih in toplih besed bil bi vaš
poslovni in domači svet!
Da v prijetnem praznovanju bi tekel vam dan
samostojnosti in enotnosti!
Sodelavci UE Laško

Podprite naša društva, ker vas nič
ne stane
Društveno dogajanje je pomemben
del življenja v naši občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki
s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki
plačuje dohodnino, lahko našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim

pravni nasveti
Pravica staršev do krajšega
delovnega časa
Na podlagi 50. čl. Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom
od polnega. Eden od staršev, ki neguje
in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom
od polnega do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka,
v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno
šolo, pri čemer je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom
od polnega neprenosljivo za vsakega od
staršev.
Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom od

polnega zaradi starševstva 30 dni pred
nastopom (8. tčk. 50. čl. Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).
Kadar delavec uveljavlja pravico do
krajšega delovnega časa, mu delodajalec
zagotavlja pravico do plače po dejanski
delovni obveznosti, Republika Slovenija
pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno
varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca
za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za primer
brezposelnosti, za starševsko varstvo,
za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven
dela, za pravice do zdravstvenih storitev
in povračila potnih stroškov. Republika
Slovenija plačuje prispevke po stopnjah,
določenih z zakonom, ki določa stopnje
prispevkov za socialno varnost (7. tčk.
50. čl. Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih).

podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to
ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je 34 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako
pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če
se za to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno
naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni
naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim
lahko podarite svojih pol odstotka. Če bi
radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih
lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki ali se
pozanimate pri društvih samih. Lahko
pa obiščete spletno stran dobrodelen.
si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz
naše občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke,
si natisnite obrazec in ga do konca leta
odnesite ali pošljite na finančni urad.
Vaša odločitev velja do preklica oziroma
spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi
zaradi vas življenje v naši občini še lepše,
boljše, varnejše. Hvala.
Center za informiranje, svetovanje in
razvoj nevladnih
organizacij - CNVOS
Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča VSRS sklep VIII Ips 208/2014 spada
pravica do dela s krajšim delovnim časom med ukrepe t. i. pozitivne diskriminacije.
Sestavek je zgolj informativne narave,
saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi.
Za odgovor na konkretno vprašanje je
potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Mnenje na vašo pravno situacijo
vam bom podala po predhodnem naročilu na info@pravninasvet.net ali na
040 850 024.
Ob tej priložnosti naj vsem bralkam
in bralcem Laškega Biltena v prihajajočem letu 2018 zaželim veliko zdravja, pozitivnih misli in drobnih trenutkov sreče, ki naj obogatijo naš vsak dan.
Srečno!
Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

13

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS Rečica
V decembru, ko so naši pogledi usmerjeni predvsem v prihodnost, se moramo včasih zazreti v preteklost in opraviti
pregled delovnih opravil. Ni jih bilo malo, predvsem če pogledamo z odprtimi očmi.
V oktobru smo dokončali obnovo dela javne poti Sp. Rečica
– Brečko in jo s krajšo slovesnostjo, ki so jo pripravili domačini, predali namenu. Vrednost vseh del je znašala 12.000 evrov.
Hkrati smo izrazili zahvalo občinski upravi in izvajalcu del za
dokončanje del pri sanaciji zemeljskega plazu pod stanovanjsko
hišo Brečko. Vrednost del je znašala 42.000 evrov. Veliko besed je bilo napisanih, veliko opravljenega dela pri pridobivanju
vseh dokumentov za pričetek izgradnje javnega vodovoda Zg.
Rečica. Občinska uprava je v zaključni fazi pred pričetkom izgradnje. Potekajo še zadnje aktivnosti pri podpisu pogodbe za
izgradnjo in izboru izvajalca. V kolikor bodo predvidene aktivnosti potekale po planu, bomo pričeli z izgradnjo že v zimskih mesecih leta 2018 in to predvsem na kmetijskih zemljiščih,
da bi se lastnikom zemljišč naredilo čim manj škode. Zato vas,
spoštovani krajani, že sedaj vljudno prosimo za strpnost in pomoč pri načrtovani izgradnji, saj se moramo zavedati, da tako
velike investicije na našem območju že dolgo ni bilo in bo potrebno še veliko usklajevanj tako med naročnikom, izvajalcem
del in lastniki zemljišč.
Prav tako potekajo gradbena dela na delu lokalne ceste Debro – Rečica na odseku Tehnika – Gratex, kjer se polaga cevovod
plinovoda. Dela naj bi bila končana do 31. 1. 2018. Za omenjeni
odsek že aktivno sodelujemo s projektantom, ki pripravlja projekt obnove omenjene ceste, ki se bo popolnoma obnovila v prvi
polovici naslednjega leta. Za predvidene aktivnosti bomo morali
z lastniki zemljišč doseči določene sporazume in predvideti tudi
možnosti drugačne ureditve prometa za kar bomo vse deležnike
pravočasno obvestili in jim možnosti ureditve tudi predstavili.
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Zaključili smo tudi postopke za nakup zemljišč na Šmohorju za
potrebe izgradnje parkirišča in že predstavili idejne zasnove vodilnim na Občini Laško in predstavnikom Planinskega društva
Laško. Zaključeni so postopki nakupa zemljišč pri Sindikalnem
domu in v pripravi so idejni projekti bodoče ureditve zemljišč.
V Sindikalnem domu bomo v zimskem času prenovili prostore
KS Rečica in uredili stopnišče proti galeriji.
Nadaljevali smo z obnovami javnih poti predvsem tistih v
makedamski izvedbi in na najbolj poškodovanih odsekih izvedli delne obnove zamenjave asfalta. Pričakovanja krajanov po obnovi obstoječih asfaltnih poti je čedalje večje, zavedati pa se moramo, da bomo morali najprej opraviti vse potrebne postopke za
odmero in prepis na Občino Laško in hkrati najti kompromis
do tistih, kateri še imajo vedno dostop do svojih domov v makedamski izvedbi. V imenu KS izrekamo iskreno zahvalo in predvsem iskrene čestitke predstavnikoma iz našega območja, ki sta
dosegla prvi mesti v svojih kategorijah v tekmovanju »Moja dežela, lepa in gosLEGENDA:
toljubna« To sta
ASFALTIRANO PARKIRIŠČE
Športno društvo
ZELENICA
Rečica, ki je preASFALTNA MULDA
BETONSKI ROBNIKI
jelo prvo nagrado
POGREZNJEN BETONSKI ROBNIKI
v kategoriji javnih
PARKIRNO MESTO ZA AVTOBUSE
PARKIRNO MESTO ZA AVTOBUSE
objektov, ter DraKOŠ ZA SMETI
gica in Stanko MaJ.R.
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greje notranja toGRADBENA SITUACIJA
M 1:250
plina, naj vam bo
leto 2018 zdravo in
predvsem srečno.
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Matjaž Pikl,
predsednik
KS Rečica

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS LAŠKO

V drugi polovici oktobra smo v sodelovanju z Občino Laško
ter Stik-om postavili informativno tablo ob poti na levem bregu Savinje pri jagoškem mostu. Na tej tabli je prikazan zemljevid naše krajevne skupnosti in predstavljene nekatere točke, ki
so zanimive za obiskovalce. Očitno smo z lokacijo table zadeli,
saj smo do sedaj prejeli kar nekaj pohval. Tabla namreč stoji na
občinski zemlji in po tej plati nismo imeli nobenih sitnosti s soglasjem za postavitev. Upamo, da bo omenjena tabla dolgo služila svojemu namenu.

Uspeli smo tudi s predlogom za občinska priznanja. Tako sta
postala letošnja nagrajenca Gorazd Šetina (zlati grb) in Planinsko društvo Laško (srebrni grb). Vse čestitke.
Po dolgem času se nam je zgodilo, da eno izmed cest na levem bregu Savinje, ki je bila v letošnjem planu za asfaltiranje,
nismo uspeli posodobiti. Tokrat ni bil problem denar, pač pa
je spet prišla na plan človeško-sosedska nevoščljivost in nagajivost. Takšnih in podobnih dogodkov sicer ni veliko, pa vendar
nam ni vseeno, saj ovirajo normalen razvoj v lokalni skupnosti,
hkrati pa kažejo, česa so zmožni posamezniki. Očitno je, da za
nekatere nikoli ne naredimo dovolj.
Pred nami je zima in na našem spletnem portalu si lahko
ogledate plan zimskega vzdrževanja tako cest ki so v naši krajevni pristojnosti, kakor tudi cest, za katere skrbi Komunala Laško. V izogib nerazumevanju vas vljudno prosimo, da si te plane
ogledate in se seznanite, kdo in kdaj bo plužil vašo cesto.
Martin Kokotec,
KS Laško

VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM
LAŠKE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽELIMO
PRIJETNE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN ZDRAVO TER SREČNO
25. oktobra smo se zbrali na otvoritvi prenovljene asfaltne
ceste, ki vodi do družine Petra Deželaka in Anice Ojsteršek v
Debru, po starem v Psarju. Oba kraka ceste smo načrtovali posodobiti že pred letom dni, pa je izvajalec asfalterskih del imel
številne probleme. Še največ težav je imel z železniškim podvozom, ki preprečuje dovoz strojev za izvedbo asfalterskih del.
Kakorkoli, končno je uspelo in na sliki se vidi, kakšno veselje je
bilo ob otvoritvi. Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k izvedbi tega dela, posebej pa Deželak Petru, Ojsteršek Anici in
Hercog Ferdu za dobro opravljeno delo in za prijetno zakusko
po otvoritvi. Srečno vožnjo želimo vsem.
Kot že vrsto let smo tudi letos, in sicer 5. novembra v laškem
zdravilišču v sodelovanju z Rdečim križem in društvom upokojencev, gostili naše starostnike, ki so dočakali 80 in več let. Bilo
je veselo in zabavno in po prijetnem kosilu so gostje dobre volje
zapuščali »Bidermajerjev« salon. Na sliki pa lahko vidite, kako
nas je z nastopom s harmoniko počastila naša krajanka Cilka
Damiš, ki je pred kratkim praznovala 90 let. Še enkrat ji želimo
vse najboljše ob visokem jubileju. Sicer pa vsem nasvidenje prihodnje leto ter hvala za vse.

NOVO LETO 2018.

KS JURKLOŠTER
Praznovanje krajevnega praznika
V okviru praznovanja 16. krajevnega praznika se je zvrstilo
veliko dogodkov in prireditev. S praznovanjem smo pričeli že
18. avgusta s »5. filmskim večerom« pod zvezdami na dvorišču
Kartuzijske Pristave v organizaciji Društva mladih Jurklošter.
V organizaciji STIK-a Laško, Zavoda Odon in KS Jurklošter
je 19. avgusta v dopoldanskem času potekal že 4. tradicionalni pohod po zgodovinsko-tematski »Orionovi poti«, katera je
tudi vključena v sklop akcije Po Laških poteh. Udeležba pohodnikov je bila nad pričakovanji, saj se je pohoda udeležilo okoli
200 pohodnikov, pri čemer je treba dodati, da je zanimanje za
pohod vsako leto večje. Pohodniki so bili z organizacijo in ce-
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Otvoritev ceste Špitaler-Hladin-Bratec

Kulturni program 16. krajevnega praznika

lotnim vodenjem izredno zadovoljni. Tako kot vedno smo se na
domačiji Bevčevih okrepčali z malico, katero je organizirala KS
Jurklošter. Bevčevi so se izkazali kot izredno gostoljubni, saj so
nam pripravili prostor za počitek ter prevzeli celotno pogostitev pohodnikov. Vzporedno je bila v organizaciji ZB za vrednote NOB Laško, Brežice in Krško spominska svečanost na Njivcah, kjer je obeležje padlim borcem NOB. Na tej svečanosti se je
zbralo okoli 40 udeležencev.
V popoldanskem času je športno društvo organiziralo 25.
tradicionalni turnir v malem nogometu na igrišču osnovne šole,
katerega se je udeležilo več nogometnih ekip iz Laškega in tudi
od drugod.
Prav tako je naš praznik popestrilo kulturno društvo, ki je 25.
avgusta pripravilo že 10. tradicionalni koncert »Jurkloštrskih

pevcev in godcev«. Koncert je potekal pod šotorom na dvorišču
Kartuzijske Pristave in v prijetnem domačem vzdušju.
Osrednji dogodek praznovanja je bil 26. avgusta z otvoritvijo
novo asfaltirane obvozne krajevne ceste Zgornji Voluš-Zelenjak
v dolžini 120 metrov. Celotno izvedbo cestne podlage z asfaltno
prevleko je izvedlo JP Komunala Laško. S to posodobitvijo cesta
več ne pelje čez dvorišče, ampak pod stanovanjsko hišo, zaradi česar so vsi uporabniki tega odseka izredno zadovoljni. Prav
tako smo opravili še otvoritev javne poti Špitaler-Hladin-Bratec v skupni dolžini 470 metrov v zaselku Polana. Krajani oz.
uporabniki ceste so delno financirali izvedbo cestne podlage z
odvodnjavanjem. Za preostali del cestne podlage je na pomoč
priskočila KS Jurklošter ter tudi financirala izvedbo asfaltne
prevleke, kar pa ni bil mali finančni zalogaj za vse udeležene.
Domačini so ob otvoritvi poskrbeli za prisrčen program in
prijetno druženje. V sklopu praznovanja se je odvijal bogat kulturni program, ki so ga pripravili Moški pevski zbor Jurklošter, učenci OŠ in otroci vrtca Jurklošter ter Fantje vseh hribov.
Na prazniku krajevne skupnosti sta spregovorila predsednik KS
Jurklošter Franc Lesičar in župan Franc Zdolšek.
Praznovanje pa je doseglo svoj vrhunec s koncertom pevske
skupine »Fantje vseh hribov« z glasbenimi gosti, ki so ga poimenovali »S prijatelji v 4. leto«.
Vsem, ki kakorkoli pomagate pri razvoju naše krajevne skupnosti, še posebej pa organizatorjem in akterjem vseh prireditev,
iskrena hvala.
Janko Cesar, podpredsednik KS Jurklošter

Otvoritev ceste Zg. Voluš – Zelenjak

ks zidani most
Kako svoj praznik slavijo v Zidanem
Mostu?
V septembru naša krajevna skupnost
praznuje svoj praznik, zato se takrat v Zidanem Mostu dogaja marsikaj. Že avgusta
je potekal »Troboj mladih« v Športnem
centru na Vili. Na voljo so bili odbojka,
balinanje in streljanje z zračno puško. V
organizaciji Društva upokojencev Zidani
Most se je izvedel »Rudijev memorial v
balinanju«. 16. septembra je bila osrednja
prireditev, ki je potekala v Domu Svobode. Na proslavi so sodelovali Godba Slovenskih železnic, otroški pevski zborček
iz podružnične osnovne šole, Kulturno
društvo Svoboda in Mešani pevski zbor
Spev. Podeljena je bila plaketa najstarejšemu krajanu Antonu Šuligoju. Priznanje

16

sta mu izročila predsednik KS Uroš Lukič
in podžupan Jože Senica. Tudi konec meseca je bil glasbeno obarvan. Na prireditev »Večer ob ljudski glasbi na sotočju«
smo povabili Trio Rožej iz Rimskih
Toplic in Folklorno društvo Brusači iz
Radeč. Ob ljudskih pesmih, plesih, citrah
in ob kitari so prepevala tudi naša srca.
Koncert Godbe Slovenskih železnic je bil
posvečen visokemu jubileju – 115. oble-

tnici delovanja. V parku, ob lokomotivi,
smo poslušali godbenike, ki so zelo lepo
zaigrali več vrst filmske glasbe. V sodelovanju z našo mlado pevko Katarino Tržan so pričarali čaroben večer. Pa naj še
kdo reče, da se v Zidanem Mostu nič ne
dogaja ...
Zapisali v Društvu MePZ Spev
Zidani Most

krajevne skupnosti

KS MARIJA GRADEC
Preko kratke jeseni smo zakorakali v skoraj zimske razmere.
Letošnje vroče poletje nam je na mnogih poteh naredilo razpoke, ki so nastale zaradi krčenja podlage pri globinskem pregrevanju skozi asfaltno prevleko in tako je prišlo do poškodb na
površini. Priprave za asfalterska dela smo v letošnjem letu pričeli sorazmerno pozno, ker prej niso bila sproščena sredstva za
tovrstno delo. Tudi prepotrebno krpanje obstoječih cest se nam
je tako zavleklo. Upam, da nam bo vreme še toliko naklonjeno,
da nam bo to uspelo.
Pred kratkim smo bili soudeleženi pri predaji defibrilatorja, ki je nameščen pri stanovanjski hiši Oblak (Bobek) v Lahomnem. Ob številni udeležbi krajanov, ki so si lahko ogledali
tudi praktični del nudenja prve pomoči z uporabo defibrilatorja, smo se v Krajevni skupnosti Marija Gradec odločili, da pomagamo povečati krog ljudi, ki bi si želeli seznaniti s takim načinom reševanja. Če pokličete na tel. št. 041 827 518, bomo ob
zadostnem številu prijavljenih vključili Zdravstveni dom Laško,
ter organizirali predavanje v prostorih KS Marija Gradec.
Kot ste najbrž že opazili, je ob kapelici pod cerkvijo na Marija
Gradcu postavljena informativno-promocijska tabla. Na njej so
opisane in s fotografijami opremljene znamenitosti naših krajev, razvidna pa je tudi meja in lega naše KS v Občini Laško.
Tudi letos je bil organiziran pohod po trških mejah. Eden od
večjih postankov med potjo je bil tudi tokrat v vasi Trojno, kjer
so letos zabeležili rekordno število pohodnikov. Preko 400 jih je
bilo in ti so od njih nadaljevali pot, ne da bi bili lačni in ne žejni,
pa še z obilico dobre volje.

Glede zimske službe v letošnji sezoni ne bo sprememb. Pogodbeni izvajalec ostaja isti in sicer Ferdinand Hercog, s. p., ki
ga lahko v primeru nejasnosti pri opravljanju zimskega vzdrževanja pokličete na tel. 041 653 470.
Ne morem mimo tega, da ne bi izpostavil problem, ki sem
nam pojavlja vse pogosteje. To so poškodbe javnih poti, ki jih
imamo v upravljanju, in sicer ob spravilu lesa iz gozdov. Zavedati se je potrebno, da je dolžan cesto popraviti tisti, ki jo je poškodoval (izvajalec ali pa lastnik gozda).
Na koncu pa naj zaželim vsem krajankam in krajanom prijetne praznike ter zdravo prihajajoče leto, predvsem pa srečno in
varno vožnjo na vseh poteh.
Martin Brečko,
predsednik KS Marija Gradec

»Trojnčani« spoznavali Belo krajino
Na sončno soboto, 4. novembra, je potekal že tradicionalni
19. pohod po nekdanjih trških mejah Laškega, ki ga organizira
Planinsko društvo Laško v sodelovanju s STIK-om in z Občino Laško. Pohodnike je njihova 11-kilometrska pot vodila tudi
skozi vas Trojno, kjer jih vaščani vsako leto gostoljubno sprejmemo in jim ponudimo topel čaj ter domače dobrote naših gospodinj. Ljudje si med postankom vedno radi vzamejo čas za
medsebojno druženje in klepet z vaščani, česar smo veseli tudi
mi in upamo, da se prihodnje leto na jubilejnem 20. pohodu
zberemo v še večjem številu.
Na izlet pa se radi odpravimo tudi Trojnčani sami in tako
smo se v soboto, 25. novembra, podali na jugovzhod Slovenije, natančneje v Belo krajino, kjer ljudi obkrožajo breze in kjer
domuje Zeleni Jurij. Ob vstopu v pokrajino, ki so jo Belokranjci
razglasili za Svobodno belokranjsko ozemlje, smo lahko dobili ‚vinojeto‘, ki naj bi nam služila pri nadaljevanju poti, saj smo
imeli z njo 50-odstotni popust na vseh brezplačnih parkiriščih
v Beli krajini.

Pot smo nadaljevali proti Metliki, o kateri smo več izvedeli v
turistično informacijskem centru, nato pa smo si ogledali Slovenski gasilski muzej, saj je bilo prav v tem kraju pred skoraj 150
leti ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo pri nas. Da
bi se preizkusili v na novo pridobljenem znanju o Beli krajini,
smo znova sedli v šolske klopi, nekateri izmed nas tudi po več
kot pol stoletja. Prav za toliko let pa smo se vsi v preteklost preselili, ko smo obiskali učno uro na Osnovni šoli Brihtna glava
v Radovici, kjer je tovarišica učiteljica v roki še vedno držala
palico, najbolj neposlušne učence pa je v kotu čakala koruza. K
sreči smo se v poznavanju belokranjske naravne in kulturne dediščine kar dobro izkazali in si na koncu vsi prislužili spričevala.
Po naporni šolski uri, ki je bila sicer tudi polna smeha, smo se
okrepčali v gostišču s tradicionalno hrano in imeli tam tudi degustacijo vina. Preostanek večera je minil ob glasbi naših vaških
harmonikarjev, plesu in veselem druženju. Prijetno vzdušje pa
se je nadaljevalo tudi na avtobusu med potjo domov.
Saša Klezin
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ks sedraž
Odstiranja v Galeriji Strojnica na
Govcah
Vstop v zadnji mesec letošnjega leta je
laško skupnost obogatila razstava z naslovom »ODSTIRANJA«, ki so jo ustvarjalni mladi umetniki skupine pH15 s
svojo mentorico prof. Marijo Jenko iz UL
NTF, Oddelka za tekstilstvo in oblikovanje, postavili v novi galeriji Strojnica na
Govcah. Morda vas bo novica o dogodku, objavljenem v zadnji številki Laškega
biltena ujela zleknjene v vašem najljubšem počivalniku, s skodelico vročega čaja
ali čokolade v rokah in se vas dotaknila
do te mere, da se boste povzpeli na Govce, sami, s prijatelji ali ljubljeno osebo
pod roko. Ja, Govce se dotaknejo vsakega, ker so čarobne zjutraj, ko jim zmečkan rosni obraz pogladijo prvi jutranji
žarki in jih radostno pozdravi ptičji zbor,
čez dan, ko se sproščeni spogledujemo z
bogastvom zelenja, čez noč, ko nas nagovori zvezdnato nebo, ki nudi zavetje
plahim srnam, ježkom, netopirjem in jih
lahko zmoti le nepričakovani obiskovalec
nekdnje vasice Govce.
Prostor Strojnice je svet prostor za vse,
ki ga obiščejo. Tukaj, na hribu, kjer je
sončno in zračno, se lahko pokloniš življenju, ki odstira nova obzorja. Ko stopiš
v Strojnico, si v stiku z zemljo in podzemljem, si v akustičnem prostoru, kjer je
sozvočje edina prava frekvenca. Vanjo so
se ujela umetniška dela mladih ustvarjalcev in nastala je razstava, ki se ji lahko samo poklonimo, prav tako njihovim
mentorjem, kajti tudi ti potrebujejo prave vibracije za to, da vztrajajo pri svojem
delu, ki ga zelo nesebično delijo s študenti in ostalimi. In tokrat smo jih dobili, pa
ne samo od vas, cenjenih posameznikov
in udeležencev odprtja razstave, pač pa
tudi v mednarodnih krogih, saj je razstava del projektnih aktivnosti projekta
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VirtualMIne, ki ga sofinancira Evropski
inštitut za inovacije in tehnologijo ter
projektni partnerji, med njimi Zavod za
gradbeništvo Slovenije.
Deliti z vami bogastvo snovne in nesnovne rudarske dediščine je privilegij,
ki ga lahko užijejo samo tisti, ki spoznajo vaš jezik, jezik domačinov, ki se kot
dragocenost pokaže takrat, ko je treba
»skupaj stopiti«, kot radi rečemo. Skupaj stopimo že na začetku, ko nek proces šele načrtujemo, kar se je zgodilo tudi
v primeru oživljanja nekdanje rudarske
strojnice na Govcah. Že zelo dolgo nisem
ustvarjala s tako izjemno složno lokalno
skupnostjo, kjer bi se v tako kratkem času
naredil tako odločen korak naprej, kot na
Govcah, zato vas moram o tem nagovoriti samo s presežniki. Vse čestitke Deanu
Muhovcu in Tomažu Majcnu iz STIK-a,
Muzeja Laško, predsednici KS Sedraž Jožici Miši Alešovec, predsednikoma rudarskih društev Dragu Podreberšku in
Andreju Mavriju, predsedniku Etnološkega društva Govce Janezu Napretu,
Alojzu Kandolfu kot predstavniku Prostovoljnega gasilskega društva Sedraž,
Občini Laško in Ecobetonu, da so nas v
naših razmišljanjih o razstavi v Strojnici
podprli, da lahko zgodbe, ki jih prostor
ponuja danes zaživijo na način, ki je blizu ljubitelju umetnosti ali znanstveniku.
Ozemlje, ki ga danes poznamo, je nastajalo milijone let, njegovo oblikovanje
teče počasi, vendar vztrajno, tako kot so z
neizmerno vztrajnostjo nastajali rudniški
rovi, delo rudarskih rok, izjemne podzemne arhitekture, za nas in za vse tiste, ki
za nami prihajajo. Z oživljanjem rudarske dediščine na Govcah, v Strojnici ob
Liša jašku, se odpira novo poglavje razvijanja dialoga med lokalno skupnostjo,
stroko in umetniki. Izjemen dosežek za
današnji čas, ko je kriterij komunikacije
spuščen na nivo cenenih užitkov, vsiljivih
oglasov hladnega kapitala, dvojezičnih
plakatov s ponujajočimi se ženskimi liki,

brezosebih odnosov, ki jih čutijo predvsem naši najmlajši, bolni in osamljeni
posamezniki, med katerimi je še posebej
ogrožena starejša populacija. Vedno znova in znova se je potrebno potruditi in
posameznikom ponuditi priložnost, da
prispeva tisto, kar zna, za kar je pristojen,
da je na koncu zgodba celostna, takšna,
da jo lahko kot državljani ponudimo svetovljanom, ker vemo, da se samo med
kreativnimi ljudmi krešejo kreativni dialogi, takšni in drugačni, ker takšnost in
drugačnost kreativcem pritiče.
Tukaj, na sončni strani Govc, kjer se
v hladnih dneh popotnik ali gost pogreje za krušno pečjo Lovske koče in posluša zgodbe o vasi, ki je več ni, se je s
složnostjo dokazalo, da smo spoštovanja
vredna družba, z jasnimi cilji za prihodnost, da v tem duhu varujemo bogato
rudarsko dediščino rudnika Laško in jo
hkrati kot sodobniki časa na novo ustvarjamo na najboljši možen način, skozi
umetniški nagovor naravnan na posameznika. Prav tukaj se je hkrati rodila ideja
o skupni evropski zgodbi, zgodbi Zlatega runa in mitološkem junaku Jazonu. Z
zlatim runom na krovu, ki ga je s svojo
ognjevito in pogumno vojsko Argonavtov otel kralju Ajtesu, je z ladjo bežal med
Zasavskim hribovjem po Savi navzgor.

krajevne skupnosti
Ko je voda pri Vrhniki poniknila s površja, so mornarji razstavili bajeslovno barko in jo na svojih hrbtih prenesli do Soče, po
kateri so naposled le dosegli Jadransko morje in se varno vrnili
domov v Grčijo. Vse te napore so zmogli s pomočjo čudodelnega zlatega runa, ki predstavlja složnost, prijateljstvo, iznajdljivost in neverjetno vztrajnost, še dandanes izjemne lastnosti,
tako zelo značilne za trpežen rudarski živelj.
Naj ta legenda skupaj z novimi umetniškimi programi, 3D
vizualizacijo vasi Govc in vsemi potenciali, ki jih ponuja prostor, zaživi v Galeriji Strojnica v okviru prvega slovenskega Ekomuzeja rudarske dediščine, ki ga že vrsto let skupaj z lokalno
skupnostjo snujejo različni strokovnjaki in je pred kratkim dobil podporo tudi Občine Laško.

Naj vam zdravje ves čas dobro služi
in zadovoljstvo naj se z vami druži!
Veselja plamen naj bo prižgan
in sreča na vaši strani prav vsak dan!
Svet KS Sedraž

Mateja Golež,
Zavod za gradbeništvo Slovenije

zavod odon jurklošter
in
društvo ljubiteljev jaslic
slovenije

vabita na

razstavo
jaslic
od 10. 12. 2017
do 28. 1. 2018
v kartuzijo jurklošter.
ogled bo možen ob sobotah,
nedeljah in praznikih
od 14. do 16. ure ter ob nedeljah
od 8.45 do 10.15 ure,
lahko pa tudi po dogovoru

Naj bo praznični čas poln prijetnih
in toplih trenutkov v krogu družine
in prijateljev, v novem letu pa vam
želimo čim manj ovir pri doseganju
zastavljenih ciljev.
Člani sveta KS Rimske Toplice

(tel. 041 756 201).
vstopnine ni!
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Certifikacijske presoje po
standardih ISO 9001, ISO 14001 in
HACCP
V oktobru so bile v podjetju Komunala
Laško s strani certifikacijske hiše Bureau
Veritas uspešno opravljene certifikacijske presoje po standardih ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 in HACCP, na osnovi
katerih je bilo ugotovljeno, da so v podjetju uspešno uvedeni sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem in sistem zagotavljanja varnosti živil z analizo
tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk na področju vodooskrbe.
Javno podjetje Komunala Laško z vsemi svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k urejenemu in čistemu okolju, saj
smo trajno zavezani k nenehnim izboljšavam na področju varovanja okolja ter k
preprečevanju vseh vrst onesnaževanj in
drugih negativnih vplivov na okolje.

Tomaž Novak

Zimska služba
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere
nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov
(npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali
ogroženo normalno odvijanje prometa
in pri tem prihaja do odstopanj od sicer
zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste. V
zimskem obdobju, ki praviloma traja od
15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, oziroma v obdobju
trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu s Planom zimske službe, ki
ga potrdi upravljalec Občina Laško in v
skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest.
Komunala Laško, d. o. o., izvaja zimsko službo na vseh lokalnih cestah in pomembnejših javnih poteh, ulicah, hodnikih za pešce in kategoriziranih parkirnih
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prostorih v občini Laško skladno s Planom zimske službe za sezono 2017-2018,
ki je objavljen na spletnih straneh www.
komunala-lasko.si in izvajalsko pogodbo z Občino Laško. Pri izvajanju zimske
službe je letos angažiranih 20 vozil in 35
delavcev, od tega je nekaj tudi zunanjih
izvajalcev. Organizirana je služba dežurstva in pripravljenosti na domu. Izvaja se
tudi cestno pregledna služba. Vodja zimske službe odreja dežurstvo in pripravljenost glede na pričakovane vremenske
razmere. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II.
prednostnega razreda ne presega 10 cm,
na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je
možen z uporabo zimske opreme vozil.
Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom
nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
Za uspešno izvajanje dejavnosti smo
zagotovili ustrezne količine posipnega
materiala, soli in gramoza, postavljena je
ustrezna prometna signalizacija ter opozorilni snežni količki. Uredile so se deponije posipnega materiala v Laškem na
sedežu podjetja, na Vrhu nad Laškim, v
Rimskih Toplicah, Velikem Širju, Šentrupertu in Jurkloštru.
V Planu zimske službe so natančno
opredeljene posamezne relacije in cestni
odseki lokalnih cest, javnih poti in ulic
z izvajalci, ki izvajajo pluženje in posip,
opredeljene so prioritete ter lista dežurnih delavcev in izvajalcev.
Ker smo že zakoračili v zimsko obdobje, vse udeležence v prometu prosimo,
da se na zimske vozne razmere temeljito pripravijo. Poleg zakonsko predpisane opreme vozil, je potrebno upoštevati
tudi daljši čas potovanj, saj se je v zimskih razmerah še posebej potrebno prilagajati razmeram na cestah, ki so povsem
drugačne kot v letnem obdobju.
Kot izvajalci zimske službe se vsako
leto srečujemo s problematiko odmetavanja snega iz hišnih priključkov na občinske ceste, kar je prepovedano in kaznivo, saj to lahko povzroči veliko nevarnost
voznikom. Prav tako je problem tudi
vandalsko uničevanje obcestnih količkov in ostale prometne signalizacije, kar
prav tako vpliva na varnost voznikov in
ostalih udeležencev v prometu. Potrudili
se bomo, da bodo ceste celotno zimsko
obdobje normalno prevozne in zimskim
razmeram primerno vzdrževane.
Marjan Salobir

Energetske sanacije
večstanovanjskih stavb
Naloga toplotne izolacije je zaščita
objekta pred toplotnimi izgubami ener-

gije. S kakovostno izolacijo zunanjih zidov se toplotne izgube objekta in s tem
poraba goriva za ogrevanje znižata tudi
do 30%.
V letošnjem letu se je energetska obnova večstanovanjskih stavb izvedla še
na enem objektu, ki smo ga v upravljanje
prevzeli pred slabim letom.
Lastniki objekta so se odločili, da je
objekt, ki je bil zgrajen v letu 1960, potrebno prenoviti in toplotno izolirati.
Predvsem je bilo potrebno obnoviti zunanje zidove.
Kot njihov upravnik smo priskrbeli
ponudbe in jim pripravili finančno konstrukcijo odplačila investicije z najemom
kredita na rezervni sklad. Prav tako smo
na EKO sklad poslali vlogo za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Etažni lastniki Zdraviliške ceste 27
iz Rimskih Toplic so za celostno obnovo skupaj z urejanjem okolice namenili
39.184,00 evrov, s strani EKO sklada pa
jim je bilo odobrenih 7.714,00 evrov nepovratnih sredstev.

Zdraviliška cesta 27 v Rimskih Toplicah pred in po sanaciji

Dragica Levstik

Evropski teden zmanjševanja
odpadkov v Laškem
V času od 18. do 26. novembra je potekal evropski teden zmanjševanja odpadkov. V Komunali Laško smo pod
okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva skupaj s socialnim podjetjem Zadruga dobrote organizirali stojnico na
občinskem dvorišču, kjer smo mimoidočim predstavili tekstilnico Zadruge dobrote in sistem zbiranja tekstila, ki ga izvajamo tudi v Laškem.

KOMUNALA

Vsem obiskovalcem se iskreno zahvaljujemo za obisk in skrb za okolje v upanju, da se v prihodnje srečamo še v večjem številu.

Živimo v svetu, ki se spreminja z velikim tempom. Trgovci so milo rečeno
agresivni s svojimi letaki, akcijami, super
popusti, »črnim petkom« … tako da v
potrošnikih brez velikih težav vzpodbudijo veliko željo po še. Posledično v posodah za odpadke končajo še uporabni
predmeti, hrana, oblačila … Vse do trenutka, ko bo večina ljudi spremenila razmišljanje iz želje v potrebo, ni pričakovati drastičnih sprememb pri ravnanju z
odpadki. Pa vendarle je naše poslanstvo,
da se trudimo v občanih prebuditi zavest
in bolj smotrno rabo dobrin, zato se že
sedaj veselimo bodočega sodelovanja z
vami. Do takrat pa ne pozabite, da lahko kosovne odpadke oddate na zbirnem
centru Strensko, da je potrebno embalažo pred oddajo izprazniti in stisniti in da
lahko katero od stvari, ki se jih želite znebiti, komu podarite.
Andrej Ilijevec

Obvestilo občanom glede
priključevanja objektov na javno
kanalizacijo
Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.

RS št. 98/15), ki je pričela veljati dne 31.
12. 2015, morajo biti vsi objekti, ki so v
aglomeraciji nad 2.000 PE, priključeni na
javno kanalizacijsko omrežje.
Če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 PE in
manjšo od 2.000 PE, se mora komunalna odpadna voda speljati v javno kanalizacijo najkasneje do 31. decembra 2021.
Za aglomeracijo s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE pa je potrebno komunalno odpadno vodo speljati v javno
kanalizacijo najkasneje do 31. decembra
2023.
Občina Laško je na podlagi Odloka o
programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo zavezala vse lastnike objektov ali dela stavb, ki so v območju, predvidenem za priključitev, da
se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v zakonsko predvidenem
roku. Poslane so jim bile odločbe, ki so
zahtevale obvezno priključitev na kanalizacijsko omrežje in sicer v roku treh mesecev po prejetju. Ponovno pozivamo vse
tiste lastnike (uporabnike), ki so prejeli
take odločbo in priklopa do sedaj še niso
izvedli, da to storijo v najkrajšem možnem času.
Pred izvedbo priključka je potrebno o
tem obvestiti Komunalo Laško, da preveri ustreznost priključitve ter pripravi
primopredajni zapisnik, s katerim se izkazuje, da je z dnem podpisa zapisnika,
objekt priključen na javno kanalizacijsko
omrežje.

mi vremenskimi vplivi potrebno ustrezno zaščititi.
Ker so vodomeri v lasti lastnikov
objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito
vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov, pozorni pa morajo biti tudi na
merilna mesta in vodovodno napeljavo,
ki je izvedena v zidnih nišah ali na mestih v objektih, ki niso (dovolj) ogrevani
(hodniki oziroma veže, garaže, kleti, stopnišča ipd).
Kako zaščititi vodomer in inštalacije
pred zmrzaljo?
1. Pri tipskem vodomernem jašku je potrebno preveriti, da je izolacija iz poliuretanske mase nepoškodovana in
nameščena v tipskem jašku (v nezimskem času je iz vodomernega jaška velikokrat napeljana gibljiva cev za razne
potrebe in takrat je običajno izolacija
iz jaška odstranjena, zato se jo potem
lahko pozabi namestiti nazaj).
2. Izolacija pokrova in notranjosti jaška
z izolacijskimi materiali (na primer
z ekspandiranem polistirenom EPS),
oziroma z drugimi izolacijskimi materijali, ki ne vpijajo vlage.
3. Preprečiti je potrebno kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij.
4. Ob pojavu zmrzali je potrebno zagotoviti kroženje vode po inštalaciji.

Bojana Mastnak

Zaščita vodomerov in ostale
vodovodne napeljave pred zmrzaljo
Na območju javnega vodovoda v občini Laško vsako zimo v povprečju zamrzne osem nezaščitenih vodomerov,
kar povzroči, da takrat uporabnik ostane
brez vode. V nadaljevanju pa to pomeni
tudi strošek in kar nekaj slabe volje. Temperature pod lediščem lahko poškodujejo vodovodne priključke, vodomere in
hišno vodovodno omrežje. Pomembno
je, da uporabniki pravočasno poskrbijo
za ustrezno toplotno zaščito in občasen
pretok vode. Navajamo nekaj koristnih
napotkov, kako lahko občani sami preventivno zaščitijo vgrajene vodomere in
vodovodno instalacijo.
V zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0 °C in tam vztraja večino dneva. Posledice nizkih zimskih
temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč
najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari ali poči, zato ga je pred neugodni-

Preventivni nasveti uporabnikom
javnega vodovoda v občini Laško, ki naj:
1. preverijo objekte, v katerih nimajo
stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. vikendi, zidanice, delavnice …),
2. preverijo gradbišča in novogradnje,
kjer dvorišča še niso zaključena (če jašek še ni zasut, lahko zmrzne s strani)
3. redno preverjajo stanje svojega vodomera,
4. pregledujejo okolje, v katerem je vgrajen vodomer in
5. preverjajo tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.
Ivan Verbovšek
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Novoletne praznične okrasitve
mesta in naselij
Decembrsko praznično razpoloženje spremlja tudi praznična okrasitev in
osvetlitev objektov in javnih površin, za
kar v Laškem, Rimskih Toplicah in večjih naseljih v občini Laško v sodelovanju
s STIK-om Laško skrbi in izvaja Komunala Laško.
Za namen okraševanja je namenjenih
približno 300 metrov svetlobnih zaves,
1.200 metrov svetlobnih verig in 150 kosov svetlobnih okraskov, kot so snežinke
in laške lilije, ki se namestijo na objekte
in javne površine. Na nekaterih dogovorjenih mestih se postavijo tudi smreke, ki
jih vsako leto darujejo naši občani in katere se primerno okrasijo. V sodelovanju
z laškimi likovniki, šolami in vrtci poskrbimo, da so na primernih mestih izobešeni tudi njihovi izdelki. V zadnjih letih
so to lampijoni, ki osvetljeni polepšajo že
tako lepo praznično Laško.
Naše podjetje se ponaša tudi s svojimi lastnimi okraski, ki so izdelani iz kovinske konstrukcije in obdani s svetlobnimi verigami, ki že leta gorijo v obliki
zvezd in repatic z nosilcev javne razsvetljave. Predlani smo se izkazali s posebno
lokalno okrasitvijo v obliki laške lilije, ki
je simbolni znak Laškega in je izpod rok
naših delavcev zasijala v vsem svojem sijaju ter s še posebno lokalno noto okrasila praznično mesto. Lani pa smo s kovinsko konstrukcijo snežaka in snežnih
kep okrasili podeste mostu čez Savinjo.
V letošnjem letu pa smo pri okrasitvi
naredili še korak naprej in Laško okrasili
s kovinskimi konstrukcijami novoletnih
smrek, ki so, praznično okrašene, primerno obeležile in okrasile decembrsko
dogajanje v Laškem. Prav tako je na novo
okrašena velika praznična pridobitev za
Laščane – drsališče ob Kulturnem centru, za kar je bilo nabavljenih dodatnih
220 metrov svetlobnih zaves.
Tako Komunala Laško, kot vsi, ki kakorkoli pripomorejo k prazničnemu

Novoletna smreka, nova varilska stvaritev Vinka Trupija
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vzdušju v Laškem, želimo, da bi občani
preživeli čim lepši pravljični december,
da bo lahko prvo jutro v januarju prineslo le zdravje, srečo in medsebojno razumevanje.

Občani z veseljem sodelujejo pri
praznični okrasitvi Laškega
Z vstopom v veseli praznični december, je potrebno poskrbeti tudi za
praznično osvetlitev mesta. Pri tem vsako leto z velikim veseljem sodelujejo tudi
naši občani, ki v ta namen darujejo smreke in smrečice s svojih gozdov ali nasadov, predvsem tiste, ki jih želijo odstraniti iz varnostnih in drugih razlogov.
Vsled tega se v našem imenu, kot v
imenu STIK-a in Občine Laško letos
iskreno zahvaljujemo Jožefu Ojsteršku
z Marija Gradca 66, ki je daroval štiri
smreke za praznično okrasitev Laškega.
Vse ostale občane, ki v letošnjem letu
pri tej akciji niso sodelovali, vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.

Ideja je tudi letos preprosta: gledalca opozoriti in spomniti, da je s svečami
treba ravnati varčno in na moč skrbno. V
začetnem delu filma nastopijo igralci na
pokopališču, najmlajša se iztrga in steče pobirat sveče, ki jih je prevrnil veter.
Sledi čiščenje groba. Kar je naše, je treba temeljito očistiti. Pri nas je vse čisto,
skrbimo za red, sporočamo gledalcu. Ko
odpadke odvržemo, se z njimi ne ukvarjamo več, naj se z njimi ukvarja, kdor se
hoče. Tudi starejša dva - Tjaša in David
prideta k njej, pobereta vsak svojo svečo
in jo dasta v naročje najmlajši. To, da se
najmlajša najprej zgane in da v naročje
dobi še dve sveči, pa je sporočilo: vse odpadke izročamo v naročje (na pleča najmlajših) ti se bodo ukvarjali s posledicami našega nespametnega obnašanja. Kot
prvič, je tudi tokrat alternativa, ki jo ponujamo namesto sveč, drobno socvetje.
Izbira gledalec.

Marko Klinar

Manj sveč za več okolja že četrtič
Slovenci smo po porabi nagrobnih sveč
med vodilnimi narodi. Čeprav plamen
sveč simbolizira spomin na pokojne, večina sveč predstavlja nevarnost za okolje.
To sta dve ključni misli, ki zaznamujeta
vsakoletno ozaveščevalno akcijo, katere
pobudnik in nosilec je Komunala Laško.
Že utečeno ekipo sestavljata še Zbornica
komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije in TV Krpan,
ki skrbi za produkcijsko plat. No, tudi
igralska ekipa je bolj kot ne stalna, le da
je letos vrsta igralcev in nastopajočih spet
daljša kot prejšnja leta. Nastopili so: Lea
in Tjaša Krušič, David Sevšek, Štefka Flis,
Slavko Marš, Tomaž Novak In Sebastjan Zupanc.

Film si še vedno lahko ogledate, saj
je problem sveč prisoten vse leto, čeravno največ sveč res prižgemo ob prazniku spomina na mrtve oziroma vse svete. Najlaže do njega dostopate na spletni
strani Komunale Laško:
www.komunala-lasko.si, kjer je zelo na
vidnem mestu; https://www.youtube.
com/watch?v=5EQ2GS9iEX0
Tomaž Novak, Komunala Laško, d.o.o.
in Boža Herek TV Krpan
Foto: Bojan Herek TV Krpan
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Prireditve v Kulturnem centru Laško
Letošnjo paleto različnih abonmajskih dogodkov smo začeli
odkrivati s koncertom Pojezije Vlada Kreslina. Preko njegovih
pesmi in pripovedovanja smo ga spoznali čisto od blizu. Sledilo je obujanje spominov na Dalmacijo s Klapo Šufit, eno najbolj znanih klapskih zasedb. V okviru glasbenih večerov pa je
za vrhunec poskrbela Siddharta, ki je prišla na oder Kulturnega
centra v okviru akustične turneje Dolga pot domov.

je bil za obiskovalce brezplačen. Predavanja so pripravili: Maja
Ferme, Mateja Pozeb, Alter EGO - make up studio, Rok Deželak, RD2 Photography ter Salon Fantazija, ki so z obiskovalci
delili informacije in nasvete iz poročnega stylinga, poročnega
ličenja, fotografije in pričeske. Prav tako je mag. Andreja Stopar
predstavila informacije o izvedbi civilnega obreda na območju
Upravne enote Laško.
Domači gostinci Thermana Laško, PAVUS - Grad Tabor Laško, Rimske terme in Aqua Roma, so se predstavili s ponudbo
za izvedbo poročnega slavja ter tudi obreda. Obenem so poskrbeli za odlične degustacije med dogodkom. Za samo dekoracijo
in čudovito okrasitev avle in dvorane Kulturnega centra pa je
poskrbel Poročni salon Poročne Pravljice.
Poleg odločnih predavanj strokovnjakov in predstavitve domačih gostincev je v avli Kulturnega centra potekal poročni sejem s številnimi ponudniki storitev vezanih na izvedbo poroke.
Sabina Seme in Tina Belej

Prižig lučk

Foto: Matjaž Očko

Kot prvi nas je v gledališkem abonmaju zabaval Jonas, najbolj kontroverzen estradni zvezdnik v Sloveniji, dobitnik največ
viktorjev in bolj skrivnosten od same skrivnosti! S komedijami
pa smo šele dodobra začeli, saj nas poleg vsemogočne komedije
Buh pomagaj čakajo še tri odlične: Pašjon z Iztokom Mlakarjem, Še vedno mame in Tarzan.
Z Dejanom Kranjcem smo preživljali narodno-zabavne večere, prvega z Laškimi ansambli, na drugem večeru pa je Dejan
gostil Skupino Eros in Ansambel Sekstakord. V decembru pa
bodo oder zavzeli Ansambel Igor in Zlati zvoki, Fantje s Praprotna ter Poskočni muzikanti.
Veselimo se druženja z vami tudi v prihodnje.
Tina Belej

Prižig luči je bil letos še posebej prazničen, saj je potekal na
parkirišču pri Kulturnem centru Laško, kjer je letos zaživelo drsališče. V okviru prireditve so se na Miklavževem sejmu
predstavili številni ponudniki, ki so lepo obogatili dogajanje in
ponudili številne raznolike in zanimive izdelke. Preden pa je župan Franc Zdolšek v spremstvu snežink prižgal luči je otroke
in ostale pozdravil sv. Miklavž, ki je za vse obiskovalce prinesel bonbone in mandarine. Da je bila nedelja res praznična, je
poskrbelo KD Koral, ki je v dvorani izvedlo opereto Miklavž
prihaja. Prav tako pa so bili otroci navdušeni nad delavnico, na
kateri so izdelovali čokoladne lizike. Večer je bil še prijetnejši ob
božičnih pesmih, ki sta jih izvedli Saša Nemec in Sara Požin, z
otroci pa je zaplesala Dajana Pungeršek. S prižigom luči so po
mestu oživele tudi čarobne lokacije, za katere sta tudi letos poskrbeli Barbara Penič in Katarina Drobež Vrščaj. V decembru
vas želimo povabiti še na ostale številne dogodke ter k ogledu
prazničnega Laškega.

Poročni dan v Laškem
Z namenom, da Laško kot poročno destinacijo še bolj približamo parom, ki načrtujejo skok v zakonski stan, smo v soboto,
7. oktobra, v Kulturnem centru Laško organizirali dogodek Poročni dan s poročnim sejmom in predavanji strokovnjakov, ki

Foto: Jaka Teršek

Plesni klub Lukec Laško ima še vedno odprta vrata

Foto: Jaka Teršek

V oktobru smo ponovno oživeli Plesni klub Lukec Laško, ki
bo poskrbel, da se bo v Laškem veliko plesalo. Po uspešnem
dnevu odprtih vrat v zadnjem tednu septembra smo oblikovali
dve plesni skupini, s katerima se družimo ob sredah popoldan
v Otročjem-centru Kino Laško. Ob 16.00 plešemo hip hop, moderno plesno zvrst, ki je navdušila predvsem mlade. Nato pa se
z igro in osvajanjem osnovnih plesnih gibov, ki so temelj za nadaljnji plesni razvoj, družimo z našimi najmlajšimi člani ples-
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nega vrtca. Tudi oni so že spoznali osnove hip hopa, prelevili pa
so se že tudi v prave plesoče piščančke. V mesecu decembru nas
čakajo sneženi plesi in še mnogo več.

Še vedno vas lepo vabimo, da se nam pridružite in se z nami
prelevite v male plesne mojstre.
Dajana Pungaršek, plesna učiteljica

Muzej stare kmečke opreme na Kmetiji Šolinc
Kmetija Šolinc se nahaja na obrobju občine Laško, na nadmorski višini 650 metrov, blizu Svetine. Idilično okolje vabi v

vsakem letnem času. Spomladi in poleti za to poskrbi veliko število redkih sadnih sort drevja, za posebno praznično vzdušje
pozimi pa je še posebej zaslužna bodika, ki že stoletja krasi kmetijo. Prisegajo na domače pridelke, gojijo tradicijo. Z radostjo v
očeh poudarijo, da so njihovi pridelki pridelani s srcem.
Z veseljem gostijo vsakogar, njihovi stalni obiskovalci pa so
radovedni otroci iz vrtcev in šol, ki se radi vračajo, saj se vedno
znova naučijo česa zanimivega.
Družina Šolinc vabi na ogled Muzeja stare kmečke opreme,
za zaključene družbe pa ponuja najem prostora za skupine do
50 oseb.
Več informacij: Kmetija Šolinc, Požnica 6, Laško | 031 596
845 | kmetijasolinc@gmail.com | FB Kmetija Šolinc - Svetina

Kulturni center Laško

Hop v Laško s

Poskočnim Dejanom

Ansambel Igor in Zlati zvoki,
Fantje s Praprotna in
Poskočni muzikanti
Četrtek, 21. 12., ob 19.30

Info: TIC Laško, 03 733 89 50, www.stik-lasko.si
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Praznično
Laško 2017
Petek, 22. 12., 17.00: Občinsko dvorišče,
Predbožično rajanje in obisk Božička
Sobota, 23. 12., 20.00: Občinsko dvorišče,
Klapa More, dalmatinski večer
Sreda, 27. 12., 20.00: Občinsko dvorišče,
Help! – A Beatles Tribute Band, koncert
Četrtek, 28. 12., 15.00: Občinsko dvorišče,
Migetalnice, prednovoletno poplesavanje
Petek, 29. 12., 20.00: Občinsko dvorišče,
Slovo od starega leta – Tabu, koncert

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50, 051 305 466
E: tic@stik-lasko.si, info@lasko.info
I: www.stik-lasko.si, www.lasko.info

Želimo vam
čarobno 2018!
Facebook “f” Logo

RGB / .ai

Razmišljanja ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic
Po navadi v decembrski številki biltena prvi prispevek namenimo razmišljanju o letu, ki mineva, in načrtom za naprej.
Letos lahko rečemo (čeprav celovitih statističnih podatkov še
ne moremo predstaviti), da tudi merljivi kazalci naše dejavnosti
še vedno oz. znova naraščajo, kolikor je to sploh še realno glede na naše primerljivo visoke rezultate v slovenskem prostoru.
Ob tem naj poudarim, da se neprestano trudimo za kvaliteto,
novosti in izboljšave. Ugotavljamo pa, da so naša prizadevanja
za vašo pozornost vedno težja v družbi, v kateri posameznik
živi vedno hitreje ter mu vedno več časa jemljejo in na njegove
vsakodnevne aktivnosti vplivajo elektronski mediji, družbena
omrežja – skratka, virtualna resničnost. Naše spodbude vam za
čim večjo uporabo splošne knjižnice pa so intenzivne, ker resnično verjamemo, da so znanje, kultura, druženje, sodelovanje, ustvarjalnost ipd. nujni za osebni in družbeni razvoj – in
da knjižnica s svojimi raznovrstnimi dejavnostmi pomembno
prispeva k temu pri uporabnikih vseh generacij.
Letos smo dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november)
praznovali ves teden, kar si lahko preberete v posebnem prispevku. V sklopu različnih aktivnosti smo dali besedo tudi otrokom in mladim. Vrtčevski otroci, učenci in dijaki so nas navdušili s svojimi predlogi, kaj vse bi si v knjižnici želeli. Predvsem
nas veseli, da imajo splošno knjižnico (tudi) za svoj prostor, kjer

se počutijo dobrodošlo ter lahko koristno in ustvarjalno preživljajo svoj čas. A ugotavljali so (in mi skupaj z njimi), da je za
to prostor naše, sicer prijetne in lepo urejene, knjižnice precej
premajhen.
Na tem mestu naj dodam, da sem pred kratkim znova dobil potrditev o sodobnih trendih knjižnic in tem, kako pomemben je dovolj velik prostor za njihove uporabnike. Oktobra smo
si direktorji slovenskih splošnih knjižnic ogledali nekatere ni-
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zozemske splošne knjižnice. Bili smo (pozitivno) šokirani nad
prostornostjo in urejenostjo knjižnic, ki so tudi absolutna središča mest, v katerih se nahajajo. Prav tako smo se na novembrski ekskurziji Društva bibliotekarjev Celje v vrhniško in izolsko knjižnico prepričali, koliko možnosti se odpre knjižnici pri
njenem delovanju ob primerno velikih prostorih.
Na prostorsko stisko Knjižnice Laško opozarjamo zaposleni že več kot desetletje. S tem prispevkom smo želeli, da se sliši
tudi glas naših otrok in mladih – za svetlo prihodnost, kakor
je zamišljena na risbici enega izmed vrtčevskih otrok ali kakor
jo lahko vidimo v nizozemskih knjižnicah.

Gostija v deželi branja – praznovanje dneva splošnih
knjižnic

Morda sčasoma samo pozabimo, kako lepo smo praznovali
pretekla leta, morda vtise prekrijejo novi, morda pa smo z letošnjim res nekoliko presegli pričakovanja obiskovalcev – z osrednjim dogodkom Bralne značke za odrasle, ki ga vsako leto, tudi v
počastitev praznika reformacije, pripravimo za naše zveste bralce v Kulturnem centru Laško. Igralec in šansonjer Jure Ivanušič,
ki je bil naš gost, nas je navdušil v obeh vlogah – kot interpret
proznih vložkov in avtorskih skladb, v pogovoru s povezovalcem prireditve Luko Marcenom pa je opozoril na neprecenljivo
vrednost kulture, umetnosti in vrednot, ki jih v svetu in času, ko
je vse naprodaj, ni mogoče kupiti niti nimajo cene.

Slovenske splošne knjižnice 20. novembra praznujemo dan
slovenskih splošnih knjižnic. Letos smo z raznovrstnimi dogodki (ki so bili tematsko usklajeni po slovenskih knjižnicah po
posameznih dneh) praznovali skozi celoten teden, od 20. do 24.
novembra.
V ponedeljek ste se lahko v vseh naših enotah brezplačno
vpisali v knjižnice.
V torek smo pripravili razstavo slovenskih TOP10, ki je ves
teden krasila prostore naše knjižnice – izpostavili smo najboljše
otroške in mladinske knjige, slovensko leposlovje, tuje leposlovje in poljudno strokovne knjige. V Radečah smo praznovali s
posebnim koncertom Posvečeno … Piaf in poeziji z vrhunskimi gosti Nuško Drašček, Blažem Jurjevčičem, Vidom Ušeničnikom in Mihaelo Zahrastnik.
V sredo smo praznovali v Rimskih Toplicah, kjer smo
podrobneje spoznali Aškerčevo epsko pesnitev Poslednji Celjan, ki jo je uglasbil in predstavil Matej Krajnc.
V četrtek smo posebno pozornost namenili otrokom in mladim: zjutraj so nas obiskali otroci iz vrtca, sredi dneva smo gostili osnovnošolce in popoldne srednješolce. Želeli smo, da tokrat spregovorijo oni: o tem, kakšna se jim zdi naša knjižnica,
kaj v njej pogrešajo, kakšno se jim zdi poslanstvo knjižnic in
predvsem kakšna bi bila njihova sanjska knjižnica … Kakšna je
njihova vizija knjižnice, si lahko ogledate na razstavi izdelkov,
nastalih na skupnem druženju.

Skupaj s pozdravnim govorom direktorja knjižnice Mateja Jazbinška je tako prireditev – kot sprehod od Trubarja prek
Erazma Notredamskega in Antona Aškerca do Karla Gržana –
izzvenela uravnoteženo med vedrimi in žalostnimi toni ter v
premišljevanje ponudila številne iztočnice, med njimi tudi jasen apel po spravljivem medčloveškem odnosu, medsebojnem
spoštovanju, pravičnosti in odgovornosti, med katerimi so kot
mostovi besede prosim, hvala in oprosti.
Posebno mesto in težo ta večer so imele minute, posvečene spominu na rojaka Frančka Kneza, ki se je oktobra smrtno
ponesrečil v domačem plezališču. Težko je tako izjemnemu, v
najboljšem pomenu besede posebnemu človeku, ki ni prisegal
na velike besede in hvalo v očeh javnosti, zapisati kaj v spomin.
Na prireditvi je Matej Jazbinšek prebral odlomke iz njegove
spominsko-alpinistične knjige Ožarjeni kamen ter nekaj neobjavljenih pesmi, v januarju pa bomo pripravili tudi spominski
večer.
Želimo si, da ne bi bile vrednote katerega velikih mož, izpostavljenih na večeru, nikoli preživete in bi jih tudi z našim
spominjanjem ohranjali žive.

Petek, zadnji dan našega praznovanja je bil posvečen modrosti in otroškim knjigam. Naši zvesti bralci Majda Anžin, Liljana Sačić, Nina Pader Topole in Luka Belej so tenkočutno
predstavili svoje najljubše knjige iz otroštva. Na dogodku so nastopili tudi učenci Glasbene šole Laško Radeče – plesalki Ema
Šolar in Sara Bačič ter mladi glasbeniki Jože Podbregar Lavrič,
Brina Klinar, Jernej Gradič in njihov mentor Damjan Vajde.
S svojimi glasbenimi in plesnimi nastopi so nam pričarali čisto
pravi pravljični svet.
Veseli nas, da imate radi naše knjižnice in želimo si, da bi
za vas vedno ostale stičišče modrosti, znanja, lepih (pisanih)
besed in druženja.

Barbara Rančigaj

Jerica Horjak

Matej Jazbinšek

Osrednji dogodek Bralne značke za odrasle z Juretom
Ivanušičem
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Aktivnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje
Drugo leto UTŽO pri Knjižnici Laško je v polnem zamahu.
Krožki utečeno potekajo, letošnja novost pa so tematska mesečna dopoldanska predavanja. Začeli smo jih z odličnim predavanjem psihologinje Alenke Tacol z naslovom Tudi v tretjem
življenjskem obdobju se lahko razvijamo. Nadvse primerna
uvodna tema je navdušila naše člane. Gospa Tacol je izpostavila
temeljna področja, ki morajo biti izpolnjena, da trditev iz naslova drži. To so ljubezen do življenja in soljudi, zdrav način življenja in telesna aktivnost, dobri odnosi in ohranjanje bistrega
uma. Ob tem velja še enkrat izpostaviti pomen tedenskega oz.
dvotedenskega rednega srečevanja v okviru dejavnosti UTŽO
– druženje, ustvarjalno sodelovanje, učenje in razmišljanje ter
širjenje kulturnih obzorij.

učinkovito razmišljati. V goste smo povabili mag. Sonjo Trupi,
ki nas je naučila nekaj skrivnosti, kako razmišljati ter kakšni so
triki za razširitev svojih miselnih vzorcev in poti (temelječ na
podlagi velikega mojstra učenja in razmišljanja dr. Edwarda De
Bona). Navdušila nas je s spoznanjem in odkritjem, kakšne so
možnosti, da razširimo svoje meje in načine razmišljanja.
Naslednji gost pa je bil kreativni umetnik Simon Sanda, ki
nam je ob pripovedovanju svoje življenjske zgodbe podal marsikateri življenjski nasvet, med katerimi je bil gotovo najpomembnejši, da moraš imeti rad svoje delo. Učence je izzval z
razmišljanjem o njihovem življenjskem načrtu (kaj želijo postati, ko odrastejo) in jim ga pomagal narisati na papir, pri čemer
jim je pokazal nekaj uporabnih trikov za lažje risanje.
Veseli nas, da nas učenci vedno znova radi obiščejo v nočnih urah, saj je takrat čas v knjižnici vse drugačen kot podnevi:
bolj skrivnosten, zabaven in posvečen izključno njim.
Jerica Horjak

Brati gore

Svoje delo je najlažje vrednotiti glede na odzive okolice. Ker
se v UTŽO včlanjujejo novi člani, lahko rečemo, da se dober
glas o nas širi. Največ pa pomenijo pohvale članov UTŽO, pogosto izrečene nam osebno ali pri izposojnem pultu, glede kvalitete in nivoja vsebin UTŽO ter glede pozornosti in predanosti,
ki jo posvečamo tej dejavnosti zaposleni v knjižnici in mentorji.
To delo v veliki meri opravljamo prostovoljsko, še posebej pa
to velja za Metko Kovačič, saj kot prostovoljka vodi dva krožka.
Ob praznikih se aktivnosti UTŽO nekoliko umirijo. Kljub
temu imamo priložnost za povabilo, da se nam pridružite – na
ogledu Puccinijeve opere La Boheme v SNG Maribor v petek,
5. januarja, ob 19.30. Prijave zbiramo do 20. decembra.
Matej Jazbinšek

Nočni obisk otrok v knjižnici
V petek, 20. oktobra, so osnovnošolci OŠ Primoža Trubarja
Laško del svoje noči branja (ki je bila letos združena z astronomsko nočjo) preživeli v knjižnici. Odločili smo se, da vsi
skupaj malce razmigamo možgane in se naučimo, kako čim bolj

Iniciativa »Brati gore« se je začela ob praznovanju mednarodnega dneva gora leta 2015. Osnovna ideja je bila spodbuditi
dogodke, posvečene branju sodobne alpske literature na različnih lokacijah v Alpah na mednarodni dan gora, za katerega so
Združeni narodi razglasili 11. december. Tudi v Knjižnici Laško
smo se letos že drugič vključili v Festival Brati gore, ki spodbuja praznovanje kulturne raznolikosti alpskih držav ter povezuje gore in umetnost. V času nastajanja biltena smo v Knjižnici
Rimske Toplice 11. decembra gostili Manco Čujež, ki nam je
predstavila svojevrsten podvig. Poleti se je skupaj s prijatelji iz
PD Slivnica podala na 200 km dolgo pot iz domačega kraja na
vrh Triglava. Do konca decembra pa si v laški knjižnici lahko
ogledate razstavo planinske literature (monografije o gorah in
alpinistih, vodnike ter planinsko leposlovje – na voljo za izposojo), ki dopolnjuje razstavo o zgodovini PD Laško v sosednjem
muzeju.
Gabrijela Pirš

Leto 2018 začenjamo v Knjižnici Laško s slikarjem Miho
Malešem
V četrtek, 11. januarja, ob 19. uri bomo predstavili knjigo Miha Maleš, slikajoči pesnik. Izšla je pri Mladinski knjigi v
zbirki Album. Njena urednica je Breda Ilich Klančnik, umetnostna zgodovinarka ter nekdanja kustodinja v Umetnostni galeriji Maribor in Moderni galeriji v Ljubljani. Gospa Klančnik bo
knjigo predstavila v naši knjižnici, ob tem pa bomo pripravili
tudi razstavo Maleševih ekslibrisov.
Miha Maleš velja za enega najpomembnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev v 20. st. Bil je izredno plodovit slikar, grafik, ilustrator, restavrator, pisatelj, urednik, založnik in še marsikaj. Za Laščane je še posebej zanimiv zaradi hčere Travice Maleš
Grešak in njene Galerije Maleš v Zgornji Rečici, kjer lahko občudujemo številna Maleševa dela.
Lepo vabljeni na prireditev in ogled razstave.
(V nadaljevanju biltena v rubriki Album Laškega pa preberite
o zanimivi Maleševi izkušnji z Laškim v njegovih mladih letih.)
Matej Jazbinšek
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domoznanska kamra / album laškega

ZGODBE IZ
DOMOZNANSKE KAMRE
Z Možnarjem po Laškem in
okolici … (13)

Društvo je pripravilo že 17. prireditev žegnanja konj.
Posnetek je iz 14. žegnanja na šentlenartsko nedeljo,
leta 2014, takrat še na Vrhu.
Foto: Boris Vrabec

Svečana oprema za posebne priložnosti, kot je denimo poroka njihovih članov. Posnetek je nastal oktobra leta 2012, ko so k poroki pospremili njihova člana, Matejo Bohinc in Mitjo Moškotevca.
Foto:arhiv društva

Prikaz košnje s konjsko vprego na 8. spretnostnih
igrah v Tevčah leta 2010.
Foto: arhiv društva

Člani društva so bili nepogrešljivi tudi na prikazu
prve ročne košnje, ki so jo pripravili pri Zvezi Možnar
pod Laškim gradom leta 2010.
Foto: arhiv društva

Konjerejsko društvo Vrh nad
Laškim
Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim
je sorazmerno mlado društvo, saj je 22.
novembra letos minilo šele petnajst let od
ustanovnega zbora. Ustanovni člani so že
leto poprej z nekaterimi rejci in ljubitelji
konj pripravili prvo »žegnanje« konj na
štefanovo. Njihov osnovni namen in želja po druženju sta bila s tem uresničena,
vendar člani društva in vodstvo niso ostali le pri tem. Želeli so narediti še kaj več.
Slabi dve leti zatem so se vključili v Zvezo kulturnih društev občine Laško Možnar, da bi z njimi stara opravila s konji in
običaje, povezane s tem, predstavili širši
javnosti.
Njihova dejavnost se je v zadnjih letih
zelo razmahnila, saj so nepogrešljivi pri
skoraj sleherni prireditvi, ki jo pripravijo
pri Zvezi Možnar. Kot soorganizator so
leta 2007 pomagali izpeljati letni občinski prikaz »Hi, iz nekdanjih dni«, ki je bil
v njihovem kraju, na Vrhu.
Z odkupom zemljišča v Tevčah, na
Slogih leta 2005 in postavitvijo večnamenskega kozolca »toplarja« (leta 2009),
ki so ga znotraj t.i. »štulbuha« preuredili
v večnamenski prostor (leta 2011), da
v njem lahko ob vsakem času potekajo različne dejavnosti, od druženja, razstav, sestankov, predavanj … je omenjeni kraj postal hkrati središče društvenega
dogajanja. Tukaj se odvijajo konjerejske
in kmečke igre, vsako leto postavijo mlaj
po starem, pripravljajo pa še kresovanje,
različna predavanja, razstave in druga
srečanja. Od letos je na Slogih tudi žegnanje konj, ki so ga prej 16 let pripravljali na Vrhu, na »šentlenartsko« nedeljo.
Odslej ga bodo pripravljali v mesecu septembru, ker so dogodek povezali z obletnico otvoritve kozolca. S tem pa zgodbe
konjerejskega društva še ni konec. Dobri
dve leti nazaj so si ob kozolcu uredili še
t.i. »menažo« ki služi kot poligon za treniranje konj in športne aktivnosti. Najnovejša, letošnja pridobitev pa je postavitev dodatnega objekta, in sicer kašče,
v kateri je kmečka izba in bo namenjena različnim predstavitvam, med drugim
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stare kuhinje. Ponosni pa so tudi na zbirko starih orodij na konjski pogon, saj jim
je uspelo zbrati kompletno opremo za
košnjo in spravilo sena s konji od kosilnice, obračalnika in zgrabljalnika, starih
cca. 80 let. Za uspešno delo, sodelovanje
in skrb pri ohranjanju materialne kulturne dediščine so leta 2010 prejeli zlatega
možnarja.
V zadnjem obdobju ima društvo okrog 60 marljivih in prizadevnih članov, ki

so pripravljeni sodelovati in pomagati pri
sleherni akciji. Z veseljem sodelujejo na
prireditvah drugih društev v laški in tudi
v sosednjih občinah. Obisk in pripravljenost za sodelovanje pa jim druga društva
izkažejo na njihovih prireditvah.
Pripravila Vlado Marot
in Srečko Maček.
Rubriko pripravlja Osrednja
knjižnica Celje v sodelovanju z Zvezo
kulturnih društev Možnar občine Laško.

ALBUM LAŠKEGA – Slikar Miha
Maleš v Laškem
Miha Maleš (1903–1987) velja za
enega najpomembnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev v 20. st. Bil je izredno plodovit slikar, grafik, ilustrator,
restavrator, pisatelj, urednik, založnik
in še marsikaj. Laščani dobro poznamo njegovo hči Travico Maleš Grešak,
ki nam v svoji Galeriji Maleš v Zgornji
Rečici na ogled postavlja številna Maleševa dela.
Miha Maleš, sicer doma iz Kamnika, pa je imel pomembne stike z Laškim
že v medvojnem obdobju, natančneje l.
1935. Takrat je bil na daljšem obisku v
Laškem (vsaj en mesec). Stanoval je v
Planerjevi hiši na Podšmihelu, kjer sta
živela zakonca Malenšek, Manca (učiteljica glasbe na osnovni šoli) in Stanislav
(veterinar), ki sta bila starša znanega
celjskega zdravnika Boruta Malenška.
Zakonca Malenšek je Maleš poznal od

prej, saj sta se v Laško preselila iz Kamnika.
O Maleševem bivanju v Laškem l.
1935 ni veliko znanega, je pa tu zagotovo ustvarjal. O tem nam priča več iz tistega leta ohranjenih monotipij (grafičnih tehnik enkratnega odtisa) Laškega.
Ena izmed njih je »Cerkev v Laškem«,
ki je imela v izvirniku dimenzije 36 x 50
cm.
Prispeval: Matej Jazbinšek, fotografija
je iz arhiva Travice Maleš Grešak
Rubriko pripravlja Knjižnica Laško
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije

KULTURA

21. Martinovo v Laškem
Tudi letošnje Martinovo v Laškem je
potekalo v veselem vzdušju od petka do
nedelje. V petek, 10. novembra, smo v
organizaciji Knjižnice Laško poslušali
predavanje o skrivnostih dobrega vina dr.
Tatjane Košmerl z Oddelka za živilstvo
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Seveda je izredno zanimivemu predavanju (in odgovorom predavateljice na
številna vprašanja) sledilo tradicionalno
druženje ob kozarčku rujnega. V soboto, 11. novembra, prav na god našega zavetnika sv. Martina, je bila v farni cerkvi
sveta maša, Nadžupnijski urad pa je popoldne pripravil tudi tradicionalno srečanje zakoncev jubilantov. Zvečer pa je v
organizaciji STIK-a, Območne izpostave
Javnega sklada za kulturne dejavnosti in
Zveze Možnar potekalo Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljud-

skih viž in prikaz Blagoslova vina. Območnega srečanja so se udeležili Ljudski
pevci Šentlenartčani, Ljudski pevci Florjanovci iz Jurkloštra, ljudski godec Borut Podreberšek, Ljudske pevke iz Sedraža, Pevska skupina FS Brusači iz Radeč,
ljudski godec Martin Selič, Ljudski pevci iz Šentruperta, Duo TE-MA, skupina
Ofirovci in Koledniki ter Rimski ljudski
pevci in godci. Predstavili pa so se tudi
»Fušarji« iz SD Celjska četa Mala Breza
in člani KD Trobni Dol s kratko igro Potujoča trgovina, s katero so vso dvorano
spravili v smeh in si tudi zaslužili najbolj bučen aplavz. Tradicionalno so člani
KD Anton Tanc prikazali blagoslov vina.
Tudi ta večer se je nadaljeval v prijetnem
druženju in seveda prepevanju. V nedeljo, 12. novembra, pa smo se lahko že ob
8. uri zjutraj sprehodili čez Martinov sejem na Aškerčevem trgu, pritrkovalci so
naznanili praznično sveto mašo, ki jo je

28. Razpis za priznanje »Zlati možnar«
Etno odbor Jureta Krašovca pri Zvezi kulturnih društev občine Laško Možnar (v nadaljevanju: Odbor) v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanja Zlati možnar in v skladu z 9.
in 10. členom Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list
RS, št. 64/1999 ) objavlja 28. razpis za priznanje »Zlati možnar« za delovanje na etnografskem področju v občini Laško:
Priznanje Zlati možnar (v nadaljevanju:
Priznanje) se podeli za izjemne dosežke na
etnografskem področju ali za kontinuirane
dejavnosti, večletna prizadevanja, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnografsko
dediščino v občini Laško.
Za priznanje lahko kandidirajo posamezniki, društva in druge organizirane skupine, ki delujejo v občini Laško.

KD Anton aškerc
Pesem povezuje dobromisleče ljudi
»Kdor naš si, z nami poj!« je zapisal pesnik Anton Aškerc.
Temu zapisu sledimo pri KD Anton Aškerc Rimske Toplice, zatorej gojimo zborovsko petje. Zelo radi pa izmenjujemo izkušnje tudi z drugimi zbori.

daroval laški nadžupnik in dekan Rok
Metličar. Po maši nam je zaigrala Laška
pihalna godba. Pozdravil nas je župan
Franc Zdolšek in izročil štefan vina v blagoslov. Po blagoslovu pa so nam res lepo
nedeljo prikazali člani KD Anton Tanc
s pevci Ofirovci in Šentlenartčani. Vreme nam je služilo, grla pa tudi. Ko pomislim na vse nastopajoče, sodelujoče in
vse obiskovalce, gledalce in poslušalce, ki
martinovo slavimo, pomislim, kako veseli smo, da lahko tako družno praznujemo – marsikdo lahko marsikje pripravi
martinovanje, a vsako martinovanje še ni
Martinovo …
Urška Knez,
predsednica PS Etno odbora
Ivan Medved,
predsednik Zveze Možnar
Foto: Boris Vrabec

Kandidate za Priznanje predlagajo posamezniki, društva in
druge organizirane skupine, ki delujejo v občini Laško.
Predlagatelji podajo predlog pisno ali elektronsko na naslov:
Etno odbor Jureta Krašovca pri Zvezi kulturnih društev občine Laško Možnar, Trg svobode 6, 3270 Laško s pripsom »Za
priznanje Zlati možnar« ali na elektronski naslov: zveza.moznar@gmail.com do 18. januarja 2018.
Predlog mora vsebovati naziv in kontaktne podatke predlagatelja, ime, priimek (ali naziv) in kontaktne podatke nominiranca in obrazložitev nominirančevih dosežkov na etnografskem področju.
Odbor bo obravnaval pravočasno prejete predloge in sprejel
sklep o podelitvi Priznanja.
Izbran nominiranec bo obveščen s sklepom o podelitvi Priznanja, predlagatelji prejmejo obvestilo o izbiri nominiranca
za Priznanje.
Izbrani nominiranec prejme Priznanje na občinski proslavi
ob slovenskem kulturnem prazniku.
Že 23. smo v septembru izvedli srečanje pevskih zborov, na
katerega smo tokrat povabili ŽPZ Laško, ki ga vodi zdaj že legendarna gospa Bukovac. Po nastopu MePZ Anton Aškerc so
nastopile gostje, ki so navdušile s petjem, z dinamiko v zboru in
z dramskimi vložki, kar je še popestrilo že tako izborno petje.
Pokazale so, da se da z navdušenjem in veseljem do petja pripraviti prav prijetno prireditev.
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VOŠČILO
Opazujmo tisoče dobrih stvari, ki nas obkrožajo.
Vsak dan ima svoje sončne žarke.
V letu 2018 vam želimo veliko uspehov, veliko lepih trenutkov
in toplih sončnih žarkov, ki vam bodo polepšali vsak dan.

Oktet Jurij Dalmatin Boštanj

500. obletnico protestantizma smo 26. oktobra obeležili s
predavanjem patra Karla Gržana. Predaval je o tem, kako reformirati medosebno in družbeno življenje za več pravičnosti in
zadovoljstva. Predavanje je začinil z zanj značilnimi anekdotami iz lastnega življenja. Predstavil je svojo knjigo 95 tez, pribitih
na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega
hrematizma. Od 55. do 66. teze razmišlja tudi o izobraževalnem
sistemu in pravi »… hipnotična beseda pridnost se ne bi smela
uporabljati … saj izraža slepo vdanost ponavljanju …«.
V novembru, ki je uvodnik v praznovanja, smo se posladkali ob obisku Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja. Na prireditvi, ki
smo jo naslovili Za vse ljubezni, so se predstavili mladi pevci s
skladbami, ki govorijo o različnih ljubeznih. Predstavili so se z
repertoarjem, ki so ga odpeli tudi našim izseljencem v Avstraliji. Nastop je popestrila čudovita Janja Brlec s citrami z nepozabno lepimi melodijami.
Pater Gržan je zapisal »… svet ne potrebuje denarnega kapitala, naš čas potrebuje kapital, ki se ne šteje v novcih, naš čas
potrebuje kapital človečnosti …«
In ali ni tudi to ena od oblik človečnosti, če ljudem daš lepo
pesem, melodijo, prijazno besedo. Če se potrudiš po svojih močeh in ljudem pričaraš prijetno urico v dolgih jesenskih večerih.
Če nekomu prižgeš iskrico v očeh. Ker delaš s srcem. Ne samo
zase. Za druge. Za vse dobromisleče ljudi.

				
				

UO KD Anton Aškerc
Rimske Toplice

V miru božične noči
naj se v nas vse lepo
prebudi, v novem letu
pa naj nam kultura
življenje sladi.
Hvala vsem članicam,
članom in obiskovalcem
naših prireditev ter vsem
donatorjem, ki nam
pomagate, da smo
tako uspešni.
Lepe praznike
in srečno 2018!
KD Prežihov Voranc
Jurklošter

Milena Suhodolčan, foto: M. S.

MESTO SMO LJUDJE
MED OBČINSTVOM
Premiera našega filma z naslovom
MESTO SMO LJUDJE – Laško praznuje je mimo. Z njim se je sklenilo letošnje
praznovanje občinskega praznika. Film,
ki govori o mestu, ki ga zaznamujemo
ljudje, si je ogledala skoraj polna dvorana obiskovalcev Kulturnega centra. Vse,
kar nas obkroža, je namreč delo človeških rok.
Popolno presenečenje: župan je filmu
namenil kristalni grb. Hvala županu za to
lepo gesto in vsem sodelavcem za sodelovanje ter tvorne korekture. Takisto tudi
Stiku za izvedbo premiere. Hvala vsem,
ki ste na premiero prišli, si film ogledali in delili z nami veselje, ko je veliko in
zahtevno delo opravljeno. Iskrena zahvala nastopajočim, gasilcem in gasilkam v
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igranih prizorih PGD Laško in KD Anton Tanc iz Marija Gradca ter Jožetu in
Romani Šrgan, pa učencem 9. b razreda
in učiteljici Biljani Jošovc ter OŠ Primoža
Trubarja. In še Lojzetu Oberžanu, Petri
Vindišar in Pavli Jeras ter Domu starejših Laško za sodelovanje v igranih prizorih. Pa rojaku, dramskemu igralcu Roku
Matku za naracije.

V filmu je sodelovalo še veliko, veliko
ljudi z imeni in priimki, ki tu niso našteti,
in vendar so pomagali z gradivom, idejami, zamislimi, pogledi, spomini. Vsi z
zelo pozitivno energijo in žarom. Zato
je bilo delati ta film tak užitek in hkrati težko. Lijak, v katerega naj bi šlo vse
gradivo, je bil na oko res velik, a s premajhno odprtino, da bi šlo skozenj vso
gradivo, ki bi bilo potrebno obdelave.
Dogovorjeni smo bili za 40-minutni izdelek, nastalo pa je dobrih 83 minut filma. In kljub temu za vse gradivo, dejavnosti in ljudi ni bilo prostora. Bo treba
najti še kakšno priložnost.
Film zdaj nadaljuje svojo pot po lokalnih in regionalnih televizijah. Za zdaj je
lepo sprejet. Naj ga vidi čim več ljudi, saj
je temu tudi namenjen.
Ustvarjalca
TV Krpan Laško

kultura

KD Anton Tanc
Z roko v roki
Tukaj je prečudovit čas praznikov.
Iskrice v očeh, toplina domačega ognjišča, snežinke v laseh ... Tanci pa že delamo obračun z letom, ki odhaja. Moramo priznati, da je za nami uspešno leto,
polno novih dogodivščin, zanimivih projektov, novih plesov, oblek ...
Tanci smo večino tega leta posvetili čisto drugačnim plesom in oblačilom,
ki smo jih vajeni. Preselili smo se v čas
pred 90 leti, ko je Laško mesto postalo in
Laščani meščani. Našo dvorano so poleg
valčka in polke napolnili ritmi fokstrota
in angleškega valčka. Zahvala gre Dajani Pungaršek, da nas je vzela »v roke« in
nas naučila novih plesnih korakov. Fanika Bačič je zavihala rokave in nam sešila, prekrojila obleke, da smo postali pravi meščani. Majda Sevšek pa je s svojimi
sodelavkami dopolnila našo podobo še s
primernimi pričeskami.
Drug projekt, kateremu smo Tanci namenili kar nekaj časa v letih 2016 in 2017,
pa se imenuje Zaplešimo skupaj. Stanovalce Doma starejših Laško smo naučili
nekaj plesnih korakov in za ta prostovoljski projekt prejeli priznanje Mladinskega
sveta Slovenije. Za to nam je čestital tudi
sam predsednik države. Imeli smo že kar
nekaj skupnih nastopov. Ponosni smo na
to sodelovanje.
Med poletjem smo Tanci veliko nastopali, saj je to čas Festivala Pivo in Cvetje,

našega obiska pri prijateljih v Novigradu, nastopov v Thermani. V začetku septembra smo organizirali Folklorni maraton, sodelovali na Matejevem sejmu, kjer
smo prikazali oblačilno kulturo in plese
iz leta 1927.
Konec oktobra smo se Tanci podali
na gostovanje v Srbijo, natančneje v Trstenik. Po 7 letih smo se vrnili na obisk
k našim dragim prijateljem. In potem je
bilo tu že Martinovo, kjer smo seveda
nastopili v soboto in tudi v nedeljo pred
cerkvijo.
Konec novembra pa smo Tanci spet
pripravili svoj letni koncert. Letos smo
ga naslovili »Z roko v roki«. Podali smo
se na popotovanje skozi čas. Z ROKO V
ROKI. Srednjeveški plesi in fokstrot, an-

gleški valček in polka ... preplet različnih
plesnih zvrsti, različnih generacij in različnih časovnih obdobij. Skupaj z nami –
mladimi in starejšimi Tanci, so naš koncert sooblikovali KUD Galiarda, Ljudski
pevci Šentlenartčani, KD Ofirovci in koledniki iz Laškega, KUD Zapis iz Trstenika in stanovalci Doma starejših Laško.
Zahvala za pomoč pri oblikovanje scene
gre Likovnemu društvu Laško, Boštjanu
Vrščaju in g. Mackošku.
Vsi člani folklorne skupine prispevamo delčke v mozaik našega dogajanja.
Zato pohvale vsem članom društva – velikim in malim.
Bogomila Košec-Kajtna
Foto: Foto Fleš
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En velik HVALA!
Lahko pozabiš številke, datume, formule ... vse, kar si se naučil. Ne moreš pa
pozabiti lepih spominov, lepih trenutkov sreče, ki si jih kdaj doživel. Pa ljudi,
ki so nam storili kaj dobrega, nas naredili boljše, da tudi mi delimo to dobroto
naprej na svoj način.
Kajti tisto lepo ni zapisano v spominu, ampak je za vselej spravljeno v nas,
v našem srcu.
Dragi ustvarjalci vseh lepih trenutkov
v HIŠI GENERACIJ!
Hvala vam za vašo prijazno podporo
našega društva – omogočili ste nam lažje in bolj prijetno delo.
Likovno društvo Laško
Proslavili smo 12-letnico obstoja medgeneracijskega druženja v Hiši generacij,
slišali veliko lepih besed in se spomnili
tudi na to, da tudi mi že 12 let koristimo te lepe, tople prostore za naše ustvarjanje, za opletanje naših čopičev. Vsak
ponedeljek se udeležujemo ustvarjalnega slikanja v različnih tehnikah. Včasih
imamo pri tem mentorja, včasih pa kar
sami poskušamo najti svoj način slikanja. Razstava, ki bo na ogled cel mesec
december v Hiši generacij, je nastala v
jesenskem času na ponedeljkovih srečanjih. Vabljeni na ogled.
Naj omenim še, da smo se tudi letos
odzvali na državni razpis slikanja pod
naslovom »Velika črta«, dela pa so bila
razstavljena v kulturnem domu v Rogaški Slatini.

ČUDOVIT JE TA SVET
Letos smo sezono začele zelo intenzivno, saj smo si do konca leta 2017 zastavile dva velika izziva. Prvi je Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2017
OD CELJA DO KOROŠKE, ki se je odvijalo 2. 12. Predstavile smo se s pesmimi: Dekletom (R. Gobec), Ne ouri ne
sejaj (R. Gobec), Obrekovanje (Tadeja
Vulc) in Čudovit je ta svet (Nada Žgur).
Kljub temu, da smo za regijsko tekmovanje morale naštudirati samo štiri pesmi,
smo imele polne roke dela. Na regijskem
nivoju štejeta vsaka »pika in vejica«, konkurenca pa je tudi velika. Ker rezultati še
niso znani, se s podrobnostmi javimo v
naslednji številki biltena.
Če smo se septembra smejale, ko smo
začele vaditi božično-novoletni program,
smo danes hvaležne, da je bilo temu tako.
Naš drugi izziv je torej bil, da vam za de-
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Radi se udeležimo izobraževanj, zato
smo se v soboto, 2. 12., prijavili na likovno delavnico v Radeče, kjer smo slikali
pod vodstvom priznanega akvarelista Petra Lazareviča. Začeli smo aktivno v letošnjem letu, prav tako pa bomo tudi končali - naj nas likovna vnema ne mine!
Tukaj je december, mesec prazničnih
nakupov, okraševanja, veselja, žalosti in
stresa. Najbolj se ga nedvomno veselijo
otroci, ki nestrpno odštevajo dneve do
tako težko pričakovanih daril, najstniki se pridno pripravljajo na nepozabno
praznovanje zadnjega dne v letu, starši premišljujemo o darilih in strategiji varčnih nakupov. December je mesec,
ki nam ponuja edinstveno priložnost za
osebno bilanco in oblikovanje načrtov
za prihodnje leto. Je tudi mesec, ko so
naše mize bogato obložene, ko se dobro
in predvsem veliko je. Pripisati mu velja
še razmišljanje o pomenu družine, obdarovanja, osebnega napredovanja ter način praznovanja božičnega in nekaj dni
pozneje silvestrskega večera. Za mnoge
je december mesec priložnosti za zadajanje novih ciljev. Ste se že kdaj iskreno
vprašali, kaj ‘veseli’ december pomeni

cembrski čas pripravimo lep nabor prazničnih pesmi, ki vam pogrejejo dušo in
telo. 8. decembra ste nas lahko že slišali
na otvoritvi jaslic v starem mestnem je-

vam? Prav zaradi številnih dodatnih aktivnosti v decembru pogosto pozabimo
početi stvari, ki jih imamo radi. Tako si
tudi v teh predprazničnih dneh vzemimo
čas zase in počnimo stvari, ki nas veselijo, pa naj bo to ples, drsanje, obisk gledališča ali kina, smučanje ali uživanje v
miru doma. Kar koli že, le da nam pričara
nasmeh na obrazu. S prihodom pustega
in turobnega januarja se bodo ponovno
izrisale črte ustaljenosti. Začeli se bomo
zavedati, da se kljub pričakovanju novega leta ni zgodilo popolnoma nič. Da ni
čisto nič drugače. S polnim spiskom obljub bomo tako kot vsako leto zakorakali v prvi mesec novega leta. Novo leto je
čas sprememb, novih začetkov. Prav je,
da občasno potegnemo črto in ugotovimo, kje pravzaprav smo. Kakšni smo bili
v preteklem letu? Kaj smo naredili? Česa
nismo? Pri čem smo grešili? Smo morda
koga prizadeli? Je kdo prizadel nas? Koga
smo imeli radi in kdo je imel rad nas?
Naj bo vaše leto 2018 leto ljubezni,
upanja, uspehov na vseh področjih in
iskrenega prijateljstva. A nikar ne pozabimo, da svojo srečo gradimo sami. Ne
zavrzimo ponujenih priložnosti in vedno, vedno sledimo svojim sanjam. Z nekaj dobre volje, truda in vztrajnosti je vse
mogoče.
December je čas pričakovanja in luči.
Naj se prižge tudi lučka v vaših srcih.
Tiho, brez bliska in groma, z mirom,
srečno in z ljubeznijo, brez tesnobe
in stiske, v veselju in hrepenenju!
SREČNO!
Likovno društvo Laško

dru Laškega in v Thermani Laško, kjer
smo izvedle koncert v avli hotela. Sledili sta dve povabili, in sicer 10. decembra
smo bile gostje na srečanju zborov pod
okriljem MOPZ Papirničar Jagnjenica,
14. decembra pa smo gostovale pri MePZ
Anton Aškerc v Rimskih Toplicah.
Sedaj so za nami že 4 nastopi in regijsko tekmovanje, a praznovanja še ni konec. Ob tej priliki vas vabimo na Romantičen pohod z baklami na Celjski grad,
ki bo 25. 12., kjer bomo v sklopu pravljičnega Celja Vodomke izvedle božični koncert. Z nami bodo Zvezde na nebu,
ki bodo polepšale Tih večer, ves zasanjan
in tih, kakor meseca dih. Nad belim mestom celjskim bomo sanjali o kraguljčkih,
če pa snega ne bo, bomo sanjali Bel božič.
In tako nas bo tiho čakala Zima, visoko
tam na hribu. Vabljeni, da z nami doživite božič na Celjskem gradu!
VS Vodomke, Sandra Pavlin
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OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

Da bi bilo vsem prijetno in lepo
Pred nami so prazniki, ki naj bi bili
veseli in predvsem obdani z optimizmom. Vendar žal ni vedno tako. Pri nekaterih prav prazniki vzbujajo stisko,
tesnobo, nelagodje, otožnost, potrtost,
žalost. Najbolj hudo je, kadar jo človek
premaguje sam, ker nima varnega in toplega zavetja, ker nima komu potožiti
svojih težav in se stiska v objemu lastne
utesnjenosti in nemoči. Zato so v teh
dneh pri nas misli in želje še bolj usmerjene k ljudem, ki nas potrebujejo, ki nas
želijo imeti ob sebi, ki nas pričakujejo in
ki jim tudi mi želimo obogatiti čas prihajajočih praznikov. Skromno darilce
ob tem je le popotnica, da po lepi navadi ne pridemo prazni k nekomu, ki ga
obiščemo. Ker vemo, da naši in vsi ostali
obiski ljudem veliko pomenijo, jih vsako leto z veliko ljubeznijo in veseljem
pripravljamo.
Vse skupaj se prične že z izdelovanjem
voščilnic, tako po posameznih odborih
Rdečega križa, kakor v krožkih Rdečega križa na šolah, pri razmišljanju, koga
vse bomo in moramo obiskati, torej pri
sestavljanju neke vrste seznama obiskov,
pri sestavljanju t.i. paketov pozornosti
… V teh dneh jih bomo samo pri nas, na
Rdečem križu, pripravili okrog 680, le te
pa bodo nato naše prostovoljke in prostovoljci z obiski razdelili med člane pri
njih doma ter ostale krajane, ki živijo v
domovih bližnje in daljne okolice.
Kakor že vsa leta doslej, se v decembru
vsako leto zgrne vrsta različnih aktivnosti. Kot da jih med letom že ne bi bilo dovolj. Veliko jih je, skoraj bi rekli preveč. Je
pa res, da jih je nekaj povezanih s posebnim časom, v katerega z veliko naglico
stopamo. Članarina je pri večini Krajevnih organizacij Rdečega križa že pobrana, na Vrhu in v Jurkloštru jo bodo v
teh dneh pričeli pobirati že za prihodnje
leto in ob tem delili koledarje, na Marija
Gradcu in v Šentrupertu bodo ob razdeljevanju koledarjev prostovoljci Rdečega križa zbirali prispevke, ki pomembno
prispevajo k boljši in še uspešnejši izvedbi njihovih programov. V Rečici so na
delavnicah oblikovali adventne venčke in
voščilnice ter jih na stojnicah menjavali

za prostovoljne prispevke, skratka, vsi se
po svojih močeh trudimo za dobro vseh.
Zato smo hvaležni Občini Laško, ki se je
ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
spomnila tistih, ki žrtvujejo ure in ure v
dobrobit ljudi in družbe nasploh, saj si
res zaslužijo javno, družbeno pozornost.
Konec novembra in v začetku decembra smo na terenu delili še zadnjo pošiljko hrane 490 družinam iz Sklada za
evropsko pomoč najbolj ogroženih, ki
imajo status upravičencev do pomoči. To
je odgovoren, zahteven in naporen zalogaj, saj gre pri eni delitvi skozi naše roke
najmanj trikrat po skoraj 10 ton hrane.
Za nami sta v minulih štirinajstih dneh
že dve krvodajalski akciji v Thermani Laško, zadnja v tem sklopu bo 21. decembra. Pred nami je 20. prireditev »Laško
združuje dobre želje«, ki bo v nedeljo, 17.
decembra, ob 14.30 uri v Kulturnem centru Laško. Skupaj z Občinama, krajevnimi skupnostmi, društvi upokojencev,
krajevnimi organizacijami RK in društvi
invalidov pripravljamo skupne obiske
naših občanov v Trubarjevem domu v
Loki in Domu starejših Thermane Laško.
Vmes pa bomo opravili še zadnje obiske
naših občanov ob njihovem 90-letnem
jubileju.

Križem in počez po Krajevnih
organizacijah Rdečega križa
Srečali so se krajani
V mesecu oktobru so, morda tudi
zato, ker je mednarodni dan starejših,
Krajevne organizacije Rdečega križa laške občine z logistično podporo Območnega združenja Rdečega križa Laško–
Radeče pripravile kar sedem srečanj
vseh starejših krajanov v njihovi krajevni skupnosti nad določeno starostno
mejo. Posebej poudarjamo, da srečanj
ne pripravljamo samo za člane RK. Zato
se nam zdi lepo in prav, da to storijo z
roko v roki ter z gmotno podporo krajevnih skupnosti.
Najprej sta bili srečanji v Šentrupertu in Rečici, nato pa še v Sedražu, Rimskih Toplicah, na Vrhu, v Jurkloštru in
prve dni novembra še v Laškem. Nanje
je bilo povabljenih več kakor 1200 krajanov omenjenih krajevnih skupnosti. Na
srečanjih so pripravili bogate programe
z otroci iz vrtcev, učenci šol, domačimi
kulturnimi in drugimi društvi, ponekod
tudi z gosti. Za njihove nastope in obogatitev programa se organizatorji vsem
lepo zahvaljujejo. Srečanja so vedno lepa,
vesela, zanimiva, prežeta s pozitivno
energijo, zato smo prepričani, da so tistim, ki se jih lahko in se jim jih je uspelo
udeležiti, zagotovo polepšala in obogatila
njihov vsakdan. Zato ste vsi, ki ste ostali
doma, pa bi lahko prišli, vljudno vabljeni
na prihodnja druženja.
Utrinki iz posameznih srečanj.

Šentrupert

Obiskali smo tudi najstarejšo občanko Ljudmilo Knez
iz Sedraža, ki stopa že v 104. leto in je z njo še vedno
prijetno pokramljati.

V Šentrupertu srečanje prvič po 59. letih ni bilo v »Na skopic«, kakor so po domače rekli nekoč znanemu gostišču, ker
je zaprto, ampak so ga pripravili na Turistični kmetiji Salobir v Trobnem Dolu,
kjer so se potrudili z dobro ponudbo in
gostoljubnostjo. V programu so sodelovali učenci šole in iz vseh društev v kraju,
ki tudi sicer skrbijo za kulturno življenje
tamkajšnjih krajanov. Organizatorji so
hvaležni, da so jim pri srečanju pomagali
s prispevki tudi krajevna skupnost, Drago Pušnik, s. p., in Turistična kmetija Sa-

Na delavnici izdelovanja adventnih venčkov pri KO
RK Rečica, foto: Andrej Šmauc
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lobir. Najstarejša prisotna Marija Salobir
in Miha Romih sta že prestopila prag 90.
let. Na fotografiji skupaj z Vinkom Knafelcem, predsednikom RK in Kati Centrih,
ki v Odboru RK skrbi za finance.

Rečica

Na srečanju njihovih krajanov so pripravili kulturni program z vokalno skupino VODOMKE. Erika Krašek je skupaj
s sovoditeljico pripravila prisrčen nastop
z mlajšo skupino otrok iz Kulturnega
društva LIPA Rečica. Glasbena skupina,
ki jo je pripeljal Žiga Planinšek, pa je z
igranjem nekaj obiskovalcev spravila celo
na plesišče. Organizatorji se vsem za njihov brezplačni nastop iskreno zahvaljujejo. Srečanja se je udeležil tudi njihov
krajan Friderik Golavšek, ki je tega dne
praznoval 94. rojstni dan in je dolgoletni
član Rdečega križa, zato so mu še posebej čestitali in zaželeli, da bi bil še naprej
tako zdrav.

Foto: Andrej Šmauc

Sedraž

V Sedražu se potrudijo in pripravijo
srečanje vsako leto. Da jim to uspe, gre
zahvala njihovim donatorjem, ki jim pomagajo s prispevki. Vsakič prisotnim
krajanom v čast pripravijo bogat kulturni program z nastopi tako najmlajših iz
vrtca, osnovne šole, kakor tudi odraslih
– moškega pevskega zbora iz njihovega
kulturnega društva. Skupaj je sodelovalo
več kakor 50 nastopajočih.

začetek druženja je poskrbela skupina otrok iz vrtca Ostržek Rimske Toplice, nato
pa je za prijetno in sproščeno druženje
po kosilu poskrbela njihova prostovoljka Jelka Kapun, ki je prisotne motivirala,
da so skupaj zapeli nekaj znanih pesmi in
se nasmejali njenim šalam. Turističnemu
društvu, krajevni skupnosti in društvu
upokojencev se zahvaljujejo za njihov
prispevek.

bilo prijetno. V Jurkloštru imajo na število prebivalcev najvišji odstotek starejših.
Kar nekaj njih so pogrešali in si za domačo nalogo zadali, da jih na naslednje srečanje privabijo večje število. Prisotnim so
popestrili vzdušje domači pevci.

Laško

Vrh nad Laškim

V soboto, 21. oktobra, je srečanje pripravila tudi Krajevna organizacija Rdečega križa Vrh v sodelovanju s krajevno
skupnostjo. Prijetno druženje je tokrat
zaradi zasedenosti dvorane v domačem
gasilskem domu potekalo v gostilni Čater. Vsi povabljeni so uživali v lepem, zanimivem in raznolikem kulturnem programu. Tudi po končanem uradnem delu
niso hiteli, ampak so si vzeli čas za klepet, druženje in za čestitke vsem jubilantom. Nekatere so skoraj zasrbele pete ob
poslušanju prijetnih zvokov harmonike.
Za vrhunec srečanja so še sami zapeli
znane in tudi nekatere že skoraj pozabljene ljudske pesmi. Ob slovesu so si zaželeli veliko vsega dobrega, predvsem pa
trdnega zdravja in v opomnik dali: »Veselo snidenje čez leto dni«.

V Laškem je kar 273 krajanov z 80 in
več leti. Že dvanajsto leto ga pripravljajo skupaj Rdeči križ, krajevna skupnost
in društvo upokojencev, ki vsak po svojih močeh primakne tudi svoj delež pri
stroških. Srečanje so pripravili prvo nedeljo v novembru v Zdravilišču Laško in
za prisotne s pomočjo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško in njihovega krožka Rdečega križa, članov Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Laško
in citrarke prof. Janje Brlec pripravili
bogat kulturni program. Za presenečenje pa je vsem prisotnim na harmoniki
zaigrala tudi njihova letošnja slavljenka
Cilka Damiš. Veliko jim pomenijo veseli in zadovoljni obrazi ter dobri odmevi.
Najstarejša prisotna Pavlina Potočnik in
Jože Hrastnik sta bila tista, ki sta letos po
kosilu zarezala v praznično torto.

Pozornost krvodajalcem
Jurklošter

Rimske Toplice

Tudi v Rimskih Toplicah je tako, da
jim zadnjih nekaj let uspe srečanje njihovih krajanov z 75 in več leti pripraviti
vsako leto. Menijo, da je leto hitro naokrog, pa čeprav se vmes zgodi veliko lepih
in manj lepih trenutkov. Druženje je potekalo v okrepčevalnici Marjeta. Za lep
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Naslednji dan, po srečanju na Vrhu,
so srečanje pripravili tudi v Jurkloštru.
Tokrat so si za kraj dogodka izbrali zanimivo in lepo lokacijo Turistično kmetijo na Okroglicah, ki ga je nekoliko pokvarilo slabo vreme. Niso se mu pustili
zmesti, saj sta se kljub temu organizatorja - krajevna organizacija Rdečega križa in krajevna skupnost potrudila, da je

Sočasno s srečanji starejših so v Šentrupertu, Rečici in Jurkloštru pripravili
tudi srečanja tistih krvodajalcev, ki so bili
hkrati tudi prejemniki enega od rednih
priznanj za darovano kri.

Šentrupert

V Šentrupertu so priznanja za večkrat
darovano kri namenili 29 krvodajalcem.
Za 50-krat darovano kri sta prejela priznanji in spominski uri Vitko Pečnik in
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Jože Ramšak, za 60-krat darovano kri
Srečko Arlič in Milan Horjak, za 70-krat
darovano kri Cvetko Privšek. Posebne
plakete, priznanja in močnega aplavza pa
je bil deležen Jože Hrastnik za 100-krat
darovano kri in tako postal tretji krvodajalec laške občine s tako visokim številom
darovanj.

Rečica

V Rečici je priznanja za darovano kri
prejelo 36 krvodajalcev. Med vsemi je
predsedniku KS Matjažu Piklu bilo podeljeno priznanje za 45-krat darovano
kri, Mateju Mačku za 60-krat darovano
kri in Romanu Brečku za 70-krat darovano kri.

Foto: Andrej Šmauc

Jurklošter

Na sočasnem srečanju krvodajalcev s
krajani Jurkloštra je bilo prav tako podeljenih 36 priznanj za večkrat darovano
kri. Za 45-krat darovano kri je priznanje
prejel Lojzi Pavčnik. Za 50-krat darovano
kri so priznanje in spominsko uro prejeli Tomaž Lazar, Bogo Pikelj in Ando Stopinšek, ki je prejel tudi priznanje in plaketo za 70-krat darovano kri.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno
čestitamo in se jim zahvaljujemo za darovano kri.

Do konca leta še zadnja
krvodajalska akcija
V minulem obdobju so bile krvodajalske akcije v Rečici, Rimskih Toplicah
in dve v Thrermani Laško. Krvodajalske
akcije v Rečici se je udeležilo 63 krvodajalcev. Z udeležbo smo bili zadovoljni, še
zlasti zato, ker je bilo v darovani krvi kar
nekaj krvi redkih krvnih skupin, ki so jo
takrat še posebej potrebovali. Za krvodajalce so zopet pripravili brezplačen srečelov, pri katerem so jim donacijami pomagali: THERMANA Laško, FRAGMAT
Laško, Lekarna CIZEJ, Lekarna Laško,
FINAL-Pasarič, VEPRO Laško, GRATEX Laško, GRAKRUP Laško, REZILA
Cajhen Laško, Čebelarstvo MEŠEL Laško, LECLERC Ljubljana in TLS Camloh
Laško. Vsem iskrena hvala za njihove darove.
Krvodajalske akcije v Rimskih Toplicah pa se je udeležilo 62 krvodajalcev.
Čeprav so prav v tem času bile prisotne
viroze, se je je udeležilo zadovoljivo število krvodajalcev. Vsem krvodajalcem, ki
so tokrat darovali kri, so podarili karte za
kopanje v Rimskih Termah, na spomladanski akciji pa so krvodajalce razveselili
s kartami za kopanje v AQUA ROMI.
Zadnja, deseta krvodajalska akcija letošnjega leta, bo v četrtek, 21. decembra, od 7. do 10. ure, v Thermani – Hotelu Zdravilišče Laško, v I. nadstropju,
in sicer za potrebe Splošne bolnišnice
Celje.

Pri naših slavljencih
Obiski naših slavljencev, ki letos praznujejo svoj 90-letni jubilej se nadaljujejo. So eden izmed lepih in prijetnih projektov Območnega združenja Rdečega
križa Laško-Radeče, ki ga uresničujemo
in izvajamo v sodelovanju z županom
občine Laško, predsedniki krajevnih
skupnosti, predstavniki krajevnih organizacij Rdečega križa in če so njihovi
člani tudi s predstavniki društev upokojencev in društev invalidov. V obdobju
zadnjih obiskov pa smo se pridružili tudi
posebnemu slavju, ki so ga rečiški gasilci pripravili ob jubileju za njihovo članico Cilko Črešnovar. Ker je slavljencev res
veliko, vam jih tokrat predstavljamo le v
fotografiji po vrstnem redu, kakor smo
jih obiskali:
Katarina Zemljak iz Olešč

Angela Planko iz Male Breze

ZAHVALA IN VOŠČILO
Leto se z veliko naglico bliža svojemu koncu, zato se vsem članicam in
članom Rdečega križa, krvodajalcem,
članom krožkov RK in mentoricam
na šolah, prostovoljcem, sodelavcem, predavateljem, poslovnim partnerjem, vrtcem, šolam, krajevnim
skupnostim, donatorjem, društvom,
s katerimi sodelujemo, in občankam
ter občanom iskreno zahvaljujemo za
lepo, bogato, dobro in uspešno sodelovanje. Voščimo vam lepe božične
in novoletne praznike. V novem letu
pa vam želimo, da bi vam bilo zdravje
čimbolj naklonjeno in da bi vas obdajali blagostanje, upanje in mir ter
da bi imeli ob sebi veliko dobrih, pozitivnih in prijaznih ljudi. Želimo in
pričakujemo, da bomo tudi v prihodnje imeli še naprej toliko čutečih ljudi
na vsakem koraku.

Vida Kavzer iz Laškega

Območni odbor
Rdečega križa Laško-Radeče
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Anton Cirar iz Gabrnega

Ljudmila Brečko iz Spodnje Rečice (v Domu starejših Laško)

Cilka Damiš iz Laškega

Marija Skale iz Debra
Stanko Gotar iz Spodnje Rečice
Terezija Zupanc iz Tevč

Hedvika Trummer iz Laškega

Rozalija Leskovšek iz Lahovega Grabna

Cilka Črešnovar iz Spodnje Rečice

Vsem slavljencem iskreno čestitamo!
Vlado Marot, Marija Šmauc,
Lidija Dovjak in Marija Kotar
Foto: Vlado Marot

Vesel božič
in naj se v vaša jadra
v letu 2018
upre le dober
in prijazen veter.
Zdravstveni dom Laško

36

sociala

PRAVLJICE – SKUPNO BRANJE
ODRASLIH IN OTROK
Branje pravljic se mi zdi prijetna aktivnost, ki nas umiri, lahko bolj poveže z otrokom in je lahko tudi čas, ki ga kvalitetno
preživimo skupaj. C. S. Lewis (v Zalokar Divjak, 2000) je zapisal: »Pravljice so duhovna raziskovanja, ker razkrivajo človeško
življenje, kot ga vidimo ali občutimo ali slutimo od znotraj.« V
tem je tudi skrivnost neuničljivosti, neminljivosti, aktualnosti
pravljic. Če govorijo o življenju, o vrednotah, pomeni, da govorijo o ljubezni, pravičnosti, poštenju in seveda tudi o njihovih
nasprotjih, ki so prav tako sestavni del življenja, pa tudi o bolezni, starosti, smrti. Otrok doživlja pravljične motive kot čudežne,
ker v njih sluti razumevanje svojih čustev, upov in bojazni (Zalokar Divjak, 2000).
Pravljica spremlja otroka skozi različna razvojna obdobja in
kar težko si predstavljamo otroštvo brez pravljic in obratno pravljice brez otroštva. Poslušanje pravljic na različne načine
spodbuja otrokovo domišljijo (Bauer 2008, 10). Za otroka je
»realni« svet odraslih preveč utesnjen in pravljica je ena od možnih poti, kako prestopiti v svet nemogočega, čudežnega, v svet,
kjer je vse polno skrivnosti in nevsakdanjih junakov, odnosov,
povezav, svet, ki je dinamičen in močno čustveno obarvan. Otroci imajo radi pravljice in se iz njih lahko učijo. Po vzoru junakov iz zgodb se učijo premagovati težave, strahove in reševati
probleme (Ortner 1995).
V pravljicah se združujejo in dopolnjujejo različni vidiki
otrokovega razvoja: čustveno doživljanje in izražanje, komunikacija (s samim seboj, s pravljičnimi junaki, z odraslimi), razumevanje socialnih odnosov in vlog, mišljenje in miselne strategije, saj ima pravljica neposreden vpliv na razvoj otrokovega
mišljenja, čustev, stališč, vrednot …, hkrati pa je vsebinsko tako
bogata, da otroka spodbuja k doživljanju in iskanju še drugih
poti izražanja, kot so otroška risba, simbolne igre, igre vlog, ritmično-gibalne dejavnosti in podobno. Pravljica ima na otrokov
celostni razvoj nepopisno moč. Otroke razveseljuje, jih sprošča
in neposredno uči ter osvobaja tesnobe in strahov (Milčinski,
Pogačnik- Toličič, 1992).
Pravljice spodbujajo otrokovo domišljijo, saj si
otrok domišlja, da je sam v podobni situaciji, po
mili volji dodaja in odvzema in tako rešuje svoje »življenjske probleme« (Zalokar Divjak 2000).
Avtorici Mia Bone in Petra Julia Ujawe sta izdali
knjigi Zdravilne zgodbice (1. in 2. del), ki so otrokom lahko v pomoč (npr. pri ločitvi staršev, strahu
pred zdravnikom, ipd.).
Otroci ob branju in poslušanju pravljic ohranjajo pozornost, krepijo spomin, se učijo novih besed, razumevanja in obvladovanja čustev, pravljice
spodbujajo njihovo domišljijo, itd. Skupno branje
pomeni, da odrasli (oče, mama, babica ...) berejo
otroku, ter mu med branjem dovolijo, da kaj vpraša,
komentira, razloži (npr. kaj vidi na sliki), itd. Skupno branje poteka v smeri dialoga, ki ga usmerjajo
otrok in starši. Skupno branje pripomore k otrokovemu govornemu in miselnemu razvoju. Poleg
pridobivanja besednega zaklada in razvijanja me-

tajezikovnih zmožnosti, se poglablja tudi čustven odnos med
udeleženci skupnega branja. Starši s pogostim glasnim branjem
otroške literature in načinom branja spodbujajo razvoj otrokovega govora, kasneje pa spodbujajo tudi razvoj njegovih bralnih
spretnosti (Marjanovič Umek idr., 2006).
Dejavnosti s knjigami in skupno branje staršev in otrok so pomembni dejavniki družinske pismenosti. Imajo pozitiven učinek na govor otrok ter njihovo pismenost (Marjanovič Umek,
2012). Avtorica Kang s sodelavci (2009) je na vzorcu 62 predšolskih otrok (povprečna starost je bila 5 let) preučevala sodelovanje otrok pri skupnem branju otrok in njihovih staršev. To
so preučevali preko dveh aktivnosti. Prva aktivnost je bila pogovor z materjo o knjigi (ob branju knjige - npr. da otrok razloži, kaj vidi na sliki, kaj vpraša, komentira dogajanje, itd.), druga
pa otrokovo kasnejše pripovedovanje zgodbe. Ugotovili so pomemben učinek materinega pogovora z otrokom ob branju ter
njeno spodbujanje otroka k aktivni udeležbi ob branju. Otrok
kot aktivni udeleženec v času skupnega branja posnema jezikovna vedenja odraslih. Otrokov način govora je bil v raziskavi
zelo povezan s tipom oz. načinom govora starša (npr. če je mati
otroku postavljala odprta vprašanja, je bil otrok med skupnim
branjem veliko bolj odziven in je tudi več govoril). Avtorji raziskave so zaključili, da je pomembno, da je otrok pri skupnem
branju aktiven ter da ga starš povabi k aktivnosti (mu postavlja
vprašanja, ga spodbuja k dokončanju stavkov iz knjige, itd.).
V decembru vam želim mirne praznike in naj bo to tudi čas,
ko bomo prebrali kakšno pravljico več.
Urška Gradišnik, univ.dipl.soc.del,
strokovna delavka CSD Laško
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hiša generacij / upokojenci

12 LET HIŠE GENERACIJ
LAŠKO
30. novembra 2005 je svoja vrata odprl
medgeneracijski center, ki je svoj prostor
našel na levem bregu reke Savinje, v samem mestnem jedru Laškega, ob cerkvi
sv. Martina in ob črnem mostu; v zavetju
dveh blokov, ki jim še vedno rečemo dom
upokojencev, čeprav je le-ta našel prostor
pred 15 leti v naselju Debro.
Pred 12 leti sta Občina Laško in Center za socialno delo Laško orala ledino v
slovenskem prostoru na področju socialnovarstvenih programov, na področju
medgeneracijskih centrov, ki so se v teh
dvanajstih letih razširili po vsej Sloveniji. Pred 12 leti ni nihče vedel, kako bo ta
program v praksi deloval, kako bo sprejet s strani starejših, katerim je večji del
vsebin, ki se mesečno pripravljajo v Hiši
generacij Laško, namenjen. Neznanka je
bila tudi vključevanje mlajših generacij v
tok dogajanja na Savinjskem nabrežju 6
v Laškem.

A predhodne ankete med prebivalci
občine Laško, strokovno načrtovane vsebine in metode dela ter posluh za potrebe starejših in mlajših v Laškem so imele
za posledico, da je zaživel program, ki se
je v teh 12 letih razvijal in dopolnjeval z
namenom, da čim bolj zadovolji potrebe
zlate generacije, v sožitju z mlajšimi generacijami in da se pri tem ohranja medsebojno povezovanje, sodelovanje, izmenjava znanj ter izkušenj.
Druženje, ne glede na starostno obdobje, v človeku prebuja in ohranja življenjsko energijo s pozitivnim predznakom,
tako na fizičnem kot na kognitivnem ter
psihičnem področju. Zato je druženje
rdeča nit vseh aktivnosti, ki se odvijajo v
Hiši generacij Laško: ustvarjalne delavnice, ustvarjalna druženja med šolskimi
počitnicami, tečaji (računalniško opismenjevanje, igranje kitare, peka in kuhanje …), predavanja, kulturne prireditve, telovadba, nordijska hoja, skupine
za samopomoč, skupina za trening naših kognitivnih sposobnosti, individualna pomoč, pomoč pri uporabi mobilnega
telefona …
Aktivnosti Hiše generacij Laško so za
vse brezplačne, za kar gre velika zahvala
lokalni skupnosti - Občini Laško, ki vseh
12 let finančno podpira delovanje našega
medgeneracijskega centra in naših pro-

DOM STAREJŠIH
LAŠKO – SKUPAJ
ZMOREMO VEČ
Prijazen predzadnji oktobrski dan smo
v Domu starejših Laško izkoristili za urejanje naše okolice. Sodelovali smo tako
zaposleni kot tudi stanovalci, med delom
smo pokramljali in se večkrat od srca nasmejali. Ugotovili smo, da imamo skoraj
premalo orodja, saj se je za delo ponudilo
toliko pridnih rok.
V oktobru smo gostili legendarnega
pevca Lada Leskovarja, ki ga poznamo
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kot izvajalca več kot 300 popevk in šansonov. Spomnimo se ga tudi iz slovens-

stovoljcev, ki so pripravljeni svoje znanje,
spretnosti, sposobnosti ter svoj čas deliti
z drugimi. Zadovoljstvo se riše na njihovih in tudi na obrazih naših obiskovalcev,
ki niso samo iz mesta ali občine Laško,
ampak prihajajo tudi iz sosednjih občin
ter bližnjih in daljnih regij.
V sodelovanju in povezovanju je moč
za danes in jutri. HVALA vsem, ki nas
obiščete, hvala vsem, ki razmišljate, da bi
nas obiskali, pa še niste našli časa, poguma, volje … Verjamemo, da se v prihodnje zagotovo vidimo. HVALA vsem društvom, organizacijam, javnim zavodom
in izobraževalnim ustanovam v občini
Laško, s katerimi dobro sodelujemo pri
pripravi programa. HVALA vsem našim
prostovoljcem za številne brezplačne ure,
ki jih namenite sočloveku v zadovoljstvo
vas in naših obiskovalcev. Vabljeni tudi
drugi, da se nam pridružite kot prostovoljci. Vsako znanje, vsaka veščina, vsako
čuteče srce do sočloveka je dobrodošlo.
Pred 12 leti je bila neznanka, grajena
na želji po novem, edinstvenem, dobrem, danes je Hiša generacij Laško dobra znanka vseh, ki se zavedajo neprecenljivosti časa, medsebojnega povezovanja,
druženja in medgeneracijskega sodelovanja.
Petra Šuster-koordinatorka aktivnosti
v Hiši generacij Laško

kih in tujih filmov ter gledaliških predstav. Stanovalci se še spominjajo, da je
leta 1967 s pesmijo Vse rože sveta zastopal Jugoslavijo na tekmovanju za Pesem
Evrovizije. Nekatere stanovalke so Lada
Leskovarja spremljale in občudovale že
v najstniških letih, zato je bilo veselje ob
njegovem nastopu v Domu starejših Laško še toliko večje.
»Da ne bodo samo drugi nastopali za
nas, bomo tudi mi nastopili za druge«, so
dejali stanovalci, oblekli narodne noše in
smo šli …
Prvič so nastopili na Posvetu delovnih terapevtov, ki se je 16. novembra odvijal v Thermani. Drugič pa so pokazali,
kaj znajo 26. novembra na velikem odru
Kulturnega centra v Laškem.
Obakrat so plesali v parih s plesalci
Kulturnega društva Anton Tanc, ki se jim
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in
za povabilo na njihov letni koncert.
Spoštovani bralci, ker smo že zakorakali v prednovoletni čas, Vam stanovalci
in zaposleni Doma starejših Laško v letu
2018 želimo trdnega zdravja, duševnega
miru in dobrih medsebojnih odnosov.
Srečno!
Janja Podkoritnik Kamenšek

upokojenci

70 let
Trubarjevega doma
upokojencev Loka
V Trubarjevem domu upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu so obeležili visok jubilej, 70-letnico delovanja in v tednu od 6. do 10. novembra izvedli zanimiv
in vsebinsko pester program različnih
dogodkov.
V ponedeljek so otvorili bogato razstavo izdelkov stanovalk in stanovalcev
doma, ki ustvarjajo v delovni terapiji in
razstave fotografij Rosande Seničar, zaposlene v domu.
V torek so pod vodstvom prostovoljca
in pekovskega mojstra Francija Planinca
izvedli medgeneracijsko delavnico »Ohranjamo domačnost« v sodelovanju z učenkami in učenci podružnične osnovne šole
v Loki.
V sredo je prijetno pevsko druženje
pripravila boštanjska pevska skupina Azaleja.
Osrednja prireditev ob 70-letnici Trubarjevega doma pa je potekala v četrtek

pod prireditvenim šotorom, ki je bil premajhen za vse, ki so se udeležili dogodka.
Navzoče je nagovoril direktor Trubarjevega doma mag. Robert Potočnik, med
gosti pa še župan Občine Sevnica Srečko
Ocvirk, župan Občine Radeče Tomaž Režun in župan Občine Laško Franc Zdolšek. »Zadnja leta beležimo konstantno
rast zadovoljstva uporabnikov in je do
danes dosegla raven, ki jo bo v prihodnje
težko presegati oziroma bo zahtevala od
nas zaposlenih veliko vloženega napora
že za to, da jo obdržimo. V to, da nam
bo uspelo, verjamemo, in zagotavljamo,

AKTIVNOSTI DU ŠENTRUPERT
Znani rek, da upokojenci nimajo časa, za Društvo upokojencev Šentrupert ne drži povsem. Njegovi člani si vzamejo čas za
vrsto dejavnosti, ki se pri društvu izvajajo, od športnih, rekreativnih in družabnih aktivnosti. Vse letošnje leto so se pridno
udeleževali različnih meddruštvenih, občinskih in regijskih
tekmovanj, primernih za seniorje, kot so kegljanje, balinanje s
kroglo na vrvici, pikado, streljanje z zračno puško itd., kjer so
dosegli zelo dobre rezultate, največkrat so se med tekmovalci
uvrstili v sam vrh in posegli po najvišjih mestih, o čemer priča
vrsta pokalov in priznanj.
Zelo aktivni so tudi na področju pohodništva; v mesecu novembru je bil izhojen že 40. pohod in sicer je potekal po poteh domače krajevne skupnosti, kjer so se na koncu posladkali s
slastno, jubilejno torto. Po navadi se takih, do okoli 15 kilometrov dolgih pohodov, vsak drugi četrtek v mesecu udeleži približno 25 do 30 upokojencev, predvsem tistih, ki imajo voljo in
jih za tako turo tudi ubogajo noge. Gotovo pa je za to aktiv-

da bomo v dosego teh ciljev še naprej vlagali največ in najboljše, kar premoremo,«
je med drugim dejal direktor. Najstarejši stanovalki doma, 102 leti stari Albini
Roštohar, in stanovalcu, ki biva v domu
najdlje – 35 let, Janezu Brlogarju, je podaril šopek rož, zahvalo pa dr. Želju Halapiji za sodelovanje, ki traja že preko 40
let in dvanajstim zaposlenim, ki v domu
delajo že 30 ali več let.
Praznovanje visokega jubileja so zaključili v petek s predavanjem patra dr. Karla
Gržana na temo »Pozorni na to, kar daje
moč in lepoto življenju«, s katerim je pater
tudi napolnil prireditveni šotor, s svojimi
mislimi pa srca poslušalcev.

nost sposobnih še veliko članov, le pogum je treba zbrati in se
pridružiti skupini, saj je za to vrsto rekreacije na vseh poteh še
več kot dovolj prostora.
Za vse člane društva, tudi za tiste, ki ne morejo, ali pa ne sodelujejo v športno rekreativnih aktivnostih, je bil v začetku junija organiziran izlet na Gorenjsko, kjer so si udeleženci med drugim ogledali grad Turn ter se pomudili na Brezju, v Preddvoru,
na Jezerskem in ob Planšarskem jezeru. Prav tako so se avgusta
v polnem številu udeležili pokrajinskega srečanja upokojencev
v Ljubnem ob Savinji, ki je bilo namenjeno družabnemu shodu te populacije, hkrati pa so bile s strani predstavnikov vlade
in državnega zbora predstavljene določene novosti na zakonodajnem področju, ki zadevajo upokojence. V novembru je bilo
tudi v domačem Šentrupertu organizirano srečanje vseh članov
društva, s krajšim poučnim predavanjem o prometni varnosti,
v nadaljevanju pa je bil z veselim druženjem nekako obeležen
vinski praznik martinovo in hkrati tudi zaključek leta 2017, ki
se že skoraj poslavlja.
Tudi v novem letu DU Šentrupert vabi vse člane, da se po
svojih močeh in zmožnostih tako ali drugače vključijo v različne društvene aktivnosti, dobrodošli pa so tudi konstruktivni
predlogi, kaj vse bi se pri društvu še dalo organizirati in početi.
S fizičnimi in umskimi aktivnostmi se utrjujeta zdravje in vitalnost, hkrati pa se v prijetni družbi krepi tudi psihično počutje, saj je druženje z vrstniki najboljše blažilo zoper osamljenost,
slabo razpoloženje ter zdravstvene in druge vsakdanje tegobe
starostnikov. Ne štejejo cilji in zmage, temveč medsebojno druženje, družabnost ter dobro in prijetno počutje, kar vse sprosti
in razvedri telo in duha, hkrati pa polepša vsakdanjik ter osmisli
in obogati jesen življenja.
Vse dobro in lepo, predvsem pa zdravja in zadovoljstva v prihajajočem letu 2018, želi DU Šentrupert vsem svojim članom,
ustvarjalcem in bralcem biltena ter vsem občanom.
Martin Pušnik in Marija Oprešnik
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karitas / vzgoja in izobraževanje

ZA VZOR IN POGUM
Ljudje si radi izbiramo vzornike. To lastnost opazimo že pri majhnem otroku. Tudi
pozneje, ko si utrjujemo lastno pot, iščemo
osebnost, katere lastnosti nas privlačijo in
bi jih radi posnemali. Na tem mestu želim
spregovoriti o lastnostih osebe, ki so in morejo biti navdih za
vsakogar, predvsem pa za sodelavce Karitas. Govor bo o svetnici
Materi Tereziji, Nobelovi nagrajenki za mir.
Živeti svoje poslanstvo z veseljem je bil zanjo izziv, da ni zapadla malodušju ob dnevnih soočenjih s strašnim trpljenjem
ubogih. Držo prijaznosti in veselja je zahtevala tudi od svojih
sester misijonark. »Raje vidim, da delate napake prijazne, kot
da delate čudeže neprijazne,« so bile njene besede. Tega načela
se je tudi sama držala. Zaradi te priljudnosti je bila dostopna in
zaželena tudi med tistimi, katerih mnenja so se razlikovala od
njenega. Ne samo naklonjenost do trpečega, temveč trpljenje
skupaj z osebo je postalo njena »druga narava«. Vsaka stiska je
bila zanjo izziv, ki ji ni dal miru, tudi če je to od nje terjalo velik
napor in žrtev.
Mati Terezija je v tem sočutju večkrat prepotovala svet, da bi
prinesla pomoč in uteho drugim. Kljub vsemu dobremu, kar je
storila, pa se je zdelo, da sprememb na boljše skoraj ni. Mnogi
so kritizirali njen trud z očitanjem, da ni dovolj rezultatov. Ostajale so nepregledne množice ubogih, tudi vzroki za uboštvo se
niso nikjer na svetu spremenili. Ne smemo pozabiti, da ni nikoli
obljubljala ali si domišljala, da lahko spremeni družbene strukture in izkorenini revščino. Pogosto je izrekla tiste znane bese-

Tradicionalni slovenski zajtrk v
našem vrtcu – v skupini veveric
Tradicionalni slovenski zajtrk je osredno dogajanje Dneva slovenske hrane, ki
ga je razglasila Vlada Republike Slovenije pred petimi leti in ga obeležujemo
tretji petek v novembru. Letos je to bilo
v petek, 17. novembra. V skupini Veveri-
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de, da njeno delo ni nič drugega kot kaplja v morje, da pa bi bilo
brez te kaplje morje siromašnejše. V vsem, kar je delala, govorila in snovala, pa je bila prinašalka upanja. Z majhnimi dokazi
ljubezni je znala vračati upanje in smisel življenja. »Kdor ljubi,
ima vedno nekaj, kar lahko da.«
Že za časa njenega življenja so o Materi Tereziji govorili, da
je svetnica. Na takšne pripombe je odgovarjala: »Svetost ni razkošje manjšine, ampak preprosta dolžnost za vas in zame. Svetost mora biti naše običajno stanje.«
Pri pripravi tradicionalnega dobrodelnega srečelova v septembru smo imeli ponovno srečo. Potrkali smo na vrata mnogih laških trgovin, na vrata samostojnih podjetnikov, gostišč in
drugih podjetij, ki so nam priskočili na pomoč. Na tem mestu
se jim javno zahvaljujemo. Vsa zbrana sredstva smo namenili
poplačilu stroškov na položnicah naših iskalcev pomoči. Zahvala naslednjim: Vila Monet, trgovina »Nino«,Vudi, d. o. o.,
slaščičarna Refik, servis Cokan, Lekarna Laško, Lekarna Cizej,
Foto Maja, Optik-zlatar Kovač, optika Barbara, frizerski studio
Glamur, frizerstvo Koderček, KZ Laško, kmetija Razboršek, gostilna Bezgovšek, trgovina Alteja, Špica Laško, trgovina Jurček,
Rotovž, TIC Laško, gostilna Čater, AGM Nemec, Toni Pek, gostilna Hochkraut, mizarstvo Pačnik, Hiša generacij Laško, trgovina Jack Daniel, s. p., Gerčar, krovstvo Mihec, Monting S.K. in
posamezni donatorji. Veseli smo, da smo z vašo pomočjo postali žarek upanja v stiski, kot je to znala biti za ves svet Mati Terezija.
Naj zaključim z željo, da bi vaša dobrota obrodila bogate sadove v vašem poslovnem in osebnem življenju.

ce smo gostili goste iz Občine Laško, župana Franca Zdolška ter vodjo Občinske
uprave Občine Laško Tino Rosina Košir
in čebelarja Jožeta Blagotinška.
S tem projektom so otroci pridobivali
spoznanja, kako pomemben je zajtrk ter
o pomenu in prednostih živil, ki so pridelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in
čebelarstva in njunem vplivu na okolje.
Pomembno je splošno ozaveščanje otrok o pomenu zdravega načina življenja,
vključno s pomenom gibanja in izvajanja
športnih aktivnosti.
Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Zajtrk z gosti so otroci doživeli še
na posebno prijeten način, saj so spoznavali tudi odrasle in njihovo vlogo v naši
skupnosti. Pevski zbor Vrtca Laško je
pod vodstvom vzgojiteljice Lucije Ojsteršek in ob spremljavi kitare, na katero je
zaigrala vzgojiteljica Jasmina Horvat, zapel pesem Čebelar Lojzeta Slaka. Prepevanje te pesmi je točno ob 10. uri, potekalo po vsej Sloveniji.
Čebelar nam je z rekviziti in aplikacijami predstavil delo čebelarja in pomen
čebel v naravi pri opraševanju, saj je le
od tega odvisna tudi hrana, ki jo uživamo ljudje.

Dragica Cverle, Župnijska Karitas Laško

V dneh, ki so sledili, smo spoznali,
kako iz žita nastane moka. Obiskal nas je
mlinar Miha Hliš in nam iz različnih vrst
žit zmlel moko, iz katere smo zamesili
testo. Vsak od otrok si je z velikim pričakovanjem oblikoval svojo žemljico in
pečeno odnesel domov. Otroci so preko
lastnih izkušenj spoznavali, kako lahko
sami poskrbijo za zdravo hrano.
Otroci iz skupine veveric,
Jasmina in Mojca

Z babicami iz Hiše generacij
v praznične dni
Letos nas je doletelo to veselje, da se
lahko družimo z babicami. Ne, to niso
naše prave babice, ampak prostovoljke iz
Hiše generacij. Dogovorili smo se, da se
bomo srečevali pri njih ali v vrtcu. Prvič,
ko so se nam prišle predstavit, smo bili
malce negotovi, ker še nismo vedeli, kaj
naj pričakujemo. Zdaj pa smo vsakič bolj
junaški, ker smo ugotovili, da nam je z
njimi res lepo. V novembru smo se srečali kar dvakrat. V vrtcu smo izdelovali voščilnice in okraske za na novoletno
smrečico. Koliko potrpljenja imajo naše
babice! In kakšne ideje imajo. Na voščilnice smo nalepili krogce in kar naenkrat
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so iz njih nastali krasni snežaki. Potem
pa smo vzeli v roke valjarje, razvaljali
dasmaso in z modelčki za kekse ustvarili okraske. Naslednjič pa smo bili mi tisti, ki smo prišli na obisk. Hiša generacij
je praznovala 12. rojstni dan, zato smo ji
zapeli pesmico in naredili piškote. Maso
so imeli že pripravljeno za nas, smo pa
naredili vse ostalo, se pravi, jo spremenili
v zvezdice, smrečice, srčke. Za vsak slučaj smo se odločili, da je najbolje, če da
pekač v pečico kar Petra. Prav ste prebrali, družili smo se toliko časa, da smo
izdelali in spekli piškote. In se seveda
posladkali z njimi. Res so najboljši. Pa še
smrečico smo pomagali okrasiti. Za višje
veje smo potrebovali pomoč, zato so nas
malce dvignili. Počasi se je v nas naselil
praznični duh. Kmalu se bomo zopet srečali, saj nam pripravljajo božični kino – s
presenečenjem. Komaj čakamo! Druženje z babicami nam vsakič nariše poseben nasmeh na usta, za kar smo jim zelo
hvaležni.

očmi. Spoznali smo konje, škotsko govedo, muce so naše prijateljice, kužki gredo
z nami na sprehod … Še tečemo lahko po
travniku in ni se nam treba bati, da bomo
stopili na kakšen pasji kakec.
Za nami je že tudi prvi sneg, po katerem smo vsi veselo zakorakali, hoteli narediti snežaka, a smo ugotovili, da imamo snega vseeno še premalo. Sedaj pa
odhitimo v igralnico, saj imamo v tem
predprazničnem času tudi mi veliko dela.
Otroci iz skupine Ribice
s Tadejo in Patricijo

Skrb za svoje zdravje

Otroci iz skupine Ježki
z Melito in Sabino

Listi jeseni niso zeleni, ampak rdeči,
rjavi, rumeni …
Gibanje na svežem zraku je za nas še
kako pomembno, saj vpliva na naš tako
psihični kot fizični razvoj.
Starši, vzgojitelji smo tisti, ki dajemo
otrokom zgled – tudi pri gibanju. Pojdimo ven, na igrišče, v naravo, na sprehod
in potep … In tam nas lahko najdete.
Smo otroci, stari 11 mesecev do 3 let iz
enote Sedraž. Naši najmlajši otroci še vsi
ne hodijo, nekateri pa še ne zmorejo prehoditi daljših poti. In tu smo si poiskali pomoč. Imamo namreč svoje »vozilo«,
ki nas popelje v svet. Našemu prevoznemu sredstvu dodamo še našo »gosenico« in že se lahko raziskovanje začne. Za
nas najmlajše je še kako pomembno, da
se učimo v naravi, da vidimo s svojimi

Prišel je tisti čas, ko že diši po zimi,
ko vetrič rahlo popiha po ličkih in pordeči nos. Otroci in vzgojiteljici iz skupine MUCE se dobro zavedamo, da je to
čas, ko se packasto-poredni bacili odločijo oditi iz svojih skrivališč med nas,
zato smo se odločili, da mesec november
obarvamo v temo zdravja in skrbi za svoje zdravje.
V naši igralnici smo začeli prirejati
prave pravcate čajanke. V kuhinji smo pri
kuharju Matjažu dobili med, limone in
seveda vročo vodo, čaje pa smo prinesli kar sami (tiste naše najljubše). Skupaj
smo ob pomoči našega recepta pripravili
tako okusne in zdrave čaje, da so bacili
kar bežali od nas.
Da se v naših zobkih ne bi naselila
kakšen Capi in Lumpi, ki zelo rada vrtata luknje, skrbimo z rednim umivanjem
zobkov po zajtrku.

Skupaj smo prišli do spoznanja, da je
za zdravje zelo pomembna tudi zdrava
prehrana, zato smo si priredili še sadnozelenjavno malico. Ali veste, da je lahko
zelenjava zelo zabavna? Da, da, to vam
znamo razložiti vsi iz naše skupine. Zelena kumara je zeleni čoln, rdeča paprika je
rdeča raketa, korenček pa čarobna palica
s planeta Jupiter. Pa naj še kdo reče, da
jesti zelenjavo ne more biti en velik hec!
Otroci iz skupine MUCE
s Katjo in Ireno

Mrazek … Prava reč!
Po jeseni pride zima, ko se temperature spustijo, a nas to sploh ne moti. Otroci
iz skupine Sonce se odpravimo ven tudi v
hladnejših dneh. Naše vzgojiteljice vedo,
da je zelo pomembno, da se na svež zrak
odpravimo v vsakem letnem času. Povedale so nam, da se moramo nadihati svežega zraka, ker se nam takrat očistijo dihalne poti in zato manj kašljamo. Ko smo
zunaj, si krepimo odpornost, sončni žarki (ki jih je vse manj) nas prijetno božajo, mi pa si razgibamo tudi celo telo. Zdaj
smo se že naučili, da se moramo primerno obleči – v garderobi nas čakajo bunde,
kape in topla obutev. Vsak dan se trudimo pri oblačenju in obuvanju, kar nekaterim otrokom že uspe brez pomoči
vzgojiteljic. Tako primerno obuti in oblečeni odhitimo na igrišče, tekamo in se
lovimo, igramo se na igralih in skrivamo.
Med tem se prezrači tudi naša igralnica,
v katero se vrnemo prijetno utrujeni. Po
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kosilu zadovoljni zaspimo na ležalnikih,
da se naše telo spočije, ker za krepitev
zdravja, poleg gibanja na svežem zraku,
potrebujemo tudi počitek.
Pa vi? Greste v vsakem vremenu ven?
Sončki

Bosih nog naokrog
Ja, prav ste prebrali, kar bosih nog smo
se podali raziskovat. Raziskovali smo čutilo tip. Neverjetno koliko različnih tipnosti smo zaznali. Mehko, grobo, pikajoče, gladko, trdo, nežno … in všeč nam
je bilo. Sicer smo sprva samo začudeno
opazovali, ko sta se Anja in Svetlana bosi
sprehajali po kamnih, pesku, smrekovih
vejicah, žagovini, lesnih sekancih, storžih … Pa nas je zamikalo in smo se jima
pridružili. Ah, to je bilo krikov in veselja.
Stopicljali smo majhni in veliki. Seveda
so se mlajši otroci sprva bali, nato pa kar
niso in niso želeli končati svoje sprehajalne dogodivščine. Vas zanima, če nas je
pikalo? Kaj nam je bilo najbolj všeč? Poskusite našo dogodivščino tudi sami in
izvedeli boste. In ja, bosi seveda!
Lepo se imejte, veliko se smejte pa
srečno!
Majhni in veliki iz vrtca Rečica

Pisano jesensko dogajanje v vrtcu
Rimske Toplice
Jesen se izteka in s ponosom se oziramo na prve dni novega šolskega leta. Najmlajši in tisti malo večji otroci, ki so letos
prvič prestopili vrtčevski prag, predvsem
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otroci v skupini Bibe, so že v mesecu septembru premagali strah pred novim in
neznanim ter zjutraj že pogumno stečejo
v objeme svojih vzgojiteljic.
Prav občutek varnosti in dobro počutje otrok in odraslih v času bivanja otroka v vrtcu pa otrokom omogočajo, da se
vsak dan učijo, nabirajo izkušnje, spoznanja in znanja, ki jih bodo lahko uporabljali in nadgrajevali celo življenje.
Vse strokovne delavke v Vrtcu Rimske
Toplice spoštujemo in spodbujamo pozitivne odnose s starši in jih aktivno vključujemo v vzgojni proces, kolikor njim in
nam to dopuščata čas in prostor.
V jesenskem času je bilo v našem vrtcu
takšnih priložnosti veliko. Od prvih roditeljskih sestankov in pogovornih ur do
tistih bolj neformalnih srečanj in druženj
celih družin, ki so že del naše tradicije.
Tako smo se letos že 10. skupaj podali na sprehod po Ruski stezi, kjer se nam
pridružijo tudi vsi ljubitelji »Ruske«. Ob
vrnitvi pa so nas tudi letos prijazno pogostili v Rimskih Termah. Ob športnih
igrah in pečenem kostanju na prireditvi Vesela jesen pa se nam pridružijo še
prvošolci. Na obeh druženjih so se otroci
vseh štirih skupin zbranim predstavili s
petjem in plesom, primernim svoji starosti in sposobnostim.
V oktobru smo najstarejši otroci obiskali družino našega Anžeta. To je družina Aškerc, ki se na svoji kmetiji ukvarja s
sadjarstvom. Ati Jaka nas je prijazno popeljal skozi sadovnjak in povedal marsikaj zanimivega o delu v sadovnjaku.
Poleg staršev pa naš vsakdanjik popestrijo tudi druženja z različnimi strokovnimi službami. Že v septembru nas je
obiskal policist Robert in se z nami pogovarjal o varnosti otrok v prometu. Medicinska sestra Lidija nam je prikazala
pravilno umivanje zobkov in se z nami
pogovarjala o skrbi za zdravje. V oktobru, mesecu požarne varnosti, je v našem
vrtcu zagorelo. K sreči ne zares, ampak
smo samo izvedli vajo evakuacije v pri-

meru požara, kar nam je odlično uspelo.
Že več let pri vaji uspešno sodeluje tudi
PGD Rimske Toplice.
Otroci iz skupine Zmajčki, z Darjo in
Romano, smo se odzvali povabilu Krajevne organizacije Rdečega križa in nastopali na srečanju starejših krajank in
krajanov v gostišču Marjeta.
Otroci skupin Palčki, Miške in Zmajčki z vzgojiteljicami redno obiskujemo
ure pravljic v Knjižnici Rimske Toplice,
v skupini Miške in Zmajčki opravljamo
tudi predšolsko bralno značko.
November pa je vsako leto v dobri
meri posvečen marljivim delavkam – čebelam in okušanju njihovega najslajšega
pridelka, to je medu. Na tradicionalnem
slovenskem zajtrku se nam je tokrat pridružil g. Anton iz Čebelarskega društva
Laško. Povedal nam je marsikaj zanimivega o čebelah in kako čebelarji skrbijo
za čebele skozi celo leto. Presenečen pa
je bil, da smo marsikaj o življenju čebel
že vedeli.
Majhni, malo večji, še večji in največji pa se z veseljem in radovednostjo podajamo tudi na krajše in daljše sprehode
in izlete, kjer vsakič odkrijemo kaj novega, zanimivega in poučnega. Nasploh pa
smo vsi radi na svežem zraku.
V zadnjih dneh tako ugotavljamo, da
zima ni več daleč, saj so nas razveselile
že prve snežinke. Z zimo pa radovedno
pričakujemo praznični december in vse
»dobre može«, veselimo pa se najpomembnejšega praznovanja v letošnjem
šolskem letu, to je 40. rojstni dan Vrtca
Rimske Toplice.
Pa nasvidenje do prihodnjič!
Za male in velike zapisala
Darja Učakar, dipl. vzg.

Hura, december je tu
Mesec december nam prinaša veliko
novoletnega živžava, skritih želja, novoletnih praznovanj in obdarovanj. Obogati nas s prijetnimi doživetji, iskreni-
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mi stiski rok, voščili ter toplimi pogledi.
Obarva nas s svojo pravljičnostjo in je
čas, ko si izrečemo lepe besede. Se zahvalimo za lepe trenutke, ki smo jih doživeli
in jih spravimo v predal za spomine.

Učenci prilagojenega programa
OŠ Primoža Trubarja Laško na
Gimnaziji Celje – Center
Šolsko leto se na prilagojenem programu hitro odvija, saj z učenci ob rednem
pouku radi spoznavamo naše lokalno in
širše okolje.

In kakšen je bil 28. december 1977?
Bil je mrzel in brez snega, a prijazen, saj
je prinesel otvoritev vrtca v Rimskih Toplicah. To je bilo v času, ko je bila potreba po varstvu otrok zelo velika, deloval
je Vojni center za medicinsko rehabilitacijo (Vojaško zdravilišče) v katerem so
bili poleg domačinov zaposleni delavci
iz drugih republik. Zgradili so se bloki.
Nekaj staršev je vozilo otroke v vrtec Laško. Otvoritev vrtca je bila za kraj velika
pridobitev. Na otvoritvi sem sodelovala s
skupino otrok iz vrtca Laško in tako postala del zgodbe o vrtcu Ostržek Rimske
Toplice. To je zgodba o zaposlenih v vrtcu, ki so vsa ta leta s svojim strokovnim
delom, srčnostjo, predanostjo, sodelovanjem s starši in društvi v kraju oblikovali vrtec, ki ima svojo podobo. V vrtcu je
doma otroški smeh in razigranost. Strokovne delavke si vsak dan prizadevajo,
da otroke popeljejo v svet ustvarjalnosti,
vedoželjnosti in raziskovanja. Strokovne

Tokrat smo se odpravili na Gimnazijo
Celje – Center, kjer so nam 27. 11. 2017
trije dijaki – Maj Mravlak, Anej Kostrevc
in Mitja Suvajac predstavili svoj projekt,
virtualni reliefni peskovnik (Augmented Reality Sandbox). Didaktični pripomoček se uporablja pri pouku geografije,
družboslovju za otroke in v okviru programa MEPI in je prvi te vrste na osnovnih in srednjih šola v Sloveniji.
Preizkusili smo ga lahko tudi sami in
ustvarjali vulkane, morsko obalo, dolino
Savinje v Laškem ter opazovali, kako reka
poplavlja najnižje predele doline. Nad
peskovnikom smo bili navdušeni.
Valentina Gartner

Slovenski tradicionalni zajtrk
Čas hitro beži in je že bil tretji petek
v mesecu novembru, ki je bil namenjen
slovenskemu tradicionalnemu zajtrku.
Tisto jutro smo še v kuhinji z večjo
vnemo pripravljale zajtrk za naše učen-

delavke niso samo vzgojiteljice, so mnogo več. So tudi rezervne mame, očetje,
babice in dedki v eni osebi in še več. So
tudi zdravnice, psihologinje, učiteljice,
mojstrice ročnih spretnosti, gledališke
igralke, pevke ... Za njihov trud in zahvalo za vse, kar so naredile na področju
predšolske vzgoje, bom uporabila besede sivolasega gospoda, ki pravi: »Vse, kar
moram vedeti o tem, kako živeti, kaj delati in kako obstati, sem se naučil v vrtcu.«
(Robert Fulghum).
Ob 40-letnici vrtca Ostržek Rimske
Toplice želim vsem nekdanjim sodelavcem, otrokom, zunanjim sodelavcem
vse dobro, v želji, da sledijo in verjamejo v besede lesene lutke Ostržka, ki pravi:
»Kdor ima dobro srce, se mu izpolnijo
vse želje.«
Naj bo skok v leto 2018 čim bolj pravljičen in razigran, s srečo, smehom obdarovan,
vam želi Palčica Mimi

ce. Domač kruh iz krušne peči so pripeljale gospodinje s kmetij Primož in Bezgovšek, med so prispevali laški čebelarji,
maslo in mleko pa mlekarna Celje. Jabolka smo dobili od okoliških kmetov. Tudi
učenci so se veselili tega zajtrka, saj jim
zelo veliko pomeni. Tudi zato, ker so se
pri urah gospodinjstva pogovarjali, kako
pomemben je zajtrk.
V veselje nam je, da smo pripravile
zdrav obrok za naše malčke.
Anica Mehle
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15. oktobra
praznovali
mednarodni
dan bele
palice
Vid v primerjavi z ostalimi čutili možganom lahko prenese ogromno količino informacij. Velja
za najbolj razvit in najbolj zanesljiv čut.
Tehnološki razvoj in dostopnost vizualnih medijev ter tako vedno hitrejši prenos informacij temu le še pritrjuje.
V današnjem svetu si videči le težko predstavljamo, da bi se nekega jutra zbudili in pred očmi zagledali temo
ali zamegljene obrise, sence. Tako hitro
zanemarimo ostale čute, še posebej naš
taktilni čut, ki ga nekateri opisujejo kot
najbolj primitiven, pa vendar tudi kot
najbolj kompleksen in eksistencialen. Na
šoli smo zato tudi letos organizirali de-

Naše je – PRIZNANJE »naj kulturna
šola 2017« za dosežke na področju
plesnega ustvarjanja
V petek, 22. septembra, se je na Osnovni šoli Luisa Adamiča v Grosuplju odvijala zaključna prireditev »Kulturna šola
2017«. Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (JSKD) je v sodelovanju z OŠ Luisa Adamiča, ki je pridobila laskavi naslov »Kulturna šola 2016«,
razglasil imena šol, ki so si letos prislužile naziv »kulturna šola«. Organizatorja
sta pripravila zanimiv, predvsem pa poučen program v obliki delavnic, namenjene učencem, in seminarjev za mentorje. Osrednji temi sta bili reformacija in
medkulturnost.
Večina povabljenih šol se je v dopoldanskih urah zbrala pred pročeljem gostiteljice prireditve OŠ Luisa Adamiča,
kjer nam je prijazno dobrodošlico izrekla koordinatorica za kulturno šolo.
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lavnice, na katerih so smo dali »prednost« ostalim čutom.
Na šolskih hodnikih učenci vsak dan
srečujejo slepo sedmošolko Mio, kako
se s pomočjo bele palice suvereno giblje
med vrstniki, torbami, stoli in mizami v
jedilnici. Njeno zaznavanje sveta je popolnoma drugačno od našega, drugačne
so njene potrebe, katerim mi mogoče ne
bi pripisali tolikšne teže.
Srečanje z brajico, brajevim strojem in
risanje na pozitivno folijo je bilo zato za
marsikoga poseben izziv. Različne kombinacije »pikic« so bile zelo zanimive,
mnogi so z velikim zanimanjem sedli za
stroj in poskusili zapisati svoje ime.

Najpogumnejši so si s spremljevalcem upali po stopnišču, drugi so se morali znajti v jedilnici v času malice. Hitro so ugotovili, kakšno moč ima hrup na
splošno počutje in koncentracijo, da ima
hrana drugačen okus in šolske potrebščine drugačen dotik. Kako pomembno je
zaupanje spremljevalcu, pove fotografija,
kjer je slepa učenka vodila oslepljeno sošolko.
»Počutila sem se zmedeno. Bilo me je
strah, da se bom kam udarila.«
»V jedilnici je bilo zelo glasno. Takoj
me je začela boleti glava. Postal sem tečen, vrtelo se mi je.«
»Zaradi hrupa nisem slišal prijatelja,
ki me je spremljal. Nisem slišal njegovega
opozorila in se zaletel v vrata.«
»Nekdo se je zaletel vame, a nisem vedela, kdo. Tako mu nisem mogla reči, naj
bo drugič bolj previden.«
Učenci na razredni stopnji so čute urili
s pomočjo iger. Tipanje črk, ugotavljanje predmetov, ki so jih izvlekli iz vrečke,
hoja po učilnici s prevezanimi očmi …
Učencem 7.b razreda je razumevanje
potreb slepih in slabovidnih razložil tiflopedagog Peter Rot s Centra IRIS. S seboj je prinesel posebne didaktične pripomočke za orientacijo in poučevanje
slepih in slabovidnih. Obiskal pa jih je
tudi Miha Srebrnjak s svojim štirinožnim pasjim spremljevalcem Dantejem.
Skupaj sta demonstrirala sodelovanje in
nepogrešljivo pomoč psa vodiča pri orientaciji slepega.
Jasmina Oblak

Ob registraciji smo prejeli gradiva, potrdila in zastavo »kulturna šola«, nato pa
smo se v skupinah odpravili v Kulturni

center Grosuplje in si ogledali gledališko predstavo z naslovom »Nacionalno
preverjanje znanja«. Avtorska predstava
učencev gledališkega krožka je odražala
življenje najstnikov; težave z alkoholom,
drogami, pretirano uporabo spletnih
strani ter predsodke o drugih veroizpovedih in homoseksualnosti. Po predstavi
so se učenci udeležili delavnic z različnih
področij, in sicer poezije, plesa, likovnega
ustvarjanja, gledališke igre, glasbe, kreativnega pisanja, zgodovine, kulinarike
in folklore. Mentorji smo medtem prisluhnili seminarjema za neobvezni izbirni predmet »NIP UMETNOST«. Po zaključku delavnic in seminarjev smo odšli
na skupno kosilo in druženje ob glasbi.
Zaključni del programa, svečana
razglasitev najbolj kulturne šole leta
2017, je potekala v večnamenski dvorani
OŠ Luisa Adamiča, kjer je uvodne besede vsem navzočim namenila ministrica
za izobraževanje, znanost in šport Maja

vzgoja in izobraževanje
Makovec Brenčič. Mentorji in učenci pa
so pripravili lep kulturni program. Sledila je razglasitev in podelitev priznanj
najbolj kulturnim šolam po posameznih področjih. Priznanje »naj kulturna
šola 2017« na področju plesnega ustvarjanja je tako dobila tudi naša šola, saj so
se učenci Podružnične šole Sedraž pod
vodstvom mentorice Maje Lapornik že
tretje leto zapored uvrstili na državno
tekmovanje plesnih skupin.
Laskavi naziv »Kulturna šola 2017«
pa je osvojila Osnovna šola Franceta
Prešerna Maribor.
Veseli in ponosni smo, da smo postali dobitniki tega priznanja, ki bo, tako
kot vsa ostala, krasilo prostore naše šole.
Morda pa se nam ob pogledu nanj utrne
novo spoznanje, nova ideja za kulturno
udejstvovanje v letu, ki je pred nami.
Janja Holcer, koordinatorica KŠ

Akcija »Ni debate – v Gorenje
surovino dajte stare aparate!«
V okviru eko projekta v OŠ Antona
Aškerca Rimske Toplice smo se v mesecu
oktobru pridružili veliki zbiralno ozaveščevalni akciji »NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE!« Akcija je potekala na območju
Savinjsko-Šaleške doline. V sodelovanju
z Gorenje Surovina, d. o. o., in Zeos, d.
o. o., smo zbirali odpadno električno in
elektronsko opremo (OEEO) ter odpadne prenosne baterije in akumulatorje
(OPBA). Akcija je potekala 17 dni, manjšo odpadno opremo so učenci ali starši
lahko prinesli v šolo in jo oddali v zabojnike, velike gospodinjske aparate pa so
lahko dostavili na Surovino Laško. Ob
zaključku akcije se je na celotnem območju zbralo skoraj 84 ton odpadne opreme.
Naša šola je zbrala 4 tone in pol odpadne
opreme oz. 3.032 kosov. Zbrali smo 23
kosov velikih gospodinjskih aparatov,
63 televizorjev in monitorjev, 212 malih gospodinjskih aparatov, 360 drobnih
aparatov, 125 sijalk in 2.249 odpadnih
baterij. Skupaj smo osvojili 46.609 točk
in se uvrstili na odlično 7. mesto.
V okviru eko projekta pa nadaljujemo z akcijami, ki so postale stalnica
na šoli. Tudi letos smo se pridružili humanitarni akciji zbiranja plastičnih pokrovčkov z odpadnih plastenk ter tako
pomagamo društvu VESELE NOGICE,
ki si prizadeva pridobiti dodatna sredstva
za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih. Nadaljujemo tudi z zbiranjem odpadnih tonerjev, kartuš in baterij, ki jih bomo oddali
podjetju Interseroh, ki bo poskrbelo za

njihovo recikliranje. Z zbiralnimi akcijami se učenci potegujejo za naziv Eko
frajerji šole in nagradno presenečenje.
V okviru dnevov dejavnosti smo v tednu
otroka že izvedli eno veliko akcijo zbiranja starega papirja. Pridobljen izkupiček
namenjamo devetošolcem za zaključno ekskurzijo. Naslednja zbiralna akcija bo v mesecu aprilu, zbrana sredstva
bodo tako namenjena potrebam šolskega sklada. V sodelovanju s Surovino Laško pa bomo v začetku prihodnjega leta
pričeli z razrednim zbiranjem starega
papirja. Izkupiček denarja od zbranega papirja bodo posamezni razredi lahko porabili za različne dneve dejavnosti.
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pristopili k našim akcijam in s tem
pokazali svojo odgovornost do okolja in
svojo humanitarno plat.
Karmen Deželak, vodja dejavnosti

Naravoslovni dan Narava, prehrana,
gibanje
Na letošnji svetovni dan hrane, ki ga
že več kot 40 let obeležujemo 16. oktobra, smo imeli učenci 6. in 7. razredov
Osnovne šole Antona Aškerca Rimske
Toplice naravoslovni dan. Izvedli smo ga
na podružnični šoli v Sedražu in pri nekaterih lokalnih pridelovalcih hrane.
Na ponedeljkovo jutro smo se z avtobusom odpeljali na podružnično šolo
Sedraž. Tam so nas pogostili s čajem. Razdelili smo se v skupine. Prvi so se v delavnice razdelili učenci 6. razredov. Ogledali
so si mlin, predelavo mleka v mlečne izdelke, sodelovali so pri peki kruha in pri
pripravi namazov ter napitkov. Sedmošolci smo opazovali ptice, čebele, gozdni
ekosistem ter, ravno tako kot šestošolci,
sodelovali pri pripravi namazov.
Učenci šestih razredov so z učiteljico
odšli na kmetijo h Knezovim. S pomočjo
našega hišnika Damjana Kneza, ki je bil
takrat v vlogi mlinarja, so si ogledali mlin
in postopek pridelave moke – od zrna
do moke. Naslednja skupina učencev je
z učiteljico odšla na Turistično kmetijo
Nemec. Tam so zamesili in spekli koruzni, rženi, ajdov in polbeli kruh. Tretja

skupina učencev je ostala v šoli. Iz domačih zelišč in pridelkov so naredili različne namaze in napitke. Pri pripravi dobrot
jim je pomagala učiteljica Mirica Štaut.
Učenci, ki so si ogledali postopek predelave mleka v mlečne izdelke, so z učiteljico odšli na kmetijo Božič.
Istočasno smo imeli svoje delavnice
tudi učenci sedmih razredov. Prva skupina je z učiteljico Majo Leben odšla na
travnik Turistične kmetije Nemec. Tam
so učenci opazovali okolico in se pogovarjali o življenju ptic ter zgradbi njihovega telesa. Učenci druge skupine so z
učiteljico Klavdijo Artank odšli v gozd,
kjer so spoznavali gozdni ekosistem. Tretja skupina učencev je odšla k čebelarju,
gospodu Nemcu. Povedal nam je zanimive podatke o življenju čebel in pridelovanju medu. Pokušali smo tudi domače medenjake. Zadnja skupina učencev
je z učiteljico Marinko Mesojedec Koritnik ostala v šoli. Pripravljali so namaze
iz skute in zelišč.
Ob koncu delavnic smo se vsi učenci
in učitelji zbrali pred podružnično šolo.
Tam smo pripravili degustacijo dobrot,
ki so nastale na posameznih delavnicah. Pridružili so se nam tudi ravnateljica Manica Skok, župan občine Laško
Franc Zdolšek in Dimitrij Gril. Po dobri
uri druženja in pokušanja izdelkov smo
se z avtobusom odpeljali nazaj na matično šolo in tako uspešno zaključili naravoslovni dan.
Manica Drnovšek, Neža Hochkraut in
Gaja Martinčič, 7. b
Za poučen, zanimiv in uspešno izveden naravoslovni dan se zahvaljujemo
lokalnim pridelovalcem hrane: Jerici Nemec iz Turistične kmetije Nemec za delavnico peke kruha, Francu Nemcu za
prikaz izdelave čebeljih izdelkov in poučevanje o življenju čebel, Silvi Božič za
prikazan postopek predelave mleka v
mlečne izdelke, Damjanu Knezu za prikaz pridobivanja moke ter Podružnični
šoli Sedraž za prijetno pogostitev in pomoč pri izvedbi naravoslovnega dne.
Mentorica Klavdija Artank
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Jurkloštrska šola v novem plašču
Bil je čas želja, sledil je čas potreb in
nastopil je čas uresničitve. Šola v Jurkloštru leži v idilični dolini reke Gračnice,
ki je zlasti v mrzlem zimskem času precej hladna. Tako je bilo tudi v šoli, kljub
temu, da zgradba še ni stara. Pogosto
smo na eni strani mi v šoli tarnali, da nas
zebe, na drugi strani pa financerji nad
veliko porabo sredstev za kurjavo. Tako
je v nas dolgo časa tlela želja po toplejših prostorih in nazadnje je nastala potreba po energetski sanaciji. Ko je občina
Laško pridobila del evropskih sredstev in
z javnim razpisom izvajalca, je nastopil
čas uresničitve. Tako so že v mesecu juniju začeli pripravljati objekt za sanacijo.
Z resnejšimi deli so pričeli 24. julija, ko
se je šola spremenila v gradbišče. Zamenjana so bila stara lesena okna z novimi
in zunanja vrata s tri slojnim izolacijskim

Otvoritev energetsko prenovljene
Podružnične šole Sedraž
V sredo, 25. 10., smo imeli na podružnični šoli Sedraž svečano otvoritev energetsko prenovljene šole. Z energetsko
prenovo smo na naši šoli pridobili nova
toplotno izolacijska okna, vhodna vrata,
fasado, stropove, energetsko varčna svetila. Končno je naša šola dobila nov plašč
in veter ji ne bo mogel do živega, so bile
misli naših učencev. Skupaj z vrtcem smo
pripravili kulturni program, v katerem so

steklom. Sledila je sanacija toplotne izolacije fasade. Spremenjen je bil tudi ogrevalni sistem, saj smo dobili novo peč na
pelete. Šola je dobila tudi klimat s prezračevalnim sistemom. V vseh učilnicah so bila zamenjana svetila z varčnimi
svetili. Zavedamo se, da je bil to zelo velik finančni zalogaj, a bo čas gotovo pokazal, da se je investicija splačala. Zelo
smo veseli, da poteka naše delo v tako
dobrih pogojih. Beseda hvala je zagotovo premalo, zato bomo z našim trudom
poskušali dokazati, da smo bili tega vredni. Hvala vsem, ki ste se trudili in z nami
delili prijetne trenutke svečane otvoritve.
Delavke in učenci PŠ Jurklošter
Šola je prenovljena. Ima novo lepo fasado. Šola ima lepo prebarvan balkon. V
učilnici imamo prezračevanje.
Jakob Vrhovšek, 2. r.

se prelivale besede kot valovi LJUBEZNI,
SREČE in PRIJATELJSTVA.
Mojci Lukmar se zahvaljujemo za
spremljavo na klavirju. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so bili prisotni na
otvoritvi. Ravnateljica Manica Skok se
je za izvedbo oz. sodelovanje pri energetski prenovi naše šole in podružničnih
šol Jurklošter in Zidani Most ter matične šole še posebej zahvalila: županu občine Laško Francu Zdolšku, vodji Oddelka
za gospodarske dejavnosti mag. Andreju
Flisu, vodji Oddelka za družbene dejav-

Šolo so prenovili. Imamo nove luči,
nova okna, prebarvali so balkon. Videl
sem tudi, da so prenovili podstrešje. V šolo
so namestili tudi prezračevanje. Šola ima
lepo fasado.
David Razboršek, 3. r.
Veseli me, ker je šola lepe barve. Zahvaljujem se delavcem, čeprav so včasih vrtali,
pa smo se težko učili. Vseeno hvala, splačalo se je.
Jan Hrastnik, 4. r.
Jaz sem vesela, da so nam prenovili šolo.
Zahvaljujem se vsem, ker so nam lepo prenovili šolo. Zadovoljna sem z novimi lučmi, ker zelo dobro svetijo. Šola mi je zelo
všeč, ker je prenovljena.
Anja Kozmus, 5. r.

nosti, pravne in splošne zadeve Dimitriju Grilu, vodji Oddelka za gospodarske
javne službe, okolje in prostor Andreju
Kaluži, predstavnikom izvajalcev, projektantov in nadzora izvajanja projekta,
otrokom vrtca, učencem šole, vzgojiteljicam, učiteljicam in ostalim delavkam
šole. Skupaj s starši, krajani, predstavniki KS, občine, občinskimi svetniki, sodelavci in drugimi gosti smo po kulturni
prireditvi in svečanem prerezu traku zaključek energetske prenove proslavili še
z druženjem ob bogato obloženi mizi …
Delavke in učenci PŠ Sedraž
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Simbioza giba na Podružnični šoli Sedraž
V torek, 17. 10., smo na Podružnični šoli Sedraž izvedli medgeneracijsko druženje Simbioza giba, na katerem smo se učenci
z učiteljicami PŠ Sedraž družili in zabavali skupaj z našimi dedki in babicami.
Zbrali smo se na šolskem igrišču, kjer smo jih učenci tudi
pozdravili, jim zapeli nekaj pesmic.
Nato smo se skupaj odpravili na krajši pohod v Klenovo (v
»Gorico«), po povratku na šolsko igrišče pa smo se posladkali
in odžejali, nato pa smo se igrali še štafetne igre ter zabavne igre
z žogo. Dedki in babice so nam ob igrah na igrišču dokazali,
da so še kako vitalni in športno osveščeni, saj so svoje športno
udejstvovanje vzeli zares in nam niso prav nič popuščali.
Naši najmlajši so bili svojih starih staršev zelo veseli. Skupaj
smo veselo kramljali, se smejali in neizmerno zabavali. Druže-

nje je prineslo veseljem vsem generacijam in soglasno smo se
strinjali, da si spomladi ponovno privoščimo še kakšno veselo
in športno druženje.

Zvezde gradijo ozvezdja
V nedeljo, 10. oktobra, so učenci Podružnične šole Sedraž, ki so izbrali izbirni predmet Umetnost, nastopili na mini
festivalu najboljših otroških plesnih skupin PIKA MIGA v Velenju, kamor so se
uvrstili po nastopu na regijski reviji Zavrtimo se, maja letos v Velenju.
Zaplesalo je 15 učencev 5. in 6. razreda, od tega 11 deklic in 5 fantov, ki so bili
za plesno ustvarjanje še večji izziv.
S svojo plesno miniaturo Zvezde gradijo ozvezdje in njegovo vsebino so skozi ples gledalce skušali popeljati do zvezd
na nebu tako, kot bi jih z Zemlje gledal
naključni opazovalec s teleskopom. Želeli so prikazati njihovo gibanje, premikanje po nebu in na koncu plesa sestaviti

Zgodilo se je/bo
V drugi polovici
jeseni je v glasbeni
šoli še posebno pestro. Na oddelčnih
nastopih so svoje delo predstavili učenci vseh oddelkov.
Poleg naših rednih nastopov pa popestrimo kulturni program še na drugih izven
šolskih nastopih v občini. Prav tako naši
učenci redno sodelujejo na državnih revijah in tekmovanjih.
V oktobru je v Velenju potekala državna revija otroških plesnih skupin »PIKA
MIGA 2017«. Državni strokovni spremljevalec je iz državnega tekmovanja
OPUS 1 in regijske plesne revije iz naše
glasbene šole za državni nivo otroških
skupin izbral tri plesne miniature: Deklica z vžigalicami (Sara Bačič in Ema Šolar), Marsovci (Gibalnica za fante) in Po-

ozvezdje, ki za hip navidezno miruje na
nebu.
Učenci so se na velikem velenjskem
odru zelo suvereno predstavili in svojo
nalogo opravili z odliko. Za svoj nastop
so bili skupaj z mentorico Majo Lapornik

vezani v vesolju (Sodobni ples 3. razred).
Državna revija je potekala vzporedno z
Mednarodno konferenco plesne pedagogike in zato so imeli v soboto, 7. 10., naši
plesalci, poleg nastopa, tudi priložnost
sodelovanja v dveh demonstracijskih delavnicah. Na državnem nivoju mladinske
plesne ustvarjalnosti pa je bila na Festival »ŽIVA 2017« uvrščena plesna koreografija »Vesolja konec« učenk Sodobnega
plesa 6. razred, ki so imele tako v mesecu
novembru priložnost zaplesati na odru
Španskih borcev v Ljubljani. Vsi uvrščeni

Učiteljice PŠ Sedraž
nagrajeni z Zlatim priznanjem JSKD Republike Slovenije.
Na uspešno izveden nastop na tako pomembnem festivalu in na priznanje so
plesalci zelo ponosni, hkrati pa se že pripravljajo na vsakoletni Decembrski bazar
v Sedražu, kjer bodo predstavili nove in
sveže plesne ideje, primerne prazničnemu
času.
Ob koncu pa se želimo zahvaliti vsem,
ki ste nas v lanskem letu spremljali in podpirali, predvsem staršem, ki so nas vestno
vozili na številne nastope, nas bodrili in
nam ploskali iz dvorane ter nam s tem
dajali najlepše priznanje, ter učiteljicam,
ki ste nas na naših nastopih spremljale in
skrbele, da je čas čakanja pred plesnimi
nastopi čim hitreje in varneje potekel.
Mentorica Maja Lapornik
s plesalci PŠ Sedraž

so prejeli zlata priznanja. Njihova mentorica je Špela Medved.
V Celju je potekalo Mednarodno tekmovanje Oskar Rieding za mlade violiniste. Udeležile so se ga Zala Ajdnik, Ana
Cvibošek, Ajda Ferme, Neli Ela Guček in
Eva Senica, vse v 1. kategoriji. Vse učenke so prejele srebrno plaketo. Njihov učiteljica je Vida Rudolf, korepetitorka pa
Mojca Lukmar.
Vsem prejemnikom priznanj še enkrat
iskreno čestitamo.
Ob zaključku študijske skupine za diatonično harmoniko, ki je potekala v
Laškem, je bilo organizirano 1. srečanje
solistov in komornih skupin diatonične
harmonike. Nosilec in glavni organizator
dogodka je bil Boris Razboršek. Koncert
je bil dobro pripravljen in program zelo
pester. Odlična povratna informacija je
bila izražena tudi s strani strokovne spremljevalke Nine Vovk.
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V okviru zaključka razvojne naloge
Formativno spremljanje, ki je vodeno s
strani Zavoda za šolstvo, smo na delovno soboto, 25. 11., izpeljali medrazredno
sodelovanje vseh štirih razredov plesnih
pripravnic in izkoristili priložnost za
predstavitev plesno ustvarjalnega dela na
temo pravljic, ki so si jih učenci zastavili v namen novoletnih razrednih nastopov za starše. Poleg tega smo ta dan za
starejše plesalce organizirali ogled dokumentarne oddaje o razvoju sodobnega

plesa na Slovenskem, katerega poudarek
je bilo spodbujanje aktivnega razmisleka z zapisovanjem v plesni dnevnik, ki je
prav tako izpostavljen v okviru omenjenega projekta. Dogodek je bil hospitiran
s strani dr. Dimitrija Beuermanna, predstavnika Zavoda za šolstvo, glasbeno šolstvo.
Poleg raznovrstnih šolskih in izven
šolskih nastopov, ki jih izpeljemo z našimi učenci, naj izpostavimo Miklavžev koncert, ki ga vsako leto pripravimo

Z optimizmom zaključujemo leto
2017
Delovno in predvsem z izzivi posuto
leto je že skoraj za nami. Decembra običajno nastopi čas, ko se ozremo na zadnjih
12 mesecev in skupaj premislimo, kaj smo
naredili dobro, kaj bi lahko bilo bolje in
kakšne cilje si bomo postavili za leto, ki že trka na vrata. Veliko
že utečenih projektov in dejavnosti smo člani društva izvajali
v letošnjem letu – organizirali smo družabne igre, koncerte za
različne glasbene zanesenjake, avdio in video delavnice … Ponosni smo na naš Pisani balon, otroški festival, ki smo ga letos
organizirali že sedmič. Številčen obisk otrok in njihovih staršev nam vedno znova daje potrdilo, da festival razvijamo v pravi smeri, in nam daje zagon, da poskušamo vsako leto ponuditi nekaj novega. Delček tega pisanega utripa smo letos ponesli
tudi v Mavrično deželo, noviteti za otroke na festivalu Pivo in
cvetje, kjer smo skupaj z Zavodom STIK pomagali in sodelovali pri organizaciji dejavnosti za najmlajše obiskovalce festivala.
Otročji center Kino zadnja tri leta z različnimi dejavnostmi
uspešno privablja vse generacije občanov in obiskovalce drugih krajev. Vrata našega Kina so bila vsak delavnik, med 11. in

v OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
Letos smo za učence in starše zaigrali in
zaplesali v ponedeljek, 4. 12. Hkrati pa
smo letos »miklavževanje« še dodatno
pospremili z glasbo, saj so v sredo, 6. 12.,
v dvorani Kulturnega centra Laško, zaigrali vsi orkestri naše šole.
Vabimo vas, da nas obiščete tudi na
naših prihajajočih dogodkih in s tem
podprete naše mlade ustvarjalce. Še posebej naj vas povabimo, da se nam pridružite v torek, 19. 12., ob 18. uri v
Kulturnem centru Laško na našem Novoletnem koncertu, kjer vas želimo z
glasbo in plesom pospremiti v praznične dni. Veselimo se srečanja in druženja
z vami.
ZAPOSLENI V GŠ LAŠKO – RADEČE VAM ŽELIMO LEPE PRAZNIKE,
ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA, SMEHA
IN VAS VABIMO, DA STE Z »GLASBO
V SRCU« Z NAMI TUDI V PRIHAJAJOČEM LETU 2018.
Marko Razboršek

16. uro (z izjemo šolskih počitnic in meseca septembra, ko se je
obnavljala Trubarjeva ulica) odprta za osnovnošolce, ki so svoj
prosti čas preživeli ob igranju in druženju z vrstniki. V dvorani
Kina so skozi celo leto potekale različne rekreativne dejavnosti – začasno je v dvorani tudi telovadba za osnovnošolce, saj se
obnavlja telovadnica OŠ Primoža Trubarja Laško – odvili so se
razni koncerti, rojstni dnevi, predavanja, predstave in delavnice.
Snemalni studio, ki se nahaja v prostorih ŠMOCL-a, je letos
gostil kar nekaj žanrsko različnih glasbenih skupin in posameznikov. Hkrati že nekaj let v sklopu MMC TV Laško nadgrajujemo svoje znanje na področju multimedijskih komunikacij,
predvsem video snemanja in produkcije. Na spletni strani tvlasko.si smo v letošnjem letu objavili več kot 100 novinarskih prispevkov in drugih video projektov.
Aktivno smo sodelovali tudi z lokalno skupnostjo v smislu organizacijske in tehnične podpore društvom in sorodnim
organizacijam. V zadnjih enajstih mesecih smo z ozvočenjem,
lučjo in video snemanjem priskočili na pomoč pri več kot 50
prireditvah in dogodkih.
Nadaljevali smo še sodelovanje z organizacijo Erasmus+, preko katere je lani naše društvo okrepila prostovoljka Slavica Karamanović iz Bosne in Hercegovine, letos pa je prispel še Haris
Hadžibaščaušević, prav tako iz BiH. Slavica je julija zaključila
enoletno prostovoljsko delo, Haris pa ostaja še do sredine naslednjega leta. Verjamemo, da je tovrstna izkušnja pozitivna za
obe strani, saj spodbuja medkulturni dialog in ponuja nova znanja.
Nadgrajevati dosedanje delo ostaja cilj tudi v naslednjem letu,
a si bomo hkrati zastavili nove izzive. Želimo nadaljevati z aktivnim delom z mladimi in jim omogočiti neformalno izobraževanje na vseh področjih društvenega udejstvovanja. Zastavljeni
cilji nam dajejo pogum, da v novo leto vstopimo optimistični.
Vse lepo v novem letu vam želimo člani društva ŠMOCL.
Društvo ŠMOCL
Foto: Jurij Šuhel
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mladi
Študentje LAK-a smo pogumno
vstopili v novo
študijsko leto in v
novo poglavje naše
zgodbe, pripravljeni na nove izzive.
Pred tem smo izkoristili še zadnje septembrske dni brez študijskih obveznosti
in organizirali tradicionalen izlet v tujino, ki ga je letos organizirala dijaška sekcija, ter nekaj povsem novega - izlet po
mikropivovarnah Slovenije. Seveda pa
smo se tudi v oktobru in začetku novembra, poleg študijskih obveznosti, posvetili
LAK-ovim dogodkom.

Izlet po vinskih kleteh
Na dan martinovanja smo se LAK-ovci odpravili na potepanje po Prekmurju.
Spoznali smo njihovo čudovito pokrajino ter okusili njihovo edinstveno kulinariko. Obiskali smo tudi vinske kleti Marof, Gjerkeš, Štefanovo klet in vinotoč
Kupljen, kjer smo ob domačih dobrotah
panonske Slovenije pokusili tudi kakšno
kapljico vrhunskih belih in rdečih vin.

Izlet v Mirabilandijo, San Marino in
Rimini
Dijaška sekcija LAK je za začetek šolskega leta organizirala izlet v Italijo in
San Marino.
Prvi dan smo se naužili adrenalina
v Mirabilandiji, naslednji dan pa smo
si ogledali eno izmed najmanjših držav
Evrope, San Marino ter mesto Rimini z
neskončnimi peščenimi plažami.
»Krivi« smo tudi za zmago naših košarkašev, saj smo si za konec ogledali še
prenos tekme v Sežani.

Izlet po mikropivovarnah Slovenije
Ljubitelji piva smo se v času, ko so vsi
odhajali na Oktoberfest, odločili, da obiščemo slovenske mikropivovarne in spoznamo, kakšne vrste piva vse poznamo in
kako pivo sploh nastane. Obiskali smo
štiri mikropivovarne, in sicer Pivovarno
Knap, Maister brewery, Adam Ravbar in
Humanfish. Za konec pa smo se ustavili
še pri Urošu iz Rečice, ki nas je popeljal
skozi svojo mini pivovarno, ki jo ima kar
v domači kleti.

Delovni dan za aktiviste dijaške
sekcije
V soboto, 18. novembra, smo na LAK-placu izvedli delovni dan za aktiviste
naše dijaške sekcije, v sklopu katerega je
bilo izobraževanje, ki so ga vodile trenerke zveze ŠKIS. Pri prvi delavnici z naslovom Upravljanje s časom smo se srečali
z najpogostejšimi »kradljivci časa«, zaradi katerih se nam velikokrat zdi, da ima
naš dan premalo ur. Trenerke so nam
predstavile zanimive tehnike, namenjene
učinkovitejši razporeditvi tako naših obveznosti, kot tudi prostega časa, ter nam
pokazale še sodobne aplikacije, ki nam
lahko vse skupaj precej olajšajo. Drugi
del dneva je bil namenjen temi Hej, tudi
tebe mika tujina? in predstavnici mednarodnega odbora zveze ŠKIS sta na podlagi svojih bogatih izkušenj predstavili
neformalne mednarodne izmenjave, kot
sta prostovoljstvo in program WWOOF. Tako smo lahko iz prve roke izvedeli, kako je biti prostovoljec v Ugandi ali
kako na izmenjavi v Španiji mimoidoče
na ulici opozoriti na globalne probleme.
Ko sta nam posredovali tudi informacije
o možnosti študijskih izmenjav po svetu,
so se nam pridružili še nekateri študenti,
da bi dobili kakšno dodatno informacijo
o programih Erasmus in Ceepus.
Delovni dan smo zaključili ob razmišljanju o novih dogodkih, ki jih bo dijaška sekcija organizirala v letošnjem šolskem letu in ob sproščenem pogovoru s
študenti.

Razpis za pridobitev enkratne štipendije
za dijake in študente
Za mnoge dijake in študente, zlasti tiste, ki so socialno ogroženi zaradi slabega prihodka, je začetek šolskega ali študijskega leta, ko je potrebno med drugim
nakupiti vse potrebne pripomočke za šolanje in knjige ter učbenike, zelo težak,
saj je lahko nakup le-teh zelo velik strošek. Zato je Laški akademski klub (LAK)
v sodelovanju s Centrom za socialno delo Laško (CSD Laško) objavil razpis za pridobitev enkratne
štipendije za študente in dijake v
socialne stiski v upanju, da bo to
vsaj rahlo olajšalo njihov položaj
in poskrbelo za lažji začetek. Prijave na razpis so potekale med 7. oktobrom in 11. novembrom. Število
razpisanih štipendij je bilo omejeno in tako je štipendijo dobilo deset dijakov, vsak po 200 €, ter osem
študentov, vsak po 300 €. Prejeli
smo 26 vlog, od tega 13 vlog dijakov in 13 vlog študentov. V petek,
17. 11., se je sestala komisija, ki je odločila, katere vloge bodo odobrene. Podelili
smo vseh 18 štipendij. Dobitniki štipendij so bili o tem že obveščeni, saj je vseh
26 posameznikov, ki je vložilo vlogo za
štipendijo, že prejelo povratno informacijo komisije.

LAK-ova zimska rekreacija
Tako kot že zadnjih nekaj let tudi letos
organiziramo zimsko brezplačno rekreacijo za člane LAK-a. Letos smo se odločili, da bomo naredili nekaj sprememb, saj
bomo poleg vodene funkcionalne vadbe
imeli tudi zumbo, pilates, jogo in plezanje. Rekreacija poteka vsako soboto, med
17:00 in 18:30, v Otročjem centru Laško,
vse do konca aprila 2018. Več informacij
pa lahko najdete na naši Facebook strani.

Napoved dogodkov
Pridružite se nam na naših prihajajočih dogodkih:
16. 12.: Brucovanje
29. 12. 2017 - 2. 2. 2018: Novoletni
izlet v Brno
12. 1.: Potopisno predavanje (Kaj vse
omogoča študentska izmenjava?
Kitajska in Španija)
17. 1.: Večer družabnih iger
24. 2.: LAK-ovo smučanje
17. 3.: Akademski ples
24. 3.: Izlet v Planico
6. 4. in 7. 4.: Kulturni vikend
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Laščani državni prvaki
v natančnem pristajanju
z jadralnimi padali
Z odprtim državnim prvenstvom v natančnem pristajanju
so jadralni padalci zaključili letošnjo sezono. Tekmovanja, ki bi
moralo potekati v Dolenjskih Toplicah, a je bilo zaradi slabega
vremena dvakrat prestavljeno in nato združeno s hrvaškim državnim prvenstvom v Radoboju, so se udeležili tudi trije člani Društva za jadralno padalstvo Zlatorog Laško. Idealni pogoji
so 8. 10., ko je potekalo prvenstvo, omogočili šest letov (in natančnih pristankov) ter prinesli nove uspehe laškim jadralnim
padalcem. Matjaž Sluga je ponovno postal državni prvak – to
je že njegov deseti državni naslov, na tretjo stopničko je stopil
Anton Svoljšak, uspeh pa je s šestim mestom dopolnil še David Sluga. Hkrati so Zlatorogovi padalci slavili tudi ekipno in

s tem zabeležili še tretji naslov državnih prvakov (na najvišjo
stopničko so stopili še leta 2012 in 2014). Na letošnjem prvenstvu so premagali ekipi Čuk Dravograd in KPL Kanja Dolenjske
Toplice.
Pred jadralnimi padalci je zdaj zimsko obdobje, ko je čas za
testiranje nove opreme, z mislimi pa so tudi pri naslednji sezoni
svetovnega pokala, kjer bosta tekmovala Matjaž in Anton. Tekme bodo potekale na Cipru, v Kazahstanu, Nepalu, Indoneziji,
Kanadi in Albaniji. Mogoče je še nekoliko prehitro govoriti, katerih tekem se bosta laška padalca udeležila – veliko besedo pri
tem imajo seveda tudi finance, bosta pa slovenske barve zastopala na evropskem prvenstvu, ki ga prihodnje leto gosti Kobarid. Letos je na lokaciji že potekala tekma za svetovni pokal, ki
je bila hkrati tudi predpriprava na evropsko prvenstvo. Na tekmi sta nastopila oba, a z rezultatom nista bila zadovoljna. Kljub
dobrim pogojem je Matjaž dosegel 9. mesto, Anton pa je pristal
kot 59. Ker bo prvenstvo potekalo na domačih tleh, bo lažje opraviti kakšen trening več na lokaciji tekmovanja in se še dodatno dobro pripraviti na tekme. Za medaljo več kot centimeter na
serijo ne bo »dovoljen«, meni Matjaž, ki bo septembra v Kobaridu branil naslov evropskega prvaka.
Leto 2017 je bilo za laške jadralne padalce vsekakor uspešno,
med drugim je Anton dosegel nov svetovni rekord s štirimi zaporednimi pristanki brez napake, torej s štirimi ničlami, Matjaž
pa je postal svetovni podprvak v natančnem pristajanju. A tudi
društvo je obeležilo en mejnik, in sicer 20. obletnico delovanja.
Po dolgem času so organizirali piknik ter okrogli jubilej obeležili z druženjem in pogledom v prihodnost. Na tekmovalnem področju želijo vzgajati nove jadralne padalce, ki bi se intenzivno
udeleževali tekmovanj, zato bodo že naslednje leto dvema članoma, Davidu Slugi in Mateju Gorenšku, pomagali, da dobita
primerno opremo za treninge.
N. T.

ZAKLJUČEK DRŽAVNEGA PRVENSTVA
V ŠPORTNEM PLEZANJU
Zadnji vikend v novembru se je zaključila sezona državnega prvenstva v športnem plezanju.
Tudi letošnja sezona je našim tekmovalcem in trenerju Aleksandru Stopinšku prinesla odlične rezultate, ki so posledica celoletnega trdega in kakovostnega
dela v klubu.
Sara Čopar je osvojila odlično
2. mesto v skupni razvrstitvi državnega prvenstva (disciplina težavnost).
Prav tako je Sara osvojila 2.
mesto v skupni razvrstitvi v disciplini balvani. Sara je v kategoriji
U-14 najmlajša in tako še eno leto
ostane v tej kategoriji. Zato se v
naslednji sezoni znova nadejamo
njenih odličnih rezultatov.
Liza Novak je osvojila odlično
3. mesto v skupni razvrstitvi državnega prvenstva (disciplina balvani)
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V disciplini težavnost pa je za 6 točk
zgrešila 3. mesto in na koncu bila 4.
Lan Mastnak je osvojil 6. mesto v
skupni razvrstitvi državnega prvenstva
(disciplina težavnost), v disciplini balvani pa je zasedel 11. mesto
Nik Golej je osvojil 5. mesto v skupni
razvrstitvi državnega prvenstva

Alja Zalar je osvojila 6. mesto v skupni
razvrstitvi državnega prvenstva.
Naši plezalci so znova dokazali, da
kljub slabšim pogojem za plezanje v primerjavi z vrstniki iz drugih krajev, z veliko volje in trdega dela lahko posegajo
po najvišjih mestih na tekmah državne
ravni.
V klubu se trudimo našim plezalcem
zagotoviti optimalne pogoje za delo, tudi
s plezanjem na tujih (predvsem avstrijskih) umetnih stenah.
Še vedno vabimo k vpisu
nove člane. Za začetnike treningi potekajo ob petkih, od
17.30 do 19.30. Vpis bo možen
po novem letu, ker je trenutno
telovadnica v fazi prenove in
so naši treningi okrnjeni.
Vabljeni pa tudi, da obiščete
našo prenovljeno spletno stran
www.pk-lasko.si
Želimo vam prijetne praznike in športno obarvano leto
2018!
PK Laško
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Janez Lavrič prvak
rekreativne lige v biljardu
Biljard je igra načrtovanja, strategije, zbranosti in natančnosti. Nekateri ga igrajo za zabavo in sproščanje, drugi se z njim
ukvarjajo profesionalno. Najboljše tekmovalce biljarda združuje Biljardna zveza Slovenije (BZS), pod okriljem katere je letos
potekala tudi rekreativna liga, ki se je je udeležil Laščan Janez
Lavrič. Lige se lahko udeležijo igralci, ki ne presegajo nivoja rekreativne lige oz. BZS si pridržuje pravico, da ne dovoli nastopa
igralcu, za katerega oceni, da presega nivo rekreativne lige.
V sklopu lige je bilo letos organiziranih osem turnirjev (v disciplinah mednarodna osmica, devetka in desetka) – na treh
turnirjih je Lavrič osvojil 1. mesto, enkrat je bil tik pod vrhom.
Zadnji turnir, ki je potekal 14. oktobra v Kranju, je bil še posebej
zanimiv, saj sta se za prvo mesto na lestvici rekreativne lige borila prav Lavrič, ki tekmuje kot prosti igralec, in Peter Centrih
iz BK Gomes. Med njima je bilo pred začetkom turnirja le 150
točk razlike. Sistem tekmovanja določa, da se igralci razdelijo

Pohod po nekdanjih
trških mejah
Laškega – PO LAŠKIH
POTEH 2017
V spomin na lep običaj iz 18. stoletja,
ko so laški tržani prehodili trške meje in s
tem potrdili, da so še vedno njihova last,
smo se podali na 11 km dolgo tematsko
pot na levem bregu reke Savinje. V prijetnem klepetu dobre družbe in z lahkotnim korakom smo bili na poti dobre
tri ure. Tudi jesensko vreme nam je bilo
naklonjeno. Krajani vasi Trojno so se zopet potrudili in nam postregli s pijačo in
doma pripravljenimi dobrotami, dišalo
je tako rekoč na vsakem koraku. Pohod
smo kot vselej zaključili z malico v Gostišču Čater na Marija Gradcu.
V sklopu akcije PO LAŠKIH POTEH
letos ni bilo novih »zlatih pohodnikov«,
kartončki z zbranimi žigi pa napovedujejo, da vas bo toliko več v prihodnjem
letu.
Skupaj smo v letu 2017 izpeljali pet
pohodov in še dodatne tri, s katerimi
ste pohodniki lahko pridobili en ali dva
manjkajoča žiga. Vseh pohodov se je
skupaj udeležilo več kot 2000 pohodnikov. Veliko vas je bilo takih, ki ste v zbirnem kartončku zbrali pet žigov, nekateri
tudi vseh osem.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali
in pripomogli k izvedbi in promociji akcije pohodov po urejenih tematskih pohodnih poteh na območju občine Laško.

v skupine, v katerih tekmuje vsak z vsakim, v končnici tekmovanja pa sledijo enojne eliminacije. Glavna favorita za skupno
zmago sta se srečala že v polfinalu, kjer je Lavrič suvereno premagal Centriha in z zmago že postal prvak rekreativne lige. V
finalu je bil nato boljši še od Maje Globočnik – tako se je poleg
naziva prvaka veselil tudi nove zmage.
N. T.
Foto: Osebni arhiv Janeza Lavriča

Med drugim se zahvaljumemo Občini
Laško, vsem organizatorjem pohodov,
Krajevni skupnosti Laško za finančno
pomoč in ostalim KS, lastnikom zemljišč,
po katerih so speljane poti, vsem društvom, vsem krajanom naselij in posameznikom, ki so nas na poti prijazno pogostili z različnimi dobrotami, še posebej
krajanom naselij Trojno, Širje, Jurklošter, Strmca, Šmihel in Kuretno ... Hvala
posameznikom Branku Pušniku, Vladu
Marotu, Francu Lesičarju, Janku Cesarju,
Tonetu Šterbanu, družini Bevc, družini
Sikovšek, družini Aškerc ... Hvala vsem
sponzorjem, še posebej JP Komunala Laško, Thermani Laško, Pivovarni Laško,
OŠ Laško (ga. Mariji Čibej), OŠ Rimske

Toplice (ga. Mileni Suhodolčan), Nadžupniji Laško in nadžupniku g. Roku Metličarju ter ključarjem, Laški pihalni godbi
in Pihalni godbi Vrh nad Laškim, vsem
sodelujočim gostinskim ponudnikom
(Gradu Pavus, Gostišču Čater, AquaRomi Rimske Toplice ...), ter vsem ostalim
... Če sem koga pozabil, nisem namerno
in se iskreno opravičujem.
Za vas se bomo trudili tudi v naslednjem letu, zato vas že danes lepo vabimo
na pohode PO LAŠKIH POTEH 2018 –
označite si 21. april 2018, ko se bomo v
sklopu akcije podali na prvi pohod v letu,
to je Pohod na Hum.
Dean Muhovec, STIK
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LETNA OBČINSKA LIGA
V FUTSALU
Po 19 kolih se je končala letna 1. in
2. občinska liga v fustalu, ki se je odvijala vsak petek na igrišču OŠ Primoža
Trubarja Laško, pod okriljem Športnega društva Rečica. Ligo se je pričela 31.
aprila, s pokalnim turnirjem, ki se ga
je udeležilo rekordnih 18 ekip. Pokalni turnir je osvojila ekipa DARLES, ki
je v finalu po kazenskih strelih ugnala
lanske zmagovalce – ekipo ŠK BREZE.
Dvajset ekip je nadaljevalo ligaško tekmovanje, ki je potekalo od 7. aprila in se
zaključilo 27. oktobra. Prvaki prve občinske lige sezone 2017 so postali CINKARNA CELJE, prvaki druge občinske
lige pa PETROL. Slavnostno podelitev
smo izvedli 27. oktobra v gostišču Bezgovšek.
V 1. občinski ligi so pokale za najboljše posameznike prejeli: David Pipan – naj strelec (28 golov) iz ekipe
HAJEK TEAM, Mišo Bodiroža - naj
igralec iz ekipe CINKARNA CELJE in
Bojan Čonkaš - naj vratar iz ekipe CINKARNA CELJE, Marko Draxler – »fair
play« iz ekipe Lipov List. Tretje mesto
v 1. občinski ligi in hkrati nagrado za
»fair play« je prejela ekipa ŠK BREZE
(41 točk), drugo mesto je zasedla ekipa
ALFA FORCE (43 točk) in prvo mesto
CINKARNA CELJE (54 točk).
V 2. občinski ligi so priznanja za najboljše posameznike prejeli: Damjan Korez - naj strelec (18 golov) iz ekipe ŠD
VRH NAD LAŠKIM, Klemen Gaberšek
– naj igralec iz ekipe PETROL in David
Sevšek – naj vratar iz ekipe PETROL.
Nagrado za »fair play« v 2. občinski ligi
je prejela ekipa AS KAČIČNIK, tretje mesto je zasedla ekipa DRAMLJE
(28 točk), drugo mesto AMATERJI (32
točk) in prvo mesto PETROL (33 točk).
Vsem prejemnikom nagrad iskreno
čestitamo! Zahvaljujemo se letošnjim
sponzorjem lige, Gostišču Bezgovšek,
ki nam vsako leto ob podelitvi nagrad
pripravi enkratno pogostitev. Posebna
zahvala gre Občini Laško, ki sofinancira
program športnih tekmovanj. Zahvaljujemo se tudi ekipi TV ŠMOCL Laško, ki
pripravlja video posnetke posameznih
tekem. Navsezadnje gre največja zahvala
vsem tistim posameznikom v ekipah, ki
s pozitivnim odnosom do rekreativnega
športa in športnim obnašanjem postavljajo zgled vsem bodočim generacijam
nogometa.
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Zimska občinska liga v futsalu
Pod okriljem Športnega društva Rečica
se je pričela Zimska občinska liga v futsalu, sezona 2017/2018, ki bo potekala v telovadnici OŠ Debro, vsako soboto, med
15. in 21. uro. V ligo je zopet prijavljenih
16 ekip, ki so razdeljene v A in B skupino. V A skupini se nahajajo Bogi Team
Bohorč, Dramlje, Hajek Team Bohorč,
Lipov List, Miki Bar, PGD Laško, ŠD Rečica in ŠD Vrh nad Laškim. V B skupini se nahajajo Ključavničarstvo Plank,
Lak, Laško Pivo, Pterolj, Rama Slivniško
Jezero, Rozantal, Sharks Rečica in Štore
Team. Statistiko tekem lahko spremljate
na naši spletni strani: http://futsal-lasko.
si/. Tekmovalcem želimo veliko športnih
užitkov.

je za odbojko Jani, na telefonski številki
041/325-034.

Piknik prostor izbran za najbolje
urejen javni objekt v občini Laško

Rekracija v košarki
Športno društvo Rečica tudi letos organizira rekreacijo v košarki. Rekreacija
poteka vsak petek, med 19. in 21. uro, v
telovadnici OŠ Laško. Rekreaciji se lahko pridružijo tudi nečlani, vendar morajo postati člani in poravnati letno članarino. Vse informacije o rekreaciji so vam
na voljo pri vodji sekcije – Žigu, na telefonski številki 070/741-748.

Rekreacija v odbojki
Obveščamo vas, da je sekcija za dvoransko odbojko že aktivna. Odbojkarji
pridno vadijo vsak četrtek, med 17.30 in
19. uro. Rekreacija je za člane Športnega društva Rečica organizirana od druge
polovice septembra do konec aprila 2018,
v telovadnici Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje. Vabljeni vsi nečlani, da
postanete naši člani in se nam pridružite
na naši rekreaciji. Vse informacije o rekreaciji so dosegljive pri naši vodji sekci-

Športno društvo Rečica je na tekmovanju Moja dežela, lepa in gostoljubna, ki
jo vsako leto izvede občina Laško, prejelo
priznanje za osvojeno 1. mesto v kategoriji najbolj urejenih javnih objektov v letu
2017. Ožja ekipa ŠD Rečice se je udeležila svečane podelitve in ponosno sprejela priznanje. Najlepše se zahvaljujemo
vsem, ki nas podpirate in ste za nas oddali svoj glas.
Športni pozdrav!
Bojan Šipek,
predsednik Športnega društva Rečica
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30 LET KLUBA
LJUBITELJEV LAŠKEGA
PIVA
Klub ljubiteljev Laškega piva Laško je
bil ustanovljen leta 1987 in neprekinjeno deluje že 30 let. Je edini vseskozi delujoči klub tega tipa v Sloveniji in tudi na
območju nekdanje Jugoslavije. Združuje
ljubitelje Laškega piva, ki se zavzemamo
za oblikovanje in vzpodbujanje kulture pitja piva ter vzdrževanje in negovanje poznavanja značilnosti Laškega piva.
Uravnoteženost med stopnjo grenčice in
rezkosti daje Laškemu pivu specifičen in
edinstven okus.
Klub tvori vez ali rdečo nit med pivovarno in gostinci, oziroma točilnimi
mesti in proizvodnjo. Člani sprejemamo obveznost, da pri pitju Laškega piva
vzdržujemo vse vidike pivske kulture,
higieno točenja, estetiko kozarcev in kakovost postrežbe. Zavzemamo se za promocijo piv Pivovarne Laško, še posebej njene najbolj prepoznavne blagovne
znamke, zato je naš slogan ZLATOROG
– ZMERAJ – ZMERNO. Slogan promovira odlično blagovno znamko, istočasno
pa tudi osvešča o odgovornem in varnem
pitju piva.

Trenutno klub šteje 43 članic in članov.
Vsak član si mora članstvo v klubu zaslužiti v enoletnem pripravljalnem obdobju,
ko se iz kalčka po uspešno opravljenem
izpitu prelevi v nalivčka in prejme klubska simbola, vrček in telovnik.
V okviru klubskih aktivnosti izvajamo degustacije piv Pivovarne Laško, aktivno sodelujemo na festivalu Pivo cvetje
ter na vseh večjih prireditvah na lokalni
ravni. Sodelujemo pri izvajanju usposabljanja za točaje piva. Vsako leto obeležujemo mednarodni dan piva - prvi petek v avgustu, in dan odgovornega pitja
piva – 15. september. V preteklosti smo
izvajali degustacije na skoraj vseh večjih
športnih in družabnih prireditvah v Sloveniji. Člani kluba pa smo aktivni tudi
na družabnem področju in področju iz-

PODELITEV PRIZNANJA
SVEČANA LISTINA AVP
ZA LETO 2016
Gospod Anton Škorja, predstavnik
Avto moto društva Laško, je postal član
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Laško leta 2005, ko je
bil svet uradno ustanovljen. Sodelovanje
s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško pa se je
začelo že pred samo ustanovitvijo sveta.
S svojim vztrajnim in požrtvovalnim delom je zaslužen, da je Avto moto
društvo Laško ostalo aktivno tudi v najtežjih letih svojega obstoja. Član Avto
moto društva Laško oziroma Avto moto
društva Slovenije je vse od ustanovitve
društva. Vseskozi je bil aktiven tako v
upravnem odboru društva kot v delovanju avtošole. Skupaj s predsedniki je
skrbel, da je Avto moto društvo Laško
aktivno sodelovalo z vsemi, ki so delovali na področju vzgoje in izobraževanja v
cestnem prometu. Leta 1992 je odločilno prispeval, da je spodletel poskus privatizacije avtošole, ki uspešno deluje še

danes pod okriljem društva. Leta 1994
so začeli vključevati praktično vožnjo pri
izobraževanju mopedistov, kar se je leta
1996 preneslo na celotno državo.
Ves ta čas je deloval tudi na področju
preventive in vzgoje v cestnem prometu, od leta 2005 pa je aktivno sodeloval
tudi na sejah Sveta za preventivo in vzgo-

obraževanja, saj v sklopu strokovnih ekskurzij vedno obiščemo proizvodnjo katere izmed pivovarn.
30. obletnico smo počastili s kratko svečanostjo, prav na mednarodni dan piva 4.
avgusta, na ploščadi pred Gambrinusovim spomenikom v Laškem. Podeljene so
bile zahvale in priznanja najzaslužnejšim
ter razvita nova klubska zastava. V kulturnem programu je sodelovala Laška pihalna godba. Praznovanje smo zaključili
z družabnim srečanjem ob pivu. Že zgodaj spomladi pa smo v spomin na odlično
sodelovanje in v zahvalo jubileja posadili dve drevesi, enega v Pivovarni Laško in
enega na vrtu gostišča Čater.
Marjan Salobir
Foto: Fanika Wigele

jo v cestnem prometu Občine Laško. V
različnih prometnih komisijah je pomagal najti ustrezne rešitve cestno prometnih ureditev ter podajal nove predloge
in pobude za urejanje prometne varnosti. Ogromno dela in truda je vložil tudi v
opravljanje kolesarskih izpitov osnovnošolskih otrok, tako teoretično kot v praksi, ter se vsako leto udeležil tehničnih
dni na osnovnih šolah občine Laško.
Neprekinjeno je deloval na področju
prometne preventive in vzgoje kot član
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Laško in sicer tri polne
mandate (2005 – 2008, 2009 – 2012, 2013
– 2016). Skupaj 12 let izjemno uspešnega dela, s katerim je bistveno prispeval k
varnosti v prometu. Zaradi vsega navedenega ga je Franc Zdolšek, župan Občine
Laško, predlagal za podelitev priznanja
Svečana listina AVP za leto 2016, ki ga
podeljuje Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Gospod Anton Škorja je 24. oktobra prejel priznanje
Svečana listina AVP za leto 2016 na svečani podelitvi priznanj v Austria Trend
hotelu v Ljubljani.
Jasna Kermelj
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KAJ SMO POČELI
MED IZIDOMA
ZADNJIH ŠTEVILK
LAŠKEGA BILTENA
Po programu dela Območnega združenja slovenskih častnikov Laško smo v oktobru, novembru in decembru 2017 izpeljali
zadane naloge:
– za članice in člane smo izvedli usposabljanje v ravnanju z vojaško pištolo ter praktičnim preizkusom osvojenega na Šmohorju,
– izvedli smo usposabljanje s tekmovalnim pridihom v ravnanju in praktičnim preizkusom s polavtomatsko puško cal.
7.62 mm v Zgornji Rečici,
– udeležili smo se svečanosti ob dnevu suverenosti RS (ob dnevu izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije) v Pivki,
– sodelovali smo na žalnih slovesnostih ob dnevu spomina na
pokojne v Radečah, v Laškem, Rečici, na Marija Gradcu in
Vrhu nad Laškim,
– organizirali smo koordinacijsko posvetovanje Zveze slovenskih častnikov za Zahodno-štajersko pokrajino in v nadaljevanju delovno srečanje z vodstvom ZSČ – generalmajorjem
dr. Alojzom Šteinerjem, brigadirjem Martinom Jugovcem in
polkovnikom Ivanom Zoretom; na srečanju smo opredelili
programske usmeritve in naloge za prihodnje leto ter se opredelili o kadrovskih zadevah za volitve vodstva ZSČ za mandat
2018 - 2022,
– članice in člani so se udeležili tradicionalnega pohoda po poteh nekdanjih trških meja,
– svečanosti ob občinskem prazniku Občine Laško tudi nismo
zamudili,
– 11. in 12. so se članice in člani udeležili slovesnosti ob zaključku I. svetovne vojne na Krnskih jezerih,

– zadnjo soboto v novembru pa smo izvedli tekmovanje za članice in člane v namiznem tenisu na Marija Gradcu – prejemnikom priznanj: Viljemu Hladinu, Milanu Gučku, Vojku
Rozmanu, Juretu Bezgovšku in Marku Topolšku (zmagovalcu) čestitke, prav tako pa zahvala Krajevni skupnosti Marija
Gradec za prijazno odstopljen prostor za izvedbo tekmovanja,
– drugo soboto v decembru smo se z močno delegacijo udeležili spominskega pohoda Po poteh osvoboditeljev zapornikov
iz Starega piskra – od Starega piskra v Celju do Šmartnega v
Rožni dolini,
– 16. decembra pa prav tako ne manjkamo na slovesnosti ob
ustanovitvi IX. korpusa slovenske NOOV v Gorenji Trebuši
na Primorskem (udeležba v sestavi močne pohodne delegacije).
O ostalih naših aktivnostih pa nas lahko spremljate na naši
FB strani, na spletni strani ZSČ in preko javnih občil ter oglasnih panojev; informacije pa so vam na voljo tudi na telefonskih
številkah 041-405-113 ali 070-394-150.
Konrad Zemljič

STARO LETO BO MINILO,
NE OZIRAJ SE NAZAJ,
NOVEGA NE PRIGANJAJ –
PRESENETITI SE DAJ!

(Svetlana Makarovič)

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH
ČASTNIKOV LAŠKO
V A B I
V PRIČAKUJOČEM ČASU PRAZNIČNEGA
DECEMBRA – DRŽAVNEGA PRAZNIKA DNEVA
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, BOŽIČA TER
NOVEGA LETA VAM ŽELIMO OBILO VSEGA
DOBREGA, PREDVSEM PA MIRNE IN PRIJETNE
DNI TER SREČNO IN USPEŠNO 2018!
OBMOČNO ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO
Sekretar
St. Konrad Zemljič
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Predsednik
St. Zvonko Zorec

na pokušino vojaškega obroka
(enolončnica s toplim napitkom)
v soboto, 30. decembra 2017, ob 10. uri.
Prireditev bo potekala na tržnici Laško.
V kulturnem delu prireditve bodo sodelovali
ustvarjalci kulturnega dogajanja iz našega
okolja.
Pokrovitelj:
župan Občine Laško – Franc Zdolšek.

Dobrodošli, veselimo se snidenja!
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OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LAŠKO –
SREČANJE V LETU 2017 (ALI KAJ RAZMIŠLJA VETERAN PO 26 LETIH
VOJNE ZA SLOVENIJO)
Veterani vojne za Slovenijo, združeni
v območnem združenju Laško, se vsako
leto zberemo na letni skupščini. Tam je
priložnost za obujanje spominov, utrjevanje medsebojne povezanosti, prav tako pa
za kritičen premislek o sedanjem stanju v
državi, stranpoteh in napakah politike ter
zamujenih priložnostih v razvoju družbe.
O tem sem na glas razmišljal na letošnjem
druženju – skupščini.
Po 26 letih od osamosvojitve in pridobitvi nove, lastne države Slovenije, sem
razočaran. Bilo je neko kratko začetno obdobje zadovoljstva in upanja, da se bodo
stvari izpeljale v dobro za vse državljane,
potem pa so se spet uveljavili stari, vsem
znani vzorci izkoriščanja ljudi v korist peščice, morda v novi preobleki, vendar s posledicami, ki so še bolj hude za družbo kot
si mislimo. Za napake in zločine iz preteklosti nihče ne odgovarja, že vsak poskus
razkrivanja krivcev za zločine nad prebivalci se v kali zatre, češ, ne vračajmo se v
preteklost – mislimo na prihodnost. Vendar brez prevzema odgovornosti za pretekla dejanja, je tudi prihodnost nezanesljiva in dopušča nadaljevanje izkoriščanja,
plenjenja skupaj ustvarjenega bogastva in
ustvarjanja elit, ki po etičnih standardih
nikoli ne morejo biti. Gre za razkroj vrednot in družbe kot celote. Pri tem najslabši konec potegnejo mladi, ki se še niti ne
zavedajo, kaj jim vse to prinaša. A so žal

hkrati nezainteresirani za spremembe in
rajši, kot da bi se zavzeli zanje, odrinejo na
tuje. »Elitam« to ustreza.
Kar se je v obdobju po osamosvojitvi
pretežno dogajalo v družbi, sploh ni razvoj. Čeprav bodo statistike na kratek rok
pokazale porast BDP-ja, učinki le-tega ne
bodo nikoli porazdeljeni med prebivalstvo
in še huje, ne bodo osnova za resničen razvoj. Kot da človek pozablja, da je pohlep usoden. V življenju vsak na svoj način
delujemo in izkoriščamo svoje potenciale, kar je prav. Vendar pomnimo Antona
Aškerca in njegovo Čašo nesmrtnosti, ki
nas opozarja na odgovornost za pretekla
dejanja in odgovornost do soljudi. Politiki bi morali prevzemati odgovornost,
ljudstvo pa bi moralo imeti izražen odnos
do politike.
Nizka udeležba na volitvah kaže na
oslabljen odnos do politike, to pa omogoča neodgovornost politikov za svoja dejanja. Zato ni čudno, da smo izgubili toliko tovarn, uničili toliko plodnih zemljišč,
obubožali prebivalstvo, zapravili ogromno
denarja in dopustili nastanek bančne luknje, dopustili, da se krediti ne vračajo ter
da posamezniki bogatijo in nalagajo ukraden denar na bančne račune v davčnih oazah. Te zgodbe o zavrženih dejanjih posameznikov se dogajajo oz. so se dogodile
okoli nas, tudi v naši občini. Soočeni smo
s posledicami brezposelnosti ter zelo po-

časnega in neadekvatnega sankcioniranja
odgovornih za taka početja. Če mislimo,
da ima to dogajanje v družbi samo finančne in materialne posledice in da je vse odsev svetovne krize in da se ne odraža v
vsakdanjih življenjih slehernega državljana, se motimo. Vse se odraža na ljudeh, ni
sproščenosti in veselja do življenja. Zato
porast bolezni, odhajanje mladih v tujino
za boljšimi pogoji, nizka rodnost. Predvsem slednje je najbolj kritična točka narodovega obstoja, ki je sploh ne obravnavamo dovolj resno. Staranje prebivalstva
in upad rojstev vodi v izumiranje naroda.
Vse to so odkloni od tistega, kar smo si
pred 26 leti predstavljali, da bo nastalo na
tem prelepem koščku sveta in za kar smo
bili pripravljeni prijeti in smo tudi prijeli
za orožje, nekateri pa so tudi za te ideale izgubili življenje. Ljudje se moramo zavedati, da smo vsi soodgovorni za stanje
v družbi in da moramo pri tem govoriti
resnico in stopiti skupaj v njeno obrambo. Biti moramo zainteresirani za to, kaj se
v družbi dogaja. Ne samo zaradi nas, ki v
tem trenutku živimo na tem koščku sveta, skrbeti nas mora tudi za naše potomce. Tako se moramo nenazadnje obnašati zaradi naših prednikov in tudi vseh, ki
so sanjali o samostojni in srečni deželi, pa
čeprav sanj niso nikoli doživeli.
Jožef Seidl, veteran vojne za Slovenijo

Tradicionalni
troboj lovskih
kinoloških društev
Tudi v novembru je LD Jurklošter
gostila kinološko tekmovanje – tradicionalni troboj LKD Koroške, LKD Maribor in LKD Celje v delu lovskih psov
goničev. Prehodni pokal je ponovno
osvojila ekipa LKD Celje (Šimenc Klemen, Vresk Zvone in Šumak Janez). Tudi
posamično so prva tri mesta zasedli naši
vodniki: 1. mesto Zvone Vresk, posavska
gonička Lila 192 t. I. n.r., 2. mesto Klemen Šimenc, srbska trobarvna gonička Dona 133 t. II. n.r. in 3. mesto Janez
Šumak, resasta istrska gonička Bela 152
t. III. n.r.
V mesecu decembru se bomo gotovo
srečali na katerih od mnogih skupnih
lovov in pri delu v lovišču. Vsem bral-

kam in bralcem Laškega Biltena želimo
srečno in zdravo novo leto 2018!

Urška Knez,
LD Jurklošter
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GASILSKA ZVEZA LAŠKO
Zaključno srečanje članic
Tudi letos smo se članice naše gasilske zveze z zaključnim srečanjem poslovile od aktivnega leta 2017 in z mislimi že postavile obveznosti za prihajajoče leto.
V letu 2017 smo se udeležile posveta v Mokronogu z zaključnim ogledom Dežele Kozolcev v Šentrupertu, posveta v Šoštanju in posveta za predsednice članic v Dobrni. Realizirale smo
operativno gasilsko vajo v domačem Šentrupertu in se udeležile
občinskega gasilskega tekmovanja. V jesenskem času smo pripravile tudi kostanjev piknik v Rečici.
Zaključno srečanje 2017 je potekalo v Thermani,
d. d. Organiziralo
ga je PGD Laško
in njihova predstavnica članic Bojana Senica s sodelovanjem komisije za članice GZ
Laško.
Zahvala Bojanu
Špilerju, predsedniku PGD Laško,
in Bojani Senica za organizacijo srečanja. Zahvala Thermani, ki
nam je omogočila
zaključno kopanje in pripravila
vrhunsko večerjo.
Zahvala vsem

POLICIJA SVETUJE
Prihaja december, prihajajo božično-novoletni prazniki, za
katere pa je najbolj značilna uporaba pirotehnike oziroma pirotehničnih izdelkov, ki na žalost v veliki meri predstavljajo nevarnost in ne veselje, radost, kot bi si vsi želeli. Zaradi tega vam
v nadaljevanju podajamo nekaj nasvetov in opozoril, kar se tiče
pirotehnike.
Leta 2008 je bil uveljavljen novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008). Najpomembnejša
novost na področju pirotehničnih izdelkov se nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to
petarde najrazličnejših oblik in moči).
– Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven
hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno
z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so
bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.
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članicam GZ Laško. Želim vam prijeten, veselja poln december
in vse dobro v letu 2018!
NA POMOČ!
Martina Dornik Snoj,
komisija za članice GZ Laško

– Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16
let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so
rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle,
baterije in kombinacije, rakete itd.
– Izdelkov kategorije P1, T1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno
prodajati osebam, mlajšim od 18 let.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja,
pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na
površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih
zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le
ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno
uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

POLICIJA
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih,
lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki
niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline,
raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje
okolje.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili
določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je
predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Kljub vsem prizadevanjem policije se moramo zavedati, da
je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh,
zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje in
vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice takega početja ter s svojim lastnim zgledom pripomorejo
k preprečevanju in zmanjšanju posledic.
UŽITEK NE ODTEHTA POSLEDIC

Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča
možnost poškodb. Z lastno »iznajdljivostjo« lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren. Ne dovolite jim
takšne »inovativnosti«, saj so posledice lahko usodne!
Ali so oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedi in materialna škoda vredni poka petarde? Starši, bodite pozorni!

DOVOLJ IMAM POKANJA!
Policisti opozarjamo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti
in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo.
Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in pred
njihove domove.
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije
2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana.

Kaj je ognjemet?
Ognjemet je prižiganje pirotehničnih izdelkov za zabavo na
tleh ali njihovo izstreljevanje v zrak. Pri tem dobimo različne svetlobne učinke. V zrak se izstreljujejo ognjemetne bombe
različnih kalibrov in oblik, ki so napolnjene pretežno s črnim
smodnikom in kovinskimi oksidi. Ti oksidi se v zraku ob vžigu
smodnika razletijo in zgorijo na različne načine ter v različnih
barvah. Ognjemet se že od 15. stoletja, v podobni obliki kot danes pa od 18. stoletja, uporablja za popestritev in poudarjanje
slovesnosti na prireditvah in ob različnih priložnostih, saj ga
ljudje zaradi raznoterosti oblik in barv sprejemajo z naklonjenostjo in občudovanjem.

Pravna opredelitev
Pirotehnični izdelki po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)-(Ur. l. RS, št. 35/08) sodijo med eksplozive.

Razvrščajo se v ognjemetne izdelke, to je pirotehnične izdelke
za zabavo, v pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge
pirotehnične izdelke. Za njihovo nabavo doma je potrebno dovoljenje za nakup, za nabavo v tujini pa dovoljenje za uvoz in
prenos (transfer). Glede na količino eksplozivnih snovi so ognjemetni izdelki razvrščeni v štiri kategorije.
Ognjemete s pirotehničnimi izdelki kategorij 3 in 4 lahko izvajajo le strokovno usposobljene osebe s certifikatom usposobljenosti, ki poznajo tehniko in tehnologijo izvedbe, možne nevarnosti in vse varnostne ukrepe.
Za ognjemet je treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne
enote, na območju katere se izvaja. Lahko je del javne prireditve, za katero je tudi potrebno dovoljenje. Varnostne zahteve ter
tehnični in drugi pogoji za izvajanje ognjemetov so določeni v
Pravilniku o izvajanju ognjemetov (Ur. l. RS, št. 104/08).

Kje ognjemeta ni dovoljeno izvajati?
Ognjemeta ni dovoljeno izvajati v bližini bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, v neposredni bližini objektov z lahko
vnetljivimi snovmi, ob avtocestah, pod daljnovodi in v njihovi neposredni okolici, ob nadzemnih naftovodih in plinovodih, v neposredni okolici zdravstvenih domov, šol, vrtcev,
športnih dvoran in igrišč ter objektov in prostorov, namenjenih za opravljanje verskih obredov, ko v njih potekajo dejavnosti, ter v zavarovanih območjih v naravi, kjer je tako določeno s predpisi.

Zagotavljanje varnosti
Za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja mora poskrbeti
izvajalec s strokovnimi, organizacijskimi, tehničnimi in administrativnimi ukrepi, navedenimi v Pravilniku o izvajanju ognjemetov. Izvajalec mora izdelati elaborat, v katerem so navedeni potek ognjemeta in vsi varnostni ukrepi, ki se morajo izvajati
ves čas trajanja ognjemeta.
Pred izdajo dovoljenja pristojna upravna enota preveri:
– strokovno usposobljenost osebe, ki je odgovorna za izvedbo
ognjemeta,
– ustreznost elaborata, ki ga mora izdelati izvajalec ognjemeta in iz katerega so razvidni način in potek ognjemeta ter vsi
varnostni ukrepi in po potrebi opravi ogled mesta izvedbe.

Nadzor nad izvajanjem v dovoljenju predpisanih
ukrepov
Za upoštevanje zahtev in pogojev za izvedbo ognjemeta je
potreben stalni nadzor, ki ga izvajajo:
– izvajalec ognjemetov, ki z elaboratom, dovoljenji in certifikati dokazuje, da strokovno obvlada vse elemente izvedbe,
– Inšpektorat RS za notranje zadeve,
– policija, ki lahko nadzira upravičenost oziroma zakonitost
posesti eksploziva.
Vsi skupaj poskrbimo, da bo letošnji december minil mirno in brez poškodb, ki bi bile posledica uporabe pirotehničnih
izdelkov.
Vse lepo, predvsem pa mirno in varno, vam v prihajajočem
letu želi PP Laško.
Robert Bezamovski,
vodja policijskega okoliša
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zanimivosti

Buča iz Poženelove

Buča Velikanka

Ob Poženelovi ulici, na robu nekdanje zdraviliške vrtnarije (sedaj parkirnega prostora za Dom starejših občanov) je sosed Ervin Zajc v letošnjem
letu vzgojil »urbano« bučo velikanko,
ki je bila razstavljena v Mozirskem
gaju in je med profesionalnimi gojitelji
bila uvrščena na trinajsto mesto.

Letošnjo jesen je na Strmci pri Laškem zaznamovalo pospravilo buče velikanke. Buča, ki je tehtala kar 271 kg, je
zrasla lastniku Cvetku Laporniku. Zanjo je skrbno skupaj s svojo ženo skrbel
vse od zgodnje pomladi, jeseni pa je svoj
pridelek s pomočjo sosedov pospravil
in odpeljal v Mozirski gaj. V Mozirskem

nih nageljnovih žbic, vaniljev sladkor,
naribana limonina lupina, ½ dl ruma za
aromo. Premaz: mleko in jajce.

Medena potica za božič
Zima je čas, ko narava leže k počitku,
ljudje pa se zatekamo k toplemu ognjišču
in pogosto posegamo po medu in ostalih čebeljih pridelkih, ki so v tem letnem
času nepogrešljivi. Med pogosto uživamo na kosu kruha, uporabljamo ga kot
naravno sladilo, pogosto pa zaide tudi v
kuhinjo, kjer ga dodajamo tako mesnim
jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko-pekovskemu pecivu. V tem predprazničnem času smo za bralce pripravili
recept Medena potica za božič.
Še prej pa nekaj zanimivosti o izvoru
in razvoju potice:
Prve slovenske potice so bile sadne, z
nadevom iz stolčenega suhega sadja in
medu. Suho sadje za potice so na peči
ali v peči posušili in nato v možnarjih ali
v mlinskih stopah stolkli v moko. Sladkali so z medom, ki je bil stoletja edino
sladilo. Poleg sadja so kot nadev uporabljali še orehe, lešnike, bučne peške in
pehtran. Rozine so na kmete prišle zelo
pozno. Nadev je bil lahko tudi slan. Potico je v pisnih virih prvi omenil Janez Vajkard Valvazor, in sicer v Slavi vojvodine
Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila
prva potica nadevana z orehi in medom,
ponekod s skuto. Včasih so jih zvijali na
poseben način. Testo so razvaljali v obliki kroga in ga po vsej površini namazali
z nadevom. V sredini so zarezali križ, katerega kraki so bili dolgi 12 cm. Potico so
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gaju je od 23. 9. dalje potekalo 7. državno prvenstvo za najtežjo bučo Slovenije. Na tekmovanju je zasedel 9. mesto od skupnih 23 mest. Z uvrstitvijo je
bil izredno zadovoljen, saj je bil to njegov prvi podvig pri vzgoji takšne buče.
Trdno je prepričan, da bo s tem delom
drugo leto nadaljeval in poskušal doseči
še boljše rezultate.
AL

začeli zvijati iz sredine proti zunanjemu
robu, vsak trikotnik zase. Nastal je dolg
tanek zvitek, ki so ga prerezali in polagali v model v obliki kače, zvitek na zvitek.
Potica je na toplem vzhajala, nato pa se
je pekla v krušni peči. Že od nekdaj so jo
povezovali z božičem.
Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije
SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g pšenične bele
moke, 70 g sladkorja, 30 g kvasa, 60 g
masla, 4 do 5 jajčnih rumenjakov, 2 do
3 dl mlačnega mleka, ščep soli, 1 jušna žlica sladkorja, 1 jušna žlica tekočega
medu. Medeno-orehov nadev: 150 g tekočega medu, 600 g mletih orehov, 1 do 2
dl mlačnega mleka, 2 jajci, ščep mletega
cimeta, ščep mletih klinčkov, ščep stolče-

PRIPRAVA
Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni
temperaturi, dodamo rumenjake, sladkor, stopljen med in rum. Mleko segrejemo in raztopimo maslo. Dodamo mešanico soli, mleka in kvasa. Zmešamo
srednje gosto testo, ga zgnetemo, pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč.
Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni kopeli. Ko je stopljen, ga odstavimo,
primešamo maslo in približno polovico
mletih orehov (ki jih lahko nadomestimo
s piškotnimi ali kruhovimi drobtinami).
Vse skupaj zalijemo z mlekom. Na koncu dodamo še začimbe in jajci. Priprava
na peko: Tradicionalno se je potico peklo v okroglih lončenih modelih. Dolžino
razvaljanega testa določimo tako, da izmerimo premer modela in pomnožimo z
dva. Testo, ki je počivalo čez noč, zjutraj
še enkrat premesimo, tanko razvaljamo,
nanj namažemo medeni nadev in potresemo s preostankom mletih orehov. Testo tesno zvijemo, položimo v namaščen
modelček in ga postavimo na toplo, da še
enkrat vzhaja. Medena potica je težja in
vzhaja počasneje. Pred peko kolač premažemo z zmesjo mleka in jajc. Pečemo
v pečici, ogreti na 175 °C, pribl. 45 min.
Avtorica recepta: mag. Urška Intihar,
Čebelarska zveza Slovenije

veterina / oglasi

Starejša psička OLDI, tip nemškega
ovčarja, samo manjša, je zelo prijazna in vajena povodca.

Velik odrasel pes OTIS, star okoli 1,5
leta, je živahen in zelo prijetnega karakterja.

Bratec in sestrica IKE in TINA, ki sta
bila odvržena v plastični vrečki, sta
zelo živahna, nagajiva malčka, ki sledita človeku na vsakem koraku. Bosta srednje rasti.

V novem letu naj bo vaš korak
odmeven,
vaša beseda pogumna,
življenje pa iskrivo,
ustvarjalno in polno drobnih
radosti.

Kolektiv Veterinarske postaje
Laško

59

NAPOVEDNIK

DECEMBER

JANUAR

Sreda, 20. december
• TIC Laško: Praznični domači
kotiček – pokušnja božičnega
jogurta kmetije Korbar (9.00 –
12.00)

Sreda, 3. januar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)

Petek, 22. december
• Občinsko dvorišče: Predbožično
rajanje s Palčico Muzikalčico in
obisk Božička (17.00)
Sobota, 23. december
• Občinsko dvorišče: Klapa More,
koncert (20.00)
Nedelja, 24. december
• Rimske Toplice – Šmarjeta - »pri
Purgu«: Žive jaslice (19.00)
Torek, 26. december
• Vrt Savinje: Mednarodna božična ribiška tekma s peko in degustacijo rib (9.00 – 13.00)
• Aškerčev trg: 20. žegnanje konj
na Štefanovo (11.30)
Sreda, 27. december
• TIC Laško: Praznični domači
kotiček – pokušnja božičnega
jogurta kmetije Korbar (9.00 –
12.00)
• Dvorana Tri lilije: 45. tradicionalni Božično-novoletni koncert
Laške pihalne godbe in Mažoret
Laško (18.00)
• Hotel Thermana Park Laško:
Dinozaver Tiko in njegov zob
(lutkovna predstava, ob 18.00)
• Občinsko dvorišče: Help! A Beatles Tribute Band (20.00)
Četrtek, 28. december
• Občinsko dvorišče: Migetalnice,
prednovoletno poplesavanje (od
15.00)
Petek, 29. december
• Večnamenski objekt – gasilski
dom Rimske Toplice: Minilo je
leto 2017 (17.00)
• Občinsko dvorišče: Slovo od starega leta – Tabu, koncert (20.00)
Sobota, 30. december
• Hotel Thermana Park Laško:
Mali polhec in njegov prvi božič
(otroška gledališka predstava, ob
18.00)
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Četrtek, 11. januar
• Knjižnica Laško: Breda Ilich
Klančnik: Predstavitev knjige
Miha Maleš, slikajoči pesnik
(19.00)
Sreda, 17. januar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)
Četrtek, 18. januar
• Kulturni center Laško: Hop v
Laško s Poskočnim Dejanom –
Ansambel Modrijani in Ansambel Murni (19.30)
Sreda, 24. januar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)
Četrtek, 25. januar
• Knjižnica Laško: Marko Korošec: Lovec na tornade (potopisno-pogovorni večer) (19.00)
Ponedeljek, 29. januar
• Kulturni center Laško: Pašjon,
komedija, Gledališki abonma
(19.30)
Sreda, 31. januar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)

FEBRUAR
Sreda, 7. februar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)
Sobota, 10. februar
• Ulice Laškega: Pustna povorka
(15.00)
Sreda, 14. februar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)
Četrtek, 15. februar
• Kulturni center Laško: Hop v
Laško s Poskočnim Dejanom
– Skupina Gadi in Klapa Skala
(19.30)

Foto: Boris Vrabec

Četrtek, 21. december
• Kulturni center Laško: Hop v
Laško s Poskočnim Dejanom
– Ansambel Igor in Zlati zvoki,
Fantje s Praprotna in Poskočni
muzikanti (19.30)

Sreda, 10. januar
• TIC Laško: Domači kotiček
(9.00 – 12.00)

oglasi

Mesec december prinaša polno dobrot,

praznično vzdušje je zaznati vsepovsod.
Če se vam med tem časom pokvarijo luči,
če vam novoletna razsvetljava ne gori,

ni razloga za skrbi,
saj vam na pomoč z veseljem priskočimo mi!

Vesele praznike in srečno 2018!

Kolektiv EEA MEDVED d.o.o.

Občinsko dvorišče

SLOVO OD
STAREGA LETA

TABU

PETEK, 29. 12., 20.00
PROST VSTOP
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oglas

Življenje je potovanje, za katerega nihče ne dobi zemljevida. Vsakdo potuje po
svoje in si sproti riše svoj zemljevid. Vsaka risba je nov smerokaz za vse, ki hodimo
po poteh življenja. Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni, zdravja in novih
doživetij na potovanjih z nami!
Ob koncu leta smo za vas pripravili posebno akcijo! Hvala vam za vaše zaupanje.
Zaradi vas z veseljem opravljamo naše delo.
Ekipa M&M Tours
SILVESTROVANJE 2018 –
GOSTILNA LOVANJAK POLANA
BREZSKRBNO NA SILVESTROVANJE Z AVTOBUSNIM
PREVOZOM
CENA: 69€
CENA VKLJUČUJE: Bogat silvestrski meni s silvestrsko
sladico, ples ob živi glasbi, spremstvo harmonikarja,
polnočni obrok, kozarec penine, avtobusni prevoz,
novoletno darilce in celotna organizacija.

NA MORJE Z VESELIMI MUZIKANTI (z ansamblom PETKA)
TERMIN: 17.- 18. MAREC 2018
CENA: 129€ 120€
(za zgodnje prijave do 31. 12. 2017 + podarjena karta
za klapo Šufit 11. 3. 2018 na prijavo)
CENA VKLJUČUJE: Avtobusni prevoz, malica na poti,
polpenzion, kosilo drugi dan, ogled, znamenitosti,
vsi stroški nastopajočih, živa glasba, nočitev …
KONCERT OB DNEVU ŽENA! – KLAPA ŠUFIT
V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO
 KDAJ: 11. marec 2018 ob 15:30 ali 19:30 uri
 CENA VSTOPNICE: 15€ (V PREDPRODAJI DO
31. 12. 2017); 18€ (V REDNI PRODAJI)
 NAKUP VSTOPNIC: TURISTIČNA AGENCIJA
M&M TOURS, LAŠKO; MMTOURS@SIOL.NET;
08 205 36 05, 051 668 700
AKCIJA DO 31. 1. 2018 - 10% POPUST ZA PRIJAVE NA POMLADNE IZLETE!
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Mi vemo, da Vi veste, da je izobraževanje pomembno.
Vzemite prihodnost v svoje roke in se odločite za
izobraževanje na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče!
Programi za pridobitev stopnje
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
- instalater strojnih instalacij
- mehatronik operater
- bolničar - negovalec
- oblikovalec kovin - orodjar
- trgovec
- gastronomske in hotelske storitve
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
- ekonomski tehnik
- predšolska vzgoja
- strojni tehnik
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (3 + 2)
- strojni tehnik - ekonomski tehnik - gastronomija - tehnik varovanja
POKLICNI TEČAJ
- predšolska vzgoja - gastronomsko-turistični tehnik - ekonomski tehnik

03 733 89 38
e-pošta: sic.lasko@siol.net, www.sc-konjice-zrece.si
Pridobite si odlično znanje in podjetniško podporo Vse na Enem Mestu!

•
•
•
•
•
•

Tečaji in usposabljanja za delo

tečaji tujih jezikov za otroke in odrasle
tečaji šivanja
tematske kuharske delavnice
Izdelava kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način
pomočnik kuharja
upravljalec strojev v proizvodnji: brušenje, rezkanje, struženje,
CNC programiranje
• operater na CNC stroju
• robotika, merilna tehnika

Usposabljanja in tečaje prilagodimo Vašim potrebam in željam.

zdravje
NAMIG ZA PRAZNIČNO
OBDAROVANJE:
KARTA ZA
CELODNEVNO KOPANJE
za neverjetnih 7,90 €
EDINSTVENA
WELLNESS RAZVAJANJA
kar 40 % ugodneje

Naj bo najdaljša noč
v letu nepozabna!
Družinsko "All Inclusive Smrkčevanje" v
Termalnem Centru Thermana Park Laško
Hollywood Glitter silvestrovanje v hotelu
Zdravilišče Laško

Za dober začetek leta ...

Novoletni ples,

5. januar 2018

Podrobnosti na www.thermana.si, 080 81 19, info@thermana.si.

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

Pivovarna Laško Union d.o.o.

P o l n i z n a n ja i n i z k u š e n j
o d p i r a m o n ovo l e to.
Č e p r av r a z l i č n i ,
smo v srcu enaki.
Ponosni.

N A J B O # L E G E N DA R N O 2 0 1 8 !

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje
alkohola lahko škoduje zdravju!”

