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Osnovni podatki o glasilu
Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan
Pomočnica odgovorne urednice,
oglasno trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor:
Nina Pader Topole, Rok Deželak,
Nika Teraž, Miha Gartner, Tomaž Majcen
Izdajatelj: Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva:
Laški bilten – Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško
tel. 03 7338 712,
faks 03 7338 740
internet: www.lasko.si
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Mojca Knez Jovan
Oblikovanje in grafična priprava:
Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,
4220 Škofja Loka
Tisk: Present, d. o. o.,
Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana
Naklada: 5.150 izvodov
Brezplačen izvod glasila prejme
vsako gospodinjstvo v občini.
Glasilo je vpisano v razvid medijev
Ministrstva RS za kulturo pod
zap. št. 1191.
Fotografija na naslovnici:
Boris Vrabec: Humski možic

Naslednja številka predvidoma izide
15. aprila 2018.

Spoštovani bralci Laškega
biltena,
dobrodošli pri prebiranju prve številke v letu 2019. Uredniški odbor časopisa, ki z vami deli utrinke dogajanja v
Laškem, se iskreno veseli dobrega in tvornega sodelovanja z društvi, organizacijami in posamezniki, ki Laškemu
dajete svoj pečat. Le z vašo pomočjo lahko Laški bilten ostane pomemben vir informiranja občanov in občank zlasti o »neuradnem« dogajanju v občini, t. j. dogajanju med
občani; življenju, ki se odvija izven uradnih ur in ustanov. In kot že mnogokrat doslej,
tudi to pot velja pohvaliti vse, ki ste s pestrostjo vsebin soustvarjali že 70. številko našega glasila.
Pravijo, da kdor ne pozna zgodovine, ne more kreirati prihodnosti. Malce za šalo
in malce zares smo ta rek vzeli tudi v našem uredniškem odboru in si na pragu novega leta privoščili rahel pobeg v zgodovino. Časovni stroj nas je popeljal v barvit
srednji vek, v čas, ko je živela najmogočnejša rodbina vseh časov. Grofje Celjski, ki
so pomembno vplivali tudi na naše okolje, so že stoletja vir inspiracije umetnikom.
Ščepec njihove zgodovine pa lahko od novembra dalje »okusite« tudi v naši destinaciji, konkretno v Thermani Laško, kjer je na voljo posebno VR doživetje z naslovom
»Si upaš stopiti v Friderikove čevlje?«. Zgodba
na interaktiven način predstavlja nesrečno ljubezensko zgodbo Friderika in Veronike, pri čemer
je posamezniku dana moč, da vpliva na zgodovinska dejanja in posledično na tok zgodovine.
Večina uredniškega odbora se je z nalogo pogumno spoprijela in v virtualni resničnosti Starega gradu Celje zelo suvereno odigrala vlogo v
ječo zaprtega Friderika. Njihove reakcije po končani virtualni igri so bile navdušujoče in spodbudne z željo po še ...
Aktivnost in neumorna zagnanost. To sta besedi, ki naj opisujeta naše delovanje v tem letu,
ne glede na to, iz katere (gospodarske, društvene,
javnoproračunske ...) sfere prihajamo. Se zbuditi
iz dremeža. Ujeti svež veter, kreirati in nadgrajevati. Le tako lahko napredujemo. Spremembe, ki se jih včasih tako krčevito otepamo, so navadno, kot vemo iz zgodovine,
gonilo napredka. In sreča je vedno na strani pogumnih.
A v kolikor vas prihodnost straši in sedanjost bega, si morda velja privoščiti skok
v zgodovino. Pogled iz oddaljene perspektive včasih povsem nepričakovano ponudi
dolgo iskano rešitev.
Če povzamem na kratko ... Drznite si biti drugačni in upajte si spremeniti tok
(laške) zgodovine.
Nina Pader Topole,
članica uredniškega odbora Laškega biltena

Prispevke in oglase je treba
oddati do 31. marca 2019
na e-naslov bilten@lasko.si.

Radijska oddaja Županova ura
Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob
14.15. Morebitna vprašanja za župana
lahko pošljete na elektronski naslov
info@radiocelje.com. Naslednja oddaja
bo 4. marca 2019.
Na radiu Aktual Kum bo občinski utrip
župan predstavil 27. februarja 2019
(zadnja sreda v mesecu).

Uredništvo Laškega biltena
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

NA OSREDNJI SLOVESNOSTI OB KULTURNEM
PRAZNIKU PODELJENA ZLATA MOŽNARJA IN
ŠTIRI PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA
V Kulturnem centru Laško je bila v
četrtek, 7. februarja, osrednja slovesnost
ob slovenskem kulturnem prazniku, na
kateri sta bili podeljeni priznanji zlatega
možnarja in priznanja Antona Aškerca.
Slavnostni govornik na letošnji proslavi
je bil Mitja Čander, esejist, urednik, scenarist in dramaturg.
Slovensko himno je na začetku proslave zapel vokalni kvartet Glasbene šole Laško - Radeče. Sledil je glasbeni vložek na
klavirju, na katerega je igrala Nina Mole,
ko je spremljala vokal Mihaela Strniše.
Na oder je bil vabljen letošnji slavnostni
govornik Mitja Čander.

Slavnostni govornik Mitja Čander.

Mitja Čander je končal osnovno šolo
v Hočah, gimnazijo v Mariboru in diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po poklicu je diplomirani
literarni komparativist. V svoji karieri je
sodeloval v številnih strokovnih komisijah, objavil je tri samostojne knjige, ki so
prevedene v nekaj tujih jezikov. Njegova
strast je šah, pri katerem je pridobil naziv
šahovski mojstrski kandidat. Glavna nit
njegovega govora je bila slovenska kultura. Povedal je, da smo kot majhen narod imeli in še imamo, izjemno kulturo,
ki nas dela velike. Kultura ne sme biti zaprta sama vase, ampak mora biti odprta,
dinamična, strpna, pluralna. Poudaril je,
da smo lahko ponosni na to, kako razvito imamo ljubiteljsko kulturo, kako ohranjamo pri življenju ustanove, kot so knjižnice in kako bogato etnološko dediščino
lahko najdemo praktično v vsakem kraju v Sloveniji. In vsa ta kultura živi kljub
vedno večji digitalizaciji današnjega sveta. Zaključil je z mislijo, da lahko danes
kulturo prepoznamo tudi kot pomemben
dejavnik razvoja in to je kulturni turizem.
Za naslednjo glasbeno točko je na renesančno lutnjo zaigral Matjaž Piavec, za

njim pa na citre Janja Brlec in na harmoniko Izidor Kokovnik, ki sta vsem prisotnim pričarala pesem Cvetje v jeseni.
Sledile so podelitve priznanj in na oder
je bila vabljena Urška Knez, predsednica
programskega sveta Etno odbora Jureta
Krašovca pri Zvezi MOŽNAR. Na letošnji razpis zlati možnar je prispelo 5 predlogov. Etno odbor Jureta Krašovca je na
svoji 7. redni seji, dne 28. 1. 2019 v skladu
s Pravilnikom o podeljevanju priznanja
zlati možnar sprejel sklep, da priznanje
za izjemne dosežke in uspehe na področju etnografske dejavnosti v občini Laško
za leto 2018 prejmeta STIK Laško in Bojan Kajtna.
STIK Laško – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
z Zvezo Možnar sodeluje že od svojega
nastanka kot ključni povezovalec ponudnikov prireditev iz okolice Laškega. Kot
javni zavod je STIK vključen v programski svet Etno odbora in kot tak tudi aktivni član pri izvajanju vseh Možnarjevih
etnografskih prireditev. V enoti Kulturni center nudi prostor Zvezi in odboru, v
enoti Muzej Laško pa so na pobudo Etno
odbora pripravili razstave Naših 30 let,
Anzekove poti: Ivan Ulaga – Vrhovski
Anzek, Kralj Aleksander I. Karađorđević, v lanskem letu pa je Muzej Laško z
razstavo Oj, ta soldaški boben povezal lokalne zbiratelje z izvajalci etno prikazov.
Stik Laško redno oglašuje in promovira
etnografske prireditve in dogodke. Prav
tako je STIK eden ključnih interaktorjev
na področju komuniciranja in organizacije Festivala Pivo in Cvetje, kjer skrbi
za dogovor o etno programu. Stik Laško
s svojim programom dela in zaposlenimi aktivno sodeluje na vseh področjih
etnografske dejavnost Etno odbora in na
tak način ohranja kulturno dediščino.
Bojan Kajtna je član KD Anton Tanc
Marija Gradec že več kot 20 let. Skupini se je pridružil kot plesalec, a je zaradi svojih igralskih sposobnosti kaj kmalu dobil tudi, sprva manjše, kasneje pa
vse večje igralske vloge v običajih in prikazih Kulturnega društva Anton Tanc.
Kot podpredsednik društva je bil vključen tudi v delo upravnega odbora, nekaj
časa je opravljal tudi nalogo garderoberja. Vlogo starešine v prikazu Ohceti po
stari šegi uspešno igra že več kot 13 let.
Odigral je tudi lik Antona Tanca na letnem koncertu društva. Je tudi odličen

promotor društva in folklorne dejavnosti. Zadnje desetletje uspešno povezuje
tudi prireditve Zveze Možnar. KD Anton
Tanc Marija Gradec obeležuje 40 obletnico delovanja in zato so, ob zavedanju, da
uspešno društvo tvorijo požrtvovalni posamezniki, predlagali Bojana Kajtno, ki
s svojim prostovoljnim delom v društvu
in Zvezi bogati, ohranja in popularizira
etno dejavnost, ne le v naši občini, temveč tudi izven nje.

Urška Knez z Janjo Urankar Berčon in Bojanom
Kajtno

Direktorica STIK-a Laško Janja Urankar Berčon, se je v imenu obeh nagrajencev zahvalila za prejeto priznanje zlati
možnar. Sledila sta dva nastopa učiteljev
Glasbene šole Laško – Radeče.
Program se je nadaljeval s podelitvijo občinskih priznanj. Občina Laško je
v mesecu maju 2018 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Antona Aškerca. Do razpisanega roka je pravočasno
prispelo 6 predlogov. Občinski svet Laško je na svoji 27. redni seji, 3. oktobra
2018, izjemoma potrdil štiri predloge in
sklenil, da priznanje Antona Aškerca za v
preteklem letu doseženo zaključeno dlje
časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju
ali višjo obletnico delovanja na področju
kulture in ima to delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini prejmejo Špela
Medved, Peter Napret, Daniel Pavčnik
in Jože Rajh. Vsa priznanja je podelil župan Franc Zdolšek.
Špela Medved se s plesom ukvarja že
vse od otroštva, ko jo je v Ljubljani za plesno umetnost navdušila plesna šola Mojce
Horvat. Izobraževanje je nadaljevala na
Umetniški gimnaziji – smer sodobni ples
v Ljubljani in nato še na Pedagoški fakulteti, kjer je diplomirala na oddelku za so-
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Župan Franc Zdolšek je priznanja Antona Aškerca podelil Jožetu Rajhu, Špeli Medved, Danielu Pavčniku in
Petru Napretu.

cialno pedagogiko. Že kot najstnica je sodelovala tudi na koncertih Laške pihalne
godbe, kasneje je s pomočjo Majde Marguč svoje znanje in izkušnje prenašala na
mlajše mažorete. Glavni pečat pa je Špela Medved pustila in ga še pušča, na področju plesno pedagoške dejavnosti.
Po zaposlitvi na GŠ Laško – Radeče je
poskrbela za skokovit razvoj plesne umetnosti v občini. Z večletnim sistematičnim
in načrtnim delom je vzgojila že več generacij plesalk in plesalcev, ki glasbeno šolo
in s tem tudi občino Laško uspešno zastopajo na regijskem, državnem in mednarodnem področju. Skrbi pa tudi za sodelovanje glasbene šole z drugimi društvi.
Zadnja leta je zunanja ocenjevalka maturantov Umetniške gimnazije za sodobni ples in je tudi vodja študijske skupine
učiteljev sodobnega plesa na glasbenih
šolah. Lansko leto je kot predavateljica sodelovala na Mednarodni konferenci plesne pedagogike v Sloveniji in bila članica
žirije še na državnem tekmovanju mladih
plesnih ustvarjalcev OPUS 1.
Leta 2013 ji je Javni sklad za kulturne
dejavnosti RS podelil listino Mete Vidmar za dolgoletno strokovno, organiza-

cijsko, kulturno vzgojno in mentorsko
delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na
plesnem področju.
Peter Napret je akademski glasbenik
in profesor violine ter citrar. Poučuje na
več glasbenih šolah, vodi skupine, nastopa kot solist in spremljevalec različnih pevskih zasedb. Je prirejevalec, avtor
učbenika za citre Citrajmo, organizator
citrarskih prireditev, žirant na glasbenih
tekmovanjih in predsednik Citrarskega
društva Slovenije. Je prejemnik Gallusove listine in Gerbičevega priznanja. Bil
je pobudnik koncertov v cerkvici v Lurdu v organizaciji Knjižnice Laško. Zelo si
prizadeva za promocijo citer in je vzgojil
že nekaj uspešnih citrarjev, med drugim
profesorico Janjo Brlec in Moniko Rožej. Je tudi strokovni vodja in organizator
Popoldneva ob citrah na Kopitniku, ki ga
prireja PD Rimske Toplice. Da je z dušo
predan glasbi in pedagoškemu delu, smo
lahko skozi leta spoznavali v Knjižnici
Laško. Z organiziranjem glasbenih dogodkov na našem območju lepo promovira kraje iz katerih sam izhaja, namreč
tudi sam izhaja iz naše občine.

Daniel Pavčnik je predsednik Kulturnega društva Rimljan iz Rimskih Toplic
že tretji mandat. Je zelo vesten, ustvarjalen, deloven. Ogromno prostovoljnega
časa nameni delovanju društva in skrbi, da se stari običaji prenašajo na mlajše rodove. Je dober govornik, prisoten na
vseh krajevnih prireditvah. Je povezovalen člen med ljudmi, društvi, JSKD-jem,
krajevnimi skupnostmi in Občino Laško.
Je tudi član Planinskega društva Rimske Toplice in uživa v dežuranju na Koči
na Kopitniku. Ukvarja se tudi s pivovarstvom. Daniel Pavčnik je vsestranski, deloven, ki si zna vzeti čas za družino, prijatelje in sokrajane.
Jože Rajh izhaja iz družine, kjer se je
veliko prepevalo zato je dobil ljubezen do
narodne pesmi že v rani mladosti. Kmalu
je postal pevec, ki je v skupinah dobil vlogo pevca, ki poje naprej, kar pomeni, da
je moral dobro poznati tekste pesmi, ki
so jih prepevali. Že 52 let je član Moškega
pevskega zbora Laško. Člani zbora so mu
že leta 1970 zaupali funkcijo predsednika zbora in jo je opravljal le en mandat,
nato je to funkcijo ponovno prevzel leta
1984 in jo opravlja še danes. Ima veliko
zaslug za obstoj zbora in njegovo aktivno
delovanje. Poleg delovanja v zboru je bil
vrsto let član ljudske skupine Martini, ki
so delovali pod okriljem Kulturnega društva Lipa Rečica.
V imenu vseh štirih prejemnikov priznanja Antona Aškerca za najvišje dosežke na področju kulture se je zahvalil Jože
Rajh.
Prireditev se je zaključila še z dvema
glasbenima priredbama izjemnih učiteljev Glasbene šole Laško – Radeče, ki
so vsem prisotnim na proslavi nahranili
tudi duše s prečudovito glasbo in vokali. Povezovalka Mojca Knez Jovan je ob
zaključku prireditve vse povabila še na
pogostitev in druženje v avlo Kulturnega
centra Laško.
Jasna Kermelj
Foto: Foto Fleš
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občinska uprava
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF,
14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, št.
3/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 33/18) objavlja

JAVNI POZIV

za sofinanciranje prireditev in projektov
v Občini Laško za leto 2019
1. Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško
2. Predmet javnega poziva: Iz proračuna Občine Laško se po tem
pravilniku sofinancirajo:
– prireditve za katere Občino Laško zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in dopolnjujejo kulturno, turistično
in športno ponudbo občine;
– večji projekti vlagateljev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine,
kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti.
3. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali projektov
v tekočem letu imajo:
– društva in zveze društev, ki imajo sedež na območju Občine Laško in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti na območju Občine Laško,
– javni zavodi s sedežem v Občini Laško.
Društva, ki imajo sedež v Občini Laško in se ne morejo prijaviti na noben razpis ali poziv v Občini Laško, imajo pravico do
prijave treh prireditev ali projektov.
Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine Laško,
– biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
– imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Laško,
– imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjevati kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Laško.
Izjemoma je lahko sofinancirana prireditev ali projekt, ki je izveden izven meja naše občine, če ima poseben pomen za promocijo občine.
4. Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

SREDSTVA ZA NOVOLETNE
VOŠČILNICE V HUMANITARNE
NAMENE
Župan Franc Zdolšek se je skupaj s
sodelavci občinske uprave odločil, da
že četrto leto zapored nameni sredstva
za novoletne voščilnice v humanitarne
namene. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem
Laško – Radeče sta bili za namenska
sredstva v skupni višini 350 EUR izbrani dve družini, ki sta pomoči potreb-

1. Kakovost, preglednost in inovativnost (0 – 40 točk).
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (0 – 15 točk).
3. Pomen za promocijo in prepoznavnost Občine Laško
(0 – 20 točk).
4. Celovita promocija prireditve ali projekta (0 – 10 točk).
5. Tradicionalnost prireditve – čas odvijanja prireditve pred
letom poziva (0 – 15 točk).
Višina sredstev se določi na podlagi doseženega števila točk
in ocenjene vrednosti projekta ali prireditve komisije oziroma
ocenjene vrednosti prijavitelja, če je le-ta manjša. Vrednost se
izračuna tako, da se ocenjena vrednost prireditve ali projekta
deli s številom doseženih točk.
5. Višina sredstev za leto 2019: 25.000,00 EUR
6. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti,
pravne in splošne zadeve in na spletnih straneh Občine Laško
(www.lasko.si).
7. Način prijave in oddaje:
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za
prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8
dni pred izvedbo prireditve ali projekta.
Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti
z oznako »Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj« na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA
ULICA 2, 3270 LAŠKO.
8. Rok poziva: poziv se začne z 11. 1. 2019 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.
9. Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma
enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda odločba. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o sofinanciranju prireditve
oziroma projekta.
Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni
prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije
računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti,
se znesek ustrezno zniža.
10. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 (Jasna
Kermelj).
Številka: 41010-02/2019
Datum: 11. 1. 2019

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

ni in do pomoči vsekakor upravičeni.
Prvi družini Tovornik je bilo pripeljanih približno 3,1 kubičnega metra drv,
v višini 200 EUR, za kar sta bila člana
družine zelo hvaležna.
Drugi družini pa je bil zmanjšan dolg
v višini 150 EUR, ki je nastal zaradi hudih stisk v družini (zdravstvenih in drugih težav), kljub njihovem dnevnem prizadevanju in trudu. Za pomoč so bili
prav tako zelo hvaležni.
Jasna Kermelj
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DELAVNICA S POTENCIALNIMI ČLANI
MREŽE PONUDNIKOV KOLEKTIVNE
BLAGOVNE ZNAMKE OKUSTI LAŠKO
V občini Laško se zavedamo, da gastronomija postaja vse pomembnejši dejavnik pri razvoju turističnih destinacij in da
sodi tradicionalna kuhinja vsake destinacije med njene ključne potencialne raziskovalne in s tem identifikacijske prvine.
Zato je Občina Laško skupaj s partnerji,
STIK-om Laško, KGZS –Zavodom CE in
Thermano Laško uspešno kandidirala na
javnem razpisu Lokalne akcijske skupine
Raznolikost podeželja in pristopili k izvedbi operacije Okusiti raznolikost podeželja. Eden izmed namenov operacije
Okusiti raznolikost podeželja je oblikovanje modela mreženja lokalnih akterjev
in oblikovanje načrta razvoja kolektivne
blagovne znamke (KBZ) Okusiti Laško.
24. januarja smo v Otročjem centru
Kino izvedli prvo delavnico s potencialnimi člani mreže ponudnikov KBZ
Okusiti Laško, ki jo je vodila doc. dr. Ta-

Izgradnja kanalizacije v
Laškem aglomeracija 8550
Veljavna aglomeracija 8550 Laško v
večini zajema območje naselja Laško,
vključuje pa tudi del območij naselij Strmca, Marija Gradec, Radoblje in Lahomno. V preteklosti, ko se je določilo, da se
pristopi k ločenemu kanalizacijskemu
sistemu fekalnih in meteornih voda, je
bilo do danes zgrajenih preko 30 km fekalnega omrežja.
Na ravni države so na voljo kohezijska sredstva za ureditev odpadnih voda
v aglomeracijah nad 2000 PE (populacijskih ekvivalentov). Priključenost populacije v aglomeraciji 8550 mora biti v letu
2021 98 %.
Zato v naših službah pripravljamo
upravno tehnično dokumentacijo, na

Kolesa iz sistema javne
izposoje gredo na zimovanje
Decembra, ko smo že dobro zakorakali v zimo, so postale vremenske razmere
neprimerne za kolesarjenje, zato so se za
krajši čas poslovila tudi kolesa iz sistema
javne izposoje koles.
Predvsem električna kolesa, zaradi električnih baterij, niso primerna za upora-

nja Lešnik Štuhec. Delavnice se je udeležilo približno 40 potencialnih članov
verige, ki na eni strani predstavljajo oskrbno verigo (kmetijska pridelava in predelava, rokodelci in ponudniki dobrega
počutja) in na drugi strani odkupno verigo (gostinska podjetja, javne ustanove
in končni kupci).
podlagi katere bomo lahko upravičili
kohezijska sredstva. Tako smo v prostorih nekdanjega kina vodili v prvih dneh
januarja 2019 seznanitvene sestanke z
lastniki zemljišč, kjer bo potekala kanalizacija.
Območja, kjer bo potekalo novo ločeno kanalizacijsko omrežje, so:
– del Strmce: od h. št. 1 do hšt. 38 in h.
št. 45,
– del območja Radoblje - Marija Gradec,
– del Marija Gradca: center in del Lahomnega do h. št. 15 ob državni cesti,
– desni breg Laškega: območje pokopališča, posamezne skupine hiš na Podšmihelu, na Zdraviliški cesti in zadrževalnik na Rimski cesti,
– stari del mesta: skupina hiš ob Mestni
ulici, Trubarjevi ulici, Valvasorjevem
trgu, Aškerčevem trgu, Pod Gradom,
bo pri nizkih temperaturah in v prisotnosti snega. Iz Laškega in Rimskih Toplic je
podjetje Nomago, ki je odgovorno za izposojo koles na sistemu KolesCe, vsa kolesa, tudi navadna, pospravilo v skladišče
in jih dalo na zimovanje.
Ko bodo razmere bolj primerne za kolesarjenje, bodo kolesa vrnili v uporabo.
MKJ

Na delavnici je predavateljica predstavila smernice za mreženje ponudbe destinacije Laško in aktivnosti za vzpostavitev modela mreženja ponudbe lokalnih
akterjev glede na razpoložljiva sredstva.
Prav tako je predstavila več primerov
dobre prakse tako doma kot v tujini.
Delavnice s člani verig se bodo izvedle
še 13. in 20. februarja 2019.
Predvidoma v mesecu marcu pa bo
Občina Laško objavila razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne
blagovne znamke Okusiti Laško, s katero želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost pridelkov in prehranskih izdelkov, gastronomskih posebnosti (jedi
in pijač postreženih na gastronomski
način), rokodelskih izdelkov in kulinaričnih prireditev/dogodkov ter njihovih
ponudnikov na območju destinacije Laško. Razpis in vsi potrebni obrazci bodo
objavljeni na spletni strani Občine Laško:
www.lasko.si.
Operacijo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Edina Memič
– del Taborja, del Ceste na Svetino, Kopitarjeva ulica, Čopova ulica,
– del Ceste na Gaberno, del Šercerjeve
ulice, del Ceste na Lahomšek in del naselja Lahomšek od h. št. 1 do h. št. 21.
Pri izgradnji kanalizacijskega omrežja se
bo obnovila tudi ostala infrastruktura (vodovod, cevna kanalizacija za bodočo optiko, cestne površine, javna razsvetljava).
Luka Picej

OBVESTILO O DELU NOTARJEV
V pisarni v pritličju občinske zgradbe na Mestni ulici 2 vsak drugi torek
v mesecu med 15. in 17. uro poslujejo
notarji po naslednjem vrstnem redu:
– 12. marec: notarka Katja Fink
– 9. april: notar Gregor Kovač
– 14. maj: notar Aleksander Mraz
– 11. junij: notarka Katja Fink.

POPRAVEK
V prejšnji številki Laškega biltena
smo v članku z naslovom Potres v občini Laško, pri naštevanju sodelujočih
v pripravah ter izvedbi praktične vaje,
nehote izpustili OZ Rdeči križ Laško.
Za neljubo napako se opravičujemo.
Občinska uprava Občine Laško
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OBČINSKI SVET LAŠKO
12. decembra se je konstituiral nov
občinski svet
Konstitutivna seja Občinskega sveta je
potekala 12. decembra 2018. Novi občinski svetniki so se seznanili s poročilom
o izidu glasovanja na jesenskih lokalnih
volitvah, ki ga je predstavil predsednik
Občinske volilne komisije Boštjan Grešak. Ker ni bilo pritožb, so svetniki brez
razprave potrdili vse mandate. Na prvi
seji so že imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki
jo bo ponovno vodil Janko Cesar (SLS).
Na predlog župana je v komisiji dobila
mesto vsaka politična stranka in obe neodvisni list, ki so zastopane v občinskem
svetu. Tako bodo v komisiji delovali še
Enej Kirn (Mlada moč občine Laško),
Damjan Kovač (SD), Matjaž Pikl (DeSUS), Štefanija Pavčnik (SDS), Jože Senica (N.Si) in Boštjan Vrščaj (Lista Ljudje ljudem).

Na januarski seji poleg ostalih
imenovanj izbrana tudi podžupana
23. januarja je v Rimskih termah potekala druga seja Občinskega sveta Laško. Sprejet je bil okvirni program dela
in rokovnik sej za leto 2019. Ker je županu zaradi nezdružljivosti funkcij prenehal mandat svetnika, je njegovo mesto
v občinskem svetu zasedla Nuša Konec
Juričič, naslednja kandidatka na listi SLS
v prvi volilni enoti.
Občinski svet je potrdil dopolnitev
Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, s katero se je določilo plačilo občinske volilne komisije za izvedbo naknadnih
volitev. Zakon o lokalnih volitvah namreč določa le plačilo rednih in predčasnih volitev v občinski svet ter rednih
in nadomestnih volitev župana. Sprejeta
dopolnitev bo pravna podlaga za plačilo občinske volilne komisije za delo, ki
ga bo imela z naknadnimi volitvami, ki
bodo 3. marca potekale v treh krajevnih
skupnostih.
Sicer pa je bila januarska seja predvsem v znamenju imenovanj. Ker je direktorica javnega zavoda STIK Laško
Janja Urankar Berčon podala odstopno izjavo, je občinski svet za vršilko dolžnosti direktorice imenoval Tino Belej, ki
bo to funkcijo opravljala od 1. marca do
imenovanja novega direktorja oz. najdlje
eno leto.

Občinski svetniki z županom na kostitutivni seji

Imenovana so bila delovna telesa občinskega sveta. V Statutarno pravni komisiji bodo delovali Danijela Bevk Knez
(predsednica), Alenka Barlič, Olga Čander, Damjan Kovač in Polonca Teršek.
Komisijo za vloge in pritožbe občanov
bodo sestavljali Marjan Kozmus (predsednik), Alenka Barlič in Bojan Šipek. Odbor za družbene dejavnosti in društva bo
v novem mandatu vodil Enej Kirn. Ostali člani tega odbora bodo svetniki Nuša
Konec Juričič, Bojana Kustura, Polonca
Teršek in zunanji člani Janez Benedek,
Marko Šantej ter Ivan Medved. Trije odbori bodo delovali pod istim vodstvom
kot v preteklem mandatu. Odbor za gospodarski razvoj občine bo še naprej vodil Marjan Kozmus, s katerim bodo sodelovali svetniki Mojca Jezovšek, Barbka
Rode in Robert Medved ter zunanji člani Magdalena Zupan, Daniel Pavčnik in
Boštjan Teršek. Tudi vodstvo Odbora za
urejanje prostora in komunalne dejavnosti ostaja isto. Poleg Matjaža Pikla bodo
za zadeve s tega področja skrbeli Janko
Cesar, Danijela Bevk Knez, Uroš Lukić,
Štefanija Pavčnik in zunanji člani Marjan Holcer, Mojca Srebot, Franc Lesičar
in Stanislav Grbič. Marjan Belej, ki ostaja predsednik Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja, pa bo ob sebi imel
Barbaro Jančič, Ireno Gradišnik, Uroša
Deželaka ter zunanje člane Janka Rodeta, Urško Knez in Hedviko Vidic.
V Nadzorni odbor Občine Laško so
bili imenovani Andrej Medved, Boštjan
Krašovec, Jasna Lapornik, Nataša Gradišnik Padežnik in mag. Vesna Vodišek
Razboršek. Kot predstavnika ustanoviteljice sta bila v Svet zavoda Glasbene šole
Laško – Radeče imenovana Barbka Rode
in Martin Teraž. V Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje bo
Občino Laško zastopal Dimitrij Gril.

Tudi v novem mandatu bodo občinski
svetniki eno sejnino podarili v dobrodelne namene. Predlog komu in za kakšen
namen se bo nakazala sejnina bo vsako
leto na predlog humanitarnih organizacij
pripravila Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa bo potrdil
občinski svet na novembrski seji.
Ob koncu seje je župan Franc Zdolšek
navzoče seznanil, da bo v novem mandatu imel dva podžupana. Poleg Jožeta
Senice (N.Si), ki bo funkcijo podžupana
opravljal že četrti mandat, bo prvič na tej
funkciji Matjaž Pikl, predsednik občinskega odbora DeSUS.

Župan Franc Zdolšek s podžupanoma Jožetom Senico
in Matjažem Piklom

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 (pod zavihkom »ZA
OBČANE«).
Tanja Grabrijan
Podžupan Matjaž Pikl bo imel uradne
ure vsako sredo od 15. do 16. ure v pisarni v pritličju občinske zgradbe. Podžupanu lahko pišete tudi na matjaz.
pikl@lasko.si.
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Za nami sta dve seji občinskega
sveta
V kratkem času po volitvah smo se
svetniki MMOL udeležili obeh sej občinskega sveta Občine Laško. Prva, konstitutivna, je potekala 12. decembra 2018 v
Thermani in je minila v znamenju potrjevanja mandatov izvoljenim občinskim
svetnikom ter imenovanju Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI). V občinskem svetu bomo
tako MMOL tudi uradno zastopali Barbka Rode, Barbara Jančič, Bojan Šipek,
Danijela Bevk Knez in Enej Kirn, ki bo
naš predstavnik tudi v KMVVI.
Druga redna seja občinskega sveta je
potekala 23. januarja 2019 v Rimskih
Termah. Tokrat smo svetniki med drugim sprejeli predlog sklepa o imenovanju članov delovnih teles občinskega
sveta Laško. V vsakem odboru se predstavljamo z vsaj enim članom. Danijela
Bevk Knez je postala predsednica Statutarno pravne komisije, Enej Kirn pa bo
naslednja štiri leta predsedoval Odboru
Občinski svetniki
Socialnih demokratov Laško se volivcem
občine Laško zahvaljujemo za podporo.
Izvoljeni svetniki socialnih demokratov v
VE 1 (KS Laško) – Marjan Kozmus, v VE
2 (KS Rečica, KS Marija Gradec, KS Vrh
nad Laškim in KS Šentrupert) – Damjan
Kovač in v VE 3 (KS Sedraž, KS Rimske
Toplice, KS Jurklošter in KS Zidani Most)
– Bojana Kustura in Uroš Lukić.
Že pri sestavljanju volilnega programa
smo sledili željam občanov občine Laško.
Vendar to ni dovolj, je to treba uresničiti. Verjamem, da lahko to uresničimo s
poglobljenimi razpravami na svetih krajevnih skupnosti, odborih občinskega
sveta in na samem občinskem svetu, kjer
se bodo sprejemale odločitve, ki naj bodo
po meri občanov.
Zastavili smo si prioritete, ki so državnega pomena:
Tretja razvojna os, poplavna ogroženost, kolesarske poti, ureditev regionalne
infrastrukture. Vse to so zahteve, ki jih
bomo s pomočjo strokovnih služb občine in pristojnih na državnem nivoju de-

za družbene dejavnosti in društva. Poleg svetnikov smo v odbore predlagali še
zunanje člane. Med predlaganimi člani
so bili potrjeni Marko Šantej (Odbor za
družbene dejavnosti in društva), Mojca Srebot (Odbor za urejanje prostora
in komunalne dejavnosti), Janko Rode
(Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja) ter Boštjan Krašovec (Nadzorni odbor). Naša svetnica Barbka Rode je bila
potrjena za članico Sveta zavoda Glasbene šole Laško-Radeče.
Pod točko vprašanja in pobude smo
gospodu županu postavili nekaj vprašanj
s področja reševanja problematike odlagališča odpadkov Ceroz v Hrastniku.
Predlagali smo izvedbo sestanka s krajani
Sedraža, na katerem bi bili prisotni še župana Hrastnika in Laškega, predstavniki
občinske uprave Laško ter direktor Ceroza. Na naslednjih sejah pričakujemo odgovore ter sprotno obveščanje o tej temi.

jansko uresničili. Brez uresničevanja teh
projektov ni napredka v občini Laško.
Prioritete na lokalni ravni so naslednje:
Enakomernejši razvoj in financiranje krajevnih skupnosti, sofinanciranje malih čistilnih naprav in širitev komunalnega omrežja, povečanje lokalne
prehranske samooskrbe, modernizacija
optičnega in brezžičnega internetnega
omrežja, izboljšanje prometne varnosti v
jedrih vseh krajevnih skupnostih, podpora pri ohranjanju kulturnozgodovinskih
in etnografskih znamenitosti, za aktivno skupnost – večja finančna podpora
športu, kulturi in lokalnim društvom,
podporne storitve za starejše in infrastruktura za večjo dostopnost ljudem z
ovirami v gibanju, projektno vodenje investicij z jasnimi kriteriji odgovornosti

Ponovno smo dali tudi pobudo za dopolnitev pravilnikov o financiranju redne
dejavnosti in programov
društev v občini Laško, in
sicer turističnih, hortikulturnih in drugih vsebinsko
podobnih društev, ki skrbijo za razvoj turizma, olepševanje okolice, informiranje in podobno.
V četrtek, 24. januarja so se naše tri
svetnice udeležile seminarja v Mestni občini Velenje, na katerem so pridobile dodatna znanja o pristojnostih občinskega
sveta.
Na prihodnjih sejah ne bomo pozabili,
da ste nam podporo pri kandidaturi zaupali vi, zato bo v ospredju še naprej vodilo, da delamo povezovalno in v dobrobit
vseh občanov. Prav tako se bomo zavzemali, da bomo uresničili čim več točk iz
našega programa.
Naše nadaljnje delo lahko spremljate
tudi na spletni strani (www.mmol.si), na
FB strani (Mlada Moč Občine Laško) ter
na Instagramu (mlada_moc), kjer bomo
redno objavljali sprotne novice o naših
aktivnostih.
Barbara Jančič,
Mlada moč občine Laško
nosilcev, zaradi demografskih sprememb
v občini Laško zagotoviti enakomerno
zastopanost voljenih predstavnikov,
izboljšanje položaja mladih z ureditvijo
namenske infrastrukture in spodbudami
za zaposlovanje, večja raba obnovljivih
virov energije na javnih objektih, uvedba
participativnega proračuna, gospodarna
raba proračunskih sredstev, stavbe v občinski lasti v vseh krajevnih skupnostih
v večji meri nameniti dejavnostim občanov in društev, medgeneracijska solidarnost in skrb za vse generacije, podpora
organizacijam in društvom, ki skrbijo za
zaščito in varnost občanov.
To je del prioritet iz programa, ki smo
vam ga posredovali pred volitvami. V
svetniški skupini socialnih demokratov
želimo imeti z občankami in občani odprt dialog za preverjanje učinkov predlaganih ukrepov. O vseh pobudah, ki jih
bomo posredovali v proceduro uresničevanja, vas bomo sproti obveščali. Ob tem
pa si tudi želimo, da z nami sodelujete
preko osebnih razgovorov oziroma naslovite svoja videnja in zahteve na vodjo
svetniške skupine SD: kozmus.marjan@
siol.net.
Marjan Kozmus
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Za nami so lokalne volitve, ki so v občinskem svetu Laško prinesle kar nekaj
novih obrazov in tudi politična sestava
sveta je nekoliko spremenjena. Za našo
stranko so volitve na lokalnem območju
izredno zahtevne, saj vsa opravila, ki so
potrebna opravimo sami in s pomočjo naših članov. Na tem mestu izrekam
vso zahvalo tistim, ki ste nam pomagali
in hkrati vsem tistim, ki ste nam zaupali svoj glas, da smo dosegli dober volilni
rezultat.
V sedanjem občinskem svetu imamo
tri občinske svetnike in sicer so to Irena
Gradišnik, Olga Čander in Matjaž Pikl.
Na osnovi razdelitve po posameznih odborih in komisijah je v Odboru za kmetijstvo Irena Gradišnik, Odbor za komunalno dejavnost pokriva Matjaž Pikl,
v Komisiji za statutarna vprašanja pa je

Pred nami je štiriletno mandatno obdobje, ko se bomo še naprej trudili delovati v dobro vseh vas, drage občanke in
občani občine Laško, ki nam že vrsto let
zvesto stojite ob strani ter nas spodbujate
s svojimi idejami, pobudami in tudi pohvalami.
Za nami je 2. redna seja občinskega
sveta (OS) v novi sestavi, na kateri smo
potrdili člane posameznih komisij in
delovnih teles/odborov pri OS in s tem
vzpostavili pogoje za normalno delovanje OS. Tudi vnaprej si želimo dobrega
sodelovanja z ostalimi svetniškimi skupinami.
Zavzemali se bomo za nadaljevanje
del na investicijskem področju. Prav gotovo je v tem trenutku najbolj pomemben projekt protipoplavne zaščite na
marijagraškem ovinku, ki ga izvajamo v
sodelovanju s Slovenskimi železnicami
ter državo in na katerega smo zelo ponosni. V naslednjih letih se bodo izvajala večja gradbena dela na področju javne infrastrukture, mostov, podhodov in
novih cest, kar je zelo pomembno, predvsem za razvoj našega podeželja, še zlasti
na področju turizma in ostalih dejavnosti. Ne bomo pozabili na ureditev starega mestnega jedra in vaških jeder, ki nas

Olga Čander. V odboru za družbene dejavnosti nas zastopa Ivan Medved. Prvi
dve seji občinskega sveta sta potekali v
smeri imenovanj in spoznavanj samega delovanja občinskega sveta in ostalih
svetnikov drugih političnih strank. V nadaljevanju se bomo močno trudili, da izpolnimo vaša pričakovanja, ki smo si jih
zadali ob zadnjih volitvah. Naša stranka
bo podpirala vse tiste projekte, ne glede kdo jih je pripravil, ki bodo dobri za
našo občino in občane. Trudili se bomo,
da bomo delovali na vseh področjih in se
zavzemali, da se bo občina Laško razvijala enakomerno in da bodo sredstva, ki se
delijo preko občinskega proračuna, po-

razdeljena enakomerno. V veliki meri se
bomo zavzemali za izboljšanje stanja starejših in podpirali projekte, ki bodo zagotavljali lepši jutri. Eden izmed prvih
projektov, s katerim smo začeli lani, je zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše na celotnem območju občine Laško.
Trenutno potekajo usklajevanja med posameznimi organizacijami in izvajalci
na kakšen način bomo projekt pripeljali
do točke, da bo zaživel in nudil tisto, za
kar smo se zavzemali. Prav tako se bomo
trudili, da bodo različne institucije še naprej delovale v naših krajih in ne bomo
dopustili še večje centralizacije, ki se nenehno dogaja pred našimi očmi. Naša
stranka bo spoštovala mnenje drugih,
v kolikor pomenijo dobro za vse, saj se
zavedamo, da le s skupnimi močmi tako
med županom, občinsko upravo, političnimi strankami in posamezniki naredimo lepši jutri. Naše vodilo bo še naprej;
Volja je pot.
Matjaž Pikl,
predsednik OO DeSUS Laško

občane med sabo še posebno združujejo
in povezujejo. Na področju komunalne,
cestne in kolesarske infrastrukture bodo
naše prioritete dograditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, subvencioniranje izgradnje MČN (malih čistilnih
naprav), sanacije ali posodobitve dotrajanih lokalnih cest in javnih poti na celotnem območju občine Laško, povečanje
parkirnih mest in nadaljevanje izgradnje
kolesarske poti Celje–Laško-Rimske Toplice-Radeče.
Prizadevali si bomo za ustvarjanje pogojev in aktivnosti za dobro zdravje vseh
občank in občanov. Potrudili se bomo zagotoviti ustrezne prostore za Zdravstveni
dom Laško ter za zadostno število zdravnikov in drugih strokovnih sodelavcev
v ambulantah vseh naših zdravstvenih
ustanov. Na ta način želimo zagotoviti
še kakovostnejšo in učinkovitejšo raven
zdravstvenih storitev za vse občane.
S spodbujanjem razvoja gospodarstva,
turizma in kmetijstva bomo poskušali
zagotoviti nova delovna mesta in s tem
omogočili lažje bivanje v domači občini tudi mladim družinam. Prav tako ne
bomo pozabili na naše najmlajše, trudili se bomo, da se jim zagotovijo varni,
zdravi in prijetni šolski prostori, kamor
bodo radi prihajali, primerne pogoje za
izobraževanje, prilagodljiv učni program
ter otroku prijazno osebje. Zato se bomo
zavzemali tudi za izgradnjo nove telovadnice v Rimskih Toplicah, dograditev

vrtca Rimske Toplice in sanacijo športne dvorane v Laškem, saj se zavedamo,
da so mladi naša prihodnost in up za naš
»boljši« jutri. Spodbujali bomo delovanje neprofitnih organizacij z namenom
izboljšanja kakovosti življenja prav vseh
prebivalcev.
Na področju turizma in kmetijstva
bomo še izpopolnjevali naše dejavnosti
ter širši občinstvu predstavili izdelke, ki
jih znamo narediti, pridelati in predelati sami. Nadaljevali bomo s podpiranjem
prehranske samooskrbe, porabe lokalnih
pridelkov v šolah in vrtcih ter turističnem razvoju občine Laško in poskrbeli
za še večjo prepoznavnost lokalne turistične ponudbe.

KER NAS POZNATE, bomo še naprej
intenzivno in še bolj z veseljem delali na
vseh področjih, ki so pomembna za izboljšanje kakovosti bivanja in počutja v
naši prelepi občini.
Janko Cesar
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SVETNIŠKE SKUPINE

Pozdrav vsem občankam in
občanom občine Laško!
Pred vami je članek, s katerim vam
bomo predstavili svetniško skupino Slovenske demokratske stranke SDS.
Svetniško skupino SDS ste določili na
lanskih volitvah, ko ste listi SDS namenili svoj glas, in vemo, da so vaši predstavniki vredni zaupanja. Sestavljamo
jo Štefanija Pavčnik, Uroš Deželak in
Robert Medved.

Svetniški skupini N.Si je v mandatu 2018–2022 uspelo pridobiti dva člana, ki sva že, kot pravi naš slogan: N.Si
MISLI RESNO, resno pristopila k delu,
ki smo ga načrtovali v svojem programu.
Na konstitutivni in prvi redni seji smo z
združenimi močmi vseh svetniških skupin izbrali člane v volilna telesa občinskega sveta glede na znanja, sposobnosti
in strokovnost posameznega področja. V
N.Si verjamemo, da bomo z doprinosom
različnosti zmogli ustvariti dobre pogoje
za razvoj naše občine.

L

L

LISTA
LJUDJE
LJUDEM
V Listi Ljudje Ljudem smo v novo leto
zakorakali zelo delovno. Če je bila prva
seja novoustanovljenega občinskega sve-

Vsi trije smo iz različnih okolij, delamo na različnih področjih, nihče pa ni
neposredno odvisen od sredstev, ki jih
zagotavlja občinski proračun. Starostno
smo tako mešani, da zagotavljamo dostopnost vseh generacij.
Iz tega izhaja, da smo neodvisni pri
svojih odločitvah, da lahko razmišljamo s svojo glavo in da bomo skozi celotni mandat kot vaši predstavniki v
občinskem svetu sledili le enemu vodilu – kaj je dobro za občanke in občane
občine Laško ter kaj je dobro za razvoj
gospodarstva, varnosti, šolstva, prometa, kmetijstva, turizma, kulture, mladih,
starejših ...
Vsekakor bo potrebno, da se v Občini
lotimo resnih projektov, ki bodo zagotavljala kvalitetna delovna mesta, da bo do-

Vizija N.Si je v povezovanju in sodelovanju z vsemi svetniškimi skupinami
pri oblikovanju naše občine v mesto, ki je

ta Občine Laško še slavnostna, pa je bila
2. seja že precej bolj delovna. Predvsem
priprava na sejo, kjer smo se skupaj z ostalimi strankami in listami v svetu usklajevali glede sestave komisij in odborov
občinskega sveta.
Predstavniki Liste Ljudje Ljudem vas
tako predstavljajo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
kjer je naš predstavnik Boštjan Vrščaj,
in v Odboru za gospodarski razvoj občine, katerega član je Boštjan Teršek. V
Nadzorni odbor Občine Laško pa je bila
imenovana mag. Vesna Vodišek Razboršek.
Glede na to, da vsi skupaj v naši listi
nabiramo prve metre na »političnem parketu«, je bila 2. seja občinskega sveta za
našo listo predvsem učna ura delovanja
sveta. Počasi spoznavamo pristojnosti,
obveznosti in moč občinskega sveta ter
pripravljamo predloge, ki bodo prispeva-

dana vrednost nad slovenskim povprečjem in predvsem, da bodo mladi ostali
v našem okolju. Da, kar naporno bo določiti smer razvoja Občine Laško in najti njeno prihodnost, a s pomočjo nas, ki
smo vaši predstavniki, bo vaš glas vsekakor našel mesto v naši sredini.
Svetniki SDS Laško

prijazno in usmerjeno k širjenju turizma,
kmetijstva in zdrave hrane, podjetništva
ter infrastrukture, predvsem pa se želimo približati najbolj ranljivim skupinam
občanov z razvojem in širitvijo različnih
oblik socialnega varstva. Opisana vizija je
podlaga našim ciljem, ki so bili opredeljeni v volilnem programu. Vsem volivcem, ki so se v našem programu prepoznali in naju s svojim glasom podprli, se
iskreno zahvaljujeva – usmerjeni bomo k
njegovi uresničitvi, hkrati pa bova vesela
novih pobud, ki bi doprinesle k razvoju
naše občine.
Svetniška skupina N.Si

li k izboljšanju življenja občanov Občine
Laško. Ker vemo, da predlogi ne smejo
izhajati iz samo lastnih izkušenj, vas vabimo, da nam svoje predloge, mnenja in
pobude, ki bi lahko pomembno vplivale
na naš kraj in občino v smislu izboljšanja
pogojev življenja, pošljete na elektronski
naslov ListaLjudjeLjudem@gmail.com.
Samo na ta način, z vašim mnenjem in
vašimi idejami ter pobudami, bomo lahko skupaj ustvarili novo pot ter pustili
sledi v zgodbi naše občine.
Saj veste … Življenje živiš, če puščaš
sledi. V družini, med prijatelji, sosedi in
v skupnosti, katere del si. Če hodiš sam
zase, je sled majhna in jo spomin kmalu
izbriše. Če hodiš v skupini pa je sled pot,
ki ostane in po kateri hodijo še takrat, ko
tebe ni več. Pasivnost je passe. Zato iskreno vabljeni k aktivaciji, k temu, da skupaj
pustimo globoke sledi …
Boštjan Vrščaj
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UPRAVNA ENOTA / finančni urad

Republika Slovenija
upravna enota laško

DELO UPRAVNE ENOTE LAŠKO
V LETU 2018
Zaposlene na Upravni enoti Laško smo, v nasprotju s pričakovanjem, v letu 2018, opravile 2 % več nalog, ki so vodene
v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in 0,5 %
manj drugih upravnih nalog kot v prejšnjem letu. V tem letu
so stranke širom Republike Slovenije odgovarjale tudi na vprašanja v zvezi z zadovoljstvom glede storitev upravne enote na
kateri so vložile vlogo. Rezultati navedene ankete so pokazali,
da so stranke s prejeto storitvijo na UE Laško nekoliko bolj zadovoljne kot v povprečju na upravnih enotah v Sloveniji. O zadovoljstvu strank z delom na upravni enoti nedvomno pričajo
tudi zapisi v knjigo pripomb in pohval ter občasna elektronska
sporočila z zahvalami in pohvalami.
Na več kot deset tisoč (10.419) rešenih zadev v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku so stranke vložile enajst
(11) pritožb. Ena izmed njih je pritožbo kasneje umaknila. Sedem pritožb je organ druge stopnje zavrnil. Ena odločba je bila
vrnjena v ponovni postopek. Navedeni podatki vsekakor potrjujejo ugotovitev, da zaposlene na Upravni enoti Laško svoje
delo opravljamo strankam prijazno in predvsem strokovno.
In katere so bile značilnosti dela v letu 2018? Število izdanih
osebnih izkaznic in potnih listov se je v skladu s pričakovanji
povečalo. Za več kot 52 % se je povečalo število zadev na področju tujcev. Verjetno bodo delodajalci, s pomočjo elektronske vloge, v letošnjem letu v svoj prid izkoriščali kratko čakalno dobo tudi v naši UE in se bo število zadev na tem področju

Nova mobilna aplikacija
eDavki
Davčnim zavezancem je v letu 2019 na voljo nova mobilna aplikacija eDavki. Aplikacija je namenjena samo fizičnim
osebam za boljše informiranje in za lažje poslovanje s FURS.
Ponuja več funkcionalnosti poslovanja s FURS, in sicer obrazce, kontakte in splošne informacije, personalizirani koledarček, preko katerega bo zavezanec prejemal obvestila o
svojih konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o
izteku roka plačila določenega davka). Če delodajalec ne bo
obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, bo
zavezanec o tem preko aplikacije sproti obveščen.
Za vstop je potrebna registracija ali prijava z davčno številko in geslom. Če se je zavezanec v eDavke v preteklosti že
registriral, se v mobilno aplikacijo prijavi zgolj s svojo davčno številko in geslom, ki ga je uporabil pri registraciji na
spletnem portalu eDavki. Aplikacija je dostopna na Google
Play (Android) in na iOS Store (Apple).
Ostale prednosti, ki jih omogoča mobilna aplikacija v
zvezi z eDavki in poslovanjem FURS:
– registracija v sistem s pomočjo prejete potrditvene kode
preko SMS sporočila,

povečalo bolj kot bi se sicer. Menimo, da je bila informacija o
morebitni spremembi zakonodaje na področju orožja vzrok za
skoraj 46 % povečanja vlog. Predvidena sprememba veljavne zakonodaje je brez dvoma povzročila tudi večje število vlog za dovoljenja in ostale izkaze s področja okolja, saj se je po nastopu
veljavnosti nove zakonodaje (Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki
so bili sprejeti novembra 2017, uporabljati smo jih začeli junija
2018) naraščanje števila zadev nekoliko umirilo. Najštevilčnejša
postopka na kmetijskem področju sta bila tudi v letu 2018 tako
imenovani GERK-i (DUN) in odobritve pravnih poslov pri prodaji kmetijskih zemljišč. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, na osnovi katerega invalidi oddajajo vloge za tehnične pripomočke, prilagoditve vozil, ... je bil v minulem letu prav tako
osnova za povečanje števila zadev. Z dnevom odprtih vrat smo
svoje delo približale osnovnošolcem OŠ Primoža Trubarja in z
zbiranjem živil pomagale Rdečemu križu v prizadevanjih, da bi
tudi tistim z manjšimi dohodki pomagali k lepšemu praznovanju ob koncu leta.
V zaključku tega sporočila želim izpostaviti, da Republika
Slovenija veliko pozornosti posveča elektronskemu poslovanju,
da bi tako pospešila in poenostavila pridobivanje pravic, podatkov, potrdil, … svojim uporabnikom. Portal e-uprava je mesto
na spletu, kjer so obrazloženi postopki, ki jih izvajamo tudi na
upravnih enotah. Za nekatere izmed njih je dovolj, da po navodilih, ki so na voljo, pošljete elektronsko sporočilo izvajalcu, na
primer upravni enoti, ki vas lahko prav tako v elektronski obliki obvesti o rezultatu vodenja postopka. Pri drugih pa je najpomembneje, da sledite navodilom o pripravi vloge (prilaganje
mnenj, …) in na ta način prihranite čas za odhod na upravno
enoto.
Mag. Andreja Stopar,
načelnica UE Laško

– poenostavljena knjigovodska kartica zavezanca, oblikovana posebej za mobilno aplikacijo,
– kontakti finančnih uradov – neposreden prikaz pristojnega finančnega urada ter prikaz zemljevida »Google
maps« z možnostjo načrtovanja poti,
– možnost oddaje dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu,
brez stroškov poštnine,
– vpogled v oddane obrazce preko mobilnega telefona ali
spleta,
– vpogled v podatke o samem zavezancu (davčna številka, kontaktni podatki, številka TRR, podatki o namenitvi
dela dohodnine za donacije),
– vpogled v informativni izračun dohodnine in oddaja
ugovora,
– oddaja vlog za obročno plačilo, odlog ali odpis davčnih
obveznosti,
– povezave na javne dražbe,
– prijavljanje kršitev,
– dostop do vseh portalov družbenih medijev FURS (Facebook, Twitter, Youtube),
– sodelovanje v nagradni igri za električni skiro, električno
kolo in 25.000 EUR.
Rozalija Drame
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBČINSKA VOLILNA
KOMISIJA RAZPISALA
NAKNADNE VOLITVE
V krajevnih skupnostih Sedraž,
Zidani Most in Rimske Toplice bodo
volivci odšli na volišča 31. marca
Ker na volitvah, ki so potekale 18. 11.
2018, ni bilo vloženih dovolj kandidatur,
bodo v treh krajevnih skupnostih 31. 3.
2019 izvedene naknadne volitve. Roki
volilnih opravil so pričeli teči 1. februarja. Kandidature se lahko vložijo do četrtka, 28. februarja 2019, do 15. ure na
sedežu Občinske volilne komisije, Mestna ulica 2, Laško. Seznami kandidatov
bodo najkasneje 16. marca objavljeni na
občinski spletni strani www.lasko.si in
na oglasnih deskah občine ter krajevnih
skupnosti.

V KS Rimske Toplice se bo v VE 3
(Konc, Laziše, Zabrež, Dol pri Laškem,
Škofce, Brodnice, Gračnica (od hišne št.
24 do 26), Lokavec, Vodiško, Brstovnica,
Lože (od hišne št. 1 do 4a in od 8 dalje),
volilo enega člana.
V KS Sedraž se bo v VE 1 (Sedraž, Klenovo, Govce, Trnovo, Trnov Hrib) volilo
enega člana in prav tako v VE 2 (Belovo,
Brezno) enega člana.
V KS Zidani Most se bo v VE 2 (Zidani Most od hišne št. 24 dalje) volilo dva
člana in v VE 4 (Širje, Suhadol, Zidani
Most od hišne št. 1 do 21) enega člana.
Za izvedbo naknadnih volitev v vseh
treh krajevnih skupnostih so določena
ista volišča kot pri rednih volitvah v svete
krajevnih skupnosti.
Predčasno glasovanje bo potekalo v
sredo, 27. marca, od 7. do 19. ure v pisarni v pritličju občinske zgradbe na Mestni ulici 2, Laško.

KS LAŠKO
Nekaj o dogodkih okoli novega leta
Tik pred prvim snegom nam je 11. decembra uspelo odpreti
še zadnji posodobljen odsek ceste v letu 2018, in sicer v dolžini
približno 300 m pred domačijo Kmetovih v Požnici.

Za ostale informacije se lahko obrnete
na tajnico Občinske volilne komisije Laško in njeno namestnico (Tanja Grabrijan: 7338 711, Stanka Jošt: 7338 712).
Tanja Grabrijan
Po novembrskih volitvah so se
konstituirali sveti krajevnih skupnosti. Vodstvo se je spremenilo v
treh krajevnih skupnostih, in sicer
je predsednik KS Zidani Most postal Franc Babič, predsednica KS
Rečica Urška Knez, predsednik KS
Marija Gradec pa Marjan Salobir.
KS Laško bo še naprej vodil Martin
Kokotec, KS Rimske Toplice Matjaž
Knez, KS Jurklošter Franc Lesičar,
KS Šentrupert Drago Pušnik, KS
Vrh nad Laškim pa Stanko Selič. KS
Sedraž še nima predsednika.

Kot že vrsto let v decembru obiščemo in obdarimo tudi svoje
krajane, ki prebivajo v domu za starejše v Loki pri Zidanem Mostu in v Laškem. 18. decembra so nas zbrani pričakali v Domu
starejših Laško. V prijetnem programu je čas za druženje kar
prehitro minil. S to prireditvijo naredimo najmanj kar lahko,
in sicer da krajanke in krajane spomnimo, da s strani lokalne
skupnosti niso pozabljeni. To še posebej velja za tiste, ki jih po
koncu prireditve obiščemo po sobah, kjer ne manjka ganljivih
trenutkov.
Lepo vreme in pa seveda finančni pogoji so dovoljevali izvedbo sanacije dolgoletnega plazu na lokalni cesti v Brstniku, kjer
je bil odsek omenjene ceste.

V naši skupnosti je tudi navada, da krajanki oziroma krajanu, ki dopolni 90 let, ob visokem jubileju voščijo vse najboljše
župan, predstavnik rdečega križa in predsednik krajevne skupnosti. V tem letu je bila prva slavljenka v naši krajevni skupnosti
gospa Fanika Pajk.
Sicer pa si več o delu in načrtih laške krajevne skupnosti lahko ogledate in preberete na spletni strani: http://www.ks-lasko.
si/.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Ostal je le spomin
Znana pesem Franca Miheliča »Ostal je le spomin« lepo opisuje pretekle čase. V mrzlih januarskih dneh smo se poslovili
od Martina Topoleta in Jožeta Kovača. Z obema sem bil dolgoleten sodelavec, tako v podjetju kot tudi v domačem kraju. Bila
sta človeka širokega pogleda, ki sta veliko naredila za okolje, v
katerem sta bivala. Vsak na svoj način sta prispevala za razvoj
domačega kraja, pa vendar sta več ali manj ob teh delih ostajala
v ozadju. Nista silila v ospredje, vendar jima je bilo zadovoljstvo
ob uspešno končanem delu, največ vredno. Brez Tinkota ne bi
bilo modernizirane ceste na »Seliše« v Jagočah in brez Joška ne
bi bilo marsikatere kulturne prireditve. Pa še kaj bi se našlo. Oba
sta bila vesele narave in vedno pripravljena priskočiti na pomoč.
Žal je usoda hotela, da sta nas zapustila mnogo prezgodaj.
Ostal je le spomin, ostal je le spomin, na vse dni, ki več jih
ni, ostal je le spomin, ostal je le spomin, hvala vama za lepe dni.
Martin Kokotec,
KS Laško

Gospa Fanika z možem Ferdom, ki je najstarejši Laščan, je bila zelo vesela in dobre
volje.

KS RIMSKE TOPLICE
»Rimljani« prvič prižgali praznično razsvetljavo
V Rimskih Toplicah smo v mesecu decembru prižgali
praznično razsvetljavo. To se je v tej krajevni skupnosti v Občini Laško zgodilo prvič. Prvi prižig luči se je pokazal kot zelo
dobra ideja, saj se je otvoritvene slovesnosti udeležilo dobrih
štiristo obiskovalcev.
»Odločili smo se, da pripravimo simbolični prižig prazničnih luči. Morda malce v šali povedano – prvi tradicionalni prižig, za katerega si po drugi strani resnično želimo, da posta-

ne tradicionalen. Da bo to vsakoletno druženje. Verjamem, da
nam bo dobro uspevalo,« je po prvem skupnem prižigu dejal
predsednik KS Rimske Toplice Matjaž Knez. Obiskovalce je
zabaval Runda kvintet, ob poskočnih taktih pa je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. »Tokrat smo obveščali od ust
do ust in preko družabnih omrežij. Obisk nas je zelo razveselil.
Prav je, da se družimo, da si pomagamo. Sodelovanje je tisto,
ki pelje naprej in prepričan sem, da bomo v Rimskih Toplicah pripravili še številne zanimive dogodke,« je pristavil Matjaž Knez.
KS Rimske Toplice

KS MARIJA GRADEC
Obnovljen odsek v Marija Gradcu
V sredo, 19. decembra, smo še zadnjič
v llanskem letu slovesno namenu predali
obnovljeni odsek ceste.

V Krajevni skupnosti Marija Gradec
so krajani »bogatejši« za 250 metrov obnovljenih poti. Stara cesta, ki vodi proti
družini Gorišek, je bila že povsem dotrajana in je ob večjih nalivih povzročala
krajanom precej preglavic.

Zbrane so na otvoritvi nagovorili župan Franc Zdolšek, novoizvoljeni predsednik krajevne skupnosti Marjan Salobir ter krajan Marjan Holcer.
KS Marija Gradec
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS REČICA
Krajevno skupnost Rečica je z novim
mandatom zapustil dolgoletni predsednik Matjaž Pikl, ki je svoje delo opravljal
več kot odlično. Matjaž, v imenu Rečičanov se ti iskreno zahvaljujemo za vse izpeljane projekte, zaradi katerih je življenje v naši skupnosti bolj kakovostno. Vsa
leta predsedovanja KS si bil gonilna sila
– pod tvojim okriljem je zaživelo mnogo
projektov, o katerih smo lahko brali tudi
v Biltenu, zagotovo tudi marsikaterih prizadevanj nisi obelodanil, a zato niso nič
manj pomembni. Iskrena hvala za vse in
srečno!
Ponovni kandidaturi so se odpovedali še nekateri drugi člani prejšnjega sesta-

va KS Rečica – Roman Očko, Dani Selič,
Martin Selič in Cvetko Žohar, ki se jim
prav tako zahvaljujemo za vložen čas in
trud.
Z novim mandatom je KS Rečica torej
dobila novo vodstvo. Člani smo z večino
glasov izvolili najverjetneje prvo žensko
predsednico naše skupnosti, Urško
Knez! Poleg nje sta predstavnika Spodnje Rečice še podpredsednik KS – Peter
Krašovec ter Jernej Kolšek. Hudo Jamo
predstavljata Bojan Bukovec in Gregor
Podkoritnik, Zgornjo Rečico pa zastopajo Marjan Belej, Anton Očko ter Katja
Goluh. V kolikor imate pobudo, težavo,
željo, vezano na naše pristojnosti, nas le
»pocukajte« za rokav. Pišete nam lahko
tudi na naslov Huda Jama 1 ali na elek-

tronski naslov krajevnaskupnostrecica@
siol.net.
Doslej smo se v popolni sestavi srečali že dvakrat in se seznanjali z aktualnimi zadevami. V upravljanje nam je bil
predan Sindikalni dom, tako rekoč center naše skupnosti, za katerega si želimo,
da bi v prihodnjih letih bolj zaživel in se
res izkazal kot povezovalni prostor. Že
v začetku novega mandata, natančneje
16. decembra, smo del te vizije doživeli – člani KUD Lipa Rečica so pripravili letni koncert, na katerem so zaplesali
in zapeli tako člani otroške kot odrasle
folklorne skupine, pridružili pa so se jim
tudi številni gosti. Največje presenečenje
je bil nastop Braneta Klavžarja in Dejana Kušerja, ki sta s svojima harmonikama pričarala posebno vzdušje. Želimo si,
da KUD Lipa Rečica v prihodnjih letih še
okrepi svoje članstvo ter uspešno vzdržuje dragoceno, več kot tridesetletno tradicijo delovanja. Ponosni smo na vas.
Dragi krajani, za konec vas želimo
spodbuditi. Kraj smo ljudje in prav vsak
od nas ima možnost, da naredi nekaj
dobrega. Naj bo to pomoč sosedu pri
kakšnem opravilu, prostovoljno delo v
enem izmed številnih društev, povabilo
osamljenega sovaščana na druženje ali
preprost topel stisk roke. Vsak lahko naredi nekaj in svet bo takoj malce lepši.
Katja Goluh

KS JURKLOŠTER
Tudi naslednja štiri leta bo KS
Jurklošter vodil Franc Lesičar
Decembra se je konstituiral novi svet
krajevne skupnosti Jurklošter, v katerega so bili izvoljeni naslednji člani: Franc
Lesičar, Janko Cesar, Gregor Stopinšek,
Barbara Žagar, Srečko Razboršek, Maruša Horjak, Milan Volavšek, Mitja Lesičar,
Klemen Ocvirk. Ponovno je bil za predsednika izvoljen Franc Lesičar, ki bo krajevno skupnost vodil naslednja štiri leta.

polne lepih želja ob prazničnih dneh.
A vendar je od vsega blišča velikih trgovskih centrov, pogled ostal na izložbi v
domači trgovini. Kako ljubka je bila! Prijazna, topla, domača.
Iz nje so nas pozdravljali snežaki, s trebuhi polnimi riža in se ljubko nasmihali.

In snežinke, kot redki kristali so se vrtele
nad okrašeno smrečico.
Ob pogledu na izložbeno okno, bi človek želel ustaviti čas.
Vse to je delo Ane Špan. V tistem času
še kot prodajalka, sedaj pa kot vodja trgovine.

KS Jurklošter

Izložbeno okno
Kar se tiče vremena, božični čas ni
ravno spominjal na prihajajoči Božič in
Novo leto. Celo kakšna mrčes se je na
sprehodu, preletavala ravno pred tvojim
nosom.
Bil je čas, ko so bile misli polne idej,
kako obdariti in osrečiti bližnje ter dlani
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krajevne skupnosti
Smrečico, snežinke in snežake so zdaj
zamenjale risbe otrok iz jurkloštrskega
vrtca. Tako lahko vidimo, kaj vse počnejo naši najmlajši in še v sebi zbudimo otroka, ki je morda že zaspal.

Po pogovoru z gospo Špan se v prihajajočem pustnem času na okrasitev izložbe že pripravljajo otroci iz šole Jurklošter.
Izdelali bodo maske in jih razstavili.
Vsa pohvala Ani Špan za izvirnost,

ideje in spodbudo otrokom ter za prijeten videz izložbenega okna, kjer se na
pogledu nanj zares dobro počutimo.

KS SEDRAŽ

ki obsegajo posamezne strokovnjake od
Geološkega zavoda Slovenije, Zavoda za
gradbeništvo Slovenije, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, vse do
mednarodnega projekta Virtual Mine, ki
je našo zgodbo objavil v svojem katalogu
in na naslovnici objavil fotografijo prav
naše razstave Odstiranja. Pri tem smo
imeli vso podporo in pomoč STIK-a Laško, kot tudi Občine Laško. Nad razstavo
so bili poleg skupine mladih umetnikov
in njihove mentorice prof. Marije Jenko
navdušeni tudi vsi bolj ali manj znani in
priznani umetniki, ki so nastopali v naših
spremljevalnih programih: kiparka Milojka Drobne, glasbenik Jure Tori, radijec
Jure Longyka, pravljičarka Anja Štefan,
lončarski mojster Vid Hojnik, citrarka Janja Brlec, Rudarska godba Hrastnik, Tomaž Majcen, trboveljski Perkmandeljc ...
Prav tako so bili navdušeni vsi, ki so sodelovali na predstavitvenih stojnicah s svojimi izdelki, proizvodi, storitvami. Veseli
smo bili tudi sodelovanja otrok in učiteljic PŠ Sedraž na izvedenih delavnicah
za otroke. Zato smo toliko bolj začudeni nad pisanjem predsednika Rudarskega
društva, da so se v Govcah dogajale stvari, ki niso v ponos krajanom in rudarjem.
Vsak ima pravico do svojega mišljenja in
vsak ima svoj okus za kulturo, glasbo, ljudi. Nesprejemljivo pa je pisati na nivoju
svojega osebnega nerazumevanja in ozkoglednosti v imenu drugih.

leta 2017. Telefonska številka dežurnega
pri izvajalcu je 031 834 848.

KS Sedraž si je v preteklem mandatu
prizadevala delovati povezovalno, predvsem v smislu povezovanja krajanov in
delovanja vseh društev na območju krajevne skupnosti. Poleg sodelovanja s podružnično šolo in enoto vrtca smo povezali krajanke in krajane na vsakoletnih
dogodkih in izletih, vzorno sodelovali s
PGD Sedraž, tako v soorganizaciji dogodkov, pri sofinanciranju njihovih projektov, udeležbah na zborih članov, udeležbah na prireditvah kot tudi pri izvedbi
intervencij in evidentiranju posledic naravnih ujm ter posledic onesnaževanja
okolja s strani Centra za ravnanje z odpadki Zasavje. Vzorno smo sodelovali tudi z Društvom upokojencev Sedraž,
Krajevno organizacijo Rdečega križa,
Kulturnim društvom Sedraž, Društvom
za ohranjanje kulturno zgodovinske dediščine in promocijo vasi Govce in tudi
z Rudarskim društvom Sveta Barbara Sedraž, katerega projekte smo vedno
podpirali, vedno sofinancirali in pomagali pri organiziranju dogodkov. Žal je
vodstvo Rudarskega društva v zadnjem
letu pozabilo, da smo v imenu KS zelo
veliko prispevali k njihovemu delovanju, predvsem pa so pozabili, da so bili
oni tisti, ki so v Sedraž in v Govce pripeljali umetniško skupino PH15. Svet KS
Sedraž je le želel pomagati pri promociji
in pri organizaciji, da bi približali kulturo
podeželskemu prebivalstvu in da bi pokazali interes za ohranjanje rudarske dediščine. Predvsem pa, da bi lahko povedali našo izjemno zgodbo izginule vasi.
Veliko energije je bilo vložene v Galerijo
Strojnica. Ponosni smo na sprejem našega dogajanja v širših strokovnih krogih,

KS šentrupert
Zahvala
Ob težko pričakovanem asfaltiranju
našega odseka dovozne ceste se iskreno zahvaljujeva predsedniku KS Šent-

Zimska služba na območju
KS Sedraž
V sezoni 2018/2019 je še v veljavi dogovor, ki ga je sklenila Občina Laško z izvajalcem zimskega vzdrževanja cest na
območju KS Sedraž, podjetjem AGM
NEMEC, d. o. o., v okvirnem sporazumu

rupert Dragu Pušniku. Iskrena hvala za
posluh tudi županu Francu Zdolšku ter
sosedom Dragu Ocvirku, Daniju Jeclu,
Vinku Jalencu, Dragu Pušniku in hčerama Mateji ter Nataši za finančno pomoč.
Zahvaljujemo se tudi izvajalcu Stanetu
Platovnjaku za opravljena gradbena dela.
Realizacija težko pričakovanega asfaltira-

Hermina Palčnik,
v imenu krajanov Jurkloštra

Jožica Miša Alešovec

Obnovljene javne poti –
popravek
V članku Obnovljene javne poti
avtorice Jožice Miše Alešovec, ki je bil
objavljen v prejšnji številki, je pri lektoriranju nehote prišlo do napačnega
pomena stavka, ker je bila izpuščena
letnica. Zato še enkrat v celoti objavljamo avtoričin dobeseden zapis
prvega odstavka navedenega članka:
Dočakali smo obnovitev treh odsekov javnih poti na območju KS
Sedraž, navkljub trajajočim postopkom zemljiško knjižne ureditve in
skromnim sredstvom, dodeljenim
naši krajevni skupnosti v ta namen.
Tako je več kot dobrodošla delna obnova odseka Govce – Kaše, ki smo
jo realizirali tik pred novim letom
2018, delno odseka Sedraž – Klenovo
in javne dovozne poti v Belovem, ki
smo ju realizirali v preteklih tednih.
In seveda, toliko bolj je zaželeno nadaljevanje vsaj v takšnem obsegu, saj
imamo še preštevilne odseke v celoti ali delno potrebne nujne obnove.
Zato nestrpno pričakujemo načrtovane spremembe pri dodeljevanju
sredstev za investicijsko vzdrževanje
cestne infrastrukture in se zanašamo
na to obljubo novoizvoljenih občinskih svetnikov kot tudi ponovno izvoljenega župana.
Uredništvo

nja ceste je za nas velikega pomena. Obenem želiva pohvaliti zimsko pluženje,
saj smo v času mandata Draga Pušnika,
tudi mi deležni primerne oskrbe. Hvala
še enkrat vsem, ki ste kakorkoli pomagali
pri pridobitvi, ki je za nas izjemnega pomena.
Branko in Štefka Zelič
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komunala
membno vplivalo na večjo raven varovanja našega okolja v prihodnosti.
Tomaž Novak, direktor
Vir: STA, Zbornica komunalnega
gospodarstva

Letno 50 milijonov ton elektronskih
odpadkov
Na svetu vsako leto nastane skoraj 50
milijonov ton e-odpadkov, katerih vrednost se ocenjuje na 55 milijard evrov.
Zato so pred časom pod okriljem Združenih narodov s podporo Svetovnega
gospodarskega foruma (WEF) in Svetovnega poslovnega sveta za trajnostni
razvoj začeli izvajati globalno iniciativo za boj proti električnim in elektronskim odpadkom (računalniki, telefoni,
gospodinjski aparati, akumulatorji, baterije).
Danes se v svetu zbere in reciklira le
majhen del teh odpadkov, ki jih letno nastaja več kot je teža vseh kadarkoli proizvedenih komercialnih letal. Njihova
materialna vrednost, ocenjena na 55 milijard evrov, je trikrat večja od letne proizvodnje vseh rudnikov srebra na svetu in
večja od bruto domačega proizvoda večine držav. V toni mobilnih telefonov je
100-krat več zlata kot v toni zlate rude.
Zato so ti odpadki velika poslovna priložnost. Reciklira pa se žal le 20 odstotkov teh odpadkov. Večina jih konča na
smetiščih, kjer so nepravilno pomešani
z drugimi odpadki ali pa so nezakonito
izvoženi v revne države. Če se stvari ne
bodo spremenile, se bo v naslednjih desetletjih količina teh odpadkov več kot
podvojila. Količina e-odpadkov se ne povečuje le z večjo rabo pametnih telefonov in drugih naprav, ampak so vse bolj
elektrificirani tudi drugi vsakdanji predmeti kot so razne igrače, zdravstvena in
druga oprema, pohištvo in avtomobili. Ti
odpadki imajo pa tudi zelo pomemben
vpliv na zdravje. Pomenijo sicer le 2 odstotka trdnih odpadkov na odlagališčih, a
hkrati tudi do 70 odstotkov nevarnih odpadkov. Nekatere države v razvoju elektronske odpadke celo uvažajo, pri čemer
posledično prihaja do nevarnega načina
preživetja z brskanjem in ročno obdelavo
teh odpadkov.
Ne glede na dejstvo, da je tehnološko
že danes možno reciklirati skoraj vse kovine v telefonih in računalnikih, pa bo
šele s spremembo sistema na globalni
ravni recikliranje teh odpadkov postalo
ekonomsko sprejemljivejše, kar bo po-

Energetske obnove
večstanovanjskih stavb v
upravljanju Komunale Laško
V letu 2019 smo na objektih, ki so v
našem upravljanju, na željo etažnih lastnikov, poskrbeli za organizacijo in izvedbo toplotne izolacije fasad na dveh
objektih.
Na Poženelovi ulici 1 v Laškem so lastniki za celotno obnovo namenili 81.333
€, od EKO sklada so prejeli 12.809 € nepovratnih sredstev. Vrednost investicije
na objektu Ulice XIV. divizije 9 v Rimskih
Toplicah, kjer je potekala dodatna izolacija fasade, je znašala 50.378 €, od tega
je bilo odobrenih nepovratnih sredstev
EKO sklada 9.271 €. Ostali del investicije
bodo lastniki v obdobju petih let odplačali z najemom kredita na rezervni sklad
Komunali Laško.
Od leta 2010 pa vse do danes smo
tako poskrbeli za energetske obnove v 29
objektih, zdaj je v našem opravljanju še
okoli 10 objektov, kjer bi bila energetska
obnova smiselna.
Ne samo, da so obnovljeni objekti polepšani, s kakovostno izolacijo fasade se
uporabnikom stanovanj strošek ogrevanja zmanjša od 20 % pa vse do 30 %.

Pešci kot odgovorni udeleženci v
prometu?
Za vzdrževanje javnih površin v Laškem je odgovorna Komunala Laško, ki v
okviru javne gospodarske službe vzdržuje tudi pločnike in pohodne javne površine. Čiščenje pločnikov izvajamo skozi
celo leto, pa naj gre za vzdrževanje čistoče ali odstranjevanje snega. V zimskem
obdobju se sneg na pločnikih čisti ob
večjih količinah zapadlega snega oziroma takrat, ko hoja po njih ni več varna.
Sami ocenjujemo, da je to pri približno
petih do sedmih centimetrih zapadlega
snega, kar nam narekuje tudi občinski
odlok in kar izhaja tudi iz plana zimske
službe. Seveda se v zadnjih letih zaradi
pritiska občanov, ki ocenjujejo, da morajo biti površine očiščene in posipane
takoj, ko pade prvi sneg, zimska služba
aktivira še veliko pred navedenimi zapadlimi petimi centimetri.
Pločniki se posipavajo tako, da se
ustvarja večje trenje med pohodno površino in zimsko obutvijo, kar pomeni lažjo
hojo po snežni površini. Kljub temu včasih pride do padcev. V zadnjih letih opažamo, da občani zanemarjajo dejstvo, da
so tudi kot pešci, udeleženci v prometu
in da kot taki nosijo vso odgovornost za
svojo varnost in varnost ostalih udeležencev, kakor se to zahteva od voznikov.
Zato je potrebno, tudi za hojo po pločnikih, v zimskih razmerah upoštevati, da
so lahko le-ti zasneženi in poledeneli in
se temu primerno opremiti s primerno
obutvijo in v prometu - tudi kot pešec nastopati z ustrezno mero odgovornosti
in previdnosti.
Marko Klinar

Obvestilo za lastnike kmetijskih
gospodarstev

Poženelova ulica 1, Laško

Ulica XIV. divizije 9, Rimske Toplice

Dragica Levstik

Konec junija se je zaključilo prvo triletno obdobje, v katerem so bila kmetijska gospodarstva oproščena plačila
storitev, povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)
za kmetijska gospodarstva.
Še vedno veljajo določila 17. člena
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015),
ki pravi da so kmetijska gospodarstva oproščena plačila odvoza grezničnih gošč, v
kolikor se blato obdela v skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni
list RS št. 62/2008), ki določa, da je upo-
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KOMUNALA / EKOLOGIJA / GOSPoDARSTVO
raba blata iz greznic, nepretočnih greznic
in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za
gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen
za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma
gnojnico ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
Po pretečenih treh letih pa morajo lastniki ponovno oddati poseben obrazec,
kjer je zavedeno, kdaj je bila greznica
izpraznjena, kdaj je bilo blato mešano z
gnojevko in kdaj (po 6-tih mesecih) ter
koliko (m3) ga je bilo uporabljeno kot
gnojilo na kmetijskih površinah. V letošnjem letu je ponovno potrebno oddati

vlogo za oprostitev plačila za naslednje
triletno obdobje.
Vloga za oprostitev plačila storitev
blata iz greznic mora vsebovati naslednje
priloge:
– kopija subvencijske vloge (osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, stalež rejnih živali),
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (upravna enota ali kmetijska svetovalna služba),
– izpis iz registra živali (izda Služba za
identifikacijo in registracijo).
V kolikor bo vloga popolna, izvajalec
javne službe Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., pri lastniku kmetijskega
gospodarstva ne bo izvajalo praznjenja

greznic, prav tako pa se lastniku ne bo
mesečno zaračunavalo praznjenje. Uporabnik se s podpisom vloge zaveže, da bo
po preteku treh let (do 30. 6. 2022) ponovno vložil vlogo za oprostitev plačila
in dostavil obrazec o izvajanju praznjenj
in mešanj grezničnih gošč z gnojevko. V
nasprotnem primeru bomo kmetijsko
gospodarstvo uvrstili v evidenco praznjenja greznic oz. MKČN in bo Občina Laško pričela z zaračunavanjem omenjenih
storitev. Obrazec z vlogo je dostopen na
naši spletni strani, vsa dodatna pojasnila
pa zainteresirani uporabniki lahko dobijo preko telefona št. 03 734 44 19.

TRAJNOSTNI
ENERGETSKI KROG

nimi avtomobili, predelavo avtomobilov, polnilnimi postajami, izdelavo električnih baterij, je bistvo TEK-a vključitev
električnih vozil in njihovih baterij v lokalno električno omrežje stavbe. V času,
ko ne potrebujemo avtomobilov, se lahko
avtomobilske baterije uporabijo kot zalogovniki in lahko služijo za poravnavo konic v električnem omrežju ali pa izboljšajo učinkovitost pridobivanja elektrike iz
sončnih celic.
S shranjevalniki energije lahko namreč
odpravimo nihanja, povezana z obnovljivimi viri. Tak sistem pa bi lahko v pole-

tnem času zadostil vsem energetskim potrebam nizkoenergijske stavbe.
Na demonstraciji je bil prikazana zasnova trajnostnega energetskega kroga
in način, kako ta združuje že obstoječe
tehnologije za doseganje pametnejšega
upravljanja z energijo.
Inštitut Metron v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR),
ki je dogodek organizirala, vabi k pristopu k pilotnemu projektu v prihodnjem
letu.

je Solvis, ki se ukvarja z izterjavo plačil. V nadaljevanju je bila predstavljena oddaja RTV Slovenija, Izzivi obrti
in podjetništva, v kateri je bila posneta reportaža z Radovanom Grešakom.

Predstavili so ga kot podjetnika in zbiratelja starin.
Podpredsednik OOZ Drago Pušnik je
podelil priznanja OOZ Laško za 10, 20 in
30-letno delo v obrti.

V Otročjem kinu je bila 11. decembra
predstavitev oz. demonstracija TEK-a.
TEK je okrajšava za Trajnostni energetski krog, inovacija s katero se poveže
več že uveljavljenih in s strani Ekosklada
podprtih rešitev za zmanjšanje stroškov
energije v gospodinjstvih ali podjetjih,
gospodarskih poslopjih ipd.
Kot je povedal Andrej Pečjak, direktor
Inštituta Metron, ki se ukvarja z električ-

Srečanje članov
OOZ Laško
Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško je 7. 12. 2018 ponovno organizirala srečanje članov zbornice in upokojenih obrtnikov ob koncu leta. Srečanja se
je udeležilo 88 povabljencev. Med njimi
tudi župan občine Radeče Tomaž Režun,
predsednik OZS Branko Meh in poslanka SMC Janja Sluga.
Prisotne je najprej pozdravil podpredsednik OOZ Laško Drago Pušnik. Vsem
je prenesel pozdrave predsednika OOZ
Laško Matjaža Cajhna, ki je zbolel. V
svojem govoru je zbrane ponovno spomnil na to, kako pomembno je, da smo povezani. Branko Meh, predsednik OZS, je
prisotnim predstavil dejavnosti zbornice
in člane povabil na smučanje na Kopah.
Predstavnica podjetja Bisnode je
zbranim predstavila hčerinsko podjet-

Gorazd Kunšek

MKJ
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GOSPODARSTVO / STIK
Za 10-letno delo v obrti so priznanja prejeli:
Nevenka Fister s.p. – Frizerski studio Boneda, Radeče, Marjan Knez s.p. - avtoprevozništvo, Šentrupert, Nataša Resnik Plahuta s.p. – Frizerstvo pri Nataši, Laško, Martin Skerbiš s.p. –
Hišni servis, Rimske Toplice, Blaž Švelc s.p. – gradbeništvo in
storitve, Zidani Most, Mateja Zupanc s.p. – Servis Lipovšek, Laško.
Za 20 let dela v obrti so priznanja dobili:
Franc Dernovšek s.p. – avtoprevozništvo, Rimske Toplice,
Franc Kokotec s.p. - storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo, Rimske Toplice, Medved Jože s.p. – avtoprevoznik, Rimske Toplice, Metaling d.o.o., Radeče, Franc Zupanc s.p. – mizarske storitve, Laško.
Za 30 let so priznanja dobili:
Peter Povše s.p. – avtoprevoznik, Rimske Toplice, Igor Uratarič s.p. –stavbno kleparstvo, Laško, Janez Zimšek s.p. – StiroPack, Radeče.
Predsednik OZS Branko Meh pa je podelil priznanji OZS
Vinku Kralju, avtoličarju iz Laškega, za 40 let dela v obrti in
Francu Medvešku, M–Trans, iz Radeč za 50 let dela v obrti.
Gospod Vinko Kralj je prejel srebrni, g. Franci Medvešek pa
zlati ključ OZS.

Praznično Laško 2018
Zadnji decembrski dnevi so
Laško obarvali v praznične barve z dogodki pod prireditvenim
šotorom na Občinskem dvorišču. Oder so prvi zavzeli otroci s prireditvijo Predbožično rajanje v petek, 21. decembra. Otroci iz Vrtca Laško in Osnovne
šole Primoža Trubarja Laško so pripravili plesno pevski program ter nato skupaj poklicali Božička, ki jim je razdelil darila.
Tradicionalno sta se 26. decembra odvila Žegnanje konj na
Aškerčevem trgu v organizaciji Zveze Možnar ter Peka in degustacija rib v izvedbi Ribiške družine Laško. V Kulturnem centru smo na praznični dan pripravili Žametni praznični koncert,
ki so ga soustvarjali: Saška Nemec in Sara Požin, Ernest Kramar,
Jelka Kapun ter Eva Senica in Zala Ajdnik in je bil v jubilejni sezoni Kulturnega centra Laško naše praznično darilo.
Prav tako tradicionalno so dan kasneje, godbeniki in mažorete Laške pihalne godbe, ob dnevu neodvisnosti in enotnosti
organizirali Božično-novoletni koncert v dvorani Tri lilije.
Vrhunec prazničnega dogajanja pa je bilo Slovo od starega
leta z nastopom skupine Marvin ter Vlada Kreslina z Malimi

Laška skupina Marvin (foto: Jaka Teršek)

Program se je zaključil s povabilom direktorice OOZ Laško
Andreje Rojc na srečanje v naslednjem letu, ko bo OOZ Laško
praznovala 40-letnico delovanja.
Andreja Rojc
Foto: Foto Fleš

bogovi. Zbrane je nagovoril tudi župan Franc Zdolšek in občanom izrekel dobre želje ob prihajajočem letu. Z Migetalnicami
v organizaciji Luke Lesjaka in Društva ŠMOCL se je zaključilo
decembrsko dogajanje.
Tudi v letošnjem decembru so na TIC-u Laško potekali domači kotički s pestro izbiro in ponudbo domačih pridelkov in
izdelkov ter posebnim prazničnim programom. Decembrsko

Drsališče je bilo tudi to sezono dobro obiskano (foto Boris Vrabec)

Vlado Kreslin z Malimi Bogovi (foto: Jaka Teršek)
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STIK
dogajanje je tako kot lansko leto popestrilo drsališče pri Kulturnem centru.
Za praznično podobo mesta je poskrbelo Hortikulturno
društvo Laško in kot vsako leto Komunala Laško s praznično
osvetlitvijo skupaj s podjetjem EEA Medved. V Vrtcu Laško in
Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško so poslikali lampijone, ki
so bili obešeni v zdraviliškem parku in mestu. Osnovnošolci pa
so iz odpadne plastične embalaže izdelale lestence, ki so viseli
na drsališču.
Zahvaljujemo se vsem naštetim ter ostalim sodelujočim, ki so
ustvarjali Praznično Laško.
Tina Belej

ZELENI, TRAJNOSTNI TURIZEM NI LE MODNA MUHA
Podnebne spremembe so realnost našega časa, obenem pa
nov izziv, ki napoveduje prerazporeditev turističnih tokov. Vedenje potrošnikov se namreč hitro spreminja, turisti vse pogosteje iščejo tako imenovane zelene destinacije. Le turizem, ki
temelji na ekonomski uspešnosti ter je hkrati prizanesljiv in
konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja,
bo žel sadove dela in bo konkurenčen tudi v prihodnosti.

– destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za
oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja;
– skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.
Naš župan je leta 2015 podpisal Zeleno politiko slovenskega turizma in s tem je destinacija Laško vstopila v Zeleno shemo v okviru katere smo po dolgotrajnem postopku ocenjevanja
pridobili znak Slovenia Green destination. Z znakom Slovenia
Green se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniramo kot okolju in družbi prijazna destinacija, zato zelena
destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost
zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo
vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč
na vseh področjih delovanja.
Sabina Seme

ČEBELA JE MAJHEN PTIČEK, PA DAJE SLADEK DOBIČEK
(slovenski pregovor)

Kaj je trajnostni turizem?

Interpretacija trajnostnega turizma je pogosto napačna. Trajnostni turizem ne pomeni, da se lahko izvaja samo na naravnih,
neokrnjenih področjih. Prakse trajnostnega turizma se nanašajo na vse oblike turizma ter vse vrste destinacij, tako na nišne
produkte kot tudi bolj masovni turizem.
Trajnostna načela se torej nanašajo na ekonomske, socialno-kulturne in ekološke vidike razvoja. Med vsemi tremi stebri
mora biti ravnotežje, saj se s tem zagotovi dolgoročna trajnost
turizma. Tako naj bi trajnostni turizem zagotovil:
– ekonomsko trajnost, kar pomeni zagotovitev dolgoročne gospodarske dejavnosti in ekonomske koristi vseh udeležencev
turizma;
– socialno-kulturno trajnost, kar pomeni spoštovanje človekovih pravic, avtentičnosti domače kulture prebivalstva, ohranitev njihove arhitekture, običajev in prispevanje k razumevanju obeh kultur ter medsebojni toleranci;
– ekološko trajnost, kar pomeni optimalno izkoriščanje naravnih virov, ohranitev ekoloških procesov ter pomoč pri ohranjanju naravne dediščine in biološke raznovrstnosti.
Zagotavljanje trajnostnega turizma je nenehen proces, ki
zahteva konstantno merjenje vplivov na okolje ter predstavitev
potrebnih preventivnih ukrepov, če je to potrebno. Ravno to pa
zagotavlja Zelena shema slovenskega turizma, kamor je vključena tudi destinacija Laško. Zelena shema slovenskega turizma
je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno
znamko SLOVENIA GREEN:
– združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji;

V torek, 22. januarja 2019, se je v okviru operacije »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev«, ki je delno sofinancirana s sredstvi EU, v Zlati dvorani
Zdravilišča Laško odvil zanimiv in poučen dogodek.
Zbrane, ki so do zadnjega kotička zapolnili dvorano, je najprej
nagovoril župan občine Laško Franc Zdolšek.
Pozdravil je tovrstne operacije in poudaril njihov
pomen za uspešen trajnostni razvoj destinacije.
Obiskovalce je nagovorila tudi ravnateljica Šole
za hortikulturo in vizualne umetnosti Štefanija
Kos Zidar in poudarila
pomen osveščanja in izobraževanja o omenjeni
tematiki.
Doc. dr. Gordana Glavan iz Biotehnične fakultete v Ljubljani je predstavila ogroženost Kranjske sivke in pestre združbe opraševalcev zaradi kemizacije okolja, o čemer priča tudi
Evropski rdeči seznam. Omenjeno poročilo vsebuje mnogo
priporočil za preprečevanje trenda zmanjševanja medonosnih
čebel in divjih opraševalcev, ki imajo z opraševanjem bistveno
vlogo pri vzdrževanju ekosistemov in zagotavljanju zadostnih
količin hrane. Doc. dr. Glavanova je v predavanju z naslovom
»Nevarnost nahrbtnika tujih snovi za preživetje čebel in divjih
opraševalcev« omenjeno poročilo povzela, ga dopolnila z rezultati nedavnih raziskav in prisotne izčrpno seznanila tudi s
konkretnimi možnostmi, kako lahko vsak od nas prispeva k izboljšanju stanja na tem področju. Organizator predavanja je bil
STIK Laško.
Predavanju je sledila Okrogla miza z naslovom »Opraševalci, neprecenljivi sodelavci«, katere udeleženci so predstavljeno tematiko osvetlili z vidika kmetijstva, čebelarstva, goz-
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darstva, izobraževanja in turizma ter
podali svoja videnja rešitev s ciljem, da
bo več javnih in kmetijskih površin zasajenih z medovitimi rastlinami in da se
znatno zmanjša (če že ne ukine) uporaba tistih kemičnih sredstev, ki škodujejo
opraševalcem. Organizator okrogle mize
je bila Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje, dogodek je moderirala
Mojca Knez Jovan.
Mag. Andrej Flis, vodja operacije »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev
pestre združbe opraševalcev«, je na začetku kratko predstavil glavne poudarke
in temeljne cilje operacije. V nadaljevanju so tri predavateljice iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje: Anja
Žužej Gobec, Bogdana Kapitler in Andreja Gerčer, predstavile prednosti biotičnega varstva rastlin, zakonodajo in ukrepe, ki prispevajo k izboljšanju biotske
pestrosti in k ohranjanju pestre združbe
opraševalcev ter problematiko širjenja

#MYLAŠKO
»Laško je prepoznavna, povezana,
dostopna zdraviliška destinacija, ki na temeljih tradicije in s spoštovanjem lokalnega na trajnosten način nudi vrhunsko
ponudbo za zdravje in dobro počutje sodobnega turista«, je povedala Janja Urankar Berčon, direktorica Centra za šport,
turizem, informiranje in kulturo Laško.
STIK je v januarju namreč organiziral
dogodek z imenom #mylaško, preko katerega so k sodelovanju povabili vse večje
in manjše lokalne turistične ponudnike.
Namen dogodka je bila predvsem interakcija in spoznavanje med različnimi
ponudniki, ustvarjanje stikov ter tkanje
medsebojnih prijateljstev in povezav. Janja Urankar Berčon je na samem dogodku predstavila turistično strategijo, kjer

invazivnih tujerodnih rastlin in možnosti za preprečitev njihovega nadaljnjega širjenja. Franc Šolar, predsednik ČD
Laško, je poudaril nujnost zagotavljanja
pogojev za pestro združbo opraševalcev
vzlic vedno večjemu povpraševanju po
hrani, pri čemer je temeljnega pomena
osveščanje širše javnosti in izobraževanje mladih. Mitja Zupančič, svetovalec
specialist za področje ekološkega kmetovanja, je tematiko dodatno osvetlil s
predstavitvijo pozitivnega odnosa ekološkega kmetijstva do biodiverzitete in
do zagotavljanja nepretrganega in transparentnega nadzora nad pridelavo in
predelavo pridelkov oz. živil »od njive
do krožnika«. Aleksander Ratajc, vodja
celjske enote Zavoda za gozdove Slovenije, je predstavil medsebojno soodvisnost
gozda in pestre združbe opraševalcev.
Marina Bezgovšek iz STIK-a Laško pa je
izpostavila pomen vsebin operacije »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev
pestre združbe opraševalcev« za nadalj-

nji razvoj zelenih turističnih produktov v
destinaciji Laško, sotočje dobrega.
Predstavljene vsebine na dogodku so
pokazale, da operacija prispeva k večji prepoznavnosti območja kot trajnostno naravnane in zelene destinacije, s
tem pa tudi k njeni večji konkurenčnosti. Hkrati pa je bilo izpostavljeno tudi,
da moramo k temu prispevati vsi, vsak
po svojih najboljših močeh in v tesnem
medsektorskem sodelovanju.
Vsi, ki se dogodka niste uspeli udeležiti in vas opisana tematika zanima, si lahko posnetek dogodka ogledate na spletni
strani Šole za hortikulturo in vizualne
umetnosti: http://www.hvu.si/izobrazevalni-center/projekti.
Partnerji v projektu: Občina Laško,
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Čebelarsko društvo Laško, STIK
Laško in Thermana Laško.
Marina Bezgovšek

je povedala, kaj so si zastavili, kaj dosegli
in kaj se načrtuje v prihodnje.
Veliko je bilo govora o zgodbah, kar
je v svojem govoru poudaril tudi župan
Franc Zdolšek.
Dobre zgodbe so tiste, s katerimi se
Laško kot destinacija odličnosti ter zelena destinacija prav dobro predstavlja v
Evropi in širše. Zanje so dobili kar nekaj
nagrad. Zanimiva je tudi ena izmed idej,
ki so jo kot zgodbo ponudili na trg. Gre
za posebno doživetje, v sklopu katerega
si lahko večje skupine iz področja turizma, gospodarstva in kulture zase in druge pričarajo svojevrsten praznik cvetja in
piva.
Poleg turistične strategije pa se je STIK
predstavil tudi z novo podobo tako destinacijske znamke, ki jo je na svež in interaktiven način oblikovala Urša Žibret,
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kot tudi s prenovljeno spletno stranjo, ki
so jo na splet sicer že lansirali, a je za zdaj
še ne promovirajo, saj je potrebna še nekaterih dopolnitev. Preko nje želijo tako
turistom kot domačinom približati domačnost in gostoljubje, kar vidijo predvsem s predstavitvami fizičnih oseb, ki
jih srečujemo v »laškem vsakdanu«.
Sam dogodek je bil obiskan tako s strani večjih kot manjših ponudnikov, ki jih
želijo na STIK-u kot pomembne turistične objekte še posebno izpostaviti. Predstavili so jim kar nekaj novosti in evropskih
natečajev s katerimi si lahko pridobijo
marsikatero odličje, ki privablja turiste, a
vendar je, kot je poudarila direktorica, turizem potrebno usmeriti v digitalizacijski
marketing, s katerim bodo imena le teh
lažje prepoznana, ne samo med domačimi turisti, temveč tudi tujimi.
Kot primera dobrih praks smo lahko
v torek prisluhnili najprej turistični kmetiji Šolinc, v četrtek pa se seznanili še z

ekološko zelo osveščeno kmetijo Urška,
kjer so nam predstavili pozitivne strani
pridobljenih ekoloških znakov za manjše
ponudnike.
Na samem dogodku nam je Sabina
Seme kot zelena koordinatorka destinacije Laško, predstavila še Zeleno shemo slovenskega turizma ter pozvala k čim večji
vključitvi lokalnih turističnih ponudnikov.
Stik pa v odnosu do mesta kot turistično stičišče lokalnih ponudnikov veliko
pozornosti namenja tudi idejam iz različnih krajevnih skupnosti. Letos so tako
kar nekaj sredstev namenili projektu doživljajski zeliščarski vrtovi, kjer so lansirali znamko Jurkloštrskih izvirov zdravja, hkrati pa se posvetili tudi projektu
integralnega turističnega produkta zeliščarske dediščine.
Na koncu se nam je na odru prestavila
ekipa VR doživetja iz Thermane Laško,
direktorica pa je v torek v sklepnem dejanju podpisala še Etični kodeks turizma.

TEMATSKE POTI V OBČINI LAŠKO
Organizirani pohodi akcije PO LAŠKIH POTEH
Organiziranih pohodov akcije Po laških poteh se vsako leto
udeleži več kot 2.000 ljubiteljev druženja in hoje v naravi. Opažamo, da je udeležba zelo odvisna od vremena na dan pohoda
in pa vse pogosteje tudi od števila dogodkov, ki se ta dan odvijajo v širši okolici. Starost udeležencev pohodov je od najmlajših pa do starejših od 80 let, vsaj polovica jih pride iz različnih
krajev Slovenije. Veliko pohodnikov se udeleži vseh pohodov v
letu, nekaj pa je tudi takih, ki se udeležujejo vseh pohodov akcije več let zapored. Slednji so za zvestobo nagrajeni s priznanjem
Zlati pohodnik in vpisom v častno knjigo. Akcijo izvajamo že 6
let in skupaj je naziv Zlati pohodnik/ pohodnica pridobilo že 35
pohodnikov.

Pohodništvo
Vse pohodne poti so na ozemlju občine urejene in prehodne
vse leto. Po tematiki in namenu so razvrščene v tri skupine:

Pomembne so torej zgodbe in Laško
jih v sebi skriva veliko. Na prenovljeni
spletni strani STIK-a so zapisali: »Laško
je kraj zelo osebnih zgodb. Poiščite svojo med reko in hribi, med zdravilišči in
graščinami, med mestom in vasmi. Zapišite jih z različnostjo voda in z okusi piva,
z izviri zdravja in s potmi do dobrega počutja. Doživite jih iz oči v oči z ljudmi, ki
so tako radi gostoljubni.«
Nas pa je za konec zanimalo ali Laško potrebuje širši spekter ponudb, ki v
ozadju skrivajo zgodbe ali pa je potrebno
prosperirati tiste, že obstoječe, ki morda
še niso bile uslišane.
Za turizem v Laškem se torej ni potrebno bati, pomembno pa je, da se v Laškem vzpostavi sinergija, in da na področju turizma ne delujejo le turistični
ponudniki, temveč turistično obličje našega mesta na sotočju dobrega predstavlja vsak krajan našega malega zelenega
mesta ob Savinji.
Špela Juhart

športno-rekreativne, tematsko-turistične ter naravoslovne in
učne poti. Trenutno je urejenih osem poti: A7 - Pot na Hum, A8
– Zdraviliška pot, B1 – Pot teh cerkva, B2 – Pot po nekdanjih
trških mejah Laškega, B3 – Aškerčeva pot, 5 – Pot na sv. Trojico, C1 – Orionova pot in C2 – Gozdno učna pot Perkmandeljc.
Ureja se B4 – Pot iz Slog v Log, ki bo predvidoma urejena do
maja 2019 in katere osrednja zgodba je nekdanja ozkotirna železnica Lahomno – Trobni Dol ter z železnico povezan rudnik
rjavega premoga v Trobnem Dolu. V načrtu je še ureditev poti
B6 – Rudarska pot Sedraž (začetek v 2019, zaključek 2020).
Najbolj obiskani pohodni poti sta A7 - Pot na Hum in A8 Zdraviliška pot. Pot na Hum letno obišče med 20.000 in 30.000
pohodnikov, Zdraviliška pot pa je v letu 2018 prejela priznanje
za tretje mesto na tekmovanju za Naj tematsko pohodno pot v
Sloveniji.
Na vseh poteh se skladno z možnostmi in letnim načrtom
urejajo različne novosti, ki povečujejo atraktivnosti in s tem
tudi zanimanje pohodnikov za obisk. Tako vsako leto na oziroma ob poteh uredimo dodatno klop, dodatno usmerjevalno
tablo, z raznimi posegi poskrbimo za večjo varnost na poti, v
bližini poti uredimo ali označimo novo zanimivost …
Vse pohodne poti so dobile v letu 2018 tudi svoje omarice
z vpisnimi knjigami in žigi poti. Nadalje se je izdala knjižica
Dnevnik tematskih pohodnih poti PO LAŠKIH POTEH, ki je
skupna tako za beleženje organiziranih vsakoletnih pohodov
akcije Po laških poteh, kot tudi za beleženje obiskov (zbiranje
žigov) na vseh pohodnih poteh območja laške občine, tudi nekaterih planinskih poti.
Za označevanje tematskih pohodnih poti je od leta 2018 v
uporabi tudi nov pravilnik o celostni grafični podobi (pripravljen v Stik-u).

Kolesarjenje
Na ozemlju občine Laško imamo z novo nastalo kolesarsko
povezavo Laško – Celje, skupaj deset označenih poti namenjenih kolesarjem. V večini primerov gre za poti, primerne za ko-
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lesarjenje, kjer si kolesarji delijo cestišče z ostalimi udeleženci v
prometu. Večinoma so speljane po manj prometnih cestah, deloma tudi po neasfaltiranih poteh, hribih in dolinah. Izhodišče
vseh poti je na Trubarjevem nabrežju. Poimenovane so po zanimivih krajih, ki predstavljajo najbolj oddaljeno točko od izhodišča, preden se začne kolesar vračati: 1. Rimske Toplice – Junior,
2. Vrh nad Laškim, 3. Trobni Dol, 4. Šmohor, 5. Lisca, 6. Govce,
7. Celjska koča, 8. Šentrupert, 9. Laški krog in 10. Celje.
Vse poti so primerne za treking in gorska kolesa, večina tudi
za cestna kolesa. Ker je Laško hribovita občina, je posledično
malo ravninskih delov in je na večini poti potrebno premagati
tudi nekaj vzponov.
V letu 2018 se je na Vrhu nad Laškim uredilo prvo kolesarsko
postajališče, v letu 2019 pa se načrtuje še postavitev kolesarskega postajališča v Trobnem Dolu.
Tako za pohodne, kot za kolesarske poti sta izdelani tiskani zloženki, Kolesarjenje in Pohodništvo, informacije o poteh
najdete na straneh FB Po laških poteh in Laški krog ter spletni
strani www.lasko.info.
Ob poteh na ozemlju celotne občine je postavljenih pet velikih informativnih tabel Potepanje po Laškem in okolici. O lanskega leta pa tudi devet info tabel Dobrodošli v občini Laško (v

vsaki krajevni skupnosti po ena) ter še ena ob novi kolesarski
povezavi Laško – Celje. Tablam je skupna celovita predstavitev
turistične ponudbe Laškega z okolico oz. destinacije Laško, sotočje dobrega. Na tabli so na zemljevidu zarisane vse kolesarske
povezave in pohodne poti ter označene vse turistične zanimivosti, tako naravne kot kulturne ter večina ponudnikov storitev, ki
so zanimive za turiste.
Od leta 2018 imamo v občini vzpostavljen sistem izposoje
koles sistema KolesCe – podjetja Nomago d.o.o., v sklopu katerega je na območju laške občine urejenih pet izposojevalnih
mest, štiri v Laškem in eno v Rimskih Toplicah.
Vsako leto organiziramo več prireditev povezanih s kolesarjenjem. V mesecu aprilu začnemo s kolesarskim sejmom, nadaljujemo meseca maja z Gračniškim kronometrom, v mesecu
juniju organiziramo kolesarsko druženje po 94 km dolgi poti
Laški krog in v avgustu zaključimo z Vzponom Pivovarne Laško na Šmohor. Ljubitelji kolesarjenja si zabeležite naslednje datume:
– sobota, 13. april 2019: 8. kolesarski sejem v Laškem,
– sobota, 25. maj 2019: 12. Odprti kronometer za pokal
GRAČNICA OPEN 2019,
– sobota, 22. junij 2019: 6. Laški krog, kolesarjenje in druženje,
– sobota, 31. avgust 2019: 13. Kolesarski vzpon Pivovarne Laško na Šmohor.
Vsled nove kolesarske povezave Laško – Celje nameravamo
organizirati pomladansko in jesensko kolesarjenje Celje – Laško – Rimske Toplice. Predviden termin pomladanskega kolesarjenja je sobota 13. april. Start bo na treh vstopnih točkah: 1.
Celje, parkirišče v Zagradu, 2. Trubarjevo nabrežje v Laškem in
3. Železniška postaja v Rimskih Toplicah. Namen je vožnja po
novi kolesarski povezavi, po levi stani reke Savinje (spoznavanje
nove trase, ki povezuje obe občini in destinaciji) ter predstavitev
ponudnikov turističnih storitev v obeh občinah/destinacijah …
Ker je organizacija pomladanskega kolesarjenja še v fazi priprave, bo o izvedbi le-tega več znanega v prihodnjih mesecih.
Dean Muhovec
Foto: Boris Vrabec

RUDARJI OBISKALI MUZEJ LAŠKO
Člani rudarskega društva sveta Barbara Sedraž smo z veseljem sprejeli ponudbo našega krajana Radovana Grešaka
za ogled njegove muzejske zbirke o prvi svetovni vojni, »Oj
ta soldaški boben«.
Znano je, da so bili naši kraji vključeni in zaznamovani s to
krvavo morijo prve svetovne vojne. Po znanih zapisih je bilo
vključeno kar nekaj naših domačinov. Izhajali so iz Sedraža,
Govc in Turja. Zagotovo pa nam niso znane vse podrobnosti,
ki so jih podoživljali naši predniki na soški fronti. Kot rudarji, člani rudarskega društva sveta Barbara Sedraž, si ne moremo zamisliti koliko so ti ljudje (vojaki) s takrat primitivnim
orodjem izkopali na tisoče metrov podzemnih rovov, kavern
in strelskih jarkov po tako trdih kameninah, kot sta dolomit
in apnenec. Razstava »Oj ta soldaški boben« nam bo ostala
še dolgo v spominu. Ob ogledu topovskih izstrelkov velikih
kalibrov, različnih izvedb ročnih bomb ter ostrih bajonetov,
osebne opreme vojakov, mečev, ki so tem vojakom daljšali ali
krajšali življenja v tej grozoviti vojni vihri.

Ob zaključku ogleda razstave smo se razstavljavcu Radovanu Grešaku ter kustusu muzeja Laško Aljažu Majcnu, zahvalili za omogočen ogled in interpretacijo.
Drago Podreberšek
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Knjižnica Laško – pogled v minulo
in prihodnje leto
V knjižnici vselej natančno spremljamo svoje delo in ga ocenjujemo, saj so
pretekli dosežki in analiza le-teh nujna
osnova za načrtovanje prihodnjega dela.
V slovenski knjižnični dejavnosti imamo
dobro razvit statistični sistem, ki zbira
precej številčnih podatkov; nekaj jih bom
omenil v prispevku.
Glede na specifiko dejavnosti splošnih knjižnic ter našo izobraževalno, informacijsko, kulturno, bralno, socialno,
domoznansko in še kakšno vlogo v lokalnem okolju in širši družbi, je poleg statistik za nas zelo pomemben tudi odziv
naših uporabnikov in našega okolja, ki
ga je razmeroma težko izmeriti. Lahko
bi rekli, da se naše delo giblje med samoumevnostjo knjižnice in njenih storitev v očeh mnogih ter našim zavedanjem, da smo tu zaradi naših uporabnikov,
naših občanov. Splošna knjižnica je javna storitev, namenjena vsem vam, zato še
enkrat lepo vabljeni k obisku.

Milena Zupančič na osrednji prireditvi Bralnih akcij
Knjižnice Laško (foto: Julija Pristovnik)

V nadaljevanju bom nanizal nekaj
ilustrativnih poudarkov statistike dela
naše knjižnice v l. 2018. Lani so imele
vse naše knjižnice (osrednja knjižnica v
Laškem, krajevni knjižnici v Rimskih Toplicah in Radečah ter izposojevališča v
Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu) skupno 5.220 aktivnih članov, kar
je 30 % občanov. Če dodamo še vse, ki
posredno koristijo storitve knjižnice, pa
niso formalno včlanjeni, lahko rečemo,
da knjižnico obiskuje v povprečju vsak
drugi občan. Odprte so bile 4.314 ur, in
sicer 292 dni v letu. Beležili smo 102.800
fizičnih obiskov (tudi tu je dejanska šte-

Anja Štefan na zaključku akcije Poletni bralci na knjižničnem vrtu (foto: Boris Vrabec)

vilka višja), kar pomeni cca 350 vsak dan
(brez nedelj). Za vsakega izmed teh obiskovalcev se trudimo, da je deležen res
človeškega, empatičnega odnosa. Izposojenih oz. uporabljenih je bilo 200.000
enot knjižničnega gradiva, za katerega bi
občani po naši povprečni lanski nabavni
ceni na enoto (vključujoči popuste) plačali 4.208.000 eur. Organizirali smo 453
prireditev za odrasle in otroke, ki jih je
obiskalo 12.577 občanov kar pomeni cca
50-krat polna dvorana Kulturnega centra
Laško. Ob tem je bilo izvedenih tudi 130
srečanj v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje, pri čemer smo zabeležili 1.300 obiskov.
V letu 2019 si bomo prizadevali nadaljevati dobro delo, kaj popraviti in
izboljšati, čim bolj slediti potrebam, željam, razvoju in trendom. Vse to bomo
imeli v mislih tudi pri pripravi strateškega načrta za obdobje 2020-2024.
Letos obeležujemo pomembno obletnico – 26. septembra bo minilo 150 let
od ustanovitve prvega narodnega društva Čitalnica. »Namen društva je bilo
branje v slovenskem in drugih jezikih,
ples, igre, razveseljevanje v besedah in
nikakor ne politično delovanje. Čitalnica
je bila odprta za člane ob torkih, četrtkih
in sobotah med prvo uro opoldne in 10.
uro zvečer, ob nedeljah in praznikih pa
med 8. uro zjutraj in 10. zvečer.« (Metka Kovačič, Zgodovina knjižničarstva na
našem območju, Laški zbornik, 2007) Na
jubilej čitalnice bomo še večkrat spomnili in ga tudi obeležili.
Na 150-letnico čitalnice opozarja tudi
letošnji koledar, posvečen obletnicam v

laški občini. Tam je navedeno tudi, da se
Zdravstveni dom Laško 40 let nahaja na
sedanji lokaciji. Pred tem je bil v Weichselbergerjevem oz. Laškem dvorcu, kjer
je danes knjižnica. Prav selitev zdravstvenega doma l. 1979 je omogočila, da
se knjižnična dejavnost izvaja v prostorih
dvorca od l. 1982.
Ob teh številkah izražamo upanje,
da bomo 40-letnico knjižnice na sedanji lokaciji l. 2022 praznovali v večjih in
za sodobno knjižničarsko dejavnost primernih prostorih. To je namreč nujno za
nadaljnji razvoj knjižnice, ki bo le tako
lahko optimalno služila vsem občanom.
Matej Jazbinšek

Razstavna dejavnost kot promocija
knjižnice
Knjižnice s pripravljanjem tematskih
razstav opozarjamo na pomembnejše kulturne dogodke, ki so povezani s knjigo, na
dragoceno gradivo, ki ga hranimo v svojih
zbirkah, na književne nagrade in nagrajence, na knjižne novosti ali pomembne izdaje z različnih področij, pripravljamo pa
tudi manjše likovne in fotografske razstave. S to obliko dejavnosti širimo svojo ponudbo za obiskovalce knjižnice, saj se tudi
kot »razstavni prostor« aktivno vključujemo v kulturno-izobraževalni utrip lokalne
skupnosti.
V nadaljevanju prispevka bomo nekaj besed namenili pomembnejšim razstavam Knjižnice Laško v letu 2018.
Delo Mihe Maleša, enega najpomembnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev
20. st., je prek njegove hčere, gospe Tra-
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vice Grešak Maleš, in Galerije Maleš v
Zgornji Rečici v naših krajih še posebej
prisotno. Leta 2017 je ob 30-letnici umetnikove smrti izšla monografija Miha Maleš, slikajoči pesnik. Delo smo januarja
spoznali ob krajšem predavanju in razstavi Maleševih exlibrisov.
Ob 80-letnici našega rojaka dr. Toma
Korošca, jezikoslovca in univerzitetnega
profesorja, smo poleti pripravili razstavo
z naslovom Znanstveno, strokovno in domoznansko delo prof. dr. Toma Korošca.
Predstavili smo njegovo življenje in delo
ter Koroščeva dela, povezana s proučevanjem novinarskega jezika. Veliko pozornosti smo posvetili tudi sodelovanju dr.
Korošca s Knjižnico Laško in rojstnim
krajem, kamor se vedno rad vrača. Konec
septembra se je v starem mestnem jedru
odvil dogodek Laško med obema vojnama. Ob pogledu na čudovite fotografije
Borisa Vrabca in različne predmete, ki
so krasili prostore knjižnice, smo lahko
začutili utrip tistega časa in (še enkrat)
»vstopili« v čas med obema vojnama.
V Knjižnici Rimske Toplice smo pripravili razstavi dveh rojakov, akademskih
slikarjev Jožeta Vodlana in Mira Zupan-

čiča. Oba že dolgo živita in ustvarjata v
Združenih državah Amerike, ohranjata
svojo zavezanost slovenstvu in sta aktivna v izseljenski skupnosti. V pogovoru z
njima smo spoznali njuno razgibano življenjsko pot, obogateno z ustvarjalnim
opusom.
Razstavno leto 2019 smo v laški knjižnici začeli z razstavo fotografij Boštjana
Rančigaja z naslovom Rajski utrinki, ki
bo na ogled do konca februarja. Ker se letos spominjamo 200-letnice rojstva rojaka, Ignacija Orožna, zgodovinarja in duhovnika, bomo v marcu gostili razstavo o
njegovem življenju in delu, ki so jo pripravili v Osrednji knjižnici Celje. Aprila
pa prihaja k nam slikarka in ilustratorka
Marjanca Prelog, ki jo poznamo po knjižnih ilustracijah. Tudi v drugi polovici
leta bomo poskrbeli, da bodo knjižnične prostore bogatile kvalitetne in skrbno
pripravljene razstave.
Lepo povabljeni, da se vaš korak ustavi ob naših razstavah in da se udeležite
tudi spremljevalnih dogodkov ob njih.
Gabrijela Pirš

Obisk Narodne galerije z reševalci
Megakviza
Že lepo vrsto let z učenci in v sodelovanju z učitelji v knjižnici rešujemo
vseslovenski osnovnošolski MEGAkviz
in skušamo z njim otrokom, kolikor je v
naši – časovno vselej omejeni – moči, širiti obzorja preko meja začrtanih učnih
programov. V letošnjem šolskem letu je
celoten MEGAkviz posvečen slovenski
Narodni galeriji, ki je septembra 2018
obeležila 100. obletnico obstoja. Veseli nas, da smo to pomembno ustanovo
prav z reševanjem kviza na prijeten način približali osnovnošolskim otrokom,
med katerimi je marsikdo še ni poznal.
Še večji privilegij in nagrado pa smo občutili vsi skupaj – učitelji, knjižničarke, še
najbolj pa nagrajeni otroci sami, ko smo

jih za nagrado peljali na obisk Narodne
galerije, pred »žive umetnine«, za rep pa
smo ujeli tudi izjemno lepo razstavo naše
imenitne portretistke Ivane Kobilca. Naj
ta zapis služi pohvali vzornemu vedenju otrok na tokratnem nagradnem izletu
ter zahvali najprej učiteljicam, brez katerih tega lepega sodelovanja ne bi bilo, pa
tudi vsem trem ravnateljem – knjižnice
in obeh šol, laške in rimske, ki so podprli
našo željo, da otrokom pokažemo ta stoletni biser.
Barbara Rančigaj

Postani CAR/CARICA neskončnega
branja
Po lanskoletni uspešni izvedbi bomo
tudi letos pripravili bralno tekmovanje
Branje = neskončno potovanje. Tokrat
bomo k sodelovanju povabili učence
četrtih, petih in šestih razredov iz OŠ
Primoža Trubarja Laško in OŠ Antona
Aškerca Rimske Toplice.
Tekmovanje v glasnem branju je namenjeno spodbujanju branja med mladimi. Učenci, ki se bodo potegovali za laskavi naziv car/carica neskončnega branja,
bodo tekmovali znotraj posameznega
letnika (četrtošolci med sabo, petošolci
med sabo in šestošolci med sabo). Pred
komisijo, ki jo bomo sestavljale knjižničarke in učiteljice, bodo glasno prebrali
vsak dva odlomka in odgovorili na vprašanja o vsebini prebranega. Izbrali bomo
finaliste, ki se bodo v aprilu predstavili
v Knjižnici Laško na zaključni prireditvi
tekmovanja. Takrat bomo tudi izbrali
carje neskončnega branja, vsi finalisti
pa bodo nagrajeni z zanimivimi nagradami.
Hkrati s tekmovanjem začenjamo tudi
zbirati prijave na bralne urice Z branjem
do znanja. Učenci, ki imajo z branjem še
nekaj težav, se lahko ob predhodni prijavi v knjižnici udeležijo individualnih
bralnih uric s knjižničarko.

Večina otrok – reševalcev MEGAkviza je prvič prestopila prag Narodne galerije

25
Laski_Bilten_st70-2019_poSesutju_14.indd 25

12.2.2019 15:50:13

knjižnica

Finalna zaključna prireditev akcije Branje = neskončno potovanje l. 2018

Vsi učenci boste v šoli dobili prijavnice za tekmovanje in za bralne urice, ki
jih oddajte v Knjižnici Laško ali Knjižnici
Rimske Toplice.
Nestrpno se že veselimo, da bomo
dobili nove carje ali carice neskončnega branja - zavedamo se namreč, da motivacije, spodbude in podpore za branje
nikoli ni preveč!
Jerica Horjak

Pogled v leti 2018 in 2019 na
področju književnosti
1. decembra 2018 je minilo 100 let od
mnogo prezgodnje smrti pisatelja, esejista in politika Ivana Cankarja. Vlada
je leto razglasila za Cankarjevo leto in
imenovala častni odbor. Širom Slovenije
se je zvrstilo nešteto dogodkov (simpoziji, festival, razstave, gledališke predstave,
priložnostni film, predavanja, recital,
pogovorni večeri itd.). Ob jubileju je izšlo tudi nekaj del o Cankarju in njegovih
del na nov način.
Tudi v laški knjižnici smo Cankarja
»počastili« z vključitvijo njegovih del na
seznam bralne značke za odrasle, preda-

vanjem ddr. Igorja Grdine Ivan Cankar
in njegova dela ter predstavo Cankarjevih 12 ljubezni v izvedbi Dramske skupine Lux Theatrum.
Začetek leta pa je tudi priložnost, da se
ozremo na prejemnike prestižnih literarnih nagrad, katerih dela so bila opažena zaradi umetniške vrednosti.
Prešernovo nagrado za življenjsko
delo je prejel pesnik, dramatik, prevajalec in publicist Boris A. Novak za izjemen in prepoznaven ustvarjalni opus.
Njegov zahvalni govor na osrednji državni proslavi je bil eden izmed najbolj poetičnih, oblikovan iz niza verzov, ki so zaznamovali njegovo 40-letno umetniško
kariero in epsko delo Vrata nepovrata.
Ob slovenskih dnevih knjige smo pesniškega klasika, avtorja monumentalnega epa, ki sodi v sam vrh evropske poezije, gostili v knjižnici Laško.
Po rekordnem letu slovenskega romana (v letu 2017 jih je izšlo 172) je rekord
postavil tudi pisatelj, dramatik in esejist
Drago Jančar. Z romanom In ljubezen
tudi je že četrtič prepričal kresnikovo žirijo, kar je največ med vsemi nagrajenci
doslej. Rožančevo nagrado za najboljšo

Kulturni praznik v naši knjižnici
Slovenski kulturni praznik je vsako leto priložnost, ki jo razumemo tudi kot poslanstvo knjižnice, da medse povabimo gosta,

esejistično zbirko je prejel Jasmin B. Frelih za zbirko Bleda svoboda. Društvo slovenskih pisateljev je Jenkovo nagrado za
najboljšo pesniško zbirko minulih dveh
let podelilo Tonetu Škrjancu. Prejel jo
je za zbirko Dihaj. Na zadnji dan Slovenskega knjižnega sejma so razglasili tudi
knjigo leta. Komisija je izbrala pet nominirancev, zadnjo besedo pa so imeli obiskovalci sejma – in odločili so v skladu s
Cankarjevim letom. Največ glasovalnih
lističev so namenili knjigi Ivan Cankar:
podobe iz življenja avtorjev Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića.
Koga pa se bomo spomnili v letu 2019?
Letos bo minilo 200 let od smrti pesnika, preroditelja in urednika prve slovenske revije Lublanske novice Valentina
Vodnika (do konca februarja je razstava o njem in njegovem delu v Knjižnici
Radeče, v drugi polovici leta pa jo bomo
pripravili tudi v laški knjižnici) ter barona Žige Zoisa, razsvetljenca, mecena in
mineraloga. V februarju je minilo 170 let
od smrti Franceta Prešerna, ki še danes
velja za največjega slovenskega pesnika.
Pred 150 leti pa je umrl pesnik Simon
Jenko, ki je pisal predvsem domoljubno
in ljubezensko poezijo. Obeležili bomo
100-letnico rojstva pisateljice, prevajalke in prejemnice Župančičeve nagrade
Mimi Malenšek.
Na našem območju pa bomo z razstavo in predavanjem še posebno pozornost
namenili 200-letnici rojstva zgodovinarja
in kronista Ignacija Orožna ter akademiku, častnemu občanu občine Laško dddr.
Jožetu Mačku, ki bo jeseni slavil 90 let.
Gabrijela Pirš

ki je pomemben na slovenskem kulturnem, največkrat literarnem, področju. Letos smo se odločili, da se neposredno posvetimo Francetu Prešernu, za kar je bilo odlično izhodišče sodelovanje z Glasbeno šolo Laško–Radeče. Prof. Izidor Kokovnik je
namreč s svojimi učenci harmonike Anžetom Kandučem, Enejem Romihom in Mihom Škorjo za izvedbo pripravil Povodnega moža – glasbo po notah skladatelja Vitje Avseca, ki je Prešernovo balado uglasbil. Tako so jo mladi harmonikarji krstno
zaigrali prav na prireditvi v naši knjižnici pred kulturnim praznikom, uglasbeno pa je vrhunsko dopolnjevala izjemna recitacija Marije Lipovšek Schuller, lanske Aškerčeve nagrajenke.
Drugi del večera so bogato dopolnili naši bralci, ki so na glas
brali iz Prešernovih Poezij – in s svojimi doživetimi interpretacijami prispevali svoj kamenček v mozaik prireditve, s katero
smo obiskovalci od najmlajših do malo starejših napolnili pretesen prireditveni prostor in pokazali, da je Prešeren med nami
še kako živ.
Barbara Rančigaj

26
Laski_Bilten_st70-2019_poSesutju_14.indd 26

12.2.2019 15:50:14

intervju

Intervju s kuharjem Markom Pavčnikom,
lastnikom restavracije Pavus
Marko Pavčnik (1980) izhaja iz Povčenega. Svojo profesionalno pot kuharja
je začel kot praktikant na Gradu Tabor
Laško. Že zelo mlad je postal šef kuhinje
v Dvorcu Impoljca, nadaljeval pa v Alminem domu na Svetini, v hotelu Žonta
v Šentjurju in v hotelu Evropa v Celju.
Njegovo ustvarjalnost in uspeh odlikuje kar nekaj zlatih in srebrnih odličij
na tekmovanjih Gostinsko-turističnega
zbora Slovenije, pa tudi lepi rezultati in
uspehi s Slovensko kuharsko reprezentanco. Svojo pot uspešno nadaljuje na
Gradu Tabor Laško, kjer skupaj z ženo
Katjo od leta 2011 vodi lastno restavracijo sodobne slovenske kulinarike, Pavus. Z družino živi v Laškem. Na večeru
v Knjižnici Laško se je z njim pogovarjal
Matej Jazbinšek.

Kdo pa sicer obiskuje tečaje in kaj se
sodelujoči na njih naučijo?
Udeleženci so iz vse Slovenije, veliko je moških. Imamo različne tematike.
Edini pogoj za udeležbo je, da gre človek
v kuhinjo rad – če ne, mu ne moremo
pomagati. Kdor pa to počne rad, mu pokažemo, kako kaj narediti bistveno lažje,
poznamo veliko trikov. Ni pomemben
konkreten recept, ampak kaj se na tečaju
naučiš glede razmišljanja o delu v kuhinji, kako se kuha, kako peče, kakšne so
prave temperature. Pomembno je znanje
tehnik.
Kakšen mesec je januar za gostince,
kuharje?
December je vrhunec dogajanja, v januarju pa se vse nekoliko umiri. Jaz
počnem še druge stvari poleg vodenja
restavracije in dela v kuhinji. Izvajam izobraževanja za različne naročnike, udeležujem se kongresov, obiščem kakšnega
kolega, dobivam nove ideje, načrtujem
prihodnje aktivnosti. Moj koledar je januarja precej poln. Ko pa je obisk v restavraciji velik, pa sem praviloma v kuhinji.
Te je za poklic kuharja navdušil kdo
od bližnjih?

Marko, danes bova precej govorila o
vrhunski kulinariki. Tema enega tvojih
prihodnjih tečajev v restavraciji, ki jih
redno pripravljaš, pa bo »Moja domača
kuhna«. Slišati je zanimivo.
Gre za dve različni stvari, ki se na tem
tečaju prepletata, na neki način pa sta si
tudi podobni. Ideja za ta tečaj izvira v pogostem vprašanju, kaj naj danes skuham.
Moji tečaji so namenjeni amaterjem.
Jedi, kakršne sicer nudimo na gradu, na
tečajih ne pripravljamo, ker so postopki
preveč zapleteni, dolgotrajni, zahtevajo
aparature. Sicer pa je moja vsakodnevna
prehrana povsem običajna – testenine,
rižote, solate – enostavna hrana. Hrana,
ki jo ponujamo na gradu, ni za vsak dan.
Okusi so preveč intenzivni, sestavine so
zahtevne. To je hrana za priložnost, ko
malo nagradimo sami sebe.

Doma nisem kaj posebej kuhal. Idejo, da bi bil kuhar, sem dobil v 6. razredu
osnovne šole. Potem sem se vpisal na srednjo gostinsko šolo v Zagorje. Praktično
delo sem začel na gradu v Laškem, ko sem
bil star 15 let. Moj prvi dan je bil eden
najslabših v življenju. Od doma sem šel
z mopedom v strašnem nalivu. Po manj
kot kilometru mi je počila guma. Opcija, da ne grem na grad, zame ni obstajala. Ko mi je vendarle uspelo priti tja, sem
prvič vstopil v profesionalno kuhinjo.
Tam sta me čakala dva ogromna kupa
rib, ki jih pred tem sploh še nisem videl:
orade, brancini, kovači, škarpene. To ni
enostavno čistiti, imajo polno bodic, konec dneva sem imel povsem popraskane
roke.
Pa si takrat pomislil, da tega ne bi počel, da bi opustil misel postati kuhar?
Ne vem več, kaj mi je takrat rojilo po
glavni. Očitno sem vztrajal. Sem pa še
enkrat kasneje želel pustiti ta poklic. Naredil sem izpit za šoferja tovornjaka. Imel
sem namreč službo, kjer res nisem bil zadovoljen, vsak dan sem kuhal eno in isto,
in tega nisem več želel. Potem sem dobil službo na Impoljci, moja poklicna pot

je začela iti navzgor, tovornjaka pa nikoli nisem vozil. Vedno pa izpostavim pomen tega, da sem začel delati na gradu, ta
je bil kalilnica za veliko dobrih kuharjev.
Že pred skoraj 30 leti je bila to vrhunska
kuhinja.
Delal si na različnih delovnih mestih
v različnih okoljih in si pridobil raznovrstne izkušnje. Leta 2011 pa si odprl svojo
restavracijo.
Pri mladih kuharjih je običajno, da se
službe hitro menjujejo, pet let na enem
mestu je že skoraj preveč. Tako dobivaš
znanje, izkušnje, tudi negativne – česa ne
smeš početi. Potem pa se želiš umiriti.
Odločitev za oživitev gradu je bila težka,
veliko najemnikov se je menjalo, nismo
bili prepričani, da nam bo uspelo. Sledilo je ogromno garanja do otvoritve 14.
aprila 2011. Nato pa se je pravo delo šele
začelo. Imeli smo tudi težave s kadrom,
gostov sprva ni bilo. Prvo leto je bilo res
zahtevno, zelo stresno, česa takšnega si
ne bi več želel ponoviti. A smo preživeli
in stvari danes funkcionirajo dobro.
V zadnjem obdobju je kulinarika postala izredno medijsko prepoznavna: kuharske knjige, revije, spletne strani, oddaje, resničnostni šovi, specializirani
TV-programi. Tudi ti si sodeloval v oddaji Gostilna išče šefa.
Takšne stvari so v redu, če gre za dobro produkcijo, dobrega kuharja. Obstaja
tudi veliko oddaj, ki jih ne bi smelo biti,
saj ne učijo pravega kuhanja, delajo napake. To me moti, saj je zame stroka izredno pomembna. Poleg tega se premalo
zavedamo, da je hrana nekaj, kar damo v
sebe, zato mora biti res kvalitetna. Imeti moramo dobre sestavine in poznati
pravilno pripravo hrane. Hrana smo mi.
To moramo poudarjati, dokler tega ne
bomo povsem ponotranjili. Še vedno so
namreč preveč polne gostilne, ki prodajajo nekvalitetno hrano, slabe sestavine
in velike porcije. Ljudem mora biti najpomembnejše, da dobijo za svoj denar
najboljše. Če k osveščanju v to smer pripomore vse našteto v vprašanju, je to dobrodošlo.
Po različnih kriterijih se uvrščaš med
10 najboljših slovenskih kuharjev. Bi
lahko izpostavil kakšno vašo skupno lastnost?
Vsem je zagotovo skupna strast – do
poklica, do hrane, do tega, da osrečimo
ljudi; želja po boljšem, po raziskovanju.
Mi ne hodimo v službo, mi živimo s kuhanjem. Vsak dan, vsaka pot je namenjena stikom, spoznavanju novega na tem
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področju, dopusti so povezani s hrano.
To je naš življenjski stil.
Kako spremljaš strokovno kulinarično
področje?
Najprej moraš ugotoviti, kaj ti je najbližje, saj so kuhinje po svetu, stili zelo
različni, vsaka ima svojo filozofijo. Potem svoji smeri slediš – na kongresih,
prek knjig, spleta. Avgusta lani sem bil
v Københavnu, kjer so na kongresu najboljši kuharji z vsega sveta. Ena izmed
glavnih tem je bila prihodnost našega
poklica. Na takšnih dogodkih pridobiš izkušnje, ideje, pogum za naprej. Ne
govori se več o hrani, o jedeh, ampak
predvsem o težavah, o nujnih izboljšavah. Zelo aktualno je vprašanje predolgega in prenapornega dela in posledično pomanjkanja kadrov. Veliko je govora
o skrbi za dobavitelje, za svoje okolje, o
tem, kako biti trajnosten. Vse to se pozna na krožniku, kjer dobijo naši gostje
poleg hrane celotno zgodbo.
Z restavracijo Pavus si vključen v mednarodno združenje JRE. Kakšne so koristi članstva?
Gre za združenje mladih gostincev,
ki jih druži strast. Ustanovljeno je bilo v
Franciji v 70. letih 20. st. in je zelo ugledno v evropskem prostoru, saj velja za
»čakalnico« na Michelinovo zvezdico.
Pogoj za vključitev vanj je, da si lastnik
restavracije in da je le-ta odprta že vsaj 5
let ter da si ocenjen v domačem in mednarodnem okolju. Če vse to izpolnjuješ,
lahko postaneš član, ampak le s povabilom članov združenja. Trenutno nas je iz
Slovenije vključenih 16 restavracij. Biti
član je pomembna mednarodna referenca, sploh za tuje goste. V sklopu JRE
greva s Katjo prihodnji teden na delovni
dopust, kuhat na Zanzibar. V Italiji smo
npr. kot poznavalci preizkušali vrhunska
olivna olja. Pomen tega je v izkušnjah,
novih poznanstvih, sodelovanjih, možnosti udeležbe na kongresih.
V kulinariko sodijo tudi različna tekmovanja, ocenjevanja. Bil si član slovenske kuharske reprezentance.
Reprezentanca ima svojega selektorja in treninge ter se udeležuje tekmovanj v tujini na zelo visokem nivoju. Gre
za pravo garanje, dela se tudi cele noči.
Reprezentanca zahteva veliko časa, zato
sem, ko sem šel na svoje, iz nje izstopil.
Tako so njeni člani večinoma mlajši ambiciozni kuharji, in to je super trening za
kasnejše ustvarjanje lastne zgodbe.
Kako poteka tvoj tipičen delovni dan?

Po zajtrku grem v nabavo ali nabirat
divjo hrano, nato pa v restavracijo. Ker
imam res dobro in utečeno ekipo, ki ji
lahko zaupam, začnem nekoliko kasneje, okrog 10., 11. ure. Na začetku Pavusa pa sem bil v restavraciji od 8. zjutraj
do 10. zvečer oz. do polnoči, in to vsak
delovni dan. Kakor koli, preden pridejo
gostje, mora biti že vse pripravljeno, juhe
in omake skuhane, nato se jedi sestavljajo skupaj. Ob določenih dnevih preizkušam, delam nove jedi, grem na teren.
Nove jedilne liste pomagam sestavljati
tudi drugim restavracijam. Skratka, delam ves dan. V dveh dneh, ko imamo zaprto, se čim bolj posvetim družini. Si pa
ob zdajšnji ekipi tudi med delovniki lahko kdaj privoščim kaj prostega časa.

je nekaj težav s kmetijami, ki niso dovolj
odzivne, ne pridelujejo vseh tistih sestavin, ki bi jih mi želeli. Pomembna je pot,
ki jo opravi hrana. Zelenjave s kakšne bližnje kmetije ali iz trgovine se sploh ne da
primerjati; domača je težka, kar jedel bi
jo lahko. Z uporabo lokalne hrane skrbiš
za svoje okolje, hrana pa je raznolika, slediš sezonam. Pozimi ne morem uporabljati bučk in paradižnika, če jih ni. Zdaj
je čas gomoljne zelenjave, kislega zelja,
repe. Pomlad se začne s šparglji, koprivami, lahko zelenjavo in tako naprej.

Odločitev izpred leta dni, da restavracijo zaprete ob nedeljah, je bila odmevna. Ste se odločili prav?

Pomembno je že vse od lokacije, ambienta, odnosa vseh zaposlenih, natakarjev,
do porcelana, kozarcev, izbora glasbe.
Tisti, ki ima v tujini optimalno poskrbljeno za vse, je tisti, ki ima Michelinovo zvezdico. Mi se poskušamo temu čim
bolj približati, delati čim manj napak,
hkrati pa ostati cenovno dostopni. Potem
pride na vrsto hrana, ki je seveda najbolj
pomembna, pa vino. Če je hrana res dobra, lahko oprostiš tudi kakšno drugo pomanjkljivost. V sami kuhinji pa sem velik
zagovornik kvalitete, za to pa moraš veliko znati.

To je bila super odločitev, zanjo pa sem
rabil veliko časa. Ob nedeljah pač ni prijetno delati, pa še sobote so zelo naporne. Dokončno me je k zaprtju spodbudil
mednarodni simpozij, na katerem je bilo
ogromno poudarka na skrbi zase in za
svojo ekipo tudi v smislu prostega časa,
zmanjševanja preobremenjenosti. Pavus
smo zaprli ob nedeljah in odprli ob torkih. Dejstvo je, da tudi drugi poklici delajo ob nedeljah, ampak gre bolj za dežurstva, mi – kot gostinci – pa smo delali
prav vsako nedeljo, od marca do novembra. In vsi zaposleni imamo otroke. Zdaj
smo v smislu družabnosti, nedeljskih aktivnosti postali bolj običajni ljudje. Veseli nas tudi, da ta odločitev ni negativno
vplivala na obisk restavracije.
Bi lahko na kratko strnil svojo kuharsko filozofijo?
Zelo sem se posvetil divji hrani, veliko
sodelujem z Darijem Cortesejem in Jankom Rodetom. V Sloveniji je to tudi tržna niša, saj se kot edina vrhunska restavracija tako na široko ukvarjamo z divjo
hrano. V svoj koncept veliko vključujem tudi azijsko kuhinjo, začimbe. Sicer
je francoska kuhinja zame temelj. Ko pa
sem imel priložnost biti na večerji skupaj
z enim vrhunskih kuharjev v svetovnem
merilu, mi je ta izdal »recept za uspeh«, ki
se ga res držim, in sicer: Bodi originalen,
pomembno je, da počneš to, kar si prepričan, da je tebi lastno, ne glede na trende.
Velik poudarek daješ tudi lokalnim sestavinam.
Drugače sploh ne gre. Človek je konec
koncev preživel zaradi lokalnih sestavin.
Zdaj se tega spet bolj zavedamo. Pri nas

Kaj še – poleg sestavin, zadovoljstva
vseh, ki delate, strasti, pravilnih kuharskih postopkov – je pomembno, da je jed
na krožniku čim bolj odlična?

Če bi lahko izpostavil, so ti katere jedi,
sestavine ljubše, kaj rajši kuhaš?
To se ves čas menjuje, so določena obdobja, ko je nekaj v ospredju. Čebula na
šest različnih načinov, na primer. Trenutno je v ospredju mojega zanimanja zelenjava, ne meso. Ker zelenjava ima večji potencial, je v kulinaričnem smislu še
precej neodkrita. Pri dobrem kosu mesa
jaz kot kuhar nimam veliko dela, tam je
svoje naredil že kmet. Meso moram le
zoreti in pravilno speči. Pri zelenjavi pa
moram tudi kot kuhar vložiti res veliko
dela.
Kaj je zate zdrava prehrana?
Sem zagovornik vsejedstva, uporabe
svinjske masti, masla, mesa, zelenjave.
Vsega naj bo v pravi meri. Zdrava hrana je tista, za katero vemo, kaj jemo, od
kje prihaja, da ni prepotovala vsega sveta. Vsi se lahko strinjamo, da je najboljša
solata z domačega vrta. Zdrava hrana je
npr. domača kisla repa, porova juha z domačega vrta. Pri prehrani pa je treba včasih grešiti, včasih pa se postiti.
(Celoten intervju je dostopen na www.
knjiznica-lasko.si.)
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DOMOZNANSKA KAMRA / album laškega
no šolo. Lokalni učitelj in duhovnik sta
kmalu prepoznala Orožnovo nadarjenost, zato so ga starši na njuno pobudo
poslali v šolo. Šolanje je nadaljeval v Celju, kjer je končal glavno šolo in se nato

ZGODBE IZ
DOMOZNANSKE KAMRE
Ignacij Orožen (1819-1900)
30. januarja 2019 je minilo 200 let od
rojstva zgodovinarja in duhovnika Ignacija Orožna. V letošnjem letu bomo v nadaljevanjih predstavili njegovo življenje
in delo.
Orožen je bil v svojem poklicnem življenju visok cerkveni dostojanstvenik in
stolni prošt tedanje lavantinske škofije.
V zasebnem življenju pa zgodovinar, ki
je večino svojega prostega časa namenil
raziskovanju zgodovine krajev, v katerih
je bodisi živel bodisi služboval. Današnja
strokovna javnost ga pozna predvsem kot
pisca lokalno zelo pomembnih zgodovinskih del, kot sta Celska kronika (1854)
in Zgodovina lavatinske škofije (Das Bisthum und die Diözese Lavant), ki je v
osmih zvezkih izšla v letih 1868–1893.
Slednje Orožen zaradi bolezni ni uspel
dokončati, a obstoječi zvezki za marsikateri kraj še danes, več kot stoletje po izidu, predstavljalo najobširnejše obstoječe
zgodovinsko delo.
Ignacij Orožen se je rodil 30. januarja 1819 v Laškem kot najstarejši sin meščana in trgovca Ignaca Orožna in njegove žene Marije, roj. Ramšak. V rojstnem
kraju je obiskoval trirazredno osnov-

Alenka Hren Medved,
Osrednja knjižnica Celje

Povabilo na ogled razstave in predavanje Alenke Hren Medved, avtorice razstave.
Osrednja knjižnica Celje
Razstava bo na ogled v drugem nadstropju knjižnice do 28. februarja 2019.
Knjižnica Laško
Razstava bo na ogled od 4. do 30. marca 2019.
Predavanje bo v torek, 12. marca 2019, ob 19. uri.

Laško leta 1856 (Osrednja knjižnica Celje)
Ignacij Orožen (Pokrajinski arhiv Maribor)

Celje leta 1856 (Osrednja knjižnica Celje)

Album Laškega
Naša mama – Potočnikova Rezika
Če se napotite vzhodno od Laškega,
pridete do vasi Tevče. Tam živi Terezija
Zupanc, po domače Potočnikova Rezika. V tej vasi se je leta 1927 rodila v
družino, kjer je bilo razen denarja vsega
obilo: otrok, dela, veselja, skrbi, ljubezni, še največ pa petja. K njemu je otroke
spodbujala njihova mati, ki je bila velika zakladnica ljudskega petja.
Mama Rezika je že kot desetletna deklica začela prepevati v šentlenartskem
cerkvenem pevskem zboru, ki mu je ostala zvesta vse do današnjih dni. Skupaj s prijateljicama Slavico Medved in
Zefiko Krašovec je z veseljem hodila na

vpisal na gimnazijo, ki jo je končal leta
1837.
Se nadaljuje.

Terezija Zupanc, rojena Potočnik; fotografija je bila
posneta med letoma 1947 in 1950

Naslovna stran zadnjega Orožnovega dela Kačičev –
Orožnov rod, na kateri sta tudi fotografiji Ignacijevih
staršev Ignaca Orožna in Marije, roj. Ramšak (Osrednja knjižnica Celje)

vaje in ob nedeljah srčno prepevala pri
svetih mašah. Tudi naš ata Gabrijel je
bil pevec in tamburaš.
Petje in še enkrat petje ob različnih
priložnostih ali pa kar tako, je bilo pri
naši hiši vedno doma. In tako je še danes, ko mama ljubezen do petja deli s
svojimi vnuki in pravnuki. Da bi se ohranilo, kar je nosila v srcu vse življenje,
je na željo hčerke Gabrijele nekaj več
kot sto pesmi z roko zapisala v zvezek,
ki je lani kot knjiga s priloženo zgoščenko ugledal luč sveta.
Pesmarica Jaz pa brez pesmi živeti
ne morem, ki pomeni dokument nekega obdobja na področju ohranjanja pesemskega izročila, je bila v laški
knjižnici predstavljena 25. januarja.
O Terezijini ljubezni in skrbi za ohra-
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nitev tradicije ljudskega petja sta nam
spregovorila njena hčerka Gabrijela
Lavrinc in fotograf Herman Čater, ki je
poskrbel za knjižno izdajo. Značilnosti
rokopisnih pesmaric in pomen ljudskega petja pa nam je orisala dr. Marjeta
Pisk. Poslušalci so občudovali, s kakšno
srčnostjo sta Terezija in Gabrijela ubrano zapeli pesmi. Ob koncu večera pa
so se jima pridružili tudi Ljudski pevci
Šentlenartčani.

Pesmi Stoji, stoji ta beli grad, Marija
z Ogrskega gre in Saki petek jutr, ki so
bile pred leti posnete pri nas, so vključene tudi v knjigo in zgoščenko Sto
slovenskih ljudskih pesmi. Urednica
Jasna Vidakovič, muzikologinja ter avtorica radijskih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi, je zapisala, da so
»glasovi Potočnikovih mehki in temno
ubrani. Kadar se je sedem Potočnikovih
otrok zbralo na skupnih praznovanjih

ali ob drugih priložnostih, se je vedno
oglasila pesem. Nič čudnega, da se je v
tem pevskem gnezdu ohranila marsikatera starodavna zvočna pripoved.«
Marija Zupanc
Fotografija je last Marije Zupanc.
Rubriko pripravlja Knjižnica Laško.
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije

KULTURNI UTRIP V
JURKLOŠTRU V LETU
2018
V Kulturnem društvu Jurklošter se
trudimo, da kulturni utrip ne zamre, saj
smo precej oddaljeni od ostalih dogajanj
in zato poskušamo kulturo čim bolj približati domačinom.
Za to se trudijo člani moškega pevskega zbora, ki so bolj osredotočeni na
ljudsko petje in se imenujejo Florjanovci,
vodi pa jih Gašper Palčnik. So brez pevovodje in si pomagajo sami. Kljub temu
imajo veliko nastopov, saj so v lanskem
januarju zapeli na prireditvi ob prevzemu defibrilatorja, organizirali in izvedli so obisk s petjem po domovih na tradicionalni prireditvi Florjanjevanje, peli
so na otvoritvi spominskega obeležja na
Njivcah, na koncertu Fantov z vseh hribov, gostovali so pri KD Rimljan in se
udeležili Martinovanja v Laškem. Skupaj s folklorno skupino, ki tudi zastopa
naš kraj na domala vseh krajevnih prireditvah in še izven kraja, so popestrili
dogajanje na srečanju upokojencev, na
krajevnem prazniku, Hubertovi maši na
Trojici, v Zidanem Mostu pa so sodelovali na prireditvi Na sotočju dobrega.
Sama folklorna skupina je nastopala še v
Laškem na srečanju upokojencev iz Vojnika in se udeležila občinske folklorne
revije. Otroško folklorno skupino že skoraj tri desetletja v okviru šole vodi Darja
Horjak.
Dejavna je tudi etno skupina, ki skrbi,
da krajevni običaji ne utonejo v pozabo.
Tako smo se lani udeležili pustne povorke v Laškem in zmagali z etno masko Košute (krave), ki je značilna za naš kraj.
V kraju vsako leto obiščemo kar nekaj
domačij in predstavimo običaj pokopa
pusta. Sodelovali smo tudi na prireditvi Pivo in cvetje, tako v prikazu Laško
se predstavi kot na povorki Pivo in cvet-

je ter v jeseni sodelovali na Matevževem
sejmu. Udeležili smo se tudi prikaza košnje na Lisci in obujali stare običaje s kožuhanjem pri Bevc. Za delo na področju
etno dejavnosti smo lani prejeli Zlatega
možnarja.
Poleg navedenega deluje še dramska
skupina, ki se je vključila v program skupaj z ostalimi skupinami, ko smo z združenimi močmi izvedli Kulturni večer,
prireditev Marca praznujemo in sodelovali na Martinovanju v Laškem.
Organizirali in izvedli smo še 11. koncert Jurkloštrskih pevcev in godcev v
okviru projekta Teden ljubiteljske kulture. Zadnji naš projekt v letu pa je Božiček, ko smo organizirali ogled gledališke
predstave in obdarovanje za otroke od 1.
do 10. leta z območja celotne KS Jurklošter.
Vsako leto sodelujemo tudi v krajevni
čistilni akciji.
Krajevne prireditve niso namenjene zgolj poslušanju in ogledu programa,

ampak so pomembne tudi zaradi samega druženja. Po končanih prireditvah
zato pogosto pripravimo prigrizke s pijačo za vse obiskovalce, saj si želimo, da
se krajani med seboj družimo, malo poklepetamo, izmenjamo mnenja in tako
obogatimo naše sobivanje. Za prigrizke
poskrbijo kar naše gospodinje, seveda pa
nas s svojimi dobrotami še vedno najbolj
razvaja Marica Vrečko.
Mnoge naše prireditve so postale tradicionalne in želimo si, da bi bile tudi v
prihodnje dobro ali še bolj obiskane, saj
jih pripravljamo za vse krajane. V ta namen bomo tudi v bodoče vsa krajevna
gospodinjstva obveščali z letaki, ki jih
bodo prejeli po pošti.
Prvi naš dogodek bo v soboto, 16. 2.
2019, ob 19.00, ko ste vsi prisrčno vabljeni v dvorano Kartuzijske pristave na koncert MPZ Florjanovci, hkrati pa bomo
obeležili kulturni praznik.
KD Prežihov Voranc Jurklošter
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V JURKLOŠTRU JE
BILO VESELO
Čeprav smo polni energije in z
novimi načrti zakorakali v novo
leto, se še vedno radi spomnimo
praznikov, predvsem nedelje, 23.
12. 2018, ko nas je v Kartuzijski pristavi obiskal Božiček. Malo manj
kot 70 malčkov je željno pričakalo
dobrega moža, ki že 27 let razveseljuje mlade in tudi malo manj
mlade s svojim obiskom. Tudi letos nas je v dogajanje popeljalo gledališče Pravljičarna in igrica, ki je še stopnjevala pričakovanje. Za popolno predstavo
je manjkala samo snežna belina, zato so
konjički dobrega moža in darila pripeljali z vozom, namesto s sanmi. Otrok to ni
motilo, saj so ob pogledu na darila pozabili na zimo, Božičku so peli in mu tudi
zaupljivo splezali v naročje. Zadovoljni

so odhajali z velikimi vrečami, saj
je imel Božiček kar nekaj zvestih
pomočnikov: BS tisk Urbana Senice, Thermano, Prevoze oseb Gračner, Gradbeno mehanizacijo Hercog, Tajfun Planino, Parlament bar
Primoža Vrečka, Falter gozdarstvo
Marka Lesičarja, GMI, Gozdarske
storitve Vinka Kozmusa, Kaltenfelt
Mitje Veršiča, EEA Medved, Milana Volavška, Štore Steel, Turistično
agencijo Mitje Moškotevca, glavna donatorja pa sta bila ponovno
Občina Laško in KS Jurklošter. Kot
vsa leta do zdaj, pa je levji delež pomoči
opravila gospa Darja Horjak.
Vsem pomočnikom se iskreno zahvaljujem in si želim, da bomo tudi v tem letu
sodelovali.
Za KD Jurklošter:
Magdalena Stopinšek
Foto: Andraž Špan

KD RIMLJAN – MINILO JE LETO
2018
V Rimskih Toplicah smo združili moči in pokazali, da v slogi
je moč.
V petek, 28. 12. 2018, ob 18. uri, smo imeli prireditev v slovo od starega leta, katero smo poimenovali Minilo je leto 2018.
Člani društva KD Rimljan smo povabili k sodelovanju vsa
društva v kraju ter pevske skupine in uspel je lep glasbeni večer.
Tako so prireditev začeli otroci Vrtca Ostržek, sodelovali so
tudi Mešani pevski zbor KD Antona Aškerca, Cerkveni otroški veroučni pevski zbor, duet Sara Požin in Saška Nemec, Trio
Rožej - Monika, Luka in Matija, Stari časi, Moški pevski zbor iz
Šmiklavža, Cerkveni mešani pevski zbor, Nika in Dominik Senica ter Rimski ljudski pevci in godci.
Prireditev je povezovala Štefanija Pavčnik. Naše navzoče pa
so pozdravili predsednik KD Rimljan Daniel Pavčnik, župan
Občine Laško Franc Zdolšek, predsednik KS Rimske Toplice
Matjaž Knez ter podžupan Občine Laško Jože Senica. Vsi so izrazili lepe želje v novemu letu 2019.

30. MIKLAVŽEVANJE V
RIMSKIH TOPLICAH
V Rimskih Toplicah smo Člani KD Rimljan že 30. pripravili prireditev s prihodom svetnika Sv. Miklavža, ki je prišel s
svojim spremstvom, z angelčki in parklji.
Prireditev je bila v sredo, 5. 12. 2018, v
parku pri Drakslerjevih v Šmarjeti, z začetkom po sveti maši. Program je povezovala Štefanija Pavčnik. Najprej je bilo
predstavljeno življenje Sv. Miklavža, nato
pa je njegov prihod spremljal prečudovit

Prireditev smo zaokrožili s kozarčkom soka, penine in dobrimi prigrizki.
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in upamo, da bomo s
skupnimi močmi v kraju poskrbeli za lep razvoj Rimskih Toplic.
Vsem pa srečno, zdravo in uspehov polno novo leto 2019.
Štefanija Pavčnik

ognjemet, ki je razsvetlil nebo, saj smo
praznovali 30. obletnico prireditve v našem kraju.
Prireditev je bila zelo lepo obiskana,
saj smo obdarili 130 otrok, ki so jih spremljali starši, dedki in babice. Zahvaljujem se vsem članom KD Rimljan in vsem
podjetjem, društvom in posameznikom
za nesebično pomoč, saj so z vašo pomočjo zaigrala otroška srca in nasmehi
na obrazih.
Daniel Pavčnik,
predsednik KD Rimljan
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Štefanovo v
Šentrupertu
Kulturno umetniško društvo Šentrupert že vrsto let ob dnevu samostojnosti in enotnosti pripravlja prireditev s
kulturnim programom, ki je namenjena
povezovanju in druženju krajanov v teh
med-prazničnih dneh.
Organizatorji prireditve povabimo k
sodelovanju društva, skupine, pa tudi
posameznike, ki so dejavni na kulturnem
področju krajevne skupnosti Šentrupert.
Tako je v programu poleg domačega društva in KD Mala Breza sodelovalo lepo število krajanov, med njimi veliko
mladih, ki so dokazali, da glasba in pesem v Šentrupertu ne bo izumrla.

Potičke in darila za
vse otroke v
Zidanem Mostu
Mladinska skupina gledališčnikov
Kulturnega društva svoboda Zidani Most
je tudi ob zaključku leta 2018 pripravila
igrico za najmlajše. Tokrat je Nika Jazbec
pravljico Guilliana Ferrija Božične potičke za vse priredila in režirala. In kaj se je
zgodilo v mali vasi, kjer so za božič vedno spekli prav posebne potičke? Čez noč
so izginile, v snegu pa so čudne sledi vodile v gozd, kjer se je z njimi nekdo prav
sladko oblizoval. No, na koncu se je vse

Večer so nam tudi tokrat popestrili gostje. Iz sosednje občine Šentjur so prišli
člani ansambla Pik, ki so se v naši družbi zadržali dolgo v noč. Veseli smo bili
obiskovalcev, ki so napolnili telovadnico
POŠ Šentrupert.
Kulturno umetniško društvo Šentrupert se vsem nastopajočim iskreno zah-

valjuje. Prav iskrena hvala Občini Laško,
Društvu ŠMOCL ter Krajevni skupnosti
Šentrupert za pomoč pri izvedbi prireditve.
Po prireditvi je sledilo prijetno druženje, ki smo ga zaključili z željo, da se čez
leto dni ponovno srečamo.
KUD Šentrupert

srečno izteklo, kot se za dobro pravljico
tudi spodobi.
Nastopajoči Mihaela Cigole, Nuša
Kališnik, Tina Šmerc, Matej Mekše,
Gašper Mekše, Urban Mekše in Rok
Hudoklin so na koncu s pomočjo polne
dvorane otrok priklicali Dedka Mraza, ki

mu je družbo delal tudi Božiček. Delila
sta bombone in jih prijazno ogovarjala,
še zapeti so morali. Seveda sta jih bogato obdarila, in to prav vse otroke iz Krajevne skupnosti Zidani Most v starosti
od enega do desetih let. Zahvaljujemo se
pokroviteljem: Rafael gradbena dejavnost iz Sevnice, Baron international in
M&M international iz Radeč, Lafarge
Cement iz Trbovelj, Krajevna skupnost
Zidani Most, Birgit svetovanje in ESIKS
svetovalni center z Dola pri Hrastniku
ter Moniki Zupanc. Zahvala tudi PGD
Zidani Most, katerega člani so poskrbeli
za varnost obiskovalcev.
Jolanda Gobec

MIKLAVŽEV KONCERT MePZ SPEV ZIDANI MOST
Dogodke v veselem decembru 2018 je
MePZ obeležil z Miklavževim koncertom
na domačem odru Doma Svobode Zidani Most. Program koncerta je bil v treh
sklopih. Začeli smo s pesmijo Od tam,
kjer sem doma in z njo povedali, da smo
ponosni na domači kraj. Nato smo nadaljevali s krajšo spevoigro SRCE GOVORI: srce ne dela le tik-tak, srce ustavi ti
korak, srce pove kaj prav je al‘ pa ne, srce
povezuje, ločuje, zbližuje… S spevoigro
smo obudili ljudske pesmi in običaje, ki
govorijo o spletkah ljubezni med fantom
in dekletom.
V drugem delu so se nam predstavili
prijatelji iz Šmartnega pri Litiji - TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO. Ponosni smo, da se je lahko na koncertu
slišalo in videlo nekaj novega v našem

kraju. Predstavili so nam instrumente njihovega orkestra, tamburice, še bolj
kot to pa nas je očaralo igranje orkestra
in poslušanje glasbenega programa, ki
je zajemal božične, klasične, originalne
tamburaške ter narodno zabavne pesmi.
Za zaključek njihovega programa smo na
oder prišli še MePZ SPEV in zapeli skupaj s tamburaši. Za nas je bila to zanimiva izkušnja. Po koncertu je padla odločitev, da se še srečamo in skupaj zapojemo
ter zaigramo, saj kot sta dejali zborovodji,
nam ni šlo slabo.
V našem zboru ne skrivamo, da smo
ljubitelji narodno zabavne glasbe, zato
smo se odločili, da en del koncerta posvetimo velikanu slovenske narodno zabavne glasbe in mojstru diatonične harmonike Lojzetu Slaku. Spomin nanj bo

za vedno ostal skozi pesmi, kot sta Čebelar in v Dolini tihi… V spomin na njegovo ustvarjanje smo zapeli 13 njegovih pesmi. Pesmi so še lepše zvenele, ker
nas je na diatonični harmoniki spremljal
naš prijatelj in velik oboževalec Slakovih
melodij, Pavel Senica, na kitari pa Lovro
Ključevšek.
Program 9. Miklavževega koncerta
MePZ Spev z gosti je bil letos res obsežen, vendar ste nam obiskovalci dokazali, da radi poslušate slovensko pesem in
to nam daje energijo za naše ustvarjanje.
Hvala za vaš obisk!
Novo leto se je že začelo in mi že
ustvarjamo nov program. Že sedaj vas,
da se nam pridružite na naših prireditvah
v letu 2019.
Damjana Ključevšek,
predsednica MePZ Spev
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SOZVOČENJA – POD NOSOM SE
OBRIŠI
17. november 2018 bo za vedno zapisan v naših srcih. Takrat
je bil poplačan ves naš trud, vsaka vaja, vsak nastop in tudi vsaka moja »huda« beseda kot zborovodkinje Mešanega pevskega
zbora Spev Zidani Most.
Vsaki dve leti se odvija regijsko tematsko tekmovanje Sozvočenja, katerega namen je spodbuditi zborovodje in snovalce
programov, kako na čimbolj zanimiv način povezati različne
pesmi (ljudske, umetne, priredbe) v neko temo, celoto. Naš zbor
je bil za to tekmovanje predlagan na Občinski reviji v Radečah
maja 2018. Kot zborovodkinjo me je bilo sprva strah, ali imamo dovolj repertoarja, da bi lahko sestavili zanimivo temo za
strokovne ocenjevalce. Pri tem sem morala upoštevati tudi to,
da moji pevci niso vsi profesionalni pevci in da to počnejo zaradi veselja do petja. Ker je bila želja ogromna, smo hitro staknili
glave skupaj, pobrskali po svojem arhivu in posebej za to priložnost je nastala kratka spevoigra. Naša tema je bila Pod nosom se
obriši, v katero smo vpletli Gobčevo pesem Dekletom (besedilo
F. Prešeren), Adamičevo pesem Fantu (besedilo I. Resman), priredbo ljudskih pesmi Jaz sem si pa nekaj zmislil in Pod nosom
se obriši, Krekovo priredbo Dečva moja je foušarca in Kernjakovo priredbo O, ti preburna ženska stvar.

Orošeno oko Slovencev v Šibeniku
Lepo zapeta pesem vedno najde uho, da ji prisluhe. In če zapoješ Slovencem, živečim v tujini, je odziv na domačo pesem še
toliko bolj čustven. In ravno to se je zgodilo lansko jesen, ko je
pri Društvu dr. France Prešeren Šibenik gostoval mešani pevski zbor Spev iz Zidanega Mosta pod vodstvom zborovodkinje Jasne Ferme. V majhnih društvenih prostorih se je nagnetlo
lepo število rojakov, ki so hvaležni za vsak obisk iz domovine.

Tekmovanje se je odvijalo kulturnem domu v Radljah ob
Dravi. Sodelovali smo zbori iz regije, od Celja do Koroške.
Med nastopom smo se zbori med seboj poslušali in tako dobili
kakšno idejo za delo vnaprej. Vsakemu tekmovanju sledi uradna razglasitev. Strokovna ocenjevalka Tadeja Vulc je čestitala vsem sodelujočim zborom, kajti vsak, ki pride na to tekmovanje, je že dosegel neko stopničko višje v svojem ustvarjanju
in nas pohvalila, da zelo dobro negujemo slovensko ljudsko ter
umetno pesem. Naš zbor je prejel priznanje za sodelovanje, na
kar smo zelo ponosni in nam služi kot dokaz, da delamo dobro
in da se je vredno truditi še naprej. Nikoli ne reci nikoli, mogoče
nam pa čez dve leti uspe doseči kakšno nagrado več.
Jasna Ferme, zborovodkinja MePZ Spev Zidani Most
Foto: Foto Anka
Spevovce je ponesla energija, ki jo je bilo čutiti v dvorani, tako
da petju kar ni bilo kraja. Da so si rojaki lažje predstavljali, od
kod Spev prihaja, so člani Kulturnega društva svoboda Zidani
Most predstavili kraj na sotočju Save in Savinje in njegovo zanimivo zgodovino, ki je povezana zlasti z železnico. Rojaki so prejeli v dar monografijo občine Laško in sliko Zidanega Mosta, ki
sta ju izročili predsednica društva Spev Damjana Ključevšek in
predsednica Kulturnega društva svoboda Mihaela Cigole.
Druženje se je zavleklo pozno v večer, saj so na koncu nastopajoči in občinstvo skupaj prepevali slovenske ljudske pesmi in
priljubljene dalmatinske napeve, da o plesanju ne govorimo. To
je bil večer emocij in pristnega veselja, večer trpkih in srečnih
življenjskih zgodb ter nostalgije.
Dvodnevni obisk Šibenika je bil za vse udeležence gostovanja lepo doživetje, pospremljeno s sončnim in zelo toplim oktobrskim vremenom, zato je nekaj najbolj pogumnih celo zaplavalo v morju. Obisk pri sosedih pa ni minil brez ogleda slapov
na reki Krki in etno vasi Pakovo Selo, kjer smo dobili lekcijo o
tem, kako se pišejo uspešne turistične zgodbe.
Jolanda Gobec

TANCI SE PRIPRAVLJAMO NA PRAZNOVANJE
40. OBLETNICE DELOVANJA
Pisalo se je leto 1979. Leto, ko je z aktivnim delovanjem pričelo naše kulturno društvo. Društvo je bilo pravzaprav
ustanovljeno že leto prej, ustanovitelji
pa so ga poimenovali po Antonu Tancu, pesniku, pisatelju, prevajalcu in publicistu iz Modriča pri Laškem.

V letošnjem letu tako Tanci obeležujemo svojo 40-letnico delovanja. Veseli
dogodek bomo obeležili s koncertom v
Kulturnem centru Laško, ki bo v soboto, 6. aprila.
Vse, ki ste bili kadarkoli del našega
društva, vabimo, da se nam ob tem ju-

bileju pridružite in zaplešete na našem
koncertu. Za informacije glede vaj kontaktirajte vaditelja Marino Pokleka oziroma Matjaža Turnška. Lahko pa pokličete tudi našega predsednika Matjaža
Gučka na tel. št. 041 290 922 ali nam
pišete preko Facebook strani.
Veselimo se srečanja z vami!
Jasmina Ferme
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SLAVJE OB
PREŠERNOVEM
ROJSTNEM DNEVU

smo v nadaljevanju prisluhnili pogovoru
Prešerna in njegovega prijatelja (Avgust
Aškerc in Matjaž Aškerc) o njegovi ljubezni do Primicove Julije in izvedeli, da
nikoli nista niti govorila.
Recitatorja Branko Dobravc in Marjeta Knez sta prikazala prav hudomušnega
Prešerna, Martin Pečnik pa nas je v Cankarjevem letu navdušil z njegovo himnično pesmijo o naši prelepi domovini.
Kako stroge so bile včasih mame, mlade
gospodične pa navihane, so nam v kratkem prizoru sporočile pevke Simona Posinek, Mateja Ben Ali in Vesna Filipovič.
Osrednji dogodek tega šarma je bila
železna cesta. Mladi baritonist Miha Železnik je svoji izbranki Mateji v pesmi in
besedi slikal, kaj vse bo ta cesta omogočila njemu in sodobnikom. Izkazale so
se tudi recitatorke Verena, Marija, Milena, Marjeta in Teja. A kot po navadi ob
krstu so vsi doma. Predstavo so pripravljali pevci MePZ iz Rimskih Toplic in za-

Marvin z novo
pesmijo Sestra Mija
Laška rock skupina Marvin je po nekaj
letih izdala novo pesem Sestra Mija. Besedilo govori o brezupnem zaljubljencu,
ki išče sto in en zdravstveni razlog, da se
vedno znova vrača k svoji najljubši medicinski sestri Miji, samo, da je lahko z
njo. Zafrkantsko besedilo je oblečeno v
zvočno kuliso novega vala, reggae-rocka
in popa. Pesem spremlja zabaven videospot, v katerem se med drugim pojavi tudi
gigantski klop in vbod z iglo. Pesem lahko poslušate na spletu:
• YouTube: Sestra Mija
• Facebook: Marvin
• Soundcloud: Marvin band

peli 2 pesmi; Rotarjevima dekletoma in
Pod oknom, pod vodstvom zborovodkinje Polone Tanšek Aškerc, ŽPZ pod vodstvom Vide Bukovac pa Dekletom in Po
jezeru. Primerne interpretacije in blagoglasje so nas navdušili. Z mogočnim
glasom nas je vabil v zgodbo o povodnem
možu Branko Dobravc. Avgust Aškerc je
prav sladkobno vabil Urško na ples (ples
v valove, česar se je Urška prepozno zavedala). Naša pevka Anica je Urško odlično predstavila. Šarm ne bi bil šarm,
če se zadeva ne bi šarmantno zaključila.
In za zaključek so z napitnico iz Traviate poskrbeli sopranistka Danijela Jeršič,
baritonist Branko Dobravc in oba zbora. Vse dogajanje je bogatila harmonika
Štefana Starovasnika. Poslušalci smo bili
nad zamislijo in izvedbo navdušeni. Zavedali smo se, da nas taka predstava lahko šarmira.
Ivica Kidrič, poslušalka iz Celja
in nekaj pevk iz Ljubečne
sem napisal da lahko imava otroke.
Je rekla da doktor danes počiva,
vse moje težave lahko sama urediva.
Ko snemala je EKG,
ji je narisalo »ljubim te«.
Za mojo bolezen je edina terapija
sestra Mija.

SESTRA MIJA
Vpisal sem se v čakalno vrsto,
da sem deležen bil njenih prstov.
Vprašalnik mi je dala v roke,

Žalostne slike v moji glavi,
njen nasmeh vse pozdravi.
Da dal sem ji nekaj res iz srca,
sem zavihal rokav za vbod ali dva.
Sem šel med klope ležat,
da je ona s pinceto in jaz brez gat.
Na soncu sem se cvrl cel dan,
da me je hladila njena dlan.

Foto: Boris Vrabec

5 lepih manjših plakatov v mestu je vabilo na scenski šarm „Popoldne pod Lipico“ v Kulturni center Laško. Prvič nekdo
vabi na šarm. Le kaj bo to? Da, če hočem
izvedeti, si moram predstavo ogledati. In
sem šla. Obiskovalcev ni bilo ravno veliko, a vsi radovedni kot jaz. In začelo se
je. Zadnja stena odra je prikazovala starodavni trg v mestu z veličastno lipo ob
strani Prešernove slike (prispevek Mateje in Marije). Z leve in desne strani odra
so prihajali pevci, opravljeni po modi
izpred 200 let in zapeli našo prelepo himno. Tudi mi v dvorani smo se jim pridružili, saj je himna od nas vseh, ki s Prešernom vred želimo sožitje med narodi.
V prelestnih oblačilih je stopila pred
pevce napovedovalka Tatjana Krauthaker, nas pozdravila in napovedala, kaj
vse so izvajalci društva Ženski pevski
zbor Laško, Mešani pevski zbor Rimske
Toplice in izvrstni gostje pripravili v počastitev rojstnega dne našega največjega
poeta. Alenka Klincov nas je v govoru z
besedami Otona Župančiča seznanila o
vsej bedi, hotenjih in željah našega velikana. Mateja Ben Ali in Lara Pelikan sta
malega poeta počastili s Schubertovo uspavanko, ki jo je poslušal v pravi zibiki.
Zala Ajdnik iz Rimskih Toplic je prisrčno
povedala pesmico Lipica. S pesmijo Stoji,
stoji Ljubljanca in plesom so pevci pričarali veselo razpoloženje pod lipco, kajti
namen scenaristke, zborovodkinje Vide
Bukovac je bil prikazati tudi veselejšo
plat Prešernovega pesnikovanja. Tako

Vse tablete vržem stran,
da pridem spet naslednji dan.
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Bobnarska skupina
Laško v novo leto
z novimi obrazi
Preteklo leto ste lahko na enem izmed družabnih omrežij opazili kar nekaj
»malo drugačnih«, hudomušnih, kratkih
videoposnetkov, ki so jih posneli člani
Bobnarske skupine Laško. Glavni namen
posnetkov je bilo iskanje novih, mladih
članov, ki bi skupaj z njimi delili veselje
do bobnanja ter postali del njihove skupine. Z avgustom so tako naši bobnarji v
svoje vrste sprejeli 6 novih članov ter za-

čeli z učenjem osnov bobnanja. Hkrati pa
so mesec pozneje vzpostavili še stik s tolkalskim oddelkom Glasbene šole Laško-Radeče in skupaj z njihovim mentorjem Benjaminom Kosom organizirali prvo tovrstno delavnico za otroke.
Delavnice se je udeležilo kar 19 učencev
Glasbene šole Laško-Radeče, kjer so se
naučili zaigrati 2 skladbi skupaj z Bobnarsko skupino Laško.
Kljub iskanju novih članov so bobnarji
vseeno našli čas za nastopanje tako doma
kot v tujini, uspelo pa jim je izpeljati celo
edinstveni projekt, saj so prva bobnarska skupina v Sloveniji, ki je zaigrala
skupaj z DJ-jem, na zdaj že tradicionalnih Migetalnicah v Laškem.
Ne glede na naporno preteklo leto so
fantje in dekleta že zavihali rokave, saj so
v mesecu januarju s svojim nastopom
spodbujali in navijali za slovenske deskarje na eni izmed tekem svetovnega
pokala, ki se je odvila na Rogli.

Laški godbeniki z zahvalo vsem, ki
ste pomagali pri izvedbi koncerta
Foto: Arhiv KD Laška pihalna godba

Foto: Jaka Teršek

žoret vsem, ki ste tako ali drugače pripomogli k izpeljavi koncerta. Hvala vsem,
ki ste donirali, saj brez vas ne bi zmogli
izpeljati tako dobrih in kvalitetnih koncertov. Godbeniki se skupaj z bobnarji
ter mažoretami v septembru namreč odpravljamo na drugi konec sveta, v Shanghai, kjer bomo nastopili na odmevnem
turističnem festivalu. Naša glasba ne
pozna meja. Vabljeni, da nas v takšnem
številu spremljate še naprej, mi pa se
bomo potrudili, da bomo svoje veselje do
ustvarjanja delili z vami.

Ob koncu velja velika zahvala s strani
Laških godbenikov, bobnarjev ter ma-

Tebi

Pešanje
Luna

V hribe šel bi rad,
pa te križ boli,
počel si to, ko bil si mlad,
sedaj ni volje ne moči.
Ženski spol imel si rad,
zdaj te srce boli,
minila tista je pomlad,
odnesla lepe je reči.
Pa vince pil si rad,
to delal si stoje,
pel in vriskal tja v mrak,
sedaj ga piješ le sede.
Potepal si se rad,
to vedno si počel,
od hiše pa do vrat,
si vandral ves vesel.

Foto: Boris Vrabec

Tine Šrot, Špela Juhart

Pa rib‘ce rad bi šel lovit,
pa črvičkov nimaš.
Naj gre vse v rit,
komaj enmal še migaš.
Stanko Gotar

Lunca bleda, kaj me gledaš,
ko zvečer ne morem spat,
al‘ zato, ko nikogar nimaš,
da bi dihal ti za vrat.

Na večer
V zatonu sonce
nebo bakreno riše.
Za njim prišla bo noč
In v pajčolan ogljen
odela hiše.
Objame me v tišini,
ko zasije v mesečini.
Zvezd nasuje na nebo,
kot bi pegasto bilo.
Prinese sanje:
Puhaste in sladke –
ljubke –
vendar kratke,
saj že sonce boža lice,
pod smaragdnim nebom,
žvrgolijo plahe ptice.
Hermina Palčnik

Lunca bleda, kaj se smeješ,
če nim am s kom se za igrat,
al‘ zato, ko nikogar nimaš,
da te pošlje zobe oprat.
Lunca bleda, zakaj odhajaš,
si delala mi kratko noč,
vesel bom, ko ti zopet prideš,
boš pri meni kot nekoč.
Prišlo bo sonce mesto tebe,
ogrelo moje bo srce,
obdržal samoto bom za sebe,
pozabil na težave vse.
Stanko Gotar

Kot gladka svila
drsijo po telesu
tvoje roke.
Ob tebi sem dekle,
a vendar čuvam najine
otroke.
Še vedno zrem
v oči ti sramežljivo,
čeprav telo se
drami poželjivo.
Tebi znak je
vsak moj gib,
z mano vzel paket
si mojih hib.
Poznaš me bolj,
kot poznam se jaz,
resnico ali laž
vse pove ti moj obraz.
In jaz kot vitica
oklepam ti telo,
kot mavrica,
ki se riše na nebo.
Vsak trenutek najin
rada skrila bi v dlani,
kaj zgodilo se bo jutri,
ob tebi strah me ni.
Hermina Palčnik
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BRILJANTNA MAŠA Z BRILJANTINO NA LAŠKEM ODRU
Intervju z Mašo Medved, glavno pevko novega slovenskega muzikala Briljantina, ki bo na svoji turneji po Sloveniji
24. februarja nastopila tudi na odru Kulturnega centra Laško
Vsem dobro poznan muzikal Briljantina, ki ga glede na
tematiko lahko postavimo v katerokoli srednjo šolo, je letos
ugledal luč tudi na slovenskih odrih. Briljantina, ki še danes
velja za najdlje predvajan muzikal v zgodovini ameriškega
Brodwaya, je delo avtorjev Jima Jacobsa in Warrena Caseya.
Muzikal z najstniško tematiko, ki opominja na dejstvo, da se
mladi vseh socialnih stažev skozi obdobje odraščanja in dozorevanja srečujejo s podobnimi problemi. Tokratno produkcijo je na oder postavil Jurij Franko, sicer bolj znan kot slovenski smučar, v zadnjem desetletju pa kot kreator različnih
muzikalov, kot so Mamma Mia! (2015), Moje pesmi moje sanje (2008) ter drugih. Nas pa je poleg predstave zanimala prav
posebna oseba, ki je svoja najstniška leta preživela v našem
malem mestu. Maša Medved, ki v muzikalu nastopa v glavni
vlogi najstnice Sandy, je muzikologinja, ki je z odliko zaključila magistrski študij Muzikologije na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Je ljubiteljica zborovske glasbe in muzikalov, zadnje
čase pa se posveča tudi gledališkemu uprizarjanju. Skupaj z
Mašo smo se pogovarjali o njenih glasbenih začetkih, pa tudi
o njeni pevski karieri ter prvi vlogi v muzikalu.

Res je, s Sandy sva si v marsikateri lastnosti zelo podobni še posebej, če pomislim nase v najstniških letih. Tisto, kar naju
najbolj povezuje, so zagotovo iskrenost, pravičnost in zaupljivost. Sem pa sama dosti bolj odločna oseba.
Poznamo te kot odlično pevko. Petje te spremlja že od malih
nog, saj si že kot deklica prepevala v Mladinskem zboru RTV
Slovenija, kasneje v Dekliškem in Mešanem pevskem zboru ljubljanske Akademije za glasbo ter v Študentskem zboru Filozofske fakultete. Nam lahko poveš, kako je Maša vzljubila petje,
kdo je tisti, ki te je navdušil?
Glasba je bila vedno del naše družine – že babica je prepevala in igrala harmoniko, oče je glasbenik in dirigent. Prav slednji
je tudi tisti, ki me je vpeljal v svet glasbe. Spomnim se, kako mi
je iz Frankfurta prinesel zeleno kitaro in me pri šestih letih vpisal v glasbeno šolo ter kasneje peljal na avdicijo za Mladinski
zbor RTV Slovenija. Ko sem izrazila željo po učenju solo petja, je takoj stopil v stik z Alenko Slokar Bajc, profesorico petja
na Glasbeni šoli Vič-Rudnik, za kar sem mu še danes hvaležna.
Alenka je namreč oseba, ki mi je res veliko pomagala - ne samo
pri razvoju pevskih sposobnosti, temveč tudi pri osebni rasti in
razvoju samozaupanja. Vseskozi sem prepevala tudi v različnih
zborovskih zasedbah in spletla mnogo prijateljskih vezi znotraj
glasbenega sveta.
Si tudi velika ljubiteljica muzikalov. Muzikal Briljantina je
poleg Fantoma iz opere, Čikaga, Mačk in še nekaterih drugih
eden najslavnejših muzikalov brodwayskih odrov. Kaj ta vloga
pomeni zate? Je to tvoja prva odmevnejša vloga v muzikalih?

Foto: Aljoša Gabor

Maša, pozdravljena. Kot pevko te imamo možnost spremljati na odrih s produkcijo Briljantine. Zaupaj nam, kako si postala Sandy oz. dobila glavno vlogo? Si se prijavila na avdicijo,
kakšni so tvoji vtisi, kako je vse skupaj potekalo?
Mineva natanko eno leto od tega, ko sem se prijavila na avdicijo za nov slovenski muzikal Briljantina. Dobila sem spodbudo
s strani prijateljev, vendar je bilo kljub temu potrebno kar nekaj
poguma, da sem poslala prijavo, saj se zavedam, da je v Sloveniji
ogromno odličnih in nadarjenih ustvarjalcev. To se je potrdilo
tudi na avdiciji, na katero se je prijavilo okoli 450 kandidatov.
Avdicija je potekala v treh izločitvenih krogih, kjer so nas preizkusili v petju, plesu in igri. Glede na to, da je bila to moja prva
avdicija na sploh, in da sem se nanjo prijavila brez kakršnih koli
pričakovanj, sem še toliko bolj vesela, da sem bila izbrana v ekipo muzikala. Najprej so mi sicer dodelili vlogo Rizzo, tekom
priprav in vaj pa se je režiser odločil, da me postavi v vlogo Sandy, ki si jo deliva s čudovito Sašo Lešnjek.
Predlagam, da kar preideva na tvojo vlogo Sandy. Takole na
prvi vtis bi dejali, da ti je vloga pisana na kožo. Kaj pa nam
lahko zaupaš ti, sta si Sandy in Maša na trenutke zelo podobni
ali celo enaki?

Briljantina je pravzaprav moja prva izkušnja iz sveta muzikalov in prav zato mi dejstvo, da sem lahko del te uspešne produkcije, res ogromno pomeni. Še posebej, ker se mi je zdelo pred
avdicijo skoraj nerealno, da bi me lahko v tej množici talentov
sploh opazili in sprejeli v ekipo. Zame je ta dosežek zelo pomembna osebna potrditev, predvsem pa izkušnja, pri kateri sem
pridobila veliko novega znanja in se je bom zagotovo spominjala vse življenje.
Briljantina se na odrih predstavlja s slovenskim besedilom,
ki ga je mojstrsko prevedel Tomaž Domicelj. Kako se kot poznavalka originalnega »teksta« navdušuješ nad poslovenjeno različico, ki jo vsi, ki so si predstavo že ogledali, pozdravljajo?
Mojstrsko. Pravi izraz si uporabila, saj ga namreč večkrat izrečemo tudi v Briljantini in smo se zaradi njega že veliko presmejali. Tomaž Domicelj je tako kot pri muzikalu Mamma Mia,
tudi tokrat opravil odlično delo pri prevodu in priredbi pesmi,
pri čemer pa ni upošteval le vsebinske ustreznosti, temveč je
poskrbel tudi za fonetično ujemanje slovenskega besedila z originalnim. Seveda pa gredo pohvale tudi Boštjanu Gorencu-Pižami, ki je v slovenščino prevedel vse igralske dialoge in jih začinil s pravšnjo mero komičnosti.
Letošnja Briljantina nam ponuja tudi vrhunsko zasedbo.
Kakšna je kemija na odru, kako se razumete kot ekipa?
Da imamo v zasedbi tudi priznane in izkušene igralce, je zagotovo še ena prednost, saj smo se lahko od njih veliko naučili.
Vedno so bili pripravljeni pomagati in deliti kakšen nasvet. Sicer
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Foto: Aljoša Gabor

pa znotraj celotne ekipe, tako med igralci
kot plesalci, vlada odlična energija! Naše
prve vaje so bile namenjene spoznavanju,
»teambuildingu« in izgradnji zaupanja
med igralci, kar je zagotovo pripomoglo,
da smo se skozi nadaljnji proces ustvarjanja muzikala, ko smo doživljali vzpone
in padce, se veliko nasmejali in kdaj tudi
jokali, še bolj povezali. Stkala so se prava
prijateljstva, rodile nove ljubezni. In zaradi tega občutka, ki ga doživimo vsakič,
ko stopimo skupaj na oder, sem hvaležna
za to izkušnjo in je ne bi zamenjala za nič
na svetu.
Tisti, ki so si predstavo že ogledali, poročajo o krasni energiji na odru, vsekakor
pa je za izgled ter samo predstavo potrebno poskrbeti tudi z brezhibnostjo plesnih
in pevskih vložkov, ki so zaradi dinamič-

nosti ogromen kondicijski zalogaj. Kako
so potekale priprave, vaje? Zagotovo je
bilo potrebnih tudi kar nekaj kondicijskih priprav. Si morda združevala petje
in šport tako, da si pela ob teku? (smeh)
No, ob teku ravno ne, na kolesu na
poti v službo pa večkrat. Naše kondicijske priprave so bile kar vaje same, zlasti
plesni treningi. Koreografije so namreč
precej zahtevne, še posebej, ker pri muzikalu ne gre samo za ples, temveč moraš
ob tem še peti in hkrati ohranjati karakter svoje igralske vloge. Da je končni izdelek zdaj tako »briljanten«, je bilo treba
vložiti res veliko truda in seveda časa, saj
smo imeli (pevske/plesne/igralske) vaje
skoraj vsak dan od februarja do junija.
Ampak smo se kljub vsem naporom na
vajah zelo zabavali.
Po kar nekaj mesecih vaj in številnih
opravljenih nastopih se nam bo Briljantina predstavila tudi v Laškem, in sicer
24. februarja v dvorani Kulturnega centra. Kot najstnica si kar nekaj vikendov
in poletij preživela v Laškem, kjer si si
morda nabrala tudi kakšno izkušnjo za
vlogo Sandy. Kako bo zate nastopiti, če
lahko tako rečem, pred domačo publiko?

Foto: Matevž Rudl

Ja, res je, veliko lepih trenutkov sem
doživela v Laškem. In najstniških ljubezni. Bila sem prepričana, da se bom, ko
odrastem, preselila v Laško. No, nikoli
ne veš. Danes se z veseljem vračam, kolikor mi to čas dopušča, ker je to moj drugi
dom. Prav zato se predstave v Kulturnem
centru Laško še toliko bolj veselim, saj je
nastop pred domačimi, prijatelji, znanci
nekaj najlepšega. Seveda bo zaradi domače publike prisotne tudi malo treme,
ampak vem, da bom zelo uživala.

Kakšni so načrti za prihodnost? Vemo,
da se poleg petja udejstvuješ tudi na gledaliških odrih, kjer deluješ kot članica
Šentjakobskega gledališča Ljubljana, trenutno v predstavi Dekameron režije Primoža Ekarta in O mrtvih samo dobro
v režiji Jaše Jamnika. Se nam še kakšen
muzikal v katerem boš nastopila?
Trenutno v Šentjakobskem gledališču
pripravljamo novo predstavo Branislava
Nušića Pokojnik, režiral pa jo je Gregor
Čušin. Sicer pa sem pred kratkim opravila avdicijo za nov muzikal, katerega premiera je predvidena konec oktobra. Kaj
dosti o tem zaenkrat še ne smem izdati,
se pa že zelo veselim, saj gre za odličen
in zanimiv projekt z izvrstno ustvarjalno
ekipo.
Na koncu velja povabilo na koncert,
kjer bomo Mašini Sandy lahko prisluhnili 24. februarja, ob 19. uri, v dvorani
Kulturnega centra Laško. Bi morda še
kaj dodala?
V imenu ekipe muzikala Briljantine
vas vabim, da preživite nedeljski večer v
naši družbi, ko vas bomo ob ritmih rokenrola popeljali v brezčasno zgodbo o prijateljstvu, ljubezni, odraščanju, sanjah.
Pridite, ne bo vam žal.
»Ni važno, poraz ali zmaga. Le da
dobra volja premaga« je mojstrsko prevedel Tomaž Domicelj. Briljantina s sto
in enim razlogom za ogled vas torej vabi
na odre Kulturnega centra. Čas je, da se
prepustite najstniškim letom in odlični
glasbi! Razlogov za ogled je z domačinko
v glavni vlogi še več! Se vidimo!
Špela Juhart
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zdravstvo

PRIPRAVA NA POROD
IN STARŠEVSTVO
Prenovljeni program šole za starše se
sedaj imenuje PRIPRAVA NA POROD
IN STARŠEVSTVO, ki bo vsebinsko
nadgradil prejšnjo Šolo za starše.
Priprava na porod in starševstvo obse-

SKUPAJ ZA ZDRAVJE
Zdravstvenovzgojni center (ZVC) se
aktivno zavzema za promocijo zdravja v lokalnem okolju. Gre za izvajanje

ga tri srečanja, kjer vas bomo seznanili s
potekom nosečnosti, telesnih spremembah, telesni vadbi v nosečnosti ter po porodu, s pripravo na porod, samim porodom, poporodnem obdobju, dojenju in
negi novorojenčka. V času prve nosečnosti je obisk zelo priporočljiv, za vsako
naslednjo nosečnost pa je obisk zaželen.
Tečaj je namenjen nosečnicam od 28. tedna nosečnosti naprej. Priporočamo, da
se srečanj udeležite skupaj s partnerji ali
drugo bližnjo osebo. Udeležba v programu je brezplačna.
Predavanja izvajajo diplomirana babica, zobozdravnica, psihologinja in fizioterapevtka. Vsa srečanja se začnejo ob
16. uri.

Datumi tečaja:

zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. V ZVC se trudimo, da posameznike spodbudimo k ohranjanju ter krepitvi
zdravja na način, da pridobijo potrebne
informacije in določene spretnosti ter
veščine, da lahko sami aktivno pristopijo
k vzdrževanju zdravega načina življenja
in dobrega duševnega zdravja. Novost v
zdravstvenovzgojnem centru je, da smo
pridobili psihologinjo, ki bo izvajala vse
psihoedukativne delavnice (spoprijema-

nje s stresom, podpora pri spoprijemanju
z depresijo, podpora pri spoprijemanju s
tesnobo in tehnike sproščanja).
Spodaj so navedene vse delavnice, ki
jih izvajamo v ZVC ter datumi delavnic.
Za vsa vprašanja in prijave smo na voljo v
ZVC Zdravstvenega doma Laško. Dosegljivi smo na telefonski številki: 03/734 36
46 ali 030 701 601 in na e-naslov: zvc@
zd-lasko.si.

19. 3. 2019 - 21. 3. 2019
21. 5. 2019 – 23. 5. 2019
2. 7. 2019 – 4. 7. 2019
17. 9. 2019 – 19. 9. 2019
26. 11. 2019 – 28. 11. 2019
Priprava na porod in starševstvo poteka v predavalnici ZD Laško,v kletnih
prostorih.
Zaželeno je, da se prijavite vsaj teden
dni pred začetkom tečaja. To lahko storite preko telefona ali elektronske pošte:
– telefon: (03) 734 36 46 ali
– e–naslov: zdr.vzgoja@zd-lasko.si.
Mojca Mraz, dipl. babica

KRATKE DELAVNICE
Življenjski slog (1x srečanje)

16. 1. 2019
13. 2. 2019

6. 3. 2019
10. 4. 2019

8. 5. 2019
5. 6. 2019

4. 9. 2019
9. 10. 2019

6. 11. 2019
4. 12. 2019

Dejavniki tveganja
(1x srečanje)

30. 1. 2019
27. 2. 2019

20. 3. 2019
24. 4. 2019

17. 5. 2019
12. 6. 2019

18. 9. 2019 14. 11. 2019
23. 10. 2019

Tehnike sproščanja (1x srečanje)

25. 1. 2019

22. 3. 2019

10. 5. 2019

7. 6. 2019

Ali sem fit – Preizkus hoje
na 2 km (1x srečanje)

Park Laško: – 8. 4. 2019 (16.00 – 18.00)
Rimske T.: – 13. 5. 2019 (16.00 – 18.00)
– 7. 10. 2019 (15.00 – 17.00)		
– 23. 9. 2019 (14.30 – 16.30)

4. 10. 2019

8. 11. 2019

6. 12. 2019

DOLGE DELAVNICE in INDIVIDUALNA SVETOVANJA
Zdravo jem (5x srečanje)

28. 2. – 28. 3. 2019

16. 5. – 13. 6. 2019

Zdravo hujšanje (18 tednov)

21. 1. – 20. 5. 2019

2. 9. – 23. 12. 2019

Gibam se – Telesna dejavnost (14 tednov)

7. 2. – 9. 5. 2019

5. 9. – 5. 12. 2019

Podpora pri spoprijemanju s stresom (4x srečanje)

14. 1. – 4. 2. 2019

6. 5. – 27. 5. 2019

Podpora pri spoprijemanju z depresijo (4x srečanje)

18. 2. – 11. 3. 2019

7. 10. – 28. 10. 2019

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (4x srečanje)

25. 3. – 15. 4. 2019

4. 11. – 25. 11. 2019

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (6x srečanje)

4. 4. – 9. 5. 2019

24. 10. – 28. 11. 2019

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja (6x srečanje)

Po dogovoru.

19. 9. – 17. 10. 2019

9. 9. – 30. 9. 2019
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sociala in humanitarna dejavnost
boste morali ponovno podati prošnjo in
k njej vse, kar prošnja zahteva od vas, če
menite, da ste še upravičeni do pomoči
in jo želite prejemati še naprej.

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

AED v vsaki krajevni skupnosti
laške občine
Pomoč RK naj bo za občane, ki so
se resnično znašli v hudi stiski
Pomoč občanom v prehrani, oblačilih,
obutvi, posteljnini, drugih od ljudi podarjenih dobrinah, šolskih potrebščinah,
letovanjih in le izjemoma tudi v plačilu
kakšne položnice ter pomoč ob elementarnih nesrečah predstavlja pri našem
združenju skoraj eno tretjino vseh nalog. Po našem mnenju preveč. Večina vas
ve, da je še vrsta drugih nalog na socialnem, zdravstveno preventivnem in organizacijskem področju, ki jih izvajamo pri
Rdečem križu. Če se ozremo dve desetletji in še kakšno leto nazaj, je tovrstna pomoč občanom predstavljala le dobro desetino vseh programov. V tistem obdobju
smo bili dejavni in uspešni pri nudenju
pomoči ob elementarnih nesrečah, prav
tako smo več sodelovali in prispevali v
akcijah za mednarodno pomoč.
Zaradi povečanega obsega dela na področju humanitarne pomoči, namenjene našim občanom, so se temu ustrezno
izoblikovali in nadgrajevali kriteriji in
postopki pri odločanju in dodeljevanju
pomoči. Natančno izpolnjena prošnja
(obrazec: prošnja za pomoč Rdečega križa 2019) z vsemi potrebnimi prilogami,
s katero se občani obrnejo na našo organizacijo samoiniciativno oz. jih k temu
nagovori socialna služba ali prostovoljec
RK na terenu ob poznavanju in razumevanju njegovih razmer, predstavlja vstopno točko, da se sploh prične postopek
pridobivanja mnenja o upravičenosti do
pomoči. Šele mnenje krajevno pristojne
organizacije Rdečega križa in Centra za
socialno delo sta odločilna za pridobitev
statusa upravičenca oz. prejemnika pomoči. Ker se vsa izdana pomoč vodi računalniško, v spletni aplikaciji e- sociala, za nikogar brez izpolnjene in rešene
prošnje ne moremo odpreti vrat računalniškega programa in mu dodeliti status
prejemnika pomoči, ki nam potem ob izdani pomoči odšteje zalogo.
Prošnja in status upravičenca do pomoči pri RK nista vseskozi veljavna, ampak je potrebno prošnjo na vsaki dve leti
obnoviti, vsak upravičenec pa je po navodilih vmes dolžan sporočiti sleherno
spremembo, ki bi vplivala na upraviče-

Obnova skladišča za oblačila in dodatni stroški elektrike zaradi konstantne uporabe razvlažilnika predstavljajo za nas velik strošek

nost do prejemanja pomoči. Ob tem moramo napisati, da izhajamo iz korektnih
in poštenih namenov slehernega prosilca
za pomoč, saj z navajanjem lažnih podatkov delajo škodo najprej sami sebi. Ena
od pogostih napak, ki jih zaznavamo na
terenu od prosilcev za pomoč, je prikrivanje oseb, ki večji del časa preživijo z
njimi, papirnato pa temu ni tako. To ni
sicer nič narobe, je pa sporno, ker niso
do nas iskreni in nam izkrivljajo resnico. Prav je, da tudi poudarimo, da pomoč
Rdečega križa predstavlja zgolj in samo
dodatek k prejemanju denarne socialne
pomoči ali drugih transferjev in ne obratno. Zato vsakega prosilca najprej usmerimo na ureditev sistemskega vira pomoči države, v kolikor še te nima urejene,
šele nato se, če meni, da ta ne zadošča,
obrne na nas.
Med delovno aktivnim prebivalstvom
je bilo v minulih letih med upravičenci
precejšnje število ljudi, ki so ostali brez
službe, oziroma niso imeli zaposlitve. Z
odpiranjem trga dela v zadnjem obdobju, bi glede na potrebe moral ostati le
majhen delež tistih, ki so še brez dela.
Zato pričakujemo, da bodo mehanizmi
v okviru socialnih transferjev učinkoviti do te mere, da ne bomo poslušali od
upravičencev, ki nam sami povedo, da z
vsem kar dobijo se uspešno preživljajo in
se jim ne splača delati. Naši člani in občani pa nam tudi vsake toliko časa povprek povedo, da podpiramo delomrzneže, pa tudi to, kako eni nesmotrno trošijo
prejeto denarno socialno pomoč. Včasih
se kasneje izkaže, da je bila kritika povsem neupravičena, če pa je na mestu, pa
ni častno, tako za uporabnike, kakor ne
za nas, ker se z vsemi mogočimi mehanizmi trudimo, da pomoč RK dobi tisti, ki je je do nje res upravičen. Zapis je
namenjen temu, da preko njega med
drugim spomnimo vse prejemnike pomoči pri Rdečem križu, da večini njih
veljavnost prošnje in status upravičenca
do pomoči v letošnjem letu poteče, zato

Veseli nas dejstvo, ker nam je s pomočjo Občine Laško uspelo, da imamo v vsaki krajevni skupnosti nameščen vsaj po
en defibrilator, pomemben pripomoček
pri oživljanju ob zastoju srca. Ene smo že
uradno predali namenu, nekaj jih bomo
v naslednjih dneh in tednih.
Omeniti moramo, da smo pri Rdečem
križu znotraj projekta »Defibrilator v
vsako KS« predlagali Občini Laško, da bi
ob vsaki namestitvi defibrilatorja, z naše
strani posredovali vabilo vsem krajanom
določene krajevne skupnosti in jih seznanili s pomembno pridobitvijo. Ob predaji v uporabo bi jih na kratko seznanili z
njegovim namenom in uporabo ter povabili vse zainteresirane, da se prijavijo
na usposabljanje iz temeljnih postopkov
oživljanja z uporabo AED, ki ga nato izpeljemo s pomočjo naših licenciranih
predavateljev prve pomoči. V naslednjih
dneh in tednih jo bomo skupaj z našimi
krajevnimi organizacijami Rdečega križa, ki nosijo tudi breme stroškov usposabljanja za svoje člane in krajane, nadaljevali povsod, kjer tega še nismo storili,
saj čakamo, da se nekoliko uredijo vremenske razmere. Na ta način želimo dati
možnost in priložnost vsem krajanom,
predvsem pa, da čim več naših občanov
naučimo temeljnih postopkov oživljanja
z uporabo AED v primeru tovrstne potrebe.
S tem pa zgodba z AED še ni v celoti
zaključena. V pogovorih z Občino Laško
že snujemo načrte, da bi mrežo defibrilatorjev začeli širiti tudi v najbolj odmaknjene zaselke krajevnih skupnosti, prav
tako z njimi pripravljamo še dogovor o
skrbništvu nameščenih defibrilatorjev
zaradi ohranjanja njihove »kondicije« in
vzdrževanja.

Iz usposabljanja o uporabi AED v Šentrupertu

39
Laski_Bilten_st70-2019_poSesutju_14.indd 39

12.2.2019 15:50:23

sociala in humanitarna dejavnost

Z dobrimi željami v novo desetletje
Čeprav smo zaradi številnih nalog in
kadrovske podhranjenosti v prazničnem
decembru razmišljali, da bi tokratno, tradicionalno, 21. prireditev »Laško združuje dobre želje«, nekoliko poenostavili in
si s tem morebiti olajšali delo, se je organizacijski odbor, ki ga sestavljamo predstavniki Občine Laško, Rdečega križa,
JZ STIK Laško in Društva sožitje odločil, da jo vendarle poskušamo pripraviti
tako, kakor nam jo je uspelo pripraviti v
zadnjih dvajsetih letih. Zato smo strnili
moči in si porazdelili delo, da smo zmogli. Prireditev vsakokrat namenjamo članom Društva sožitje iz laške občine, ki
povezuje osebe s težavami v duševnem in
telesnem razvoju, njihovim družinskim
članom, donatorjem, prav tako pa namenimo pozornost učencem iz oddelka NIS
OŠ Primoža Trubarja Laško.
Za vse smo sredi decembra v Kulturnem centru Laško pripravili bogat program, ki so ga poleg učencev osnovne
šole Primoža Trubarja Laško iz Oddelka
NIS z njihovimi učiteljicami oblikovali še
Sara Hrastnik, Saška Nemec in Sara Požin, Harmonikarski orkester Laško, ansambel Razigrani muzikanti, plesni krožek Sožitje in Aleš Rajh, član društva
Sožitje. Pozdrave in čestitke nam je v
imenu Zveze društev sožitje in regijskega
društva sožitje Obsotelja in Kozjanskega
namenil Stanko Fajs, prireditev pa sta v
celoto z besedo in igro tudi tokrat skupaj povezali Jožica Škorja in njena hčerka, Živa. Tudi tokrat so se vsi nastopajoči
odzvali našemu povabilu, njihov nastop
pa je donatorski prispevek k omenjeni
prireditvi.
Če ne bi imeli toliko donatorjev,
»Dobri mož«, ki je bil tudi letos v prijetni družbi snežink in kar štirih živali
iz Vrtca Laško: medveda, zajčka, jelena
in lisice, ne bi mogel razdeliti tako lepih
in bogatih daril 52 prejemnikom. Letos
smo uspeli naprositi 26 donatorjev, ki
se jim za njihov prispevek iskreno zahvaljujemo. Poleg Občine Laško, STIK-a,
Društva Sožitje in Območnega združenja
Rdečega križa Laško–Radeče so za darila še prispevali: THERMANA d.d., AGM
Nemec d.o.o., Zobozdravstvo BENEDEK
d.o.o., EEA Medved d.o.o., INCOME
d.o.o. Modena, GRATEX d.o.o., Krajevne organizacije Rdečega križa Jagnjenica,
Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica,
Rimske Toplice, Sedraž, Šentrupert, Vrh
nad Laškim, Vrhovo, Majda in Petra Velikonja iz Laškega, HDA d.o.o. Gostinstvo Hochkraut, VUDI Pekarna in trgovina d.o.o., FOTO FLEŠ - Maja Štih s.p.,
JOTAS GOSTINSTVO d.o.o. - Pizzerija

Špica in M&M Tours d.o.o.. Za pomoč
pri različnih nalogah se zahvaljujemo
še Ivanu Medvedu, Tini Belej, Jasni Kermelj, Franciju Rajhu z družino in nekaterim članom društva, Greti Labohar Škoberne in Vrtcu Laško, ki so skupaj z nami
pomagali pri različnih opravilih.

Dobri mož je med obiskovalce prišel z bogatim
spremstvom (foto: Foto Fleš)

Teden dni kasneje smo podobno prireditev že osmič pripravili tudi za varovance Doma starejših Laško, kjer živi že kar
81 občanov laške in radeške občine, oziroma 13 več kakor lani. V programu so
sodelovali učenci POŠ Primoža Trubarja
Laško iz Debra s krožkom Rdečega križa
in mentorico Suzano Oder, za presenečenje pa so z nastopom z žogami za vadbo
in sedenje ob glasbi poskrbele zaposlene
Doma starejših. Voščila sta izrekla oba
župana, prisotni predsedniki KS in predsedniki oz. predstavniki društev. Ob zaključku so vsi prejeli še paket pozornosti
in osebni stisk roke od vseh povabljenih.
Vse, ki se skupne prireditve niso udeležili, so prisotni v obeh primerih obiskali
po sobah.

Skupni obiski v Trubarjevem domu
Loka in Domu starejših Laško
Deveto leto zapored smo uresničili
skupni projekt, ki smo ga zasnovali pri
Območnem združenju Rdečega križa Laško-Radeče, to je skupni obisk vseh naših občanov v Trubarjevem domu Loka
in Domu starejših Laško, v katerih je največje število naših občanov.
Pri tem, poleg obeh domov, sodelujeta obe občini z županoma na čelu, vse
krajevne skupnosti laške in radeške občine, vse Krajevne organizacije Rdečega
križa laške in radeške občine, vsa društva
upokojencev laške in radeške občine in
društva invalidov iz omenjenih občin.
Najprej smo obiskali vseh 71 naših občanov Laškega in Radeč, kolikor jih je bilo
v tistem času pri njih. Zanje smo pripravili program, v katerem je letos sodelovala skupina KD Ofirovci in koledniki iz
Laškega. Voščila sta jima izrekla župana
Občine Laško, Franc Zdolšek in Občine
Radeče, Tomaž Režun ter nekateri predstavniki krajevnih skupnosti, društev
upokojencev in RK. Vsi pa so iz rok župana in vseh prisotnih iz posameznega
kraja prejeli še skupni paket pozornosti
pripravljen iz sredstev občine in krajevnih organizacij RK.

Varovanci Trubarjevega doma v Loki so obiska vedno
zelo veseli in zanj hvaležni

S točko presenečenja so nas navdušili zaposleni Doma
starejših Laško

Kanček pozornosti občanom v
domovih in članom RK
Kakor vsako leto na začetku meseca
decembra, tako smo tudi letos pripravili seznam varovancev bližnjih in daljnih
domov, v katerih živijo naši občani. Poleg
že omenjenih dveh, Trubarjevega doma v
Loki in Doma starejših Laško, v katerih
je največ naših občanov, so prostovoljci
iz Krajevnih organizacij Rdečega križa
laške in radeške občine obiskali še svoje krajane, ki jesen življenja preživljajo
v domovih v Hrastniku, Trbovljah, Izlakah, v Impoljci, Celju, Štorah, v Vojniku,
Šentjurju, v Polani in drugod.
V času, ko smo opravljali posnetek stanja, je bilo v domovih na širšem celjskem
območju, v Posavju in Zasavju nameščenih 208 naših občanov oz. kar 23 več kot
leto prej. Obiski so trenutek za obujanje
spominov in podoživljanje dogodkov iz
njihovih krajev, saj nekateri v domovih
živijo že vrsto let.
Poleg njih pa smo v predprazničnem
decembru na Območnem združenju
Rdečega križa Laško pripravili 540 paketov pozornosti, s katerimi so naši prostovoljci po Krajevnih organizacijah Rdečega križa obiskali vse tiste člane, za katere
so menili, da je prav, da jih obiščejo. Bolj
kot skromni paket pozornosti, v katerem
je bila marsikje tudi lepo izdelana voščil-
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nica, ki so jih pripravili pri krožku Rdečega križa ali pa so jih pripravili prostovoljci RK sami, ima svoj globlji smisel in
namen. Predvsem sta pomembna obisk
in kratek klepet z vsakim od obiskanih.
Vsem prostovoljcem se za njihovo skrb
in uspešno opravljeno delo iskreno zahvaljujemo v imenu vseh obiskanih.

Letos smo na Območnem združenju RK v Laškem
skupaj sestavili kar 692 paketov pozornosti

Prve krvodajalske akcije kmalu

Lani je kri iz laške in radeške občine darovalo 1.061 krvodajalcev, samo
na zadnjih treh decembrskih akcijah v
Thermani Laško je kri skupaj darovalo
174 krvodajalcev.
Plan letošnjih akcij smo že pripravili
in je usklajen z izvajalci. Tudi v letošnjem
letu smo pri Rdečem križu za krvodajalce pripravili deset možnosti za darovanje
krvi na naših akcijah, prav tako pa imajo vsi, ki jim datumi akcij ne ustrezajo,
možnost darovanja krvi tudi na transfuzijskih oddelkih.
Prva krvodajalska akcija je že za nami
in je bila v Radečah, v laški občini pa
bosta prvi akciji v četrtek, 14. marca na
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in
v četrtek, 28. marca v Pivovarni Laško,
obe od 7. do 10. ure. Slednji dve bosta
namenjeni potrebam bolnih in poškodovanih v celjski bolnišnici. Naslednje
krvodajalske akcije pa bodo še 11. julija
v Šentrupertu, 22. avgusta v Rečici, 18.
septembra znova v Radečah, 17. oktobra
znova v Rimskih Toplicah, v Thermani
pa 5., 12. in 19. decembra.
Vsi, ki ste zdravi, stari od 18 do 65 let
in težki najmanj 50 kg, ste prisrčno vabljeni k sodelovanju in darovanju krvi.
Na krvodajalske akcije še posebej vabljeni vsi, ki se doslej za ta korak še niste odločili. Vsi vam bomo za ta korak hvaležni.

S slavljenci laške občine
Ena od nadvse prisrčnih in lepih nalog Rdečega križa, ki je namenjena našim
občanom je obisk slavljencev, ki so že ali
pa še bodo v letošnjem letu imeli svoje
častitljive jubileje. Veseli smo, ker v večini primerov njihovi domači zanje pripravijo lepa praznovanja. Njim pa želimo
čast in pozornost nameniti tudi v imenu kraja, občine in tistih društev, katerih
člani so. Menimo, da je lepo in tudi prav,
če nam to željo brez kakršnihkoli skrbi in
obveznosti tudi omogočite.
Da leta hitro tečejo in da se število
slavljencev iz leta v leto povečuje, bi lahko zaključili ob zbranih informacijah za
letošnje leto, ko smo našteli kar štirideset
občanov laške in sedem občanov radeške
občine, ki bodo praznovali svoj 90-letni
jubilej, kar je največ, odkar smo pred 24
leti pričeli z omenjeno nalogo. Letos se
po nekaj letih premora znova veselimo z
dvema občankama, za kateri verjamemo,
da bosta prestopili prag stotih let. Seveda
pa ne smemo pozabiti tudi naše najstarejše občanke, ki pogumno stopa v 105.
leto življenja.
V decembru in januarju smo obiskali
tri naše občanke, ki so praznovale svojo
90. letnico. Najprej smo v decembru voščili Ivanki Mlakar, v letošnjem letu pa
tudi Faniki Pajk in Julijani Pušnik. Vse tri
smo obiskali in jim osebno stisnili roko
ter čestitali, medtem ko smo četrti, Neži
Hochkraut iz Brstovnice pri Rimskih Toplicah, ki trenutno živi nekoliko dlje od
doma, v skupnem imenu poslali voščilnico ob njenem jubileju.

Ivanka MLAKAR iz Debra pri Laškem

Juljana PUŠNIK iz Velikih Grahovš

Julijano Pušnik smo obiskali v dneh, ko je v peč potiskala največje klade, da je bilo dlje časa toplo

Ponekod članom namenijo
pozornost tudi ob 80–letnem
jubileju
Kar nekaj Krajevnih organizacij Rdečega križa neguje lepo navado, da svoje
članice in člane obiščejo tudi ob njihovem 80. rojstnem dnevu. Tako tudi v Rečici pri Laškem, kjer so denimo lansko jesen na željo slavljenca naredili nekoliko
večji obisk skupaj z gosti iz Občine Laško,
krajevne skupnosti in društva upokojencev, ko so obiskali člana in vsestransko
ustvarjalnega krajana ter občana Petra
Ulago iz Zgornje Rečice. Obiskali so ga
na njegovi rojstni domačiji Pr Španc, od
koder izhaja rod Ulagatovih – Petrovih
bratov in sester ter njegovih vnukinj in
vnukov, ki jih še posebej zaznamuje igranje na katerega od instrumentov, petje in
dobra volja. Takšen je tudi sam Peter, ki
sta ga pesem in dobra volja spremljala
na delu v rudniku, doma pri kmetovanju
in urejanju domačije ali pri cerkvenem
obredu, na različnih družabnih dogodkih ali pri organizaciji romanja na Brezje.
V posebno veselje mu je tudi negovanje
družinskega petja, zato je pri Ulagatovih
vedno veselo, ko pridejo skupaj.

Ivanko Mlakar iz Debra smo ob jubileju obiskali v
Trubarjevem domu Loka

Fanika PAJK iz Valentiničeve ulice v
Laškem

Fanika Pajk z dnevniškimi zapisi ohranja spomin na
bližnjo in daljno preteklost

Peter Ulaga iz Zgornje Rečice je lansko jesen praznoval svoj 80. rojstni dan

Vlado Marot

41
Laski_Bilten_st70-2019_poSesutju_14.indd 41

12.2.2019 15:50:24

sociala
je skrb nudena na podlagi postavitve pod skrbništvo. Vsem
osebam, ki potrebujejo posebno varstvo le v določeni situaciji, tudi Družinski zakonik zagotavlja institut skrbnika za posebne primere.

DRUŽINSKI ZAKONIK
Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. 3. 2017 sprejel
Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/2017), ki je stopil v veljavo dne 15. 4. 2017. Uporabljati se bo začel dne 15.4.2019, dve
leti po uveljavitvi. To obdobje je zakonodajalec predvidel, da se
lahko sodišča in centri za socialno delo ustrezno organizacijsko
in predvsem vsebinsko pripravijo na novo zakonodajo ter tudi,
da se sprejmejo potrebni podzakonski predpisi. Zakonodajalec
je v Družinskem zakoniku predvidel tudi izjeme, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve zakona (od 15.4.2017) – določbe,
pomembne za družinsko politiko in določbo o vnaprej izraženi
volji staršev ter za določbe o sklepanju zakonske zveze, ki so se
pričele uporabljati s 1.1.2018.

Družinski zakonik večino pristojnosti za odločanje o družinskih zadevah prenaša na sodišča, na prvi stopnji so to okrožna
sodišča, izjemoma tudi okrajna sodišča. V upravnih zadevah,
ki jih Družinski zakonik ureja, odločajo centri za socialno delo.
Zadev, o katerih bodo odločali centri za socialno delo, je bistveno manj, pri čemer je zakonodajalec izhajal iz odločitve, da sodiščem vrne pristojnost razsojanja, centrom za socialno delo pa
njihovo strokovno-svetovalno in podporno vlogo.
Centrom za socialno delo bodo po Družinskem zakoniku zaupana zlasti naslednja dela:
– izvedba predhodnega svetovanja,
– izvajanje mediacije,
– prizadevanje za odpravo vzrokov, zaradi katerih je bil otrok
nameščen v rejništvo,
– pregled skrbnikovih poročil,

Z uveljavitvijo Družinskega zakonika je Slovenija po več kot
25 letih prizadevanj za celovito reformo družinskega prava dobila novo zakonodajo na tem področju. Zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, kot temeljni zakon na področju družinske zakonodaje, je v veljavi od 1. 1. 1977 in je v času sprejema
Družinskega zakonika dopolnil 40 let. Zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih bo prenehal veljati z dnem uveljavitve
Družinskega zakonika, to je 15. 4. 2019.

– izdelava mnenj in podaja različnih predlogov sodišču,

Družinski zakonik v celoti ureja naslednja področja (z izjemo
rejništva, ki deloma ostaja urejeno s posebnim zakonom – zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti):
– zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost,
– razmerja med starši in otroki: pravila o določanju starševstva, o starševski skrbi (nadomešča izraz roditeljska pravica),
o varstvu in vzgoji in otrokovih stikih,
– oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja: uvaja institut predhodnega svetovanja, ki se
ga morata udeležiti zakonca pred razvezo zakonske zveze, če
imata skupne otroke, in starša pred začetkom postopka za
varstvo koristi otroka. Uveljavlja se tudi postopek mediacije,
ki se, sicer izven predpisov družinskega prava, izvaja tudi sedaj,
– ukrepe za varstvo koristi otroka: z njimi država varuje ogroženega otroka,
– preživljanje: ohranja se dolžnost preživljanja med zakonci in
zunajzakonskimi partnerji, dolžnost staršev preživljati svoje
mladoletne in polnoletne otroke, dolžnost polnoletnih otrok
preživljati svoje nepreskrbljene starše ter dolžnost zakonca
in zunajzakonskega partnerja preživljati otroka svojega partnerja,
– posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in
skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno
varstvo: otroku za katerega starši ne skrbijo, družinski zakonik še naprej zagotavlja nadomestno skrb s pomočjo posvojitve, skrbništva in rejništva. Otrokom, ki nimajo več živih
staršev, zakonik zagotavlja dodatno skrb z institutom podelitve starševske skrbi sorodniku (na primer babici, dedu, sestri,
bratu, stricu, teti, bratrancu, sestrični). Odraslim osebam,
ki same niso sposobne poskrbeti za svoje pravice in koristi,

– priprava ocene ogroženosti otroka,

– izvedba razgovorov z otrokom,
– usklajevanje preživnin,
– sprejemanje na zapisnik izjave v zvezi s priznanjem očetovstva,
– pomoč staršem pri doseganju sporazumov (o vzgoji, varstvu,
stikih, preživljanju otrok, izvajanju starševske skrbi),
– priprava načrta pomoči družini in otroku,
– delo s kandidati za posvojitelje, itd.
Centri za socialno delo bodo z uveljavitvijo Družinskega zakonika razbremenjeni glede sprejemanja končnih odločitev, ki
bodo v pristojnosti sodišč, sicer pa bodo več ali manj še naprej
opravljali vso strokovno delo z uporabniki, kakor po Zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Bo pa nujno potrebno
okrepljeno medsebojno sodelovanje sodišč in centrov za socialno delo. Medsebojno sodelovanje bo z novo delitvijo pristojnosti po Družinskem zakoniku postalo še pomembnejše, saj bodo
centri za socialno delo nudili sodiščem bistveno močnejšo strokovno podporo in bodo pogosto pripravljali tudi dokumentacijo za sodno odločanje.
Sodišča, kakor tudi centri za socialno delo se aktivno pripravljajo na uveljavitev Družinskega zakonika ter krepijo medsebojno sodelovanje, s ciljem, da bi bil prehod na novo zakonodajo
na tem področju čim bolj gladek in uporabniki ob tem ne bi občutili morebitnih težav.
Zagotovo mora nova zakonodajna ureditev zaživeti v praksi. Kmalu pa bo pokazala, kje so še možnosti izboljšav za čim
bolj učinkovito delovanje države na področju varstva družine in
družinske problematike.
(Vir: Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili prof.dr. Barbare
Novak)
Nataša Klobasa, univ. dipl. prav.,
strokovna delavka CSD Celje
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REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO IN NOVOSTI PRI
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Reorganizacija centrov za socialno delo
Vlada RS je dne 24. 4. 2018, sprejela Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje in ga objavila v Uradnem listu RS, št.
30/2018 in pravne podlage za operativno izvajanje reorganizacije mreže centrov za socialno delo. S sprejetimi sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 centrov za socialno delo, ki so
nastali s spojitvijo 62 obstoječih CSD in so s svojim delovanjem
začeli 1. oktobra 2018. Pod okrilje Centra za socialno delo Celje
so se pripojile njegove enote (prej samostojni centri): Celje, Laško, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.
Z uvedbo nove organizacijske strukture se je na ravni novoustanovljenih centrov za socialno delo organizirala tudi Služba
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki se nahaja na naslovu Opekarniška 15 B, 3000 Celje, telefonska št. 03 425 63 41,
E-pošta: gpcsd.ceclje@gov.si.
Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev od 1. 10.
2018 dalje, obravnava in vodi postopke o pravicah iz javnih
sredstev, vezanih na dodelitev letnih pravic: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji
kosila za učence.
Na Enotah centrov za socialno delo, med katere sodi tudi
Enota Laško, še naprej sprejemamo vloge in odločamo o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Nahajamo se na znani lokaciji.

Novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od
1. 12. 2018 dalje
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne
pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo
v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice
in jo želite podaljšati) od 1. 12. 2018 dalje NE VLAGAJO, saj
bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Če oseba PRVIČ vlaga vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, MORA VLOŽITI VLOGO na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga), prav tako mora
oseba ves čas prejemanja pravice SPOROČATI SPREMEMBE,
ki vplivajo na upravičenje do pravice.
Če je pravica na podlagi prve vloge ZAVRNJENA, je treba
vložiti NOVO vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani
centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila
vrtca ter subvencije malice in kosila.
POZOR - novela ne vpliva na uveljavljanje ostalih pravic iz
javnih sredstev: denarna socialna pomoč, varstveni dodatek,

pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih
storitev in subvencijo najemnine. Vloge za omenjene pravice se
vložijo na enak način, kot je veljalo doslej, saj centri za socialno delo oz. enote po uradni dolžnosti NE odločajo o nadaljnji
upravičenosti do pravic.

Novo na področju državnih štipendij
Do zdaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal
576,89 EUR, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično
sprostitve celotnega zadnjega dohodkovnega razreda pa bodo
do državne štipendije od 1. 1. 2019 dalje upravičene tudi osebe,
pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega
659,30 EUR. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 EUR za mladoletne in 70 EUR za polnoletne
upravičence.
Vlagatelji lahko vlagajo vloge na pristojni center za socialno
delo od 1. 12. 2018, dalje. Vloge morajo vložiti tako tisti, ki jim
je bila štipendija v preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa, kakor tudi vlagatelji, ki jim državna štipendija v šolskem/
študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa.
Opozorilo: Centri za socialno delo o upravičenosti do štipendije ne bodo odločali po uradni dolžnosti, ampak samo na
podlagi vloge!

Višina denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka po 1. 1. 2019
Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 1. januarja 2019 dalje ohranja osnovni znesek
minimalnega dohodka v enaki višini kot je sedaj, to je 392,75
EUR.
Cenzus za denarno socialno pomoč za samsko osebo bo tako
392,75 EUR, cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo pa
577,34 EUR.
Naj vas opozorimo, da pri ugotavljanju upravičenosti do
varstvenega dodatka (dohodki in premoženje), se na podlagi
124. člena in 126. člena ZZZDR, še vedno preverja, ali si vlagatelj lahko zagotovi preživetje s pomočjo tistih, ki so ga dolžni
preživljati (npr. polnoletni otroci).

Oddajanje vlog
Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na
enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na Enoti
Laško. Vloge za otroški dodatek, državno štipendijo, subvencijo
vrtca, malice in kosila, pa lahko tudi neposredno, na naslovu:
Center za socialno delo Celje, Služba ZUPJS, Opekarniška 15 B,
3000 Celje.
Alenka Koprivc,
strokovna sodelavka CSD Celje, Enota Laško
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Starši – posredniki v igri otrok
Danes je vedno bolj pogosto, da so starši vseprisotni v življenju svojih otrok. Vseprisotni mislim predvsem zato, ker so
vključeni v skoraj vse njihove aktivnosti. Tukaj se pojavlja celo
težava, saj nekateri starši prevzemajo tudi vlogo animatorjev
otrok – se z njimi igrajo, jih zabavajo in zelo težko sprejmejo
dejstvo, da mora biti otroku včasih tudi dolgčas. Nekateri strokovnjaki govorijo o pojavu »helikopterskih staršev«, ki ves čas
prežijo in gledajo na otroka in mu s tem (nehote) onemogočajo pridobivanje lastnih izkušenj.
Pretirano poseganje v igro otrok se najlažje opazi ob druženju več družin, kjer vsaj eden od staršev vedno sodeluje v igri
otrok ali pa je poleg vsaj prisoten. Njegova vloga je velikokrat
dvojna: da posreduje v primeru nesporazuma, ali da vedenje
in igro otrok omejuje s svojo prisotnostjo. Najlažje bo to ponazoril primer. Igrišče. Trije otroci, dve materi. Vsi otroci so
primerljive starosti in se poznajo že od prej. Otroci se igrajo v
peskovniku, materi sedita kakšna dva metra stran, na klopci.
Eden drugemu vzame igračo, tretji drugega zasipa s peskom,
prvi drugega udari. Obe materi posredujeta – vsaka pri svojem
otroku. »Moraš deliti igrače, saj sva se o tem že pogovarjala«;
»Ne smeš metati peska na druge, to jim ni všeč«; »Pod nobenim pogojem nikogar ne udarjaj, to boli«. Sedaj več ne sedita
na klopci in se pogovarjata, ampak »stražita« ob peskovniku,
da se vsaka nadaljnja možna »neprijetna« situacija ne ponovi.
Kljub temu nadaljujeta pogovor in čez dve minuti se situacija
obrne – drugi »vrne« prvemu in ga zasipa s peskom, tretji pa
udari drugega, ker je zasipal s peskom prvega. Materi ponovno posredujeta, da se ne bodo več igrali skupaj, ker kaj takega
pa res ni v redu. Obema postane neprijetno, saj otroci ne poslušajo in se ne vedejo na način, ki bi bil zanju sprejemljiv. Primer je predstavljen z materama, prav tako lahko enak položaj
zavzemajo očetje.
Ob vsaki situaciji, ki se je zgodila, sta materi posredovali.
S tem pa sta otrokom odvzeli priložnost, da se sami naučijo
razrešiti situacijo. Mogoče je bilo drugemu všeč, da ga je tretji
zasipal s peskom in ga je to zabavalo. Torej je mati svoj občutek neprijetnosti oz. to predpostavko otrokom vsilila. Mogoče se drugi ni želel več igrati z igračo in mu je bilo vseeno, da
mu jo je prvi vzel. Mogoče drugega udarec prvega ni bolel in
temu ni posvečal pretirane pozornosti. Materi sta ob posredovanju izhajali iz lastnih predpostavk in čustev. Zato obstaja velika verjetnost, da je bilo posredovanje nepotrebno in je zaradi
tega prišlo med otroci do zmede glede njihovih vlog znotraj
skupine.
Vsaka skupina, pa naj bo to že dlje časa formirana ali na
novo vzpostavljena, ustvari lastno dinamiko. V vsaki skupini
se določijo vloge, ki jih posamezni član prevzame in v vsaki
skupini se določi neformalni vodja – tako v vrstniški skupini,

kot kasneje v delovnem kolektivu. S poseganjem v igro otrok
pa se te vloge nimajo priložnosti vzpostaviti. Tako se otrok, ki
ga starši vedno branijo ali zagovarjajo, v vrstniški skupini ne
bo znal postaviti zase, ne bo znal izraziti, kje je njegova meja.
Lahko nadaljujemo z zgornjim primerom. Otrok, kateremu ne
bo všeč, da ga je nekdo zasipal s peskom, tega ne bo izrazil,
ker bo čakal, da namesto njega to naredi odrasli. Vse, kar se
mora v tej situaciji otrok naučiti je, da drugemu jasno reče »Ni
mi všeč, če me zasipaš s peskom.« In odgovornost nas staršev
je, da otroka naučimo, kako se naj postavi zase in da ga v tem
spodbujamo.
Lahko se zgodi, da starši v neki situaciji opazimo, kaj se dogaja in se na to ne odzovemo. Ali pa, da starši ne opazimo, kaj
se dogaja pa nam otrok zvečer pred spanjem to zaupa. V obeh
primerih je potrebno, da starši najprej preverimo, kako se je
otrok v dani situaciji počutil npr. ali mu je bilo všeč, da ga je
zasipal s peskom, ali ne. Če otrok pove, da mu ni bilo všeč, ga
spodbudimo v tem, kako naj se, na primeren način, v takšni
situaciji odzove. Glede na otrokovo starost in stopnjo razumevanja mu pojasnimo, kako ubesedi, da mu nekaj ni všeč.
Velja poudariti, da ni primerno, da starši med seboj diskutiramo pred otroci ali celo otroke izpostavljamo pogovoru o
njihovem vedenju pred drugimi. In zakaj to ni primerno – ker
smo kot starši pod pritiskom, da svojega otroka »vzgajamo«,
da smo strogi in odločni. Poleg tega pa otroka izpostavimo
neprijetnim občutkom (krivda, sram, strah…) pred drugimi
(drugim otrokom in njegovim staršem ter mogoče še kakšnim
mimoidočim opazovalcem). Zato imamo vso pravico, da rečemo »O tem se bova pogovorila doma« ali »O tem se bova
pogovorila v avtu«. Nismo dolžni pojasnjevati in dokazovati
drugemu staršu, da se bomo res pogovorili o tem. Mogoče se
kdaj tudi ne bomo, ker otrok o tem ne bo želel govoriti, ali pa
se nam kasneje ne bo zdelo več pomembno.
V naši družbi velja ničelna toleranca do nasilja in v skladu s tem vzgajamo tudi naše otroke. Spodbujamo in učimo
jih spoštljive komunikacije, toda včasih otrok tega ne zmore.
Primarni odziv človeškega telesa na neprijetno situacijo je boj
ali beg, in odvisno od otroka je, kakšna bo njegova reakcija.
Nekateri se s solzami v očeh odmaknejo, drugi udarijo in se
borijo. Ob tem se v nas zagotovo vzpostavi dilema, ali naj posredujemo, ali pustimo »da se otroci zmenijo sami«. Včasih je
veljajo pravilo, da se otroci dogovorijo sami in se med njimi v
skupini vzpostavi »hierarhija«. Danes starši to težko dopustimo – tako tisti, katerih otrok je udarjen, kot tisti, katerih otrok
udari.
Prepričana sem, da je vsak starš v pogovoru z otrokom, vsaj
enkrat rekel, če te nekdo udari, ti dovolim, da udariš nazaj.
Zakaj to? Zato, ker želimo, da se otrok postavi zase. Ker želimo, da ima pravico jasno postaviti svojo mejo. Ker vemo, da
v določeni starosti zmorejo otroci to storiti samo neverbalno
(z uporabo telesa), saj svojih občutkov še ne znajo ubesediti.
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sociala / hiša generacij
Zato, ker vemo, da mu bomo, ko bo starejši, lažje povedali, da
je mogoče reagirati tudi drugače, kot pa sedaj, ko so otrokovi možgani še v razvojni fazi in reakcije izhajajo iz »plazilskih
možganov«. Po drugi strani si pa starši želimo, da našega otroka nihče ne udari in da tudi on nikogar ne udari. In ta zmeda, ki jo občutimo, se pojavlja tudi v otrocih. Pri tem se mi zdi
pomembno, da preverimo občutke otroka, po tem, ko se je v
neki situaciji odzval z udarcem. Če otrok to iskreno obžaluje
in se je zmožen empatično opravičiti, lahko vemo, da je bila
to njegova obrambna reakcija in ne želja po (po)škodovanju
drugemu.
Tako kot otrok, za katerega se starš vedno postavi, ne bo
znal postaviti meje, tisti otrok, ki udarja, ne bo znal prenehati.
Če bo vedno nekdo ob tem posredoval, otrok ne bo imel priložnosti razviti notranjega glasu – VESTI, ki mu bo rekla, da
to ni bilo prav in da, ne sme udariti. Vedno bo čakal na posredovanje odraslega, da ga pri tem ustavi. Verjetno je prav, da
odrasli, ko vidimo, da otrok udari drugega, na to opozorimo
s svojim glasom oz. opozorilom, toda pogovor o tem, da je to
neprimerno in kako se v takšnih situacijah odzvati, pa morata
otrok in starš imeti v varnem in zaupnem okolju, ne kar tam
na igrišču. Starši moramo dati otroku priložnost, da nam pojasni, v kakšni situaciji se je tako odzval. Mogoče nismo videli,
da ga je drugi prvi udaril in se je samo branil, kljub temu pa bi
ga lahko izpostavili neki krivični obsodbi. V takšnih situacijah
se do svojega otroka obnašajmo, kot da je sosedov – bodimo
nežni, prijazni in spoštljivi. Ne predvidevajmo, ne obsojajmo,
ampak preverimo.
Po mojem mnenju je še ena nevarnost posredovanja pri igri
otrok. Otrok lahko od nas prejema dvojna sporočila. Na primer, da večkrat posredujemo v situacijah, enkrat pa nečesa ne
vidimo. Tudi tokrat je otrok pričakoval naš odziv, in ker ga ni
dobil, je pristopil do nas in povedal, kaj se je zgodilo. Mi pa
se na to situacijo odzovemo z besedami »Ne tožari.« Ob tem
starši ne pomislimo, da smo ga takšnega odziva naučili mi, s

HIŠA GENERACIJ LAŠKO
SKOZI ŠTEVILKE
PRETEKLEGA LETA
Leto 2018 se je izteklo in polni elana in novih načrtov smo zakorakali v novo leto, v katerem se bomo, skupaj z našimi srčnimi
prostovoljci, našimi zvestimi obiskovalci, z društvi upokojencev
občine Laško in drugimi socialno humanitarnimi organizacijami, z vrtcem, s šolami, z glasbeno šolo, kulturnimi društvi in ostalimi skupinami ter posamezniki, ki so pripravljeni deliti svoje
spretnosti, sposobnosti, znanje in talent z ljudmi, trudili, da ohranjamo in krepimo vezi med različnimi generacijami, da starejšim
omogočamo aktivno sodelovanje v družbenem dogajanju, jim
omogočimo preganjati sence osamljenosti in občutka manjvrednosti, nekoristnosti, nezaželenosti v hitrem tempu družbenega
vsakdana, ki visoko ceni pomlad in poletje, jesen in zima pa ga
navdaja z občutkom počasnosti in umirjenosti.
V letu 2018 smo v Hiši generacij Laško pripravili 518 aktivnosti in zabeležili skupno 6860 obiskov. Aktivnosti v Hiši generacij so razvrščene preko celega leta, od ponedeljka do sobote.
V dopoldanskem času se zvrstijo številne ustvarjalne delavnice,

Foto: https://www.learningliftoff.com

svojimi preteklimi dejanji. Tako otrok postane zmeden, ker ne
ve, kako in kaj je prav.
Zato povabilo staršem, da razmislimo o tem, da bi se dogovorili, da pri igri otrok posredujemo ali ne. Da se dogovorimo,
da opazimo določene situacije, ampak se o le-teh pogovorimo
z otroki sami, v zanje varnem in zaupnem okolju. Da drug od
drugega ne pričakujemo reakcije in nekega pritiska, da nekaj
moramo storiti. Lahko poskusimo biti potrpežljivi z otroki,
ker bo to zanje nekaj novega?
Na ta način bi namreč otrokom omogočili, da se samostojno razvijajo v vrstniških skupinah in jih spodbujali v njihovi
samostojnosti.
Na koncu pa je nujno izpostaviti, da v situacijah, ki otroka
ogrožajo in so mu nevarne, kot starši MORAMO posredovati, na vse možne načine, da otroka zaščitimo!
Klavdija Gorjup, univ. dipl. soc. del.,
samostojna svetovalka CSD Celje, enota Laško

ki jih pripravljajo naši prostovoljci, popoldanski čas pa je namenjen športnim aktivnostim (telovadba, joga, nordijska hoja), predavanjem, kulturnim prireditvam, tečajem (igranje kitare, osnove
uporabe računalnika in mobilnega telefona, fotografija in računalnik) in posameznim skupinam, društvom, ki tedensko prip-

S KD Ofirovci in koledniki iz Laškega vam želimo vse dobro v letu 2019 in dobrodošli
v Hiši generacij Laško.
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hiša generacij / dom starejših
ravljajo aktivnosti in srečanja, ki so zaprti za širšo javnost, odvijajo pa se v prostorih našega medgeneracijskega centra.
V času šolskih počitnic posebno pozornost namenimo otrokom in mladini, ki nas preko šolskega leta, organizirano, skupaj
z učitelji, obiščejo na kakšni izmed ustvarjalnih delavnic v dopoldanskem času, v času počitnic pa med 10. in 12. uro z nami
preživljajo ustvarjalne in potepuške ure. V letu 2018 smo v času
zimskih počitnic pripravili 5 delavnic in pri njih zabeležili 97 obiskov, v času poletnih počitnic 16 delavnic in 243 obiskov, v decembrskem času pa smo imeli sklop 4 delavnic Po praznikih diši
in pri njih zabeležili 26 obiskov.
Zabeležili smo tudi 42 posebnih dogodkov (35 smo jih organizirali, pri 7 smo sodelovali) in 315 obiskov, 34 dogodkom pa smo
nudili naše prostore.
Od 30. 12. 2016 je Center za socialno delo Laško, s programom
Center starejših Hiša generacij, vpisan v Vpisnik prostovoljskih
organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, ki ga

vodi AJPES. Prostovoljski program Centra za socialno delo Laško je bil že sprejet na Svetu zavoda CSD Laško, dne, 26. 2. 2015.
36 prostovoljcev, med katerimi sta tudi 2 predstavnika moškega spola, je v letu 2018 opravilo 3632 prostovoljskih ur. Na
podlagi 23. člena Zakona o prostovoljstvu, ki določa tri vrste
prostovoljskega dela: organizacijsko, vsebinsko in drugo delo
ter podzakonskega akta: Pravilnik o področjih prostovoljskega
dela in vpisnika v 21. členu, ki določa ocenjene vrednosti prostovoljskega dela, in sicer za organizacijsko delo 13 €, za vsebinsko delo 10€ in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6 €, lahko ocenimo vrednost prispevka prostovoljnega dela k družbeni
blaginji in Slovenskem BDP-ju, opravljenega v CSHG Laško, na
33.480 € (29220 ur vsebinskega dela in 710 ur drugega prostovoljskega dela).
Petra Kolšek, prof. soc. in geo,
koordinatorka aktivnosti v CSHG

V DOMU STAREJŠIH LAŠKO SMO BOGATEJŠI ZA NEGOVALNO OAZO
NAMENJENO OBOLELIM V ZADNJEM STADIJU DEMENCE
V Domu starejših Laško se zavedamo naraščajočega problema demence. Trenutno je za to boleznijo v Sloveniji obolelih že
več kot 32.000 oseb. Zaradi tega je zelo pomembno, da kot družba oblikujemo demenci prijazno okolje.
S tem namenom v našem domu delujemo družbeno odgovorno, saj menimo, da je tudi to eno izmed naših poslanstev; ob
mednarodnem dnevu alzheimerjeve bolezni sodelujemo pri organizaciji vseslovenskega projekta Sprehod za spomin, za širšo
javnost organiziramo Alzheimer cafeje, v lanskem letu pa smo
ustanovili tudi tako imenovano »demenci prijazno točko« kjer
lahko tako oboleli, kot tudi njihovi bližnji pridobijo informacije o bolezni, njenem poteku, o tem, kako pristopiti k obolelemu
itd.
V mesecu januarju pa smo postali bogatejši še za eno zelo pomembno pridobitev – negovalno oazo.
Gre za sobo večje kvadrature, ki smo jo uredili po vzoru razvitih zahodno evropskih držav in je namenjena obolelim z močno
napredovalo demenco. Investicija je bila vredna 35.000 €, z njo pa
bomo pomembno prispevali v višji kakovosti bivanja in obravnave stanovalcev, ki so zaradi napredovale bolezni nepomični, v
celoti odvisni od negovalnega osebja, prav tako ne zmorejo več
verbalne komunikacije. Še vedno pa lahko ti stanovalci okolico
zaznavajo preko čutil, kot so vonj, zvok, svetloba in dotik. Zato je
izjemnega pomena, da jih nagovarjamo preko teh čutil.
Z ureditvijo negovalne oaze v Domu starejših Laško stanovalcem torej omogočamo bivanje v prijaznem in umirjenem okolju,
kjer se jim lahko zaposleni približajo skladno s sodobnimi koncepti dela.
Negovalna oaza, ki smo jo uredili, ni navadna večposteljna
soba, temveč skrbno načrtovan prostor, ki smo ga zasnovali s
ciljem, da stanovalci svojo okolico dojemajo kot toplo, prijazno
in predvsem varno okolje.
V prostoru je pohištvo naravnih in toplih barv, vsak stanovalec pa ima zagotovljen svoj intimni prostor, saj so postelje med
seboj ločene s posebnimi lepo dekoriranimi premičnimi panoji.
Prijetno počutje stanovalcev ustvarjamo z ambientalno svetlobo in aromaterapijo, ki doprineseta k umirjenosti in sproščenosti stanovalcev.

Prav tako stanovalce v negovalni oazi nagovarjamo z glasbeno terapijo, ki je skrbno načrtovana in časovno odmerjena, da
ne postane moteča zvočna kulisa.
Glede na to, da pri napredujoči demenci človeku običajno
preostane malo osnovnih čutnih zmožnosti, ima v negovalni
oazi velik pomen izvajanje nege po načelih bazalne stimulacije. V okviru le te skušamo pri stanovalcih spodbuditi pozitivno
zaznavanje lastnega telesa in okolice. Cilj bazalne stimulacije je,
da oseba dotika ne občuti kot neželenega posega, temveč kot
navezovanje stika z drugim človekom. V negovalni oazi skušamo pozitiven vpliv dotika doseči tudi z masažo dlani in stopal.
Koncept negovalne oaze je v slovenskih domovih še prava
redkost, v tujini pa je že zelo uveljavljen in dokazano blagodejno
vpliva na obolele za demenco. Pozitivni učinki tovrstne obravnave se kažejo kot zmanjšanje nemira, boljše zavedanje lastnega
telesa in okolice ter splošno zmanjšanje obolenj.
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dom starejših / upokojenci
Ponosni smo, da smo eden izmed redkih izvajalcev storitev institucionalnega
varstva starejših v Sloveniji, ki stanovalcem z močno napredovalo demenco lahko ponudi višjo kvaliteto bivanja in jim
zagotovi sodoben pristop dela.
Zahvala za izvedbo projekta negovalne oaze gre tudi nekaterim našim poslovnim partnerjem, ki so nam pri izvedbi projekta pomagali z donacijami, le te
so znašale 5 % celotne investicije. Zahvaljujemo se podjetjem Gerčer d.o.o.,
Zenteh, Segon, Elektroinstalacije Selič,
Soboslikarstvo Merzel, Robel d. o. o. in
Mizarstvu Zorko.
Janja Podkoritnik Kamenšek,
vodja programa oskrbe starejših

ZADOVOLJNI
V DRUŠTVU
UPOKOJENCEV LAŠKO
V letu 2018 smo realizirali vse zastavljene cilje in z optimizmom gremo v leto
2019. Želela bi izpostaviti nekaj aktivnosti, za katere smo veseli, da so se zgodile. Izlet na Sv. Višarje smo zaradi velikega
zanimanja organizirali kar dvakrat. Pričakovanja so bila velika, saj večina Višarij
še ni obiskala. Marsikdo se je prvič v življenju peljal z gondolo. Premagati je bilo
treba strah. Vendar v veliki želji videti in
doživeti Sv. Višarje, tudi to ni bila ovira.
Spomini so nepozabni.
Naši člani – ribiči. Kapo dol! Kar dvakrat so nas razveselili z najvišjimi priznanji – pokali, in sicer na državnem in pokrajinskem tekmovanju v ribolovu.
Pohvala tudi vsem članom, ki ste aktivno vključeni kot prostovoljci na različnih področjih delovanja, kakor tudi ostalim, ki se udeležujete naših aktivnosti. V
javnosti je vse več poudarka na aktivnem
staranju. Zato je priporočljivo, da z veseljem izkoriščamo svoj čas za druženje,
aktivnosti, ročne ter miselne spretnosti.
S tem bomo največ naredili sami zase in
se aktivno starali. Izkoristimo dejavnosti v Hiši generacij v Laškem, kjer se že
šestnajsto leto trudijo in razpredajo mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost. Ker v teh programih delujejo kot prostovoljke tudi članice našega
društva, smo še posebej zadovoljni. Seveda si tudi sami želimo, da bi se te vrste
okrepile in pomladile. Zato vas ponovno vabimo v svojo sredino, kajti v našem
društvu ste lahko še kako aktivni. Pridružite se nam na izletih, pohodih, srečanjih,

letovanju na morju, športnih aktivnostih,
petju v pevskem zboru in ostalem. Vedno
smo odprti za nove ideje.

Hvala vsem, ki z nami dobro sodelujete in nam pomagate, imate posluh za
upokojence in nas razumete. Hvala vsem
posameznikom, ki pridno
zbirate papir in vsem, ki
ste se udeležili predstavitve medicinskih pripomočkov pri Čater. S sredstvi teh dejavnosti smo
krili del stroškov izletov.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli vpeti v sodelovanje
z našim društvom. Leto
2019 naj bo takšno, kot si
želimo in življenje naj bo
vredno življenja.

Naš zbor ob praznovanju občinskega praznika v Zdravilišču Laško.

Irena Flis, DU Laško

NAPOVED AKTIVNOSTI V LETU
2019

– PIKNIK – SREČANJE ČLANOV DU
– MARTINOVANJE
– ZAKLJUČEK LETA

POHODI – vsak drugi petek v mesecu
Januar: GOVCE
Februar: ŠMOHOR
Marec: KOKOŠ (SEŽANA)
April: SLIVNICA ali ŠTEFANJA GORA
Maj: HRVAŠKO ZAGORJE – RAVNA
GORA
Junij: LAVRIČEVA KOČA - STIČNA
Julij: POLHOGRAJSKA GRMADA
Avgust: KRNICA (GORENJSKA )
September: SVETI DUH NA OSTREM
VRHU
Oktober: HALOŠKA PLANINSKA POT
November: TRŠKA POT LAŠKO
December: NEZNANO
Vsak zadnji petek v mesecu: pohodi in
spoznavanje okolice Laškega

LETOVANJE: IZOLA Hotel DELFIN
od 4. 7. do 11. 7. 2019

IZLETI:
– SVETA GORA NAD NOVO GORICO

TELOVADBA:
– vsak ponedeljek, Marija Gradec
– vsak torek, OŠ Laško
– vsak četrtek, Hiša generacij
ŠPORT:
– nordijska hoja – vsaka sreda
– pikado, balinanje, kegljanje na vrvici
vsak četrtek ob 17.uri, poleti ob 18. uri
KULTURA
– vsako sredo ob 18. uri se lahko
pridružite pevskemu zboru
DU LAŠKO
– svojo kreativnost in ustvarjalnost
pa lahko izrazite v brezplačnih
ustvarjalnih delavnicah v Hiši
generacij
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vzgoja in izobraževanje

Vrtec Laško vabi k vpisu v vrtec za šolsko
leto 2019/2020 (od 1. 9. 2019 dalje)
za vse otroke od 11. meseca starosti.
Izbirate lahko med naslednjima programoma:
– dnevni program (6 – 9 ur)
– poldnevni program (4 – 6 ur, od 7.00 do 13.00)
V enoti Laško organiziramo tudi popoldansko varstvo od
12.00 do 20.00.
Prijave sprejemamo na vseh enotah Vrtca Laško do 15. 3. 2019
– Enota Laško – Cesta na Svetino 2a, tel.: 03 734 30 10
– Enota Šentrupert – Šentrupert 89, tel.: 03 573 82 86
– Enota Vrh nad Laškim – Vrh nad Laškim 20, tel.: 051 226 494
– Družinsko varstvo Gradišnik – Tevče 31a, tel.: 03 734 30 10
– Enota Debro – Poženelova ul. 24, tel.: 03 734 30 70
– Enota Rečica – Zgornja Rečica 26, tel.: 051 410 882

–
–
–
–

Enota Rimske Toplice – Cankarjeva ul. 14, tel.: 03 573 61 97
Enota Zidani Most – Zidani Most 14, tel.: 03 568 38 06
Enota Sedraž – Sedraž 21, tel.: 03 734 32 54
Enota Jurklošter – Jurklošter 32, tel.: 03 573 51 77

Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki
ga dobite v vseh enotah Vrtca Laško in na spletni strani Vrtca
Laško: www.vrtec-lasko.si.
O vpisu oz. sprejemu otrok v vrtec boste starši obveščeni na
prvih roditeljskih sestankih v mesecu aprilu.
Prosimo, da upoštevate rok prijave, ker bomo naknadne vpise
upoštevali le v primeru nezasedenosti oddelkov.
Vrtec Laško

Poglejte nas, kako korakamo in tečemo in skačemo in
žogo brcamo ...
»Gibanje je za otroka zelo pomembno, ker spodbuja njegov telesni razvoj in tudi razvoj njegovih miselnih sposobnosti.«
V predšolskem obdobju je potrebnega veliko gibanja, saj je
gibanje otrokova osnovna potreba. Z gibanjem si otrok pridobiva odpornost in krepi imunski sistem. Različne oblike gibanja
in gibalne igre pozitivno vplivajo na razvoj mišic in okostja. Gibanje je pomembno za celostni razvoj otroka, saj preko tega otrok zaznava in spoznava okolje, se uči, razvija možgane, razvija
logično mišljenje, se uči upoštevanja pravil in navodil, doživlja
veselje, hkrati pa gibanje vpliva na zdravje otrok.
Zato v naši skupini »Račke« velik poudarek namenimo gibanju in gibalnemu razvoju otrok. Izvajamo naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek, padci, plezanje, skoki, potiskanje, vlečenje, dviganje, nošenje, metanje in lovljenje predmetov,
prijemanje). Gibamo se v igralnici, telovadnici in na prostem.
Izvajamo načrtovane in spontane gibalne dejavnosti. Prosto se
gibamo, premagujemo poligone v telovadnici, izvajamo igre z
žogo, baloni, obroči, kotalečimi predmeti ... Veliko pa se gibamo

Kje si Dedek Mraz?
Vrtec Laško, enoti Debro in
Laško, sta 17. decembra pripravili tradicionalno prireditev »Kje si
Dedek Mraz?«, ko otroci po ulicah
Laškega iščejo dobrega moža.
Vzgojiteljice so najprej na vrtu
Savinje otrokom razdelile mini laterne, ki so jih otroci izdelali v vrtcu, nato pa so se odpravili iskat
Dedka mraza. Pri iskanju se jim

na prostem, v naravi. Hodimo na sprehode in tudi »pohode«,
tekamo po travniku, hodimo po hribu navzgor in navzdol, potiskamo različne predmete, se sankamo, vozimo s kolesi in pogajalci, ter razvijamo spretnosti in sposobnosti na igralih. Pri gibalnih igrah otroci uživajo in se zabavajo. Na enostaven in njim
prijazen način se veliko naučimo in poskrbimo za naše telo in
naše zdravje.
Otroci in vzgojiteljice skupine Račke

je pridružila pisana živalska druščina, in sicer jelen, zajec, medved,
zvita lisica in prijazni volk.
Potem ko so otroci z živalsko
druščino na igrišču OŠ Primoža
Trubarja našli Dedka Mraza, so se
odpravili na vrt Savinje, kjer so rajali in se zabavali.
Za varnost pri prečkanju ceste je
poleg vzgojiteljic skrbel še policist.
MKJ
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Lovec v vrtcu Rimske Toplice
Zima je najhladnejši letni čas. Začne se
z najkrajšim dnevom in najdaljšo nočjo.
Pozimi večina rastlin in tudi živali počiva. Živali preživijo zimo na različne načine. Lahko ostanejo dejavne, dremljejo,
nekatere globoko zaspijo ali pa otrpnejo
v prezimovališčih. Vse to in še marsikaj
naši nadobudneži v vrtcu Rimske Toplice
že vedo. V teh zimskih dneh, smo namreč
skupaj ugotavljali in raziskovali, kako živali preživljajo zimo, spoznavali, kako
lahko ljudje pomagamo živalim in tako
razvijali spoštljiv in odgovoren odnos do
žive in nežive narave. Otroci so odkrivali, spoznavali in primerjali živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
Na marsikatero vprašanje pa nam je odgovoril tudi Peter Cestnik, ki je že vrsto
let lovec. Prijazno se je namreč odzval
našemu vabilu in nas obiskal v vrtcu. S
seboj je prinesel plakate, na katerih so
bile živali, ki sicer živijo blizu nas, vendar jih marsikdo še nikoli ni videl (divji
prašič, medved, volk, lisica, gozdni zajec,
divji petelin...), lovske revije, piščalko, s
katero prikličejo race. Največ zanimanja
otrok pa so pritegnile nagačene živali.
Otroci so lahko božali veveričko, divjega
prašiča, fazana, podlasico, gamsa... Lovec

Decembrsko veselje Trubadurjev
December je bil za pevce Mladinskega pevskega zbora Trubadurji OŠ Primoža Trubarja Laško zelo pester, saj so

nam je opisal svoje delo. Otroci imajo namreč, tako kot veliko odraslih, mnenje,
da lovci samo streljajo živali. Tako so dobili odgovor na vprašanje, kaj lovec dela.
Od Petra pa smo izvedeli, da lovec tudi
pomaga divjim živalim, če so bolne, da
pozimi skrbi za hrano in podobno. Otroci so na koncu ugotovili, da so lovci tudi
»prijazni«. Meniva namreč, da je prav, da
otrokom že od malega razvijamo pozitiven čut do narave in do drugih živih bitij. Naše druženje z lovcem smo končali s
skupinsko fotografijo.

So pa naši otroci tudi pravi mali igralci. V skupini Miške so otroci ob pomoči
vzgojiteljic Mojce in Tine, pripravili dramatizacijo ruske pravljice Rokavička, v
kateri igrajo otroci oblečeni v kostume
gozdnih živali. Otroci so pri pripravah,
vajah in izdelovanju scene ves čas intenzivno sodelovali, na koncu pa predstavo
odigrali tudi za vse otroke vrtca in ob nastopanju neizmerno uživali.

s petjem ves mesec razveseljevali ljudi.
Na začetku meseca so nastopili na dveh
koncertih v Hrastniku, in sicer z Moškim
pevskim zborom Svoboda Hrastnik in
Ženskim pevskim zborom Dol pri Hrastniku.
Poseben dogodek je bil Glasbeni sprehod z baklami, ko so pevci z vokalno skupino Vodomke obiskali različne točke v
Laškem, kjer so zapeli in ljudem zažele-

li vse dobro. Tako so se predstavili starejšim občanom v Vili Šmohor, v Zdravilišču Laško, kavarni Thermane Laško,
na drsališču, v Kulturnem centru Laško,
sprehod pa so zaključili v Vili Monet.
Ljudje so bili navdušeni nad njihovim
nastopom, povsod so jih tudi pogostili s
čajem in piškoti.
V božičnem času Občina Laško vsako leto otrokom razredne stopnje podari nekaj denarja za nakup igrač. Ob tem
Trubadurji pripravijo kratek kulturni
program z dramatizacijo in obiščejo vse
otroke v matični šoli in vseh podružničnih šolah Tudi lani so učencem popestrili
praznične dni, jim izrekli dobre želje in
razdelili igrače.
Zadnji decembrski nastop Trubadurjev je bil na občinskem dvorišču, kjer so
nastopili ob prihodu Božička. Našo šolo
so na tem nastopu zastopale tudi plesalke
Šolskega plesnega festivala.
Pevci mladinskega pevskega zbora Trubadurji ne mirujejo, ampak se že
pripravljajo na nove nastope, saj s polno
paro pripravljajo mladinski muzikal Čarovnija, na katerega vas bodo vljudno povabili konec februarja.

Mojca Velikonja in
Kristina Počivalšek, Miške

Zborovodkinja Mateja Škorja
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Oddelki prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom se
predstavijo
Začetki organiziranega poučevanja
otrok s posebnimi potrebami v Laškem
segajo v leto 1936. V Zgodovinskem pregledu šolstva v Laškem je omenjeno, da
so otrokom s posebnimi potrebami namenili stavbo nekdanje »slovenske šole«.
Med II. svetovno vojno »pomožni oddelek«, kot so ga takrat imenovali, ni deloval. Leta 1953 se je preoblikoval v samostojno oddelčno enoto. V sedemdesetih
letih je šola postala osem oddelčna in
se preselila v novo zgradbo na Valvasorjevem trgu pod imenom Osnovna šola
Dušana Poženela. Po osamosvojitvi Slovenije se je število učencev začelo zmanjševati, šola se je kot organizacijska enota priključila OŠ Primoža Trubarja, nato
postala njena podružnica in se leta 2006
preselila v obnovljene prostore na matični šoli. Šolo oziroma oddelke prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim
standardom (ONIS), kot se danes uradno imenuje ta program, obiskujejo otroci iz Laškega in okolice. V letošnjem
šolskem letu delujeta na Osnovni šoli
Primoža Trubarja dva oddelka, v katera
so vključeni učenci od 1. do 9. razreda.
Program učencem s posebnimi potrebami omogoča, da se lažje razvijajo na
spoznavnem, socialnem in čustvenem
področju. Prilagojeni pouk je individualiziran. Upoštevamo različno starost,
sposobnosti in spretnosti učencev ter
njihova močna in šibka področja. Učenci se zgodaj naučijo sprejemati različnost, saj so oddelki kombinirani. Prednost je, da obiskujejo šolo v poznanem,
domačem okolju, kjer bivajo tudi njihovi
vrstniki in prijatelji.
Poseben čar in priložnost za pridobivanje praktičnega znanja, izkušenj in
samozavesti, predstavljajo dnevi dejavnosti, ki jih organizirajo specialne pedagoginje. Učenci se najbolj veselijo
športnih, tehničnih, naravoslovnih in
kulturnih dni. Vsako leto pletejo venčke,
odidejo na kopanje v Thermano Laško,
ustvarjajo v Hiši generacij, sodelujejo s
Knjižnico Laško, se udeležijo ABC-abonmajčka in uživajo na tradicionalnem
sankanju na Celjski koči. Radi pečejo pecivo, kuhajo, šivajo in počnejo še mnogo
drugih zanimivih stvari. Priljubljen dogodek je vsakoletna ekskurzija, na katero
se odpravijo učenci in učiteljice skupaj s
starši, sorodniki ter prijatelji. Pridobljeno gledališko, plesno in glasbeno znanje
delijo z učenci iz vse Slovenije na srečanju gledaliških skupin osnovnih šol,

predstavijo se tudi na odru Kulturnega centra Laško, kjer v prednovoletnem
času skupaj z Društvom Sožitje pripravijo dramsko predstavo in praznovanje za
vse člane ter podpornike društva. V želji
po še večji vključenosti v okolje že vrsto
let sodelujejo v mednarodni potujoči
razstavi Igraj se z mano, ki jo predstavijo na matični šoli, v Hiši generacij in
v Knjižnici Laško. Za nagrado se učenci vsako leto odpravijo v Ljubljano na istoimenski festival, kjer se predstavijo z
dramsko igro in srečajo z učenci iz vse
Slovenije. Določene dejavnosti obiskujejo skupaj z učenci rednega programa. To
so na primer poletna in zimska šola v naravi, plavalni tečaji, dnevi dejavnosti in
druge oblike učenja in druženja.
Življenje je kot mavrica. Da nastane,
so potrebni sonce, oblaki in dež (Povzeto po: Pozitivne misli). Vsi, tudi otroci
v naših oddelkih, smo včasih kot sonce,
drugič dež ali oblaki, vendar lahko samo
tako tvorimo mavrico. Veseli bomo, če
nas boste sprejemali takšne, kot smo!
Svoje občutke in misli je z nami delila tudi mama našega učenca Katarina
Očko:
»DA, DA, DA! To je odgovor na vprašanje, ki se mi sicer še kdaj (zelo redko)
pojavi: Ali je bila prava odločitev, da sva z
možem vpisala otroka v oddelek NIS Laško?
Kot mati sem opazila odstopanja v razvoju otroka že zelo zgodaj, zato je imel
naš fant pomoč že v vrtcu. S strokovnjaki
smo se odločili, da poskusimo redni šol-

ski program. To obdobje je bilo najhujše
v mojem življenju, sicer samo dva meseca, ampak meni se je zdela cela večnost.
Hitro smo skupaj ugotovili, da sin tega
ne zmore. Postopek usmeritve je izjemno
hitro uspel, tako da smo takoj prestopili v
program z nižjim izobrazbenim standardom, ki zanj ni prezahteven in je prilagojen njegovim sposobnostim. Omogoča mu
razvijati njegova močna področja, hkrati pa se učiteljice trudijo izboljšati njegova šibka področja. Z možem sva bila na
raznih predavanjih, srečanjih. V medijih se veliko govori o drugačnosti, pomoči tem otrokom. A realnost je drugačna.
Ko se postavi diagnoza, se podajo napotki, predpišejo zdravila. Ampak tako, kot v
našem primeru, zdravil ni. Napredek otrok je odvisen od staršev in specialnih pedagogov, ki imajo strpnost že v duši. Pri
tem mislim na zaposlene v NIS-u Laško.
Vse učiteljice se trudijo, ustvarjajo, se dodatno izobražujejo tudi v prostem času,
saj ima vsak izmed naših otrok drugačne težave. Resnično so skupaj z otroki kot
ena velika družina. Tako jih vidim vsak
dan, ko odprem vrata njihovega razreda.
Zato menim, da so primerne za kakšno
posebno nagrado. Kajti vedno so tu, ko rešujemo kakšen »slab dan«, se z nami veselijo uspehov in nas bodrijo naprej. Kot je
napisala učiteljica, za mavrico potrebujemo še več sonca, zato stopite med NAS.«
Marija Čibej in Valentina Gartner
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VESELO V DECEMBER!
/…/ In vsak večer svetlo zažarijo
lučke skrivnostne ob belih poteh,
da si pod njimi ljudje zaželijo
Srečno! – za srečo v prazničnih dneh.
(Bina Štampe Žmavc: Božična pesem)
Že prvega decembra so povsod svetile lučke, ki so naznanjale praznični čas.
S koncertom Veselo v december smo na
Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice prav na prvi decembrski dan zakorakali v ta praznični mesec, ko smo prižgali nešteto lučk, predvsem v srcih naših
učencev, staršev, drugih obiskovalcev in
zaposlenih na šoli.
Napolnili smo šolsko telovadnico, ki
je kar pokala po šivih, ogreli ozračje in
poskrbeli za pestro dogajanje na odru, ki
smo ga s pomočjo Občine Laško in Kulturnega društva Sedraž kupili v letošnjem letu.
Koncert so v veliki meri pripravili
učenci sami, ki so se združili in poskrbeli
za različne plesne in glasbene – tako vokalne kot instrumentalne – točke. Z recitacijami, ki so jih napisali sami, in drugo
izbrano besedo pod mojim okriljem pa
so povezali praznično zgodbo v lep venček. Posebno pa smo hvaležni, da so se
našemu vabilu odzvali tudi gostje. Ubrano so zaigrali bivši učenci naše šole – Gal
Hren, Matevž Rožej in Matevž Sluga – ter
harmonikar Jakob Štigl, ki je letošnji absolutni zmagovalec mednarodnega Avsenikovega tekmovanja in dobitnik plakete
Stanka Avgusta.
Koncert sta otvorila združena pevska
zbora, Cici otroški pevski zbor Sončki in

Otroški pevski zbor Sončki, ki ga je za to
priložnost sestavljalo približno 50 glasov
učencev od 1. do 5. razreda. Ob zaključku koncerta pa se je na odru zbralo več
kot 60 glasov učencev Otroškega pevskega zbora Sončki, Mladinskega pevskega
zbora Žarek ter ob tej priložnosti prvič
predstavljenega Ženskega pevskega zbora kolektiva Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice ob pesmi Vsi za enega
pod vodstvom mentorice Alenke Štigl. S
to pesmijo smo spomnili, da se lahko le
skupaj, z roko v roki, dotaknemo neba,
naših sanj in med drugim pričaramo takšen koncert, kot nam je na ta dan uspelo. Za to niso zaslužni le učitelji in drugi delavci šole, ne le nastopajoči učenci,
ne le učenci, ki so pomagali pri tehnični pripravi telovadnice, pač pa cela šola,
ki je zadnje novembrske dni dihala le za
ta koncert. Tega se zaveda tudi ravnatelj
Andrej Podpečan, ki je v svojem govoru
poudaril, da smo uspeli le, ker je vsak prispeval svoj delček in pomagal pri izvedbi
tega velikega dogodka, ki je pomemben
tako za šolo kot za kraj in šolski okoliš.
Koncert pa ni bil namenjen le glasbi.
Bili smo tudi dobrodelni. Namesto vstopnine so obiskovalci lahko prispevali pro-

stovoljni prispevek za novo ozvočenje, ki
smo ga na tem koncertu prvič uporabili.
Pomagalo nam je, da se je naš glas bolje slišal in verjamemo, da nam bo tudi v
prihodnje dobro služilo. Komisija predstavnic šolskega sklada je med koncertom preštela, koliko denarja so obiskovalci darovali in presenetilo nas je, da so
znesek ob koncu koncerta še podvojili.
Po koncertu smo obiskovalce povabili
v šolsko jedilnico, kjer so jih čakale bogato obložene stojnice s prazničnimi voščilnicami, ki smo jih na šoli izdelovali pravzaprav vsi. Kot vsako leto so prostovoljni
prispevki namenjeni potrebam šolskega sklada. Posebej pa so letos presenetili
tudi devetošolci, ki so izdelali adventne
venčke, različne praznične okraske, zeliščno sol in ognjičevo kremo ter ob donacijah staršev pripravili pakete čajev,
orehovih jedrc, medu in še bi lahko naštevali. Zbrali so veliko prostovoljnih prispevkov, ki jim bodo olajšali priprave na
valeto in zadnjo osnovnošolsko ekskurzijo.
Veseli in ponosni smo, da nam je skupaj uspelo zbrati kar 2.371 EUR prostovoljnih prispevkov. Iskrena zahvala za
vsak prostovoljni dar in obisk vsakega
posebej, to je najmanj, kar lahko izrečemo vsi, ki smo tako ali drugače sooblikovali koncert.
Da nam je koncert res uspel prižgati
lučke v srcih obiskovalcev, ne potrjuje le
zbran znesek, pač pa tudi odzivi obiskovalcev, ki med drugim pravijo:
»Danes sem bila na prireditvi v OŠ. Izredno lepa je bila, učenci so se izkazali in
celo učiteljice so zapele /…/ Vse pohvale
nastopajočim in mentorjem.«
»Prireditev presežkov, in sicer v kvaliteti glasbe, izbrane besede, močne pozitivne energije in srčnosti vseh nastopajočih in organizatorjev. Mislim, da smo
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najlepše praznično darilo dobili obiskovalci OŠ Antona Aškerca.«
In nenazadnje: »Dragi dobri možje! Želim si še veliko tako lepih prireditev v OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice, kot je bil
skok v december /…/«
Hvala. Hvala za vsako prižgano lučko
v naših srcih. Naj se med vsemi drugimi
izrečena želja, da naj bo novo leto 2019

nepozabno, pravljično in srečno, razširi
med vse vas in upamo, kot je rekel ravnatelj Andrej Podpečan, da se vidimo spet
čez eno leto.
/…/ A vse, kar v božiču res velja,
ni prav nič materialnega.
Vrednote, ki polepšajo ti božič,
niso ne okraski, ne ves blišč.
Temveč nežna, neizmerna toplina,

ki jo lahko le dom ti da.
Ljubezen sorodnikov, družine,
vredna je zlata.
Na božični večer zato,
vse hudo pozabimo,
zahvalimo lahko se le,
za dom, družino in prijatelje.
(Mia Koritnik, 8. b: Vrednote božiča)

V začetku koledarskega leta smo pripravili Novoletni koncert orkestrov GŠ
Laško-Radeče. V decembru smo tovrstne
koncerte izvedli za učence osnovnih šol
v Laškem, Rimskih Toplicah, Radečah
in Boštanju. Na januarskem koncertu pa
smo naš program želeli predstaviti staršem in tudi ostalim, ki spremljate naše
delo.
V sredini januarja smo v Laškem organizirali Srečanje trobilcev glasbenih
šol celjsko-koroške regije. Na njem so sodelovali učenci in učitelji iz 10 glasbenih
šol. Tovrstna srečanja se nam zdijo pomembna, saj učenci prisluhnejo svojim
vrstnikom, si pridobijo nova poznanstva.
Kolegi učitelji si izmenjamo marsikatero
izkušnjo, pridobimo kakšno idejo za nadgradnjo glasbenih vsebin, pomemben pa
je tudi vidik medsebojnega druženja.
Obiskovalci pa imajo priložnost videti
in slišati, poleg širokega nabora različnih
trobil, tudi zanimive zasedbe in pa seveda pester glasbeni program. V glasbenih
šolah se soočamo z izzivom, kako za-

gotoviti zadosten vpis na trobila - predvsem nizka trobila. Vemo, da so trobila
nepogrešljiva in nujno potrebna v orkestrih, ansamblih in skupinah. Velikokrat pa krožijo stereotipi, da ti inštrumenti niso primerni za punce, da se k pouku
ne morejo vpisovati mlajši učenci, ker so
instrumenti preveliki, da bi lahko v njih
pihali oziroma jih nosili. Danes vse te izzive rešujemo s sorodnimi manjšimi instrumenti, ki nato rastejo skupaj z učenci
do tistega osnovnega instrumenta.
S tovrstnimi srečanji želimo še dodatno približati trobila širšemu občinstvu in
odpraviti omenjene klišeje.
Naši mladi plesalci so se zadnji vikend
v januarju udeležili izbora za Državno
tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 v Ljubljani. Na izbor je bilo
prijavljenih 240 plesalcev. Pod mentorstvom Špele Medved in Lucije Boruta se
je iz naše šole na izbor prijavilo 11 solov
in 12 duetov. Na tekmovanje, ki bo potekalo v mesecu marcu, pa so se v kategorijo SOLO uvrstili Ema Šolar, Špela Ojsteršek, Denis Brižić, Nejc Padežnik, Pia
Patricija Breznikar, Sara Salobir in Vita
Nemec. V kategorijo DUET pa Neža Čepin in Lana Dornik, Veronika Padežnik
in Neli Ela Guček, Frida Benedek in Anja
Jančič, Zala Ajdnik in Eva Senica ter Ema
Šolar in Sara Bačič.

Čestitamo vsem, ki so sodelovali na
izboru. Tudi tistim, ki jim tokrat s svojo
idejo in plesom ni uspelo prepričati komisije. Mentorji velikokrat poudarjamo,
da je proces priprave na glasbeno-plesno
tekmovanje celo pomembnejši od same
uvrstitve oziroma nagrade na tekmovanju. Učenci v pripravah zelo napredujejo,
pridobijo si znanje, ki je samo njihovo in
je vredno največ.
V mesecu februarju potekajo Regijska
tekmovanja mladih glasbenikov pri instrumentih klavir, flavta, kljunasta flavta,
oboa, saksofon, klarinet, fagot, petje, diatonična harmonika, komorne skupine s
trobili in komorne skupine jazz. Pozitivno mnenje komisije seveda pomeni nastop na Državnem tekmovanju mladih
glasbenikov, ki se bo odvijalo na začetku meseca marca. Z njihovimi nastopi in
rezultati vas bomo seznanili v prihodnji
številki.
V nadaljevanju šolskega leta nas čaka
še veliko nastopov, revij in tekmovanj. V
ponedeljek, 4. marca, vas vabimo v dvorano Kulturnega centra Laško na naš
Pustni koncert.
Vabim pa vas, da obiščete našo spletno
stran in se seznanite še z ostalimi dogodki in koncerti, ki jih organiziramo.

Karmen Ulaga

Marko Razboršek
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Nastopilo je novo leto in v Društvu
Šmocl se že s polno paro spogledujemo z
novo delovno vnemo. A preden vam zaupamo, kaj vse za mlade in lokalno skupnost planiramo v novem letu, je prav, da
se spomnimo preteklega leta, preko katerega se lahko pohvalimo z obilico dobrih
stvari.
Društvo ŠMOCL v svoji prvotni namembnosti deluje kot mladinski center,
ki mladostnikom kvalitetno zapolnjuje
prosti čas, hkrati pa nudi potrebno pomoč za dostopanje do izobrazbe in poklica preko neformalnih izobraževanj, raznovrstnih motivacijskih delavnic ter
pomaga pri pridobivanju izkušenj na področju prostovoljstva in praktičnih vsebin.

NAŠE POSLANSTVO JE POMAGATI
MLADIM
V preteklem letu smo se tako kot do
sedaj posvečali pomoči mladim, da smo
preko neformalnih izobraževanj ter raznih tečajev in delavnic njihov prosti
čas usmerili v pridobivanje pomembnih
kompetenc pri nadaljnjem iskanju zaposlitve in jih s tem pomagali »narediti
konkurenčne« na zaposlitvenem trgu.
Mladim poleg dnevnega centra, kjer
otroci in mladi koristno preživljajo svoj
prosti čas – lani smo izvedli več kot 860
ur, namenjamo tudi posebne delavnice. V lanskem letu smo denimo izvedli
filmske delavnice s pomočjo strokovnega
vodstva Luksuz produkcije iz Krškega, v
kateri je sodelovalo več kot 30 otrok 6., 7.
in 8. razreda. V letu 2018 pa smo v Šmoclu ustanovili tudi foto sekcijo, katere vodja je Boris Savković. Ta deluje predvsem
na področju analogne fotografije. Šmocl
je mladim, ki si želijo neformalnega izobraževanja na področju fotografije, uredil prostore, namenil pa jim je tudi subvencijo za vso potrebno opremo. Zaradi
naše lokacije, ki je v bližini OŠ Primoža
Trubarja Laško, zlahka izvajamo in pridobivamo mlade, ki se udeležujejo naših
aktivnosti. V lanskem letu smo z učenci višjih razredov OŠ Primoža Trubarja
Debro in Laško izvedli tudi zelo odmevno okroglo mizo, ko smo pod strokovnim
mentorstvom Marjete Ocvirk z mladimi
ter predstavniki Občine Laško, STIK-

-a, JSKD Laško, Centra za socialno delo,
Knjižnico Laško, Turističnim društvom
Laško ter s predsedniki KS v občini Laško spregovorili o mladih in njihovem
prostem času, hkrati pa smo raziskovali
zmožnosti za vključevanje mladih v razvoj občine ter strategijo mladinske politike. Prav tako smo v preteklih letih
sodelovali s šolskim foto krožkom, kjer
smo mlade vzpodbudili k fotografiranju
JSKD prireditev. Rezultat sodelovanja je
redna razstava fotografij v Otročjem centru Kino.

SKRBIMO TUDI ZA PESTRO
PONUDBO KONCERTOV IN
KULTURNIH DOGODKOV
Za mlade smo izvedli kar nekaj koncertov, ki so bili odmevni s strani lokalne publike kot tudi širše. Lani smo izvedli odmevnejše koncerte, ki so pridobili
tudi mednarodno akonotacijo. Z le-to se
lahko pohvalimo na dogodku Metaljot raspaljot, kjer smo zabeležili več kot
400 tako domačih kot tujih obiskovalcev. Skupaj z nastopajočimi pa smo beležili 500 prisotnih, skupaj s kar osmimi
skupinami znanih metal imen iz Poljske
ter Slovenije. V preteklem letu smo izvedli tudi dva koncerta elektronske glasbe- Migetalnice, kjer se je na obeh skupaj
zvrstilo okoli 400 ljudi ter več kot deset
nastopajočih. Prav tako smo izvedli dva
koncerta punk glasbe, Warm Up Punk
Rock, kjer je bilo na obeh koncertih okoli
300 obiskovalcev ter 8 nastopajočih skupin. Letošnja novost pa je bil koncert z
naslovom »DJUSKANJE«, ki smo ga izvedli z namenom poizkusa združiti mlade iz različnih krajevnih skupnosti Laškega. Na oba koncerta je prišlo dvesto
mladih, predstavilo pa se je okoli deset
nastopajočih.
V lanskem letu je društvo organiziralo sedaj že tradicionalno prireditev Pisani balon, ki je namenjena najmlajšim
generacijam, pridobiva pa tudi lastnosti
družinske prireditve, ki vsako leto privabi več kot 200 obiskovalcev. Vse aktivnosti na njej so brezplačne, otroci in starši pa lahko sodelujejo na raznovrstnih
didaktičnih ter ustvarjalnih delavnicah,
preizkusijo raznovrstne športe, prisluhnejo koncertom ter lutkovnim in igranim predstavam, hkrati pa so mladi ter
družine deležni še kulinarične ponudbe, saj prireditev začnemo z zdravim slovenskim zajtrkom. V lanskem letu smo
izvedli tudi Irski večer s koncertom lokalnega kantavtorja Riharda Kotarja, ko
smo v prostorih bivšega Hotela Savinje
pivnico zopet obudili ter jo napolnili do

zadnjega kotička. V naših prostorih smo
v lanskem letu izvedli tudi koncert klasične glasbe v sodelovanju z društvom
Romanica Antiqa Laško, prav tako pa
smo njihovo tedensko dogajanje preko
glasbenega seminarja za mlade godalce
budno spremljali ter o njihovih dogodkih pripravili več prispevkov.

TV LAŠKO POKA PO ŠIVIH
Pridno »migamo« tudi na TV Laško,
saj v Laškem s širšo okolico skoraj ne
mine prireditev ali dogodek, ki ga kot
spletni medij ne bi pokrivali. V sklopu
MMC Tv Laško smo imeli v preteklem
letu 134 objav v video obliki ali besedilnih prispevkov ter posnetkov prireditev,
predstav in skladb.
V času pred županskimi volitvami smo
se v letošnjem letu še posebno izkazali kot eden najbolj aktualnih in odzivnih
medijev. Za vse občane in občanke smo
pripravili več kot petnajst prispevkov na
temo volitev, od tega kar šest prispevkov
z novinarskih konferenc ter prispevkov,
kjer so kandidate spoznali tudi v osebni
luči. Ravno tako smo v prostorih Otročjega centra Kino organizirali in izvedli
prosfesionalno soočenje županskih kandidatov, kjer nas je obiskalo več kot 150
poslušalcev.
Za naše dobro delo, pa smo v letu 2018
dobili tudi potrditev, saj je naš predsednik Domen Trkulja, postal naj prostovoljec leta v občini Laško.

KAJ PRIPRAVLJAMO V NOVEM
LETU
Ravno tako kot pretekla leta, bomo tudi
v letošnjem letu sodelovali z vsemi društvi
po različnih krajevnih skupnostih v La-
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škem, saj je naše poslanstvo tudi pomoč
pri organizaciji ali tehnični podpori vsem
društvom, ki potrebujejo našo pomoč.
Prav tako bomo dejavni na področju
organizacije koncertov ter dogodkov, saj
imamo v načrtu izvesti prireditvi Pisani balon ter Mavrična dežela v soorganizaciji s STIK-om Laško, nadaljevali pa
bomo tudi serijo koncertov Punk Rocka, DJuskanja, Migetalnic ter organizirali irski večer. Pester bo tudi naš otroški
program, saj ga bomo napolnili z delavnicami, lutkovnimi predstavami ter z organizacijo raznovrstnih okroglih miz z
mladimi debaterji.
Za konec velja v društvo povabiti vse
mlade, ki si želijo ustvarjanja na vseh
področjih, saj smo v ŠMOCL-u odprti
za vse ideje. Posebno povabilo velja vsem
mladim glasbenim ustvarjalcem, ki bi
si želeli posneti prvo studijsko ali video
produkcijo, saj so vrata naše t.i. »glasbene sobe« vedno odprta.
Naše vodilo je torej interakcija med
sokrajani različnih starostnih generacij.
Lahko bi dejali, da smo ŠMOCLOVCI
kot ena tistih družabnih iger, s starostno
»etiketo« od 0-99 let. In kar je najpomembneje, ob vsem skupaj se tudi neizmerno zabavamo!
Špelca Juhart

Evropska prostovoljca v
ŠMOCL-u: »Vsaka sprememba v
življenju je dobra.«
V jesenskih mesecih lanskega leta sta
se naši ekipi pridružila evropska pro-

stovoljca iz Srbije. Najprej se nam je
pridružil Sabahudin Abdagić, ki ga na
ŠMOCL-u kličemo Saba, za njim pa še
Almir Tahirović, ki ga v naši sredini
kličemo kar Aće. Projekt, v sklopu katerega sta nas obiskala, se dotika tako
izobraževanja na področju multimedije
kot ekološkega osveščanja, vse bolj pa ju
spoznavajo tudi otroci, ki obiskujejo naš
Otročji center ali tisti, ki obiščejo pravljično drsališče, saj sta izredno aktivna
tudi na teh področjih. Ko nimata zadolžitev, pa se družita, gledata filme in serije, potujeta po Sloveniji in enostavno
uživata.

Dan odprtih vrat
VR doživetij
»Stopi v Friderikove čevlje!«
Vabimo šolarje* in dijake, da v
času zimskih počitnic BREZPLAČNO (v zameno za delitve/oceno na
socialnih omrežjih IG, FB, Snapchat
ali/in TripAdvisor) preizkusijo novo
VR doživetje, ki je na voljo v hotelu
Thermana Park.
Dan odprtih vrat se bo odvijal v
torek, 19. 2., med 10. in 14. uro.
Obvezna je prehodna rezervacija
terminov na recepciji hotela Thermana Park Laško (03/423 2000).
*VR doživetje je primerno za starejše od 8 let.

Oba sicer prihajata iz istega kraja,
srbske Sjenice, tako se poznate že od
prej, njuno skupno življenje v Kraševčevi hiši v Laškem pa vedno bolj krepi njuno prijateljstvo.
Več o njima, njunem pogledu na svet
in Slovenijo, tudi Laško, lahko preberete v intervjuju na spletni strani https://
tvlasko.si/.
Maja Horvat

Foto: Rok Deželak
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Večina študentov je v januarju in februarju zatopljenih v
skripte, knjige in zapiske, saj je
takrat čas kolokvijev, izpitov ter
zaključevanja semestra. LAK-ovci pa se tudi med izpitnim
obdobjem trudimo poskrbeti
za naše študente in jim nuditi
vsaj nekaj ur oddiha – pa naj si bo to s sobotno rekreacijo, večeri družabnih iger, smučanjem ali izleti.

Lakov novoletni izlet
LAK-ovci smo v novo leto 2019 vstopili v bivši jugoslovanski prestolnici, v Beogradu, kjer smo preživeli štiri nepozabne
dni. V tem milijonskem mestu ob sotočju Save in Donave, smo
si ogledali park Kalemegdan, Hišo Cvetja s Titovim grobom in
muzejem, cerkev svetega Save ter prečudovit advent, ki je bil
postavljen na ogled po celotnem starem mestnem jedru. Skok v
leto 2019 smo doživeli na trgu, kjer so vse dni potekali koncerti
velikih glasbenih zvezd.

Večer družabnih iger

Brucovanje
Letošnji bruci letnik '99 so bili pred občestvom starih bajt
sprejeti med LAK-ovce v soboto, 8. 12. 2018. Zeleno carstvo
je tokrat preverilo predvsem njihovo fizično zmogljivost in
vzdržljivost skozi naloge Tour de LAK-a.

Letos smo se odločili, da bomo večkrat organizirali večer
družabnih iger, saj nikoli ni preveč druženja in igranja iger. V
takšnem duhu smo preživeli tudi prvo druženje, ki je potekalo
pred izpitnim obdobje, naslednjič pa se vidimo 22. februarja, ko
bomo končno vsi ponovno rešeni izpitov. Lepo vabljeni!

NAPOVEDNIK DOGODKOV
kLAK
Laški akademski klub že 15. leto zapored razpisuje tradicionalni nagradni fotografski natečaj kLAK. Tema letošnjega natečaja je Golota. Posamezne fotografije in opuse zbiramo do
nedelje, 10. marca 2019, do 23:59. Prispevke bo ocenila naša
strokovna žirija, denarne nagrade in priznanja pa bomo podelili
na otvoritvi razstave, ki bo v soboto, 6. aprila 2019, ob 20. uri.

Predbožični izlet v Budimpešto
Dijaška sekcija je tudi letos organizirala predbožični izlet,
tokrat v Budimpešto. V zgodnjih jutranjih urah so se naši člani
v soboto, 15. 12. 2018, odpravili iz Laškega proti prestolnici sosednje države. Tam so si ogledali znamenitosti mesta, še posebno doživetje pa je bil sprehod mimo stojnic adventnega sejma
na ulici Vaci.

• LAKova brezplačna rekreacija: vsako soboto ob 17.30 v
LA. Gym
• Večer družabnih iger: 22. 2. 2019
• Z LAKom na smučanje: 23. 2. in 9. 3. 2019
• Akademski ples: 30. 3. 2019
• kLAK: 6. 4. 2019
Aktivni člani Laškega akademskega kluba
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Natančni pristanki
za uspešen
zaključek sezone
Potem, ko je Matjaž Sluga septembra
na domačih tleh v Kobaridu ubranil naslov evropskega prvaka v natančnem
pristajanju z jadralnimi padali, je v zaključku sezone nanizal še kar nekaj odličnih rezultatov, na katerih krilih se
zdaj podaja v novo sezono, ko ga med
drugim čaka tudi svetovno prvenstvo v
srbskem Vršcu.

ne se je Matjaž udeležil dveh – kanadsko
preizkušnjo je končal na 3. mestu, tekmo
v Nepalu je izpustil, v Albaniji pa je bil
6. Rezultati skozi celotno sezono so tako
zadoščali za 1. mesto v skupnem seštevku, s čimer je Matjaž dosegel še en zadani cilj.

Državno prvenstvo letos v Kranjski
Gori
Zaključek lanske sezone je zaznamovala še tekma v Fedemesu na Madžarskem, ki je štela tudi za slovensko državno prvenstvo. Tudi na tej tekmi so bili
vetrovi, znanje in natančno pristajanje na
Matjaževi strani, saj je osvojil 1. mesto in
hkrati še enajstič postal državni prvak.
Društvo za jadralno padalstvo Zlatorog Laško bo letos v sodelovanju s
ČUK Dravograd in jadralnimi padalci iz Kranjske Gore organiziralo državno prvenstvo, ki bo potekalo sredi aprila v Kranjski Gori in ki se ga bodo lahko
udeležili tudi tekmovalci iz drugih držav.
»Upam, da nam uspe na tekmo privabiti čim več slovenskih tekmovalcev. Želimo
si, da bi se ga udeležilo 20 do 30 domačih
padalcev, da bi se naš šport še nadalje razvijal,« pravi Matjaž.

Prvi cilj nove sezone – popraviti
svetovni rekord
Nova sezona prinaša štiri tekme za
svetovni pokal, na šestih lokacijah bodo
organizirane tekme za evropski pokal,
vrhunec leta pa bo vsekakor svetovno prvenstvo v Srbiji – z zadnjih dveh prvenstev je v domovino prišel kot svetovni
podprvak. »Na svetovnem prvenstvu se
vedno dobro počutim in sem med najboljšimi, ampak sploh ne občutim, da še
nisem zmagal. Če bi začel tako razmišljati, bi si ustvaril prevelik pritisk,« razlaga.
Veseli se tudi letošnjega prvenstva in pravi, da ni obremenjen z rezultatom oziroma zmago. Predvsem je osredotočen na
drug cilj, in sicer želi v letošnji sezoni
popraviti svetovni rekord v številu zaporednih serij pod 5 cm oziroma enako 5
cm. Trenutni rekord, ki je v lasti Romuna
Georga Coteta, znaša 12 zaporednih serij. Rezultati se štejejo samo na uradnih
tekmah, bo pa po novem poostren tudi
nadzor nad elektronskimi napravami pri
pristanku. »Sliši se enostavno, ampak
hitro se prikrade tistih 6 cm,« pojasnjuje
Matjaž, ki z optimizmom zre v novo sezono.
N. T.
Foto: osebni arhiv Matjaža Sluge

Oktobra se je skupaj s klubskim kolegom iz Društva za jadralno padalstvo
Zlatorog Laško Antonom Svoljšakom
udeležil zadnjih dveh tekem za evropski
pokal, ki sta potekali v Prilepu v Makedoniji in v bolgarskem Perniku. Na obeh
tekmah se je Sluga povzpel na tretjo stopničko zmagovalnega odra, Svoljšak pa
je v Prilepu dosegel 14. mesto, v Perniku
pa je bil 26. Klubski uspeh sta dopolnila v končni razvrstitvi, kjer je Matjaž osvojil skupno 1. mesto, Anton je bil 9. Za
razliko od svetovnega pokala, kjer se za
končno razvrstitev upoštevata dve tretjini poletov, se v evropskem pokalu štejejo
vsi poleti, zato je bil končni zmagovalec
znan šele po zadnji seriji. »Zato mi je to
tekmovanje bolj zanimivo. V svetovnem
pokalu lahko kalkuliraš in približno sklepaš, kam te rezultati uvrščajo, v evropskem
pa si napake ne moreš privoščiti,« razlaga
Matjaž, ki je uspeh v evropskem pokalu
dopolnil še s skupno zmago v svetovnem
pokalu. Ta se je zaključil sredi decembra
v Albaniji. Od zadnjih treh tekem sezo-
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Od prve smuči do Smučarskega
kluba Zlatorog
George R. R. Martin je dejal, da se poletni prijatelji stopijo
kot sneg poleti, medtem ko zimski prijatelji ostanejo prijatelji za
vedno. Krepite torej zimska prijateljstva, morda jih nekaj stkete
tudi s pomočjo SK Zlatorog.
Sneg ljudem od nekdaj predstavlja čarobnost pa tudi izziv.
Skrivnost narave, pokrite s snegom, v ljudeh prebuja podobe
umirjenosti praznikov in radosti. Mraz, ki ga ledeni meseci prinašajo, je v preteklosti pa tudi danes, nemalokrat ogrožal človekove dobrine in človeka samega, hkrati pa je človek sneg preusmeril v zabavo, uživanje. Sneg so skozi zimske športe s pridom
izkoriščali že naši predniki.

Prvi zapisi smučanja v Laškem segajo v 20. leta
prejšnjega stoletja
Na področju današnje Slovenije je uporabo smuči na Blokah,
v svojem delu Slava vojvodine Krajnske, leta 1689 opisal Janez
Vajkard Valvasor. Bloški smučarji so bili v tistem času edini v
srednji Evropi, ki so uporabljali smuči pri hoji in vijuganju po
snegu, in po Valvasorjevih zapisih so bili prvi na svetu pri vodenju smuči v zavoj, saj da so »po kačje kljukali z neverjetno hitrostjo, da so se izognili oviram«.
Laščani niso bili med prvimi, so bili pa zagotovo med najbolj
strastnimi smučarji. V preteklosti so domačini smučali pretežno po okoliških hribih, kot je Majerhof (danes Taborje), ki je
bil idealen za popoldanske užitkarje. Za zahtevnejše smučišče je
veljal Kobivjek, katerega so obvladovali le najspretnejši. Drugi
so svoje znanje vijuganja preverjali po Komesovem hribu (današnja Kidričeva ulica). Eden prvih zapisov smučanja v Laškem
sega v leto 1926, ko je potekalo smučarsko tekmovanje, katerega
zmagovalec je bil Ernest Matko.
V obdobju po vojni so smučarski duh v Laškem krepili mnogi smučarji – Stanko Šipek, Miro Firm, Janez Rems, Karel Vidali, Jure Kislinger, Marko Drnovšek, Maks Podrgajs in drugi.
Takrat so bila organizirana tudi resnejša tekmovanja v Pajkovi
ali Trbežnikovi dolini na Šmohorju. Strast in želja po smučanju
sta se kazali predvsem v vztrajnosti in trdoživosti. Smučarji so
takrat ob sobotah popoldne s smučmi na ramenih in živežem v
nahrbtnikih po smučarske užitke na Šmohor odhajali peš. Grel
jih je topel čaj v koči in »štamfanje« do doline vse do mraka. V
nedeljo, ko je bilo smučišče pripravljeno, so svoj talent preizkusili na tekmi ali rekreativno odsmučali tri ali štiri spuste.
V kasnejših obdobjih so smučarska tekmovanja prirejali na

Krištofu, z vrha katerega je bila postavljena veleslalomska proga, s ciljem na današnjem pokopališču. Organizirali so tudi tekmovanje za mladino, in sicer so slalomsko progo s Krištofa popestrili s tekom okoli »tekstilne«. Ob robu veleslalomske proge
je bila zgrajena tudi skakalnica. Z organizacijo tekmovanj v skokih je bilo popestreno marsikatero nedeljsko popoldne.

Razvoj in poslanstvo SK Zlatorog v izobraževanju
mladine
Po letu 1948 je v Laškem kot prvi učitelj smučanja deloval Vlado Leben, poleg njega pa tudi učitelj telesne vzgoje na osnovni
šoli Vlado Bračun. Po letu 1962 so smučarsko mladino vzgajali
še Karli Jančič, Jože Krašovec, Peter Košar, Stanislav Kužnik in
Ivan Pečnik. 8. februarja 1979 je bil v Laškem ustanovljen Smučarski klub Zlatorog Laško, ki je kot smučarska sekcija deloval v
okviru TVD Partizan. Ustanovni zbor je vodilo predsedstvo, ki
so ga predstavljali predsednik Peter Košar, člana Tine Verhovc
in Andrej Šmauc ter zapisničarka Mojca Manfreda.
Cilji smučarskega kluba so bili že od samega začetka usmerjeni v izobraževanje in učenje pravilnega smučanja mladine. Že
v prvi sezoni samostojnega kluba leta 1979/80 so se Drago Pajk,
Robi Karlatec in Dušan Aškerc udeležili izobraževanja kadrov
na Krvavcu in se s tem pridružili devetim strokovnim kadrom,
ki so v tistem času delovali v področnem Zboru vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja. K razvoju smučanja v občini je prispevala tudi povezanost s šolskimi društvi SŠD Mladost – OŠ
Primoža Trubarja Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
in OŠ Marjana Nemca Radeče. Pomembno vlogo v izobraževanju osnovnošolske mladine je vzorno opravljal Ivan Pečnik, ki
je deloval na področju vzgoje mladih ter bil organizator in koordinator med smučarsko šolo Zlatorog in SŠD Mladost.
Leta 1982 so v klubu sledile spremembe. SK Zlatorog je takrat
štel 208 članov, od tega 84 odraslih in kar 124 otrok. Predsednik
strokovnega odbora je postal Jure Križnik, prvi vaditelj smučanja z državno licenco v Laškem, in pod njegovim vodstvom
so bili postavljeni strokovni temelji smučarske šole Zlatorog, ki
predstavlja glavno dejavnost kluba še danes.
V 90. letih so v klubu svoje delo pospešeno usmerjali v izobraževanje in pridobivanje novih kadrov. Leta 1993 je na predsedniške smuči kluba stopil Raša Brkljačič. Posodobili so nove
smernice kluba, smučarsko šolo pa organizirali v dveh terminih
– v času novoletnih in v času zimskih počitnic na smučarskem
centru RTC Rogla. Tudi klubsko tekmovanje v veleslalomu,
“Zlatorogov pokal – SKI OPEN”, je bilo preneseno na smučišče
Jasa na Rogli. Novost so bili klubski vodniki smučanja, prvič so
organizirali kadrovski tečaj prevoznega tipa, ki ga je vodil in uspešno izvedel Uroš Martinšek, član B demo tima in kasneje A
demo tima Slovenije.

57
Laski_Bilten_st70-2019_poSesutju_14.indd 57

12.2.2019 15:50:36

šport in rekreacija

Leta 1997 je bilo delovanje SK Zlatorog pod okriljem TVD
Partizan samo še na papirju. Še istega leta so se začele priprave reorganizacije smučarske sekcije v klub. Naslednje leto so na
pobudo takratnega župana in poslanca državnega zbora Petra
Hrastelja pridobili poslovne prostore na Badovinčevi 6 v Laškem, kjer se klubsko delo odvija še danes.

udeležbi najštevilčnejše tekmovanje. Prvo tekmovanje, ki se ga
je udeležilo 40 članov kluba, je bilo izvedeno 17. marca 1979 na
Kopah nad Slovenj Gradcem na progi Kaštivnik. Danes je Zlatorogov pokal rekreativno tekmovanje v veleslalomu odprtega
značaja, ki naj bi privabilo tudi ostale rekreativne smučarje, seveda pa se najostrejše borbe za najžlahtnejša odličja bijejo med
člani kluba. Tekmovanje so člani nadgradili s zdaj že tradicionalno posebnostjo, in sicer s tekmovanjem za družinski pokal,
ki ga osvoji najhitrejša družina – oče, mati in najhitrejši potomec.
Tudi letos se bodo smučarji ponovno potegovali za tradicionalni Zlatorogov pokal. Organiziran bo na Celjski koči, ob koncu smučarske sezone, klub pa vas bo obvestil o datumu in izvedbi tekmovanja. Prav tako bo v organizaciji kluba letos potekala
smučarska šola za najmlajše in tudi tiste malo večje. Ker je poslanstvo kluba izobraževati strokovni kader, člani kluba medse
vabijo zainteresirane smučarje, ki bi želeli opravljati tečaj učitelja smučanja in kasneje učiti v njihovi smučarski šoli. Obljubljajo zabavo, hkrati pa se lahko preko svojega najljubšega zimskega
športa spopadete tudi z didaktičnimi in metodološkimi prijemi,
ki vam zagotovo lahko koristijo tudi v prihodnje.

Zlatorog vstopa v klub štiridesetih

Zlatorogov pokal
Tekmovanje »Zlatorogov pokal – SKI OPEN« je skozi leta doživel nekaj modifikacij in je med Laščani najbolj odmevno in po

V letošnjem letu SK Zlatorog vstopa v jubilejno obdobje, saj
praznuje 40 let obstoja. V ta namen bo v Muzeju Laško v petek,
1. 3. 2019, ob 18. uri otvoritev razstave pod nazivom »40 let
smučin Smučarskega kluba Zlatorog Laško«, v mesecu maju
pa bodo zgodovino laških smučarskih zavojev obudili na kavarniškem večeru. Hkrati bodo spisali še bilten v počastitev vseh,
ki so v klubu delovali in ki klub uspešno plemenitijo še danes.
Ob jubileju člani kluba naprošajo vse, ki posedujete arhivski material, fotografije, štartne številke, pokale in medalje, časopisne izrezke, stare smuči ali diplome, da to javite na
mail: info.skzlatorog@gmail.com ali kontaktirate vodstvo
kluba, katerega podatki so dostopni na njihovi spletni strani
(http://www.smucarskiklub-zlatorog.si/).
Š. J.
Foto: Arhiv SK Zlatorog

»RIMLJANI« GOSTILI OBČINSKO
PRVENSTVO
Rimske Toplice so gostile tradicionalno Občinsko prvenstvo
v namiznem tenisu. Posamično in dvojice. V posamezni konkurenci je v telovadnici OŠ Antona Aškerca naslov ubranil serijski
zmagovalec Aleš Knez. Drugi je bil Marjan Ulaga, tretji pa Mirko Petek, ki je bil tudi tokrat najstarejši udeleženec turnirja, še
enkrat več pa je dokazal, da je kljub letom v izvrstni pripravljenosti. V dvojicah sta bila najuspešnejša Aleš Vidic in Aleš Knez.
Drugo mesto sta zasedla Mirko Petek in Marjan Ulaga, tretje
David Sluga in Alojz Lipar. Udeležba je bila tudi tokrat odlična,
vse navzoče pa je nagovoril predsednik KS Rimske Toplice Matjaž Knez. Organizator občinskega prvenstva se za podporo in
pomoč pri organizaciji zahvaljuje vsem donatorjem in podpornikom. Se vidimo znova ob koncu leta!
Mitja Knez
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29. POHOD NA GOVŠKO BRDO
Planinsko društvo Laško je pohodniško izletno leto začelo z
29. pohodom na Govško brdo.
V jutro, ki je napovedovalo lep sončen dan, se nas je podalo
veliko pohodnikov, za živahnost in dobro voljo pa so posebej
poskrbeli najmlajši pohodniki. Njihove energije in sproščenosti
smo se takoj navzeli vsi ostali. Hvaležni smo vsem mentoricam,
ki jih vzgajajo v pravem planinskem duhu povezanosti in dru-

žabnosti ter seveda staršem, ki jih pri tem vzpodbujajo in so se
z njimi odpravili na pot.
Po prvem vzponu nas je nad Šmihelom pričakal tradicionalni
čaj (in tudi kaj močnejšega se je našlo), s katerim redno postrežejo Šterbanovi, Tone pa je tako in tako že legendarni skrbnik
pohoda in tudi njegovi zagnanosti ter vztrajnosti gre pripisat,
da se pohod ohranja kot eden tistih, ki se vodi tudi pri Planinski
zvezi Slovenije, kot pomembnejši dogodek leta.
Vzpon na Govško brdo je potekal, tako kot se je že zjutraj kazalo, v jasnem sončnem vremenu, končal pa se je pri Lovskem
domu na Govcah s tradicionalno podelitvijo priznanj petim
najpogostejšim obiskovalcem Govškega brda in ob nastopu našim dobrih znancev, pevskega zbora iz Sedraža.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi pohoda, ko so se ljubeznivo odzvali naši prošnji za prispevke za
nagrajene pohodnike.
Zahvaljujemo se oskrbniku Doma na Govcah, ki nas je pogostil s čajem in imenitno enolončnico.
Koledar izletov PD Laško za leto 2019 je tako zanimiv, da smo
prepričani, da se bomo še videvali in se imeli prijetno ob skupnem druženju.
Zdenka Pešec, predsednica PD Laško

Plan izletov PD Laško 2019
Januar
6. 1.

Tradicionalni novoletni
pohod na Govško brdo
19. 1. Resevna
Novoletni pohod
na Govško brdo

Februar

16. 2. Vršič (M. Mojstrovka)
Laško - Šmohor

Marec

2. 3. Občni zbor PD Laško
24. 3. 34. Marčevski pohod
30. 3. Po poteh Valentina Staniča
Kokoš ali Andraška pot
6. 4. Čistilna akcija
		
13. 4. Snežnik
27. 4. Pohod na Hum
Slivnica ali Štefanja gora

Maj

25. 5. Kompotela, Kalški greben
Ravna gora
1. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

Tone & Joco

3. - 4. 8. Dolomiti
24. 8. Ponce
31. 8. Blejski Vintgar
Krnica

Marko Mavri
D. Lapornik
Odsek varstva narave
Tone & Joco

September

7. 9. Soriška planina
21. 9. Pohod po poti treh cerkva
Sveti Duh na Ostrem vrhu

D. Lapornik
Tone & Joco

Oktober

UO
UO
Jurij Videc
Tone & Joco

November

5. 10. Olševa
Haloška planinska pot

Manja Frece
STIK
Tone & Joco
Urška Sojč
Tone & Joco

9. 11. Pohod po trških mejah Laškega UO, STIK
16. 11. Kraški rob
Marko Mavri
Pohod po trških mejah Laškega Tone & Joco

December

April

Junij

Tone Šterban
Marko Mavri

Avgust

Vulkanija
Dan slovenskih planincev
Kamniti lovec – Višarje
Rečiška krožna pot
Gradišče nad Stično

Julij

20. - 21. 7. Dolina Triglavskih jezer
Polhograjska Grmada

Odsek varstvo
narave
Gregor Zajc
STIK
Tone & Joco
Urška Sojč
Tone & Joco
Odsek varstvo narave
PZS Lisca
Jože Videc
Gregor Zajc
Tone & Joco
Jože Videc
Tone & Joco

7. 12. Podelitev najvišjih priznanj
PZS (v Laškem)
14. 12. Izlet v neznano
V neznano

PZS, PD Laško
M. Klemenčič
Tone & Joco

Izleti označeni rdeče so v okviru pohodniške sekcije Društva
upokojencev Laško in so predvidoma vsak drugi petek v mesecu.

VODNIKI
Marko Mavri
031 363 901
Manja Frece
031 299 310
Marjan Klemenčič 040 820 544
040 296 420
Urška Sojč
Jože Videc
031 359 736
Jurij Videc
031 207 407

Gregor Zajc
041 532 581
David Lapornik 040 360 469
Varuh gorske narave:
Katarina Novak 031 848 473
Anton Šterban 031 218 640
Jože Krašek-Joco 041 317 080
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POHODNIKI RIMSKIH TOPLIC
Kakor vsako leto, smo imeli pohodniki Rimskih Toplic, tudi
v letu 2018 zaključni pohod na Goro Oljko.
V soboto, 15. 12. 2018, se nas je zbralo 25 pohodnikov. Pri
železniški postaji je čakal avtobus in nas odpeljal v Prebold, kjer
smo začeli pohodniško turo. Preko travnikov in gozda smo se
povzpeli na Goro Oljko. Hodili smo kar dve uri in pol, a je čas
zaradi klepetanja hitro minil, tako da je bila pot čisto kratka. Ko
smo prispeli na 734 m visoki cilj, smo se okrepčali, nato pa smo
si vodeno ogledali cerkev Sv. Križa, ki je v dveh delih, zgornji
in spodnji del, ki je v zemlji. Ostali preostanek dneva je zapolnil harmonikar Jože Tanšek, saj smo se prav z veseljem zavrteli
ob njegovem igranju. Po organiziranem srečelovu smo zapustili
planinsko kočo na Gori Oljki in se vrnili proti domu.
Tudi vreme nam je služilo, saj je bil lep sončen dan, poln
smeha in dobre volje.
Vsem vam, ki se boste odpravili v hribe, pa v letu 2019 želimo srečen in varen korak!
Štefanija Pavčnik

PLEZALNI KLUB
RIMSKE TOPLICE V
LETU 2018
Čeprav se že nekaj časa nismo oglasili v Laškem biltenu, smo bili v Plezalnem klubu Rimske Toplice ves čas zelo
aktivni. V lanskem letu smo imeli že
peto obletnico ustanovitve kluba, v katerem je sprva sodelovalo šest mladih
plezalcev, danes pa pri nas redno trenira
približno petdeset otrok, kar dokazuje,
da delamo resno in se otroci pri nas prijetno počutijo. Naši člani večinoma trenirajo na balvanski steni v Trnovem in,

kolikor nam urnik dopušča, tudi v laški
osnovni šoli.
V začetku leta so se nekateri plezalci
udeležili tekem Vzhodne lige in si s svojimi nastopi predvsem nabirali izkušnje
ter spoznavali pravo tekmovalno vzdušje. Naši vadeči so večinoma zelo mladi tekmovalci, med njimi je tudi veliko
takšnih, ki so se na tekmi prvič srečali z
visoko plezalno steno. Starejši so se udeleževali tekem Blok lige na Hrvaškem,
kjer je poleg Mateje Hohkraut, ki je
osvojila skupno 1. mesto v najmočnejši ženski kategoriji, prijetno presenetila
še Sara Bohorč z osvojenim 2. mestom v
svoji skupini.

V avgustu smo ponovno prenovili
našo plezalno steno v Trnovem, jo opremili z novimi oprimki in volumni, poleg
tega pa kupili še veliko druge športne in
plezalne opreme za kakovostnejšo vadbo. V septembru smo znova organizirali
dan odprtih vrat. Z različnimi slavljenci pa smo preko celega leta praznovali
njihove rojstne dni, ki so vedno sprejeti z velikim navdušenjem, saj otrokom nudimo mnogo različnih, nekoliko
nevsakdanjih aktivnosti, s katerimi se
večinoma srečajo prvič.
Kot vsako leto tudi letos ni manjkal
decembrski zaključek, na katerem so
lahko naši plezalci svojim staršem in ostalim sorodnikom pokazali svoj napredek, klub pa jim je podaril nove klubske
majice ter vrečke za športno opremo,
napolnjene z darili naših pokroviteljev. Starši so pridno poskrbeli za sladke
dobrote in tako smo se še zadnjič v letu
2018 skupaj družili in zabavali.
Na koncu naj se zahvalim vsem sponzorjem in Občini Laško za finančno in
materialno pomoč, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Antona Aškerca ter PŠ
Sedraž za možnost uporabe njihovih
prostorov. Hkrati vabim vse zainteresirane, da sem nam pridružite na vadbi.
Za starejše organiziramo tudi rekreacijsko plezanje, ki poteka ob ponedeljkih
in sredah zvečer, za vse dodatne informacije pa nas lahko kontaktirate preko
spletne www.pk-rimske.si ali Facebook
strani oz. elektronske pošte info@pk-rimske.si.
Marjan Hohkraut
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SLOVESNOST OB 75. LETNICI
PRIČETKA POHODA XIV. DIVIZIJE NA
ŠTAJERSKO
V nedeljo, 6. januarja 2019, je bila v
Dolnjem Suhorju pri Metliki organizirana slovesnost ob 75-letnici odhoda XIV.
divizije na Štajersko. Slovesnosti smo se
tudi letos udeležili člani domoljubnih in
veteranskih organizacij iz Laškega: člani
ZB NOB Laško (s prapori), OZSČ Laško
(s praporom), OZVVS Laško (tudi s praporom), Društva za ohranjanje spomina
na pohod XIV. divizije Laško … Od domačinov pa so sodelovali tudi belokranjski člani ZB NOB, častniki in veterani v
uniformah in s svojimi prapori.
Iz Metlike na Suhor pa je bil organiziran tudi pohod, ki smo se ga v lepem
številu udeležili tudi mi ter naši člani častniške organizacije. Na pohodu smo bili
deležni gostoljubne pozornosti domačinov, za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Udeležence slovesnosti je najprej pozdravil metliški župan Darko Zevnik, za njim
pa je spregovoril poslanec evropskega
parlamenta, dr. Igor Šoltes. Pozdravno
pismo svojega strica Alojza Dolničarja
(borca, politkomisarja v XIV. diviziji) pa

je prebrala Danica Dolničar. Slovesnost
je popestril priložnostni kulturni program, v katerem je nastopil Upokojenski
pevski zbor iz Metlike, recitator Simon
Bajuk, učenci suhorske šole in ansambel
Andreja Bajuka. V nadaljevanju so predstavniki ZB za vrednote NOB vodji suhorske šole izročili srebrno plaketo ZZB.
Sledilo je kratko družabno srečanje in
povratek domov.
Konrad Zemljič
Foto: Jožef Krajnc

SVEČANOST IN POHOD OB OBLETNICI
USTANOVITVE IX. KORPUSA SNOV
Društvo veteranov »SEVER« Severno-primorske, pododbor Tolmin, je v sodelovanju z ZB NOB Tolmin in Območnim
združenjem slovenskih častnikov Laško
v soboto, 22. decembra 2018, organiziralo in izvedlo 6. Svečanost in spominski pohod iz Krtovšč v Gorenjo Trebušo
v počastitev 75. letnice ustanovitve IX.
Korpusa slovenske narodnoosvobodilne
vojske.

Slovesnosti in pohoda se je udeležilo,
navkljub nekoliko slabšemu vremenu,
dobrih 70 udeležencev.
S spominskim pohodom smo začeli pri Gostišču Makuc in pot nadaljevali
po slikoviti soteski rečice Trebušice. Po
prvem okrepčilnem postanku smo se ustavili pri spomeniku padlim borcem in
žrtvam NOB med II. svetovno vojno na
območju Gorenje Trebuše. Ob postroju
zastavonoš sta spominski venec položila
Senad Biščanin (Sever Tolmin) in Rudolf
Pavčnik (OZSČ Laško). V kulturnem
programu sta učenki OŠ »Dušan Munih« Most na Soči recitirali domoljubni
pesmi, pevci MPZ Justin Kogoj Dolenja
Trebuša pa so zapeli venček domoljubnih
pesmi. Predsednik ZB NOB Rok Uršič
se je v svojem nagovoru spomnil umrlih in padlih ter drugih dogodkov v času
II. svetovne vojne, obenem je bil kritičen
do novoizvoljenih predstavnikov lokalne
krajevne skupnosti, ki se zaradi ozko političnih prepričanj slovesnosti niso udeležili.
Pot nas je zatem vodila do domačije Skok, kjer hišo krasi spominska plošča v počastitev ustanovitve IX. korpusa SNOV, ki je bil ustanovljen prav na
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tem mestu. Z okrepčilom so nas pričakali člani Turističnega društva Most na
Soči. Po postroju zastavonoš in odigrani himni so sledili pozdravni nagovori
Roka Uršiča (ZB NOB), Uroša Brežana
(župan Občine Tolmin), Senada Biščaninova (Sever Tolmin) in Konrada Zemljiča (OZSČ Laško). Slavnostni govornik
je zaradi že prej povedanega poniknil,

zato so bistvo povzeli prej našteti govorniki. Pod spominsko obeležje smo položili spominski venec, podelili in izmenjali smo si spominska priznanja ter se
prepustili všečnemu in lepo izvedenemu
kulturnemu programu domačih ustvarjalcev. Sledila je vrnitev na izhodiščno
točko, kjer smo se zavezali srečati se ob
letu osorej.

Za pomoč se zahvaljujemo Občini Laško (logistično razumevanje) ter našim
članom – udeležencem: Rudiju, Jošku,
Robertu, Juriju, Urški, Karlu, Milanu,
Francu ter drugim.
Angel Vidmar in Konrad Zemljič
Foto: Erika Gerbec in Jože Erjavec

BOGRAČ, OSMIČ LETOS
No, ni golaž, je pa bograč in še ena priložnost pred koncem
leta za druženje in stisk rok. Območno združenje slovenskih častnikov Laško je letos že osmo leto zapored skuhalo to jed za
lačne od blizu in daleč. V dveh kotlih, za kakšnih dvesto porcij
je teh jestvin, če bi bilo treba. Dokaz, da kuha ni kar tako pa je,
da je ekipa, ki je bograč kuhala, (Urška Meglič, Milan Sevnšek
in Jože Kranjc) pred kratkim na strelišču v Trbovljah za svoj pasulj osvojila prvo mesto.
Razen članov tega združenja jih vsako leto pride pozdravit
župan, ki primakne toliko iz občinske blagajne, da je prireditev
izpeljana. Besedo si seveda vzameta še sekretar združenja, Konrad Zemljič in predsednik, Drago Zupanc, vsakič jim zapojejo
Ofirovci.

OSANKARICA – TRIJE ŽEBLJI 2019
France Filipič je v svoji knjigi Pohorski bataljon med drugim zapisal:

Boža Herek – TV KRPAN

»Vsa tista doba od enainštiridesetega do petinštiridesetega
leta je ena sama neprekinjena veriga junaških dejanj, ki so jih
izvršili naši borci za svobodo.«
8. januarja 1943 je na Osankarici na Pohorju padel partizanski Pohorski bataljon. Nemci so z več kot 2.000 možmi obkolili
70 partizanov Pohorskega bataljona. V boju, ki je trajal dve uri
in pol, je padlo 69 bork in borcev bataljona, eden pa je bil ranjen
in ujet. Na nemški strani je bilo 19 mrtvih in 31 ranjenih.
Spominjamo se in počastimo spomin na padle borke in borce za svobodo, partizane Pohorskega bataljona, ko se že vrsto
let udeležujemo slovesnosti pri Treh žebljih; tudi člani častniške
in veteranske organizacije iz naše lokalne skupnosti smo tam
prisotni, ko jim izkažemo spoštovanje za njihov junaški boj in
žrtvovanje.
Slava jim!
Pri realizaciji aktivnosti nam je po svojih močeh pomagala
Občina Laško – hvala.
Konrad Zemljič
Foto: OZSČ Slovenska Bistrica

Podeljeno priznanje OZSČ Laško
Ob odkritju spominskega obeležja
osamosvojitvenim dejanjem v Rimskih
Toplicah (slovesnost je sovpadala tudi s
počastitvijo okroglih obletnic, ki smo jih
slavili v letu 2018, med drugim 50-letnici
ustanovitve TO RS), bi moralo biti podeljeno tudi priznanje Območnega združenja slovenskih častnikov Laško:
PRIZNANJE WIMMER HENRIKU
ZA NJEGOV PRISPEVEK PRI USTA-

NAVLJANJU IN RAZVIJANJU SLOVENSKE TERITORIALNE OBRAMBE
OD LETA 1968 NAPREJ. NAJ NE BO
NIKOLI POZABLJENO!
Žal se gospod Wimmer zaradi zdravstvenih težav dogodka ni mogel udeležiti, zato smo mu priznanje izročili naknadno. Še enkrat hvala za njegov prispevek
in čim boljše zdravje v naprej!

OZSČ Laško
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društva / živali

Strokovna ekskurzija članic
Gasilske zveze Laško
Gasilska zveza Laško ima po podatkih Vulkana 402 vpisani
članici, od tega jih je 17 operativnih.
Komisija za članice GZ Laško letno pripravi operativno vajo
in zaključno srečanje. Zato smo se v mesecu novembru 2018
odpravile na strokovno ekskurzijo. Obiskale smo Hišo trt, vin in

čokolade Kunej v Brestanici, kjer smo degustirale vina in čokolado. Obiskale smo tudi PGD Jagnjenica, kjer so nam pripravili
»escape room« na temo »potres«. Zaključile pa smo na večerji v
Gostilni Jež na Jagnjenici.
Za organizacijo zaključne ekskurzije se zahvaljujem PGD Rečica, za varno prevoženo pot pa prevozniku M&M Tours Laško.
Na pomoč.

Martina Dornik Snoj,
predsednica Komisije za članice

V zavetišču na nove lastnike čaka prijazna muca, ki pa je imela hudo poškodbo noge. Poškodba še ni popolnoma sanirana, zato bi bila muca na
začetku primerna za bivanje v stanovanju. Muca je sterilizirana in FIV/
FeLV negativna.

Foto: Boris Vrabec

Na nove lastnike čaka tudi mlajši
kuža manjše rasti s kratko, svetlo rjavo dlako. Je zelo prijazen in igriv.
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napovednik

FEBRUAR
Ponedeljek, 18. februar
- Hiša generacij Laško: Quilling snežinka, v sklopu
Ustvarjalna zima s Hišo generacij Laško (10.00 – 12.00)
Torek, 19. februar
- Hiša generacij Laško: Sveče iz ledu in voska, v sklopu
Ustvarjalna zima s Hišo generacij Laško (10.00 – 12.00)
- Kulturni center Laško: Totalno katastrofalna večerja, za
gledališki abonma in izven (19.30)
Sreda, 20. februar
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: Nogavični snežaki, v sklopu
Ustvarjalna zima s Hišo generacij Laško (10.00 – 12.00)
Četrtek, 21. februar
- Hiša generacij Laško: Nogavični snežaki, v sklopu
Ustvarjalna zima s Hišo generacij Laško (10.00 – 12.00)
- Kulturni center Laško: Hop v Laško s Poskočnim
Dejanom, Ansambel Zupan, Kvintet slovenskih deklet
in ansambel Lun‘ca (19.30)
Petek, 22. februar
- Hiša generacij Laško: Pustna kuhinja, v sklopu
Ustvarjalna zima s Hišo generacij Laško (10.00 – 12.00)
Nedelja, 24. februar
- Kulturni center Laško: Briljantina, muzikal (19.00)
Torek, 26. februar
- Hiša generacij Laško: Kvačkane ogrlice (9.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: V skrbi zase za vse čase:
Zaskrbljenost, predavanje mag. Lee Peternel
(18.00 – 19.30)
Sreda, 27. februar
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: Krhki in kvašeni flancati
(9.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: Zelenjava in zelišča v posodah,
strokovno predavanje Lorete Vlahović (Klub Gaia)
(19.00 – 20.30)
Četrtek, 28. februar
- Knjižnica Laško: Naravne rešitve za bolečine v mišicah,
sklepih, hrbtenici in kolenih, strokovno predavanje
Sanje Lončar (19.00)

MAREC
Petek, 1. marec
- Parkirišče pod Občino Laško: Laški sejem (8.00)
- Hiša generacij Laško: OCVRTE MIŠKE, (9.00 – 11.00)
- ŠMOCL: PUST! Vse je Zmejen!: Super Action Heroes
(ska-punk) + support (20.00)
- Muzej Laško: Otvoritev razstave 40 let smučin
Smučarskega kluba Zlatorog Laško (18.00)

Foto: Boris Vrabec

Sobota, 2. marec
- Ulice Laškega: Pustna povorka (15.00)
Ponedeljek, 4. marec
- Hiša generacij Laško: Brezplačno individualno pravno
svetovanje (obvezna predhodna prijava osebno na
Savinjskem nabrežju 6, Laško, po telefonu:
03 734 18 80, 051 436 240, ali po e-pošti:
center.starejsih@siol.net) (8.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: Odprtje slikarske razstave LD
Laško (18.00)

Torek, 5. marec
- Rimske Toplice, Rimski vrelec: Rimski večer - stari
običaj - pustovanje (19.00)
Sreda, 6. marec
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
Ponedeljek, 11. marec
- Hiša generacij Laško: Brezplačno merjenje mineralne
kostne gostote na petnici Območnega društva
bolnikov z osteoporozo Celje (8.00 - 11.00)
Torek, 12. marec
- Knjižnica Laško: Ignacij Orožen, predavanje
Alenke Hren Medved k razstavi o Ignaciju Orožnu ob
200-letnici njegovega rojstva (19.00)
Sreda, 13. marec
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: Prebudite finančnega genija v
sebi- svetovalno predavanje Petre Žagar na področju
osebnih financ (19.00 - 20.30)
Petek, 15. marec
- Rimske Toplice: Večnamenski objekt gasilski dom:
Potopis Anite Napret (18.00)
Sreda, 20. marec
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
Četrtek, 21. marec
- Kulturni center Laško: Hop v Laško s Poskočnim
Dejanom, Laška Mavrica 2 (19.30)
Sobota, 23. marec
- Rimske Toplice, Večnamenski objekt – gasilski dom:
Proslava za materinski dan (18.00)
Torek, 26. marec
- Hiša generacij Laško: V skrbi zase za vse čase: Moč prijateljstva, predavanje mag. Lee Peternel (18.00 – 19.30)
- Kulturni center Laško: Realisti, za gledališki abonma in
izven
Sreda, 27. marec
- TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)

APRIL
Ponedeljek, 1. april
- Hiša generacij Laško: Brezplačno individualno pravno
svetovanje (obvezna predhodna prijava) (8.00 – 11.00)
- Hiša generacij Laško: Odprtje razstave klekljarske
skupine Kitice iz Hiše generacij Laško (18.00)
Petek, 5. april
- Rimske Toplice, Večnamenski objekt – gasilski dom:
Koncert skupine Stari časi s skupino glasbenikov
Gimnazije Celje LPS (18.00)
- Rimske Toplice, pri Purgu: Filmski večer:
Andrej Marinšek (19.00)
Sobota, 6. april
- Kulturni center Laško: Koncert ob 40-letnici delovanja
KD Anton Tanc
Petek, 12. april
- Hiša generacij Laško: Pletenje butaric (9.00 - 11.00)
- Kulturni center Laško: Akustični koncert Mi2 (19.30)
Sobota, 13. april
- Trubarjevo nabrežje pod občinsko zgradbo:
8. kolesarski sejem in Pomladno kolesarjenje v Laško
in Rimske Toplice (9.00 - 13.00)
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OBVESTILA

PUSTNA
POVORKA
ULICE LAŠKEGA
sobota, 2. marec 2019,
ob 15.00 uri
Povorka bo potekala po Pivovarniški
in Trubarjevi ulici ter se zaključila na
Občinskem dvorišču.

Vabimo vse, ki bi se
želeli pokazati v
tradicionalnih maskah
in predstaviti pustne
šeme, ki so nekoč
preganjale zimo.
Najboljše tri skupinske ali
posamezne maske udeležene
v povorki bodo
nagrajene.

Prijazne in strašne,
male in velike, skupinske in
posamezne, norčave, vesele ter
razigrane maske, pridružite se
pustni povorki.

V primeru slabega
vremena pustna povorka odpade.

Informacije in prijave:

Obveščamo vas, da bo STIK Laško
(Trg svobode 6, 3270 Laško) dogodek fotografiral in
snemal za namene obveščanja javnosti in fotografije
objavil na spletni strani in družbenih omrežjih.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski
številki 03 733 89 30.

TIC Laško
03 733 89 50
tic@stik-lasko.si
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OGLASI

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH LAŠKO
Za šolsko leto 2018/19 že sedaj vabimo k vpisu v
naslednje srednješolske programe za odrasle:
• 3-letni programi (SPI): gastronom hotelir, bolničar-negovalec,
oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojn ih instalacij, trgovec,
• 4-letni programi (SSI): ekonomski tehnik, strojni tehnik, predšolska
vzgoja, gastronomija,
• Poklicno-tehniško izobraževanje (3+2 oz. PTI): ekonomski tehnik,
strojni tehnik, tehnik varovanja in gastronomski tehnik,
• Poklicni tečaj (PT): ekonomski tehnik, predšolska vzgoja,
gastronomija

NOVO V SLOVENSKIH KONJICAH V ŠOLSKEM
LETU 2018/2019!

Program: PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE
Lokacija izvedbe: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
Izvajalec: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Vrsta programa: Študijski program za izpopolnjevanje
Trajanje študija: 1 leto
Izvedba: Petek popoldne, sobota; študenti pridobijo urnik pred
pričetkom izvedbe
Objava razpisa: Junij 2018
Obiščite nas in skupaj bomo izbrali pravo izobraževanje za vašo
uspešno poklicno pot.
Kontaktni podatki:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Izobraževanje odraslih Laško
Trg svobode 6, LAŠKO
Telefon: (03) 733 89 38, GSM: 041 611 172
E-pošta: sic.lasko@siol.netInternet: www.sc-konjice-zrece.si

059 95 22 21
Podšmihel 1f,
3270 Laško

info.lasko@am-miklavc.com
www.am-miklavc.com

OBVESTILO
Lastnike traktorjev in traktorskih
priklopnikov obveščamo, da bomo
v spomladanskem času opravljali
tehnične preglede na terenu – na
območju Upravne enote Laško.
Vsi tisti, ki ste lansko leto opravili
tehnični pregled za svoj traktor pri
Komunali Laško d.o.o., lahko od
sedaj naprej to storite na tehničnih
pregledih A. M. Miklavc d.o.o.
vsak dan med 8.00 in 18.00 uro ter
ob sobotah med 8.00 in 12.00 uro.
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Ste že izkoristili
popust za Laščane?

20% NIŽJE CENE NA:
• na kopališke storitve v Termalnem Centru in
Zdravilišču Laško
(bazen in bazen + savna; izključene so večerne akcijske ponudbe).

•

na fizioterapevtske storitve in wellness storitve
(tajske masaže so iz ponudbe izključene, velja tudi za pakete
storitev).

•

cenik fitnes.

•

cenik rekreacije.

IN ŠE:
•

ugodnejša cena letne vstopnice za bazen in letne
vstopnice za bazen+savno!

Preveri več na www.thermana.si.

Več na: www.thermana.si | info@thermana.si | 080 81 19
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