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Spoštovane
občanke,

spoštovani
občani!

Danes ste na Vaše domove prejeli prvo
številko Laškega biltena, uradnega
javnega glasila Občine Laško, ki Vas bo za
sedaj na dva meseca obveščal o dogajanju
v občini Laško in o dogodkih, povezanih z
Občino Laško. Laški bilten čez poletje
zaradi razumljivih razlogov ne bo izhajal,
saj Občinski svet kot osrednje žarišče
občinskih odločitev takrat ne zaseda. 
Laški bilten sicer pomeni izpolnitev ene
izmed mojih predvolilnih obljub, a zame
osebno pomeni še mnogo več. Gre
predvsem za sprostitev odnosov med
občani in občinsko upravo, za novo
možnost, ko bomo tako jaz kot občinska
uprava prejemali neposredne informacije,
in za občutno večjo informiranost občank
in občanov o delu občinske uprave in
njenega vodstva. V preteklosti, kolikor
sam pomnim, občinska uprava ni bila
toliko izpostavljena očem občanom, pa
tudi informacije, ki so prihajale izza zidov
na Mestni 2 v Laškem, so bile skope. Laški
bilten bo na drugi strani občinski upravi
omogočal, da lahko svojim občanom na
lažji način sporoča potrebne ali koristne
informacije.
S prvo številko Laškega biltena se začne
nova doba za našo občino, saj bo dajal
možnost povezovanja in obveščanja v
občini Laško, kot ga do sedaj še ni bilo.
Društvom, institucijam, organizacijam,
posameznikom in drugim bo omogočal,
da lahko o njihovem delu bere vsak
občan. Menim, da je zanimiv tudi za
nekatera podjetja iz naše občine ali
okolice, ki se želijo uveljaviti in priljubiti v
občini Laško.
Želim Vam, da bi z zanimanjem prebirali
to in naslednje številke Laškega biltena,
dajali hvale, pripombe in mnenja na
njegovo obliko in vsebino, ob njem
spoznavali življenje v naši mali občini,
videli v njem možnost promocije sebe,
vašega dela ali vašega podjetja. Laški
bilten bo združeval občino Laško v čvrsto
celoto! Verjamem, da marsikomu ne bo
všeč in da bi marsikdo kaj spremenil,
odstranil ali dodal, vendar naj za začetek
ostane pri dejstvu njegovega obstoja. Z
vašo pomočjo in izkušnjami, ki si jih bomo
na Občini Laško nabrali, pa bo Laški bilten
postal ugled naše občine. 
Verjamem v ta časopis, v ljudi dobre volje
in menim, da je današnji dan za laško
občino zgodovinski trenutek, čeprav tega
morda ne čutite.

Vaš župan,
Franc Zdolšek

SpoštSpoštovovane občankane občanke in občani!e in občani!

Občina Laško in Občina Radeče, 
Veteranske organizacije OZZB NOV Laško, OZVVS Laško, 

Združenje Sever – Odbor Laško in OZSČ Laško 
ter Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško

vljudno vabijo na

PROSLAVO OB DNEVU DRŽAVNOSTI
in na domicilno srečanje borcev NOB Kozjanskega

in veteranov vojne za Slovenijo,
v nedeljo, 24. junija, ob 10. uri, pri kartuziji v Jurkloštru.

V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalna godba Laško, Združeni MoPZ
Laško in Jurklošter, učenci Podružnične OŠ Jurklošter in Rok Matek. Program bo
povezovala Jožica Škorja.

Slovenska vojska in Policija bosta pripravili krajšo predstavitev sredstev, s
katerimi izvajajo svoje naloge, poskrbeli pa bosta tudi za okusen vojaški obrok.

Ob tej priložnosti bo izveden tudi pohod na prireditev v smeri Laško–Vrh nad
Laškim– Voluška gora–Jurklošter. Udeleženci se zberejo na parkirišču pri
Kulturnem centru Laško 24. junija ob 4.45 uri. Informacije in prijave za pohod so
možne na telefonske številke 041 425 790 (popoldan), 03 568 5541 (popoldan)
in 041 885 237 do 20. junija 2007. Povratek na izhodiščno točko bo zagotovljen
z avtobusi.
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Spoštovane bralke in bralci
Laškega biltena!

Pri vsebinski pripravi našega glasila lahko
sodelujejo vsa društva, zveze, klubi, javni
zavodi in organizacije, ki opravljajo naloge
v javnem interesu. S svojimi članki in
fotografijami lahko  tako obeležijo
dogodke ter občanom predstavijo svoje
tekoče aktivnosti. 
Naše uredništvo sprejema tudi fotografije
z različnimi motivi za objavo na naslovnici.
Navodilo za oblikovanje prispevkov: 
Tekst mora biti pisan v Wordu, in sicer s
pisavo Arial 12, obojestranska poravnava,
dolžine največ do 30 vrstic (cca. 2100
znakov).
Fotografije morajo biti velikosti cca. 1MB
(min. 500 KB, max. 2 MB), jpg. format.
Prispevke sprejemamo prek elektronskega
naslova: bilten@lasko.si.
Uredništvo si v primeru prevelikega števila
prispevkov pridržuje pravico do skrajšanja
posameznih prispevkov. Če zaradi
prostorske stiske posameznega prispevka
ne bo mogoče objaviti v tekoči številki, ga
bomo poskusili objaviti v naslednji številki
glasila, če bo to še smiselno glede na
aktualnost vsebine. 

Vsem, ki ste prispevali članke in
fotografije za našo prvo številko, se
iskreno zahvaljujemo! Laški bilten naj bi
praviloma izhajal na 16 straneh, vendar
smo prvo številko glede na velik odziv
raznih društev razširili na skoraj dvojno
število strani. Kljub temu je ostalo še
nekaj prispevkov, ki niso objavljeni in
bodo svoj prostor našli v naslednji
številki. 

Uredništvo

Osnovni podatki o glasiluOsnovni podatki o glasilu

Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan
Pomočnica odgovorne urednice, oglasno
trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor:
Klemen Grešak, Jasmina Štorman,
Nika Košak, Miha Gartner, Tomaž
Majcen
Izdajatelj: Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva:
Laški bilten – Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško

tel. 03 7338 711, 
faks 03 7338 740, 

internet: www.lasko.si, 
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Jasmina Štorman
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Utrip Brežice, d. o. o.,
Marof 2, 8250 Brežice
Naklada: 4.750 izvodov

Fotografija na naslovnici:
J. Blagotinšek

Brezplačen izvod glasila
prejme vsako gospodinjstvo v
občini.

Naslednja številka izide 15.
oktobra 2007.
Prispevke in oglase je treba
oddati do 1. oktobra 2007.
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Občinska uprava

Podelitev občinskih priznanj

Priznanja Antona Aškerca za izjemne
dosežke na področju kulture so bila
podeljena 7. februarja 2007 na proslavi
ob slovenskem kulturnem prazniku v
Kulturnem centru Laško.

Priznanja so prejeli: Oktet Vrelec iz
Rimskih Toplic za pomembno
nadaljevanje dolge in bogate tradicije
zborovskega petja v Rimskih Toplicah,
Jurij Aškerc za več kot petnajstletno delo
na področju kulture ter desetletno
opravljanje funkcije predsednika
Kulturnega društva Miklavž Rimske
Toplice ter Jožica Soko za 50 let delovanja
kot pevovodja in velik prispevek k razvoju
in kulturi petja v občini Laško.

26. aprila 2007 so bila na proslavi ob
dnevu upora proti okupatorju v
Kulturnem centru Laško podeljena
občinska priznanja Častni občan,
Srebrni in Zlati grb ter Jubilejna listina.

Naziv Častni občan je prejel Jože Majcen
iz Laškega za dolgoletno predano delo na
področju zgodovine, umetnosti in
etnologije Laškega.

Zlati grb je bil podeljen Jožetu Rajhu iz
Laškega za vestno in požrtvovalno delo ter
vsesplošni prispevek k razvoju in napredku
mesta Laško, občine Laško in njene
okolice, Zlati Strel iz Zidanega Mosta za
dolgoletno aktivno sodelovanje na
družbenopolitičnem področju ter Juriju
Bezgovšku iz Laškega za dolgoletno

aktivno sodelovanje pri Radio klubu Laško
in prispevek na področju razvoja tehnične
kulture.

Srebrni grb so prejeli dr. Karel Gržan iz
Loke pri Zidanem Mostu za predano delo
na področju ohranjanja in oživitve
kulturne dediščine v Jurkloštru, Rok
Marguč iz Laškega za odlične športne
dosežke v deskanju na snegu in
Združenje šoferjev in avtomehanikov
Laško za dolgoletno uspešno delo na
področju preventive in vzgoje v cestnem
prometu. Jubilejno listino je župan podelil
Laškemu akademskemu klubu za 50 let
delovanja.

Tanja Grabrijan

Občinske investicije

Otvoritev stanovanjskega
bloka v Debru

V stanovanjski soseski Debro smo 12.
februarja letos predali ključe 18 novih
neprofitnih stanovanj. Investitor izgradnje
je Javni nepremičninski sklad Občine
Laško, ki je v soinvestitorskem projektu s
Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije pridobil enajst lastniških

stanovanj, sedem stanovanj pa je last
republiškega sklada. 
Ideja, da bi na tem mestu stala
stanovanjska soseska, sega vsaj 25 let v
preteklost, ko je takratna občina za ta
namen odkupila in delno komunalno
opremila zemljišče. Konkretne aktivnosti
na projektu pa so se začele konec leta
2003, ko se je Javni nepremičninski sklad
Občine Laško prijavil na razpis
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
za soinvestitorstvo. V juniju 2004 smo
prejeli sklep o soinvestitorstvu, zato so bile
do začetka leta 2005 v občinskih

strokovnih službah vse sile usmerjene v
zbiranje sredstev, pripravo razpisov,
ustrezne dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja.   

Ker pri stanovanjskih blokih ne gre za
kakršenkoli gradbeni poseg, ampak za
projekt, ki mestu trajno spremeni podobo,
je izbira projektantskega podjetja in
arhitekta še toliko bolj odločilnega
pomena. Naš projekt sta podpisala in
pomagala uresničiti arhitekt Uroš Birsa in
arhitektka Petra Šimnovec. Pri naštevanju
zaslug seveda ne smemo pozabiti
Gradbenega podjetja Hrastnik z
direktorjem Iztokom Slanškom na čelu, ki
je prav tako lahko upravičeno ponosen na
rezultate svojega dela ter prizadevnost
svojega kolektiva. 

Ob združitvi sredstev Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško in
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
ter ob odličnem sodelovanju z Banko
Celje, d. d. smo zaprli finančno
konstrukcijo 1,1 milijonov EUR vrednega
projekta in za mesto pridobili 18
prepotrebnih novih neprofitnih stanovanj.  

Slovesno primopredajo je popestrila laška
pihalna godba z mažoretkami. Slavnostna
govornika sta bila Primož Pirc, direktor
Stanovanjskega sklada RS, in župan
Občine Laško Franc Zdolšek, ki sta
simbolično prerezala trak ter predala
ključe dvema izmed najemnikov.      

Stanka Jošt

Otvoritev ceste na Šmohor

4. maja 2007 je bila na križišču pred domačijo
Klinar (po domače Pr'Malšek) uradna otvoritev
ceste na Šmohor. Asfaltirano cesto v dolžini
4.300 metrov so namenu predali župan
Občine Laško Franc Zdolšek, bivši župan Jože
Rajh in Peter Podbevšek.

Projekte za cesto
je pripravil Rok
Mlakar iz
podjetja RC Plan
M iz Celja,
izvajalec del je
bil AGM Nemec
iz Sedraža,
nadzor pa je
vršil Venčeslav
Ojsteršek iz
podjetja Sing&S.
I n v e s t i c i j o ,
vredno dobrih
747.000 EUR, so

sofinancirali Občina Laško, Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko ter
partnerstvo lokalnega gospodarstva. 

Asfaltiranje ceste je pomembno za razvoj
šmohorskega območja kot dodatne turistične
destinacije za zdraviliški turizem Laškega in
Rimskih Toplic. Sicer pa cesta na Šmohor
povezuje občino Laško z občino Žalec, kar je še
posebej pomembno v času poplav reke
Savinje. S to občino že več let potekajo
dogovori, da bi se dostop do Šmohorja
asfaltiral z laške in žalske strani, zato je
Občina Laško toliko bolj zadovoljna, da je ta
projekt uresničila. Hkrati pa upa, da bo cesto
proti Šmohorju posodobila tudi Občina Žalec.

Tanja Grabrijan



4

Občinska uprava

UrUrediteditev levev levega brega brega rega rekekee
SavinjeSavinje

V juniju se bo zaključila investicija prestavitve
struge reke Savinje v dolžini 900 m. Na
posameznih odsekih se je vodotok prestavil
za dobrih 20 m v levo. Na celotnem odseku
bo struga Savinje široka 60–63  m, kar pomeni
večjo pretočnost in izboljšanje poplavne
varnosti. Celotna ureditev ima izjemen
pomen za razvoj turizma v občini. Dela je
opravljalo podjetje Nivo, d. d. iz Celja,
investicijska vrednost pogodbenih del pa
znaša 2,3 milijonov EUR. Soinvestitorja sta
Ministrstvo za okolje in prostor RS ter Občina
Laško. Vrednost občinskega deleža znaša 1,2
milijonov EUR. Opravljena dela bodo le 1. faza
pri ureditvi levega brega. V prihodnje bo
treba urediti tudi javno infrastrukturo
(kanalizacijo, vodovod, plinovodno omrežje,
elektro omrežje, CATV, javno razsvetljavo in
javne poti), konec leta pa se bo pričela
gradnja brvi čez reko Savinjo, ki bo
omogočala prehod za pešce in kolesarje.

Luka Picej

OOOOttttvvvvoooorrrr iiii tttteeeevvvv    tttt rrrržžžžnnnniiii cccceeee

20. aprila 2007 je bila namenu predana nova
tržnica. Pridelovalci vrtnin in sadja ter
predelovalci medu bodo Laščanom vsako
sredo, petek in soboto ponujali svoje izdelke,
mogoče pa bo kupiti tudi razna semena,
sadike, pecivo in druge pekovske izdelke. Na
novi tržnici je prostora za šest prodajalcev,

cenik za uporabo prodajnih mest pa bo določil
upravnik tržnice, tj. Komunala Laško, d. o. o. 
Pričetek postopkov za izgradnjo tržnice sega v
leto 2002, ko je Občinski svet Laško sprejel

sklep o postavitvi tržnice na zdajšnjem mestu,
to je med Trgovskim centrom Tuš Laško in
občinsko zgradbo. Dela, ki so se pričela jeseni,
so se zaključila s 1. fazo projekta – dokončan je
nadstrešek s prodajnimi mesti in pasaža,
projekt pa predvideva še ureditev
spremljevalnih prostorov za nemoteno
delovanje tržnice (sanitarije in prostori za
odlaganje pripomočkov upravljalca). Projekt za

tržnico je pripravil arhitekt Zdenko Prosen iz
Studia list, d. o. o. iz Celja, za izvedbo del je bil
izbran Remont, d. d., nadzor pa je vršil
Ferdinand Cvikl iz podjetja RC Plan M. Skupna
vrednost del znaša dobrih 67.600 EUR oziroma
16,2 milijonov SIT. Investitorja sta Občina Laško
in JP Komunala, d. o. o., tretjino sredstev pa je
zagotovilo partnerstvo lokalnega
gospodarstva. 
Novo tržnico je namenu predal župan Občine
Laško Franc Zdolšek, slovesno otvoritev pa so
popestrili člani laške Godbe na pihala,
mažoretke, Društvo kmečkih žena Rosa in
ansambel Pit mi dej. V okviru odprtja nove
tržnice so se na stojnici STIK-a Laško (Centra za
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško)
predstavili tudi nekateri  ponudniki z laškega
podeželja, ki svoje izdelke predstavljajo pod
enovito podobo cveta, upodobljenega na
poslikani panjski končnici. 

Tanja Grabrijan

DrDružbene dejavnostiužbene dejavnosti
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Pripravili smo spremembe in dopolnitve
odlokov o ustanovitvi vseh treh javnih zavodov
na področju vzgoje in izobraževanja. Največ
sprememb se je nanašalo na spremenjen
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Najpomembnejša sprememba
je pri sestavi sveta zavoda, v katerem so po
novem samo trije predstavniki delavcev (prej
pet). Spremenil se je tudi postopek pri
imenovanju ravnatelja. V Odloku o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Primoža Trubarja smo ugodili želji staršev iz
Šentruperta in Vrha nad Laškim, ki so
predlagali, da bi njihovi otroci obe podružnični
šoli obiskovali do vključno 5. razreda.
Veliko dela smo posvetili pridobivanju
dokumentacije za postavitev novega vrtca v
Debru, obnovo OŠ Antona Aškerca, izgradnjo
nove športne dvorane v Rimskih Toplicah in
izgradnjo nove podružnične šole v
Šentrupertu.

ŠPORT
Izvedli smo razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Laško v letu 2007, na
katerega se je prijavilo 37 društev. Obrazci za
razpis so bili nekoliko prenovljeni. Pripravljamo
tudi nov pravilnik o sofinanciranju športnih
dejavnosti v občini Laško, v katerem bodo
spremenjena predvsem merila za dodelitev
sredstev. Letos imamo v načrtu tudi, da se

bomo seznanili z dejanskim stanjem
rekreativnih površin, ki jih nameravamo v
naslednjih letih obnoviti po prioritetnem
načrtu.

KULTURA
Leta 2006 smo sprejeli odlok o ustanovitvi JZ
Center za šport, turizem, informiranje in kulturo
Laško – STIK, ki je začel delovati letos. Povezuje
Kulturni center Laško z muzejsko zbirko,
dvorano Tri lilije, razvojno turistično
organizacijo – Aprilija in turistično informacijski
center – TIC. Naloga STIK-a je povezovanje
oziroma opravljanje športne, turistične,
razvojne, informacijske, kulturne in prireditvene
dejavnosti. 
Februarja smo sprejeli nov Pravilnik o
sofinanciranju programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v občini Laško (Ur.
l. RS, št. 11/2007), ki predvsem določa nova
merila in kriterije za vrednotenje programov
kulturnih društev. Na njegovi osnovi smo
izpeljali javni razpis in že podpisali pogodbe z
izbranimi društvi.

PROGRAMI ZA MLADINO
Poskrbeli smo za ureditev zakonskih podlag v
okviru postavke v proračunu Dejavnosti
centrov mladih in aprila sprejeli nov Pravilnik o
vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih
projektov in programov v občini Laško (Ur. l. RS,
št. 33/2007). Pravilnik navaja možne projekte in
programe ter določa izvajalce, ki morajo imeti
status mladinskega centra, ki ga podeli Urad za
mladino Ministrstva za šolstvo in šport.

SOCIALA
Februarja smo za naše najmlajše občane
oziroma njihove družine sprejeli Pravilnik o
enkratni denarni pomoči za novorojence v
občini Laško (Ur. l. RS, št. 11/2007). Občina
Laško v sklopu tega pravilnika vsakemu
novorojencu s stalnim prebivališčem v naši
občini podari 100 EUR. Imamo pa tudi dogovor
z Deželno banko, ki novorojencu podari še 20
EUR v primeru, da starši na ime novorojenca
odprejo varčevalni račun. 
Malo starejšim smo letos ponudili novo
lokacijo za letovanje na morju v času šolskih
počitnic. Namesto Nerezin smo se z družbo
Celeia, d. o. o dogovorili za  ponudbo v
njihovem Celjskem domu v Baški na otoku
Krku. Odziv je zelo razveseljiv, saj bo na morje
potovalo kar 75 otrok iz naše občine. Lani se je
za letovanje v Nerezinah odločilo samo 29
otrok.
Sprejeli smo še nov Pravilnik o sofinanciranju
programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti v občini Laško (Ur. l. RS, št. 13/2007),
kjer je bil po izpeljanem javnem razpisu najbolj
izpostavljen strog kriterij razdelitve sredstev. Po
novem pravilniku pripada društvom, ki imajo
sedež v občini Laško,  90 % vseh sredstev, 10 %
sredstev pa je namenjenih društvom, ki imajo
sedež drugje. Ta sprememba je močno
povečala sredstva društvom iz naše občine in
močno zmanjšala sredstva društvom iz drugih
krajev Slovenije. Teh društev je trikrat več kot
naših, zato so bili njihovi končni zneski po
pogodbi izredno majhni. 

Dimitrij Gril, Jasna Kermelj

TTTTeeeekkkkmmmmoooovvvvaaaannnnjjjjeeee     zzzzaaaa    nnnnaaaajjjjbbbboooollll jjjj     uuuurrrreeeejjjjeeeennnneeee    vvvvaaaassss iiii     iiiinnnn    oooobbbbjjjjeeeekkkktttteeee    vvvv     oooobbbbčččč iiiinnnniiii     LLLLaaaašššškkkkoooo
vvvv    lllleeeettttuuuu    2222000000007777

Tudi letos bomo v okviru akcije »MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA« izvedli tekmovanje za
najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško. Projekt spodbuja sodelovanje in povezovanje
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s
turizmom.
Letos bodo najboljši tekmovalci poleg priznanj dobili tudi lepe nagrade, in sicer darilne bone za
nakup cvetja. Prav tako boste lahko občanke in občani letos prvič prek spletne strani oddali svoj
glas za enega izmed treh najboljših tekmovalcev znotraj posamezne skupine. Takoj ko bo
strokovna komisija opravila oglede in izbrala ožji izbor tekmovalcev, se boste lahko vključili v
spletno glasovanje. Znotraj vsake kategorije boste imeli na ogled fotografije treh najboljših. Za
tisto, ki vam bo najbolj všeč, boste lahko oddali svoj glas. 

Edina Memić
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Občinska uprava

KmetijstvKmetijstvoo
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj podeželja v občini
Laško za programsko obdobje
2007–2013 

Občina Laško je v skladu z novimi pravili
EU pripravila Pravilnik o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v občini Laško za programsko
obdobje 2007–2013 in ga posredovala na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) in Ministrstvo za finance
(MF) v priglasitev. 
Po potrditvi priglasitve državnih pomoči
pri navedenih ministrstvih in sprejetju na
občinskem svetu se bo lahko začel
postopek izvedbe javnega razpisa za
dodelitev nepovratnih sredstev
upravičencem za programe razvoja
podeželja v občini Laško. 

V skladu s sprejetim pravilnikom se bodo
pomoči dodeljevale za naslednje namene:
• Naložbe v kmetijska gospodarstva za

primarno proizvodnjo
• Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
• Premestitev kmetijskih poslopij v

javnem interesu
• Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
• Pomoč za zaokrožitev zemljišč
• Pomoč za spodbujanje kakovostnih

kmetijskih proizvodov
• Zagotavljanje tehnične podpore v

kmetijstvu
• Naložbe za opravljanje dopolnilne

dejavnosti na kmetijah
• Pokrivanje dodatnih stroškov

transporta in opreme iz odročnih
krajev

• Izvajanje lokalne razvojne strategije

Občina bo z javnim razpisom letno
opredelila, katere ukrepe iz pravilnika bo
sofinancirala in v kakšni višini. 
Upamo, da bomo lahko razpis objavili julija,

zato vse, ki ste nameravali investirati v svojo
kmetijo, opozarjamo, da z investicijo še
malo počakate, saj se pomoč ne sme
dodeliti za že izvedene aktivnosti. 

Obvestilo o izplačilu škode v kmetijstvu
za leto 2006

Občanke in občani, seznanjamo vas s
sprejetimi sklepi Vlade RS glede izplačila
škode, ki so jo lani v kmetijstvu povzročile
naravne nesreče (toča in suša).
Iz sklepov je razvidno, da se škoda, ki jo je
lani povzročila toča, zaradi
subvencioniranja zavarovalnih premij s
strani države ne bo izplačevala.
Za odpravo posledic škode, ki jo je lani
povzročila suša, pa bo država namenila le
28 odstotkov sredstev ocenjene škode.
Sredstva bodo oškodovancem izplačana v
dveh proračunskih letih. 

Edina Memić

Sanacije po neurju 2005

Letos smo nadaljevali s sanacijskimi deli po neurju, ki je našo občino prizadelo avgusta
2005. Na cesti v Podšmihelu v Laškem smo v bližini stanovanjske hiše Vidali zgradili nov
oporni zid, sanirali smo plaz pri stanovanjski hiši Pusar v Lahomnem in plaz pri stanovanjski
hiši Krašovec na Vodiškem. Brežine med vodotoki Reka, Rečica in Sedražčica in občinskimi
cestami smo sanirali na najbolj kritičnih mestih, kjer je bil cestni promet že zelo ogrožen. 

S sanacijskimi deli bomo nadaljevali v skladu s potrjenim programom Državne komisije za
sanacije po naravnih nesrečah na Ministrstvu za okolje in prostor.  

Božo Potušek

IIIImmmmeeeennnnoooovvvvaaaannnnjjjjeeee     nnnnoooovvvveeeeggggaaaa
ppppoooovvvveeeellll jjjjnnnniiiikkkkaaaa    zzzzaaaa    cccc iiiivvvviiii llllnnnnoooo    zzzzaaaašššščččč iiii ttttoooo

Aprila so bili z Gasilsko zvezo Laško in
osmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi
podpisani aneksi za opravljanje javne
gasilske službe v občini Laško,
imenovan pa je bil tudi novi poveljnik
civilne zaščite. Jože Senica je nadomestil
dosedanjega poveljnika Jureta Križnika,
ki je svoje delo predano in uspešno
opravljal od leta 1991. 

Ponovna vzpostavitev vezi z
Občino Trstenik
Občina Laško je januarja v okviru projekta
Exchange gostila predstavnike Občine Trstenik
(Srbija). Pri tem projektu gre za prenos dobrih
praks iz EU, predvsem na področju ekologije.
Občina Laško je k projektu pristopila na povabilo
Občine Trstenik z željo po ponovni vzpostavitvi
vezi med občinama, ki so se pretrgale leta 1991.
V času bivše države sta bili namreč občini
pobrateni, od takrat pa so ostali lepi spomini na
dobro dvajsetletno sodelovanje.
Predstavniki Občine Laško so gostom predstavili
občinsko upravo in Komunalo Laško, d. o. o.,
ogledali pa so si tudi čistilno napravo in deponijo
v Laškem, obe osnovni šoli, TIC Laško in
Prireditveni center Laško.

Prenovljena spletna stran
Aprila je bila prenovljena spletna stran
občine, na kateri so poleg informacij javnega
značaja in ostalih splošnih informacij

dostopni tudi občinski
predpisi, vabila in
zapisniki sej občinskega
sveta ter vloge na
obrazcih za upravne

postopke. Novost je tudi interaktivna
spletna storitev "Občina občanu", prek
katere občani posredujejo svoja mnenja,
vprašanja in pripombe občinskim službam,
te pa jim v čim krajšem možnem času
posredujejo pojasnila oziroma odgovore. Na
spletni strani najdete tudi druge aktualne
informacije, npr. napovednik prireditev,
informacije o projektih, javnih naročilih in
javnih razpisih (občinskih in državnih). 
Obiščite wwwwww.lask.lasko.sio.si

VVračanje vlaganj v javnoračanje vlaganj v javno
ttelekelekomunikacijskomunikacijskoo

omromrežjeežje

Občina Laško je že februarja poslala v
objavo na oglasne deske krajevnih
skupnosti obvestilo, da Državno
pravobranilstvo v Ljubljani še rešuje
zahtevke glede vračanja vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje.
Poudariti moramo, da so tisti krajani, ki
že dobivajo vračila v zvezi s svojimi
zahtevki, sklepali pogodbe
neposredno s takratnimi PTT-
organizacijami in da jih je treba
ločevati od tistih krajanov, ki so
sklepali pogodbe prek krajevnih
skupnosti.
30. maja smo zaradi velikega
povpraševanja ponovno zaprosili za
pojasnilo glede poteka reševanja vlog

in pridobili telefonsko pojasnilo, da
zahtevke glede pogodb, ki so jih
občani sklepali s krajevnimi
skupnostmi, vložene s strani Občine
Laško, sploh še niso začeli obravnavati.
Prav tako nam niso povedali
predvidenega roka začetka reševanja
vlog. Zahtevki, ki so jih sklepali občani
s krajevnimi skupnostmi, torej še niso
bili obravnavani in tako se tudi vračila
vlaganj še niso mogla izvršiti.
Če bo Občina Laško dobila kakršnokoli
obvestilo v zvezi z zgoraj omenjeno
zadevo, bomo o tem takoj obvestili vse
krajane z objavo na oglasnih deskah,
spletni strani in v drugih medijih.

Martina Časl

Radijska oddaja "ŽupRadijska oddaja "Županovanova ura"a 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. 
Ne zamudite naslednje oddaje, ki bo 2. julija.

Nova lokacija Urada za gospodarske
javne službe, okolje in prostor

S 1. junijem 2007 je pričel delovati Urad za
gospodarske javne službe, okolje in prostor, ki
sedaj združuje Oddelek za okolje in prostor ter
Režijski obrat. Urad je preseljen v bivše prostore
načelnika Upravne enote Laško in Kmetijsko
svetovalne službe. Tako je zdaj občinska uprava
prostorsko združena, z izjemo Oddelka za
finance in Prekrškovnega organa, ki ostajata v
istih prostorih.

UrUradne uradne ure občinske občinske upre upravavee
Uradne ure za stranke so ob ponedeljkih
od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure
in ob petkih od 8. do 13. ure. Uradne ure
po telefonu so vsak dan v času poslovnega
časa, in sicer ob ponedeljkih, torkih in
četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8.
do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.
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Občinski svet Laško

Seje 
Občinskega sveta Laško

Občinski svet Laško ima 23 članov, ki
prihajajo iz strank LDS (4 člani), N.Si (3),
SLS (3), SD (3), DeSUS (2) in SDS (2) ter
neodvisnih list Mlada moč občine Laško
(3), Lista za razvoj podjetništva in
podeželja (1), Lista za Rimske Toplice (1)
in neodvisni kandidat Stanko Selič.
Posnetke sej, ki potekajo v Zdravilišču
Laško, si lahko ogledate na TV Krpanu v
okviru oddaje Laško v ogledalu, in sicer
prvi torek po seji ob 20. uri, s ponovitvijo
naslednji dan ob 12. uri. Ob enakih
terminih se seje občinskega sveta
predvajajo na Kanalu 5 hrastniške
kabelske televizije, tako da si jih lahko
ogledajo tudi krajani Rimskih Toplic in
Sedraža. Vabila, zapisniki, sejno gradivo
in posnetki sej so dostopni na občinski
spletni strani www.lasko.si .

Zadnja, peta redna seja je potekala 30. maja.
Svetniki so na seji, ki je bila dolga štiri ure,
obravnavali 21 točk. 

Med drugim so obravnavali načrte razvojnih
programov, s katerimi bo Občina Laško lahko
sodelovala na razpisih za nepovratna
sredstva. Obravnavali so tudi letno poročilo o
poslovanju Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško za leto 2006 in se
seznanili z informacijo o dokapitalizaciji
Zdravilišča Laško, d. d.
S področja družbenih dejavnosti so bile
obravnavane spremembe Odlokov o
ustanovitvi JZ OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice, Vrtca Laško,
programska zasnova Laškega biltena ter
letna poročila javnih zavodov (Zdravstvenega
doma Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice, OŠ Primoža Trubarja Laško,
Glasbene šole Radeče, Vrtca Laško, Centra za
socialno delo Laško, Prireditvenega centra
Laško, Agencije za razvoj turizma in
podjetništva Občine Laško, Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, OI Laško).
Na področju okolja in prostora so bile
sprejete spremembe Odloka o PUP
(prostorsko ureditvenih pogojih) za Občino
Laško, spremembe Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča, spremembe
Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem

videzu naselij v Občini Laško ter strategija
razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
za obdobje 2007–2013. Občinski svetniki so
se seznanili z informacijo o poteku postopka
za sprejem akta za razvrstitev in določitev
naravnih vrednot v Občini Laško ter potrdili
letno poročilo in gospodarski načrt JP
Komunale Laško. 
Po burni razpravi so občinski svetniki za
direktorico STIK-a Laško imenovali Andrejo
Križnik, ki je bila edina prijavljena za to
delovno mesto, delo direktorice pa bo
opravljala še en mandat – do leta 2012. Bivši
župan Jože Rajh je bil razrešen članstva v
Nadzornem svetu JP Komunale  Laško, za
nadomestnega člana, ki nadaljuje njegov
mandat, pa je bil imenovan aktualni župan
Franc Zdolšek. Občinski svet je obravnaval
tudi odstopno izjavo člana sveta Matevža
Kolarja in sprejel sklep o prenehanju
mandata. Nadomestnega člana bo na
predlog občinske volilne komisije potrdil
občinski svet na svoji naslednji seji, ki bo
predvidoma prvi teden v juliju.

Tanja Grabrijan

IZ SVEIZ SVETNIŠKIH SKUPINTNIŠKIH SKUPIN

Občinski svet Laško, ki je bil konstituiran 22.
decembra 2006, je v novi sestavi zasedal
petkrat. Občinske svetnike smo vprašali,
kako ocenjujejo dosedanje polletno delo v
občinskem svetu, zaupali pa so nam tudi,
kako bodo preživeli poletne dni …

Danijel Dobršek, DeSUS:
Do sedaj se je v
občinskem svetu kar nekaj
naredilo, vendar kljub
temu ostajajo nekatere
zadeve nedorečene
oziroma neizvedene,
predvsem na terenu. 
Moj letošnji dopust bo v

dveh delih, in sicer prvi del bo bolj blizu, za
drugega pa imam v mislih Bližnji vzhod. 

Stanko Selič, neodvisni:
Na splošno sem z delom
občinskega sveta
zadovoljen, razen
določenih zadev, ki
ostajajo odprte. Manj sem
zadovoljen z delom
nekaterih komisij, ki ne
delajo strokovno in v

korist občinskega sveta.
Dopust preživljam kar doma na kmetiji,
vključno s prostovoljnim delom pri gasilcih
in v krajevni skupnosti.

Marjan Salobir, LDS:
Polletno delo v občinskem
svetu ocenjujem kot
normalno, rutinsko,
povprečno, glede na
tematiko, ki je bila
obravnavana. Dogajanje
na zadnji seji ob
imenovanju direktorice
STIK-a pa ocenjujem kot

neproduktivno in nepotrebno napenjanje
mišic med svetniki »koalicije« in »opozicije«
v OS. 
Poletni dopust bom preživel v Dalmaciji.

Mojca Krivec, SLS:
Delo v občinskem svetu ocenjujem kot

dobro.
Poletni dopust bom
preživela v dveh delih –
prvi konec junija, drugi pa
konec julija in prvo
polovico avgusta; v prvem
delu se bomo potepali po
otokih v Zadarskem
arhipelagu, v drugem delu

pa imamo v načrtu pot proti južnemu
Jadranu: Šibenik, slapovi Krke ... bolj po
Robinzonovo ...

Andrej Medved, Mlada
moč občine Laško:
Menim, da je dosedanje
delo v občinskem svetu
uspešno, saj se je v tem
kratkem časovnem
obdobju realiziralo kar
nekaj pomembnih
projektov, ki so odločilni za

uspešnost in hitrejši razvoj naše občine. Vesel
sem, da smo dobili glasilo Laški bilten,
prenos sej in spletno stran, ki dodatno
osvešča javnost o dogajanju na občinskih
sejah. Hkrati pa tudi občinska uprava deluje
bolj transparentno, kar je manjkalo v
preteklosti.
Letošnji poletni dopust bom izkoristil za
desetdnevno lenarjenje ob morju, če bosta
dopuščala čas in vreme, pa se bom avgusta
kakšen teden mudil še po našem prelepem
slovenskem hribovju.

Marjan Grešak, SDS:
Delo občinskega sveta je
primerljivo z ostalimi
občinami, vsi pa se
moramo zavedati, da še
nismo prešli v pravo
demokracijo. Glede na
večje število novih članov
občinskega sveta pri

samem delu nastajajo še manjše
pomanjkljivosti, ki pa ne vplivajo na vsebino
dela. 
Če bo zdravje dopuščalo, si bova z ženo
privoščila en teden počitnic v šolskem
apartmaju v Savudriji, mogoče pa bova
kakšen dan izkoristila tudi za izlet v naše
hribovje.

Drago Zupan, Lista za
Rimske Toplice:
Zaenkrat delo občinskega
sveta ocenjujem z
mešanimi občutki, saj se
nekatere zadeve
izboljšujejo, nekatere pa
pač niso po moji volji; kljub
temu sem optimističen in

upam na najboljše. Načrtov za dopust še
nimam. Moj dopust je nepredvidljiv in ga
organiziram v skladu s prostim časom.

Jože Senica, N.Si:
Čas hitro teče, predvsem,
kadar delaš, in prva
polovica leta je minila, kot
bi trenil. Delo v občinskem
svetu ocenjujem kot dokaj
uspešno, čeprav
verjamem, da bi določene
zaplete okoli prostorskega

urejanja lahko reševali hitreje. Pozdravljam
določene novosti, ki smo jih uvedli v
občinskem svetu, s čimer mislim na
snemanje sej in obveščanje občanov prek
medijev.  Priznati moram, da bi se mi dopust
kar prilegel, glede na to, da si ga lansko leto
nisem uspel privoščiti. Z ženo načrtujeva, da
ga s štirimi sinovi preživimo nekje na
Jadranu.

Danijel Lapornik, SD:
Glede na to, da se zaenkrat
še ni zgodilo nič
posebnega in
pretresljivega, ocenjujem
delo občinskega sveta kot
dobro. 
Na dopust se odpravljam v
države bivše Jugoslavije.

Štefan Grosar, Lista za
razvoj podjetništva in
podeželja:
Delo v občinskem svetu je
potekalo v mejah normale.
Še prehitro za kakršno koli
poglobljeno oceno.
Poletje bo delovno, ker se
bomo pričeli ukvarjati z

izgradnjo novih proizvodnih prostorov v
Celju.
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Iz krajevnih skupnosti...

so tudi nekaj državnih rekordov. »Vsi ti
tekmovalci so iz rečiške doline, kjer so
trenirali, odnesli svoje znanje, naš ponos
pa ponesli v svet,« je povedal predsednik
Vinko Lavrinc. Njihov zadnji uspeh je 2.
mesto Valerije Kufner na državnem
prvenstvu v streljanju z zračno puško, ki je
bilo aprila v Porotorožu. »Sedaj se
pripravljamo na državno prvenstvo z
malokalibrskim orožjem in pištolami
velikega kalibra, ki bo zadnji vikend v juniju
in prvi vikend v juliju v Ljubljani,« je še
dodal Lavrinc. Društvo prireja tudi
tekmovanja  v državni ligi z malokalibrskim
orožjem. Zadnji vikend v avgustu bodo
priredili tekmovanje Pokal 2007 z vojaško
puško na 200 m na vojaškem strelišču Pri
Jeranu.
S Planinsko skupino Rečica, ki je del
Planinskega društva Laško, je najbolj
povezana Rečiška krožna pot, ki se začne
na železniški postaji v Laškem, sledijo
Šmihel – Kuretno – Govce – Govško brdo –
Zavrate – Baba – Ostri vrh – Kal – Mrzlica
(najvišji vrh, 1122 m) – Gozdnik – Šmohor
in Malič. Pot je dolga od 35 do 40
kilometrov, zanjo pa je potrebnih od 8 do
12 ur hoje. »Več ko hodiš po svetu in več
hribov kot vidiš, bolj se zavedaš, kako lepi
so rečiški hribi,« je prepričan Franci
Podkoritnik, član planinske skupine. V
spomin na knapovsko pot so na Zavratih
postavili brunarico z imenom Pri knapu
pod Babo, ki je vedno odprta za
pohodnike. Planinska skupina organizira
tradicionalna pohoda na Babo, in sicer 1.
januarja in prvo soboto v juniju, ko je
pohod z baklami. Pri brunarici Pri knapu pa
pripravlja tematske piknike in druženja:
krompirjevo soboto, gobarski piknik z
razstavo gob, kostanjev piknik, kozlovsko
sodbo in pastirske igre. Planinska skupina
Rečica je bila ustanovljena l. 2002, ima pa
že 168 članov.
Društvo upokojencev Rečica, ki ima
približno 300 članov, je aktivno predvsem
na kulturnem in športnem področju.
Ukvarjajo se s kegljanjem, ruskim
kegljanjem, balinanjem in streljanjem z
zračno in malokalibrsko puško, pa tudi s
pohodništvom, saj je pomembno, »da
starostniki čim dlje ohranijo vitalnost,«
pravi predsednik društva Jože Kotnik.
Najuspešnejši so v streljanju in kegljanju, v
katerem so že dvakrat zapored nastopili na
državnem tekmovanju. Letos bodo
praznovali 20-letnico obstoja in ob tej
priložnosti bodo v tednu upokojencev
pripravili razstavo, na kateri se bodo s
slikami, pesmimi in ročnimi deli predstavili
njihovi člani. 
Športno društvo Rečica (www.sd-
recica.si) je bilo ustanovljeno leta 1997.
Najbolj so ponosni na igrišče za odbojko
na mivki, ki so ga uredili leta 2002, vanj pa
vložili tri milijone tolarjev. Prav to igrišče
privablja nove člane društva, ki niso le
domačini, temveč prihajajo tudi od

drugod. Sicer pa je društvo razdeljeno na
več sekcij, poleg odbojke so še sekcije za
mali nogomet, košarko, namizni tenis in
badminton. V vsaki sekciji pripravijo en
turnir letno, udeležujejo pa se manjših
turnirjev na medobčinski ravni v malem

nogometu in odbojki. »V prihodnosti
načrtujemo preplastitev asfaltnega igrišča,
ureditev prostora za balinanje in pokritje
prostora za piknik,« je povedal predsednik
Bojan Šipek. Društvo ima 70 članov.
Lovska družina Rečica, ki je lani
praznovala že 60-letnico svojega obstoja,
pokriva območje od Tremarij do Rimskih
Toplic. Na 4200 ha skrbijo predvsem za
sonaravno bivanje ljudi in živali. »Kmetom
ogradimo njive, da jih divjad ne uničuje,
zato da ne hodi v dolino, pa imamo svoje
krmne njive na Maliču in Šmohorju,« je
povedal starešina Andrej Mavri. V lasti
imajo lovski koči na Šmohorju in Govcah,
kjer izvajajo tudi lovski turizem. 19.
avgusta letos pripravljajo strelsko
tekmovanje Horjak-Vezjakov memorial, ki
ima že 40-letno tradicijo in na katerega
pridejo lovci iz vse Slovenije. Sicer pa ima
Lovska družina Rečica 40 članov, katerih
povprečna starost je 55 let.  
Začetki Krajevne organizacije Rdečega
križa Rečica segajo v leto 1948. Danes
imajo 400 članov. Pripravljajo okrogle mize
in predavanja, v njihovi organizaciji pa
deluje tudi postaja RK Rečica, kjer vsak prvi
ponedeljek v mesecu izvajajo merjenje
krvnega tlaka. Naslednja krvodajalska
akcija bo avgusta.
Prostovoljno gasilsko društvo Rečica je
eno najaktivnejših v Gasilski zvezi Laško,
lani pa so praznovali že 80 let obstoja.
Imajo 160 članov, svojo opremo pa so lani
obogatili z novim vozilom za gašenje
gozdnih požarov. 
Med investicijami KS Rečica, ki jo že drugi
mandat vodi Matjaž Pikl, sta
najpomembnejši asfaltiranje ceste na
Šmohor in obnova Sindikalnega doma, ki
ga bodo otvorili ob krajevnem prazniku
30. junija. Ob tej priložnosti bodo podelili
tudi krajevna priznanja. Zlati znak bodo
prejeli KUD Lipa Rečica, Franc Napret (za
dolgoletno delovanje v Lovski družini
Rečica) in Helena Kostevc (za dolgoletne
uspehe v strelstvu), srebrni znak pa Ivan
Uratnik (za dolgoletno delo v PGD in

KS REČICA sKS REČICA se pre predstedstaviavi
TUKATUKA J ŽIVEL JE KLEN KNAPOJ ŽIVEL JE KLEN KNAPOVVSKI RSKI ROD ...OD ...

Največji ponos ŠD Rečica je igrišče za odbojko na
mivki, edino v laški občini.

Krajevna skupnost Rečica obsega
2117,97 ha površine in ima približno
1400 prebivalcev. Vanjo so vključena
naselja Spodnja Rečica, Zgornja
Rečica, Huda Jama, Slivno in Šmohor.
Središče dogajanja je Sindikalni dom
v Hudi Jami, kjer je sedež Krajevne
skupnosti, tam pa se odvija tudi
večina prireditev in športnih
aktivnosti. Krajevni praznik
praznujejo 2. julija, ki je bil včasih dan
rudarjev.

Krajani so aktivni v številnih društvih: KUD
Lipa Rečica, Strelsko društvo Dušan
Poženel Rečica, Planinska skupina Rečica,
Športno društvo Rečica, Prostovoljno
gasilsko društvo Rečica, Društvo
upokojencev Rečica, Lovska družina
Rečica, Krajevna organizacija Rdečega
križa Rečica, Zveza borcev NOV Rečica in
Ljubitelji malih pasemskih živali. 
KUD Lipa Rečica je lani praznovalo že 20
let. V društvu, ki šteje od 80 do 90 članov,
so štiri plesne skupine (predšolska skupina
Pipike, otroška skupina Pisanke, mladinska
skupina Pozrete pa pebi in odrasla plesna
skupina), ženska pevska skupina Barbare,
moška pevska skupina Martini, dramska
skupina in kranjceljpinterica, ki izdeluje
umetno cvetje. »Zelo veliko nam pomenijo
nastopi, ki jih imamo v domovih
upokojencev, kjer je prijetno vzdušje in
kjer naletimo na lep odziv,« je povedala
predsednica društva Silvija Oštir.
Gostovali pa so tudi že v Nemčiji in na
Madžarskem. Med največje uspehe
zadnjega obdobja štejejo uvrstitev odrasle
plesne skupine na državno srečanje
folklornih skupin s spletom Knapovski krst,
letos pa se je ta skupina s spletom Ciganka
že uvrstila na medobmočno srečanje.
Umetniški vodja KUD-a Lipa Rečica je Erika
Krašek.
Tudi Strelsko društvo Dušana Poženela
ima za sabo dolgo zgodovino, ki sega v
leto 1951. Sedanji objekt so postavili leta
1964, 15 let kasneje pa so ga še razširili.
Imajo približno 380 članov. Njihovi
tekmovalci nastopajo na državnih,
evropskih in svetovnih prvenstvih ter na
balkanskih in sredozemskih igrah. Dosegli

Predsednik KS Rečica Matjaž Pikl in predstavniki
društev so našo ekipo Laškega biltena pričakali na
prostoru za piknik v Hudi Jami (na levi: Vinko Lavrinc,
Franc Podkoritnik, Franc Črešnovar, Matjaž Pikl in
Andrej Mavri; na desni: Jasmina Štorman, Silvija Oštir,
Jože Kotnik in Bojan Šipek).
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prostovoljno delo v KS Rečica) in Stane
Lončar (za dolgoletno delo v strelski
družini). Nastopili bodo Zagorski oktet,
etno skupina Pit mi dej in folklorna
skupina Lipa, prireditev pa bo povezoval
Rok Matek.

Rečica je še vedno močno zaznamovana z
rudarstvom. Krajevna skupnost je leta
2000 s pomočjo PGD Rečica uredila
rudarski muzej, v katerem je moč videti
predmete iz nekdanjega rudnika in
ozkotirno železnico iz leta 1924. V njem je
tudi kipec sv. Barbare, zavetnice rudarjev.
Legenda pravi, da se je Barbara, sicer iz
protestantske družine, zaljubila v kristjana.
Oče jo je dal za kazen zapreti v stolp, in ker
je imela Barbara takrat 27 let, imajo rudarji
na svojih slavnostnih uniformah 27
gumbov. Njen god se praznuje 4.
decembra. 
V zgornjem delu Rečice stoji podružna
cerkev, zgrajena leta 1939, katere arhitekt
je Valentinčič, učenec Jožeta Plečnika. Leta
2000 je bila posvečena Antonu Martinu
Slomšku. 

Jasmina Štorman
Foto: Tanja Grabrijan

Predsednik: Matjaž Pikl
Podpredsednik: Jože Šmerc
Tajnica: Mojca Ilijevec
Člani sveta KS:
Zdenko Krašek, Roman Očko, Primož
Krašek, Slavko Slapšak, Anton Bukovec

Izberimo občinski praznik!
Leta 1945 je ljudski odbor tedanje Občine
Laško za občinski praznik razglasil 2. julij, ki
se je praznoval vse do leta 1994. V noči iz 2.
na 3. julij 1942 je po načrtu Alojza Ribiča in
rečiških domačinov, bratov Kajtna, revirska
četa, okrepljena z dvema četama
štajerskega bataljona in domačimi terenci,
uspešno izvedla napad na rudnik Huda
jama pri Laškem in uničila najpomembnejše
delovne naprave ter zaplenila večjo količino
orožja, blaga in hrane.
Leta 2003 je Občinski svet Občine Laško na
svoji seji razpravljal o določitvi novega
občinskega praznika. Župan je predlagal,
da se za ta dan izbere 28. junij, dan smrti
Primoža Trubarja. Predlog ni dobil zadostne
podpore, v razpravi pa so bili predlagani še
10. junij – dan smrti Antona Aškerca, 14.
oktober – obisk prvih turistov v Govcah in
7. november – prva omemba kraja Laško.

Spoštovane občanke in občani,
glede na neplodne razprave v preteklosti
želimo, da skupaj izberemo občinski
praznik, ki nas bo povezoval in simbolno
predstavljal celotno občino Laško. Predloge
nam lahko posredujete prek navadne
pošte, tako da izpolnete spodnji kupon in
ga pošljete na naslov: 
Laški bilten – Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, s pripisom »Občinski
praznik«, ali prek elektronskega naslova
bilten@lasko.si. Glasujete lahko tudi prek
spletne strani www.lasko.si. Vaše predloge
sprejemamo do 1. oktobra 2007, tako da
bomo v naslednji številki našega glasila že
lahko objavili datum novega občinskega
praznika. Vsi sodelujoči boste sodelovali v
žrebanju, ki bo nekomu prinesel lepo
knjižno nagrado.

KS Rimske Toplice
Zbor krajanov

V četrtek, 10. maja 2007, je bil v avli Osnovne
šole Antona Aškerca Rimske Toplice zbor
krajanov KS Rimske Toplice. Predstavniki
Občine Laško in sveta krajevne skupnosti
Rimske Toplice so na njem približno 150
krajanom predstavili aktualne informacije na
področju projektov in investicij ter poizkušali
odgovoriti na številna vprašanja, povezana s
trenutnim dogajanjem. Občni zbor je vodil
podžupan Občine Laško in predsednik KS
Rimske Toplice, Jože Senica, na zboru pa so
bili prisotni tudi župan Občine Laško Franc
Zdolškek, podžupan Občine Laško Klemen
Grešak,  Luka Picej, Božo Potušek in Maks
Brečko, direktor podjetja Rimske terme, d. o.
o. 
Za ljudi v krajevni skupnosti je ena izmed
največjih prioritet izgradnja zdravstvenega
doma. Trenutno je projekt v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja, kateremu bo sledil
razpis in izbor izvajalca del. Krajani gradnjo
zdravstvenega doma ob Aškerčevi cesti
pozdravljajo, vendar jih del nasprotuje
predvideni gradnji stanovanj  v nadstropju in
mansardi, saj se bojijo, da bo zaradi tega
prihajajo do konfliktov med zdravstveno
dejavnostjo in stanovalci, še posebej zaradi
parkirnih mest.
Po zagotovilih predstavnikov občine naj bi se
v tem letu s spremembo prostorskega
izvedbenega akta rešil problem dovoza za
gasilski dom, ki je oviral začetek njegove
gradnje. V novem objektu so predvideni
prostori tudi za knjižnico, večnamensko
dvorano za 150 ljudi in mansardno
stanovanje. 
Odločitev o gradnji doma starejših občanov
naj bi bila odvisna predvsem od koncesije,
brez katere občina projekta ne more začeti. V
primeru dodelitve koncesije pa naj bi se
njegova gradnja pričela že v prihodnjem letu.
Končno se je pričela tudi dejanska obnova
zdravilišča v Rimskih Toplicah. Načrte
podjetja Rimske terme, d. o. o. je podrobno
predstavil direktor Maks Brečko. V zadnjem
obdobju je bil medijsko najbolj odmeven

spor o izgradnji nove ceste Rimske
Toplice–Senožete. Maks Brečko je izrazil
željo, da se problem uredi tako, da bodo z
rešitvijo zadovoljni vsi. V razpravo o izgradnji
ceste se je vključilo kar nekaj krajanov.
Občinski predstavniki so potrdili, da je najbolj
verjetna gradnja ceste po novi (četrti)
varianti.
Andrej Mlakar je v nadaljevanju na kratko
predstavil značilnosti novega turističnega
kompleksa na območju starega bazena, ki naj
bi se odprl junija. Poleg večjih kopalnih
površin bo ponujal tudi igrišče za odbojko,
igrišče za balinanje in povečane gostinske
storitve.
Nato so bili predstavljeni načrti občine za
gradnjo nove telovadnice, zunanjih igrišč ob
osnovni šoli, izgradnjo mostu, bencinskega
servisa in krožišča v Šmarjeti ter izgradnjo
pločnika in razsvetljave ob glavni cesti iz
Šmarjete proti Hrastniku. Vsi omenjeni načrti
so zaenkrat v fazi pripravljanja projektov ali
dogovorov z lastniki glede odkupa zemljišč.
Zadnja tema zbora krajanov je bilo urejanje
in asfaltiranje cest v KS Rimske Toplice.
Predstavniki občine so opisali predvideni
plan izgradnje in obnove cest. Ob tem so se
z vprašanji, zahtevami in kritikami v razpravo
burno vključili predvsem krajani iz tistih
okoliških vasi, ki zaradi različnih razlogov še
vedno nimajo ustrezno urejene osnovne
prometne infrastrukture. Poleg predvidenih
točk dnevnega reda so bila predstavnikom
občine zastavljena tudi vprašanja v zvezi z
zagotavljanjem pitne vode, gradnjo
vodovoda, koncesijo za vodo, javno
razsvetljavo, gradnjo novega mostu čez
Savinjo, itd.
Zbor krajanov, ki je trajal več kot tri ure, je na
eni strani nakazal pozitivne premike v razvoju
KS Rimske Toplice, po drugi strani pa pokazal
na mnoge probleme, ki jih bo morala v
naslednjih letih rešiti občinska oblast, če bo
želela izpolniti svoje obveze in zadovoljiti
osnovne potrebe svojih občanov, krajanov KS
Rimske Toplice.

Miha Gartner

Slovesna otvoritev prenovljenega Sindikalnega doma
bo 30. junija.

Pod vodstvom upokojenega rudarja Franca
Črešnovarja (na desni) smo si ogledali tudi rudarski
muzej. 

IzberIzberimo Občinski primo Občinski praznik!aznik!

Občinski praznik naj bo: (obkroži)
a) 10. junij – dan smrti Antona Aškerca
b) 28. junij - dan smrti Primoža Trubarja
c) 7. november – prva omemba kraja Laško
d) ___________________________________________

Ime in priimek: ______________________________
Naslov:_______________________________________
_______________________________________________
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Voden ogled kartuzije Jurklošter

Zavod Odon Jurklošter je v začetku maja
pričel z vodenim ogledom po kartuziji
Jurklošter. Ta je mogoč vsako nedeljo od 14.
do 18. ure. Cena vstopnice je 2 EUR, za
skupine nad 20 pa 1.7 EUR. Denar je
namenjen obnovi domnevnega groba
Veronike Deseniške in kartuzijanske cerkve.

J. Š.

KS SedrKS Sedražaž
Tudi v Sedražu smo aktivni
Četudi je KS Sedraž po površini in številu
prebivalcev (735) najmanjša krajevna
skupnost v občini Laško, pa to ne pomeni,
da nima zelo aktivne društvene dejavnosti.
V kraju deluje kar sedem društev. Tako
številčna društvena dejavnost seveda

pomeni medsebojno prepletanje in
sodelovanje. 
V prvi polovici leta je bilo najaktivnejše

kulturno društvo oziroma moški pevski zbor
Sedraž, ki je skupaj z učenci osnovne šole
Sedraž sodeloval pri pripravi proslave ob
materinskem dnevu, skupaj z gasilci pa pri
postavitvi mlaja in izvedbi kresovanja.
Pevci, ki jim je uspelo v svoje vrste pridobiti
tudi nekaj mladih moči, so se aktivno
pripravljali za revijo odraslih pevskih zborov
v Laškem in zaključni letni koncert, ki bo 23.
junija. Tradicionalno, že desetič ga bodo
priredili pod lipo, ki je bila zasajena na
predvečer naše osamosvojitve. 
Zaključni koncert je prerasel v svojevrstno
druženje krajanov Sedraža, saj pevci svoje
obiskovalce pogostijo s kruhom in
kozarcem vina. Ob lepem vremenu traja
druženje ob skupnem petju vseh navzočih
še dolgo v noč.
Posebno pozornost pa si v letošnjem letu v
Sedražu zasluži PGD Sedraž. Gasilci namreč
praznujejo 75-letnico svojega delovanja in
50 let od razvitja svojega gasilskega
prapora. 
Član gasilskega društva je vsak drugi krajan
Sedraža, saj skupno število šteje 346 članov.
Od tega je 220 podpornih članov, štirje

KS JurkloštKS Jurklošterer
Posodobitev regionalne
ceste Marof–Jurklošter

Po dolgem vztrajanju tako krajanov in KS
Jurklošter, kot tudi občine Laško se je pozno
jeseni 2006 pričela posodobitev regionalne
ceste Dežno–Jurklošter na odseku Mrzlo
Polje (Marof)–Jurklošter v dolžini 800 m.
Dela so bila zaključena maja.
Trasa ceste, ki jo domačini imenujemo
»Marofska peč«, je bila izredno zahtevna,
saj je bilo treba vzporedno z marofskim
slapom zgraditi popolnoma nov oporni zid.
Oporni zid je zgrajen tudi ob večjem delu
Gračnice do novega mostu, ki leži na pol
poti med Marofom in Jurkloštrom in ki ga
domačini imenujemo »Srednji most«. 
Celotno posodobitev ceste je financiralo
Ministrstvo za promet RS, izvajalec del pa je

KS ŠentrKS Šentruperuper tt
Nova obcestna razsvetljava

in smerokazi
V Šentrupertu smo v začetku maja končali
dela na delu obcestne razsvetljave v središču
kraja, ki je bila v izgradnji od lanskega leta.
Investicija je stala 5.500 EUR. Večina projekta
je bila financirana iz občinskega proračuna,
del pa iz sredstev KS. 
Projekt je zastavljen tako, da bo razširitev, ki
jo načrtujemo v prihodnjih letih (skupaj z

izgradnjo pločnika v
dolžini približno 150
m), dosti lažja. 

Jožef Kapel

gasilski veterani, 36 članov, 40 članic, 25
mladink in mladincev in 21 pionirk in
pionirjev.
Gasilci so aktivni ob vseh priložnostih.
Konec lanskega leta so uspeli s prekritjem
svojega doma, ki se z novo kritino lepo
sklada s podobo kraja. 
Aktivni so tudi v svojem rednem delovanju.
Imajo redne tedenske gasilske vaje in se
polnoštevilno udeležujejo občinskega
tekmovanja. Na lanskem tekmovanju so
sodelovali z osmimi desetinami, kar
pomeni, da je sodeloval vsak deseti krajan.
Pohvalno je vključevanje mladine. Ne samo,
da jih vključujejo v gasilske aktivnosti,
ampak prirejajo tudi vsakoletno taborjenje v
Govcah.  S tem si zagotavljajo svoje aktivno
članstvo za v prihodnje.
Praznovanje svojega jubileja bodo gasilci
proslavili 24. junija letos. Ob tej priložnosti
bodo priredili srečanje gasilcev, podelili
priznanja najzaslužnejšim članom in
slovesno razvili nov gasilski prapor. Vabimo
vas, da se tega srečanja udeležite.

Jožef Lapornik

bilo podjetje CMC Celje. Z njo se počasi, a
vztrajno približujemo dokončni ureditvi
regionalne ceste do Jurkloštra z asfaltno
prevleko, kar bo ogromna pridobitev za sam
Jurklošter, pa tudi za celotno občino Laško.
Po posodobitvi ceste krajani opažamo, da k
nam prihaja vedno več turistov, ki prepotujejo
naše kraje kot organizirane skupine, kolesarji,
motoristi … in ki si ogledujejo znamenitosti
Jurkloštra in lepote v umirjeni dolini reke
Gračnice.

Janko Cesar

Tudi s tema smerokazoma smo v KS Šentrupert rešili problem
tistih, ki niso vedeli, katera pot je prava za nadaljnje
potovanje, naj bo z avtom, peš ali kolesom.
V naši KS se trudimo in trudili se bomo še naprej, da bi s
smerokazi opremili čim več krajevnih cest.

Tako kot v več drugih krajih v občini in državi skušamo tudi
gasilci v Šentrupertu vsako leto v dnevih pred 1. majem,
praznikom dela, postaviti mlaj v čast temu prazniku. Letos smo
ga postavljali v soboto popoldan, 28. aprila. 
Še vedno ga postavljamo na star način, z »žavri« (dolgimi
koli), za kar je potrebno kar precejšnje število močnih rok. Prav
pa pride tudi pomoč kakšnega stroja, kot je delno vidno na
fotografiji.

Na sončno soboto po
poteh treh blagoslovov

Zavod Odon Jurklošter je v soboto, 21.
aprila, pripravil tradicionalni konjeniški
pohod po poteh treh blagoslovov. Na
nekoliko spremenjeno pot se je letos
podalo 16 konjenikov, ves čas pa jih
spremljala zgodba pastirčka Lovrenca. 
Jezdece je pot vodila od Lokavca, prek
Lovrenca in Sel do Jurkloštra. Tako kot lani
so tudi tokrat pot sklenili pri nekdanji
kartuziji, kjer so po blagoslovu konjenika in
konja prejeli še blagoslov za njuno sožitje
in sožitje z naravo. 
Pohod po poteh treh blagoslovov se od
drugih razlikuje v tem, da je vsako leto
povezan z neko zgodbo. Letos so
konjeniki spoznali pastirčka, ki je pasel na

pobočjih Lovrenca, kjer stoji tudi njemu
posvečena cerkev. Legenda pravi, da je bil
Lovrenc, ki je svojo mamo izgubil,
povezan z Marijo. Ko je umrl, je na
pašniku zacvetel clusijev svišč ali encijan.
»Tega lahko prav v teh dneh občudujemo
na mestu zanimivih zgodb naših krajev,«
je pojasnil p. Karel Gržan. Prav zgodbe pa
so tisto, kar si konjeniki najbolj zapomnijo.
»Najbolj mi je všeč patrovo
pripovedovanje zgodb. Od doma vsak
dan gledam Lovrenc, a zgodbe o
pastirčku Lovrencu nisem poznal,« je
povedal Milan Daničič, član Topolovške
konjenice iz Boštanja.

Jasmina Štorman

Pohoda se je udeležilo 16 konjenikov iz okoliških krajev ter
iz Sevnice, Boštanja, Hrastnika, Trbovelj in Dobja.
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Kmetijsko, gospodarstvo in komunalna dejavnost

Izvajanje komunalnih dejavnosti v občini Laško
Dejavnosti gospodarskih javnih služb – GJS (nekoč smo jih imenovali tudi dejavnosti posebnega družbenega pomena) oz. komunalne dejavnosti v
občini Laško izvaja več različnih izvajalcev. Gre za izvajanje dejavnosti individualne in kolektivne komunalne rabe. 
Pri individualni rabi izvajalci nudijo uporabnikom individualno določljive in izmerljive komunalne storitve oz. proizvode; porabniki so torej znani in svojo
porabo na podlagi cene storitev ali proizvoda tudi sami plačajo. Izvajalci kolektivne rabe nudijo uporabnikom individualno nedoločljive in neizmerljive
komunalne storitve, saj njihovi končni uporabniki niso natančno določljivi, zato se financirajo iz občinskega proračuna.
Z dejavnostmi gospodarskih javnih služb se vsakodnevno srečujemo, uporabljamo storitve, jih kritiziramo, če niso ustrezno opravljene, in jih
primerjamo z drugimi. Ena izmed osnovnih nalog občine je, da ustvarja ustrezne pogoje za zagotovitev izvajanja teh dejavnosti tako, da bo zagotovljen
ustrezen standard in da bodo cene storitev zmerne in tržno primerljive. O tem, ali smo pri izvajanju storitev uspešni ali ne, pa vedno sodijo uporabniki.

Marjan SalobirPregled komunalnih 
dejavnosti v občini Laško

NNoovviiccee  iizz  KKmmeettiijjsskkee
ssvveettoovvaallnnee  sslluužžbbee  LLaašškkoo
Kmetijska svetovalna služba Laško se je
preselila na drugo lokacijo. Odslej se
nahajamo na Trubarjevi ulici 3 v prvem
nadstropju, v centru Laškega nasproti
samopostrežne trgovine.
Hkrati obveščamo vse kmete, da lahko na
naši Izpostavi od 1. do 30. junija vlagate
Zahtevek za posebno premijo za bike in vole
in Zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih
živali. 
Pogoji za vlaganje zahtevka za posebno
premijo so naslednji: da je bila oddana
zbirna subvencijska vloga 2007, da so bili biki
oziroma voli zaklani v času od 1. januarja do
31. maja 2007, da je bila teža hladne mase
trupov bika oziroma vola minimalno 185 kg
oziroma topla teža mase trupov minimalno
188,8 kg in da je bila obvezna reja bikov na
kmetijskem gospodarstvu najmanj dva
meseca oziroma obvezna reja vola najmanj
štiri mesece pred odhodom v zakol.
Zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih živali se
lahko vloži za krave, ki so telile od 11.
decembra 2006 do 31. maja 2007 in so
mesne pasme oziroma križanke z mesno
pasmo, vključno z rjavo in lisasto pasmo. Tele
s kravo mora ostati na kmetiji najmanj dva
meseca po telitvi. Upoštevajo se tudi krave,
ki so imele  mrtvorojeno tele ali pa je tele
pred dvema mesecema starosti poginilo. Vsa
mrtvorojena teleta in pogini telet morajo biti
uradno zavedeni v Centralni register govedi.  
V primeru, da ste bili vlagatelj krav dojil v letu
2006 in imate mlečno kvoto, obvezno
prinesite tudi zadnjo odločbo za kvoto za
oddajo mleka oziroma za neposredno
prodajo na domu. S seboj prinesite zbirno
vlogo 2007 za izračun krmnih površin. Za
kmetije, ki imajo mlečno kvoto, je treba
razdeliti število krav na molznice in dojilje,
zato je točen podatek iz B obrazca obvezen.
Za izpolnjevanje obeh zahtevkov prinesite s
seboj tudi register govedi – rumeno hlevsko
knjigo s tekoče vpisanimi podatki. Vlaganje
zahtevkov je elektronsko.

Anastazija Deželak

Vse več ljudi se odloča za samostojno podjetništvo, zato smo
se odločili, da vas bomo tudi v Laškem biltenu seznanjali z
možnostmi registracije poslovnih subjektov. 
Najbolj razširjeni pravnoorganizacijski obliki sta nedvomno

samostojni podjetnik (s. p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) Osnovne razlike
med s. p. in d. o. o. so prikazane v tabeli 1.

Tabela 1: Osnovne razlike med s. p. in d. o. o.

V današnjem biltenu se bomo omejili na samostojnega podjetnika in njegovo registracijo, ki
jo lahko opravite na vstopnih točkah VEM. V Laškem ju najdete na
Območni obrtni zbornici Laško in na UE Laško.

Postopki, ki jih je treba opraviti pri registraciji, pridobivanju dovoljenj in drugih soglasij, so tudi
v Sloveniji zahtevni in dolgotrajni. Vodijo se prek različnih organov, s katerimi se komunikacije
večkrat ponavljajo. Zato je bila izdelana idejna zasnova sistema »VEM« - Vse na enem mestu,
kjer se lahko samostojni podjetniki posamezniki od 1. julija 2005 registrirajo z vpisom v
Poslovni register Slovenije na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD (UL RS
139/04).
Cilj projekta »VEM« je zagotoviti enostavne pogoje za registracijo (registracija na enem mestu,
bistveno skrajšanje časa registracije, občutno znižanje stroškov registracije, neznatna možnost
zlorabe podatkov, zagotovljeno sodelovanje posameznih organov v fazi registracije) in na
enem mestu zagotoviti vse informacije, potrebne pri poslovanju. 1. julija 2005 je zaživela prva
faza projekta »VEM«, in sicer registracija samostojnih podjetnikov posameznikov na vstopnih
točkah »VEM«. Sprememba postopka registracije gospodarskih družb bo realizirana v
kasnejših fazah projekta »VEM« (predvidoma novembra 2007).
Torej, za registracijo samostojnega podjetnika potrebujete samo vaš osebni dokument,
davčno številko in obisk ene izmed vstopnih točk VEM.
Če se boste odločili za katero izmed predstavljenih statusnih oblik (s. p., d. o. o. ...), vam želimo
veliko poslovnih uspehov! Če se boste ukvarjali s katero izmed obrtnih ali obrti podobnih
dejavnosti, boste postali član OZS in OOZ – in z veseljem vam bomo pomagali, kadarkoli nas
boste potrebovali. Pokličite nas!
V naslednjem biltenu bomo spregovorili o osnovnih značilnostih samostojnega podjetnika in
začetku poslovanja.

Andreja Rojc, sekretarka OOZ Laško

Izvajalci komunalnih 
dejavnosti v 
občini Laško
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STIK LAŠKO je nastal z združitvijo
Prireditvenega centra Laško, TIC-a in
Agencije za razvoj turizma in
podjetništva Laško Aprilija in s svojim
delovanjem pričel 1. marca 2007.

VIZIJA, ki smo si jo zastavili Stikovci: s
posluhom za tradicijo, spodbujanjem
nenehnega razvoja in aktivnim
sodelovanjem z vsemi zainteresiranimi
postati povsod po državi in izven meja
prepoznavno turistično, športno in kulturno
stičišče, kjer se bomo srečevali kot prijatelji. 
Svojo vizijo bo zavod uresničeval v skladu s
pooblastili, ki izhajajo iz zakonskih določil,
usmeritev ustanovitelja in dogovorov z
gospodarstvom in neposrednimi uporabniki
(civilno družbo). V ta namen si bodo
zaposleni pridobivali dodatna znanja na
strokovnih področjih, ki jih bodo
obvladovali, in s področja strateškega in
projektnega managementa. Zavod bo
racionalno razporejal in ravnal s sredstvi,
pridobljenimi iz občinskega proračuna, in
stremel k vsakoletnemu povečanju deleža iz
pridobitnih dejavnosti zavoda.
VREDNOTE, ki nas bodo vodile pri
sledenju viziji, so: svoboda in
odgovornost, inovativnost in kreativnost,
znanje in kakovost, poštenje in zanesljivost
ter prijateljstvo in sodelovanje.

Andreja Križnik, direktorica Stika

Projekt »Zdraviliško turistični center ob
Savinji – management destinacije«,
razvojna priložnost
Z združitvijo razvojnih priložnosti in
potenciala za razvoj turizma ter
uveljavljanjem destinacijskega
managementa, temelječega na
najmočnejšem produktu – zdraviliščih, se
želi območje ob spodnjem delu Savinje
uveljaviti kot prepoznavna turistična
destinacija s kritičnim obsegom ponudbe,
prepoznavno blagovno znamko, skupno
razvojno filozofijo trajnostnega razvoja in
potencialom za rast. Takšna usmeritev
pomeni preseganje dosedanjih slabosti v
razvoju turizma območja.
Destinacija je zasnovana kot odprta
organizacija, ki omogoča širitev na sosednje
občine in območja. Proces širitve in
vključevanje zainteresiranih partnerjev je
trenutno ena pomembnejših nalog
destinacijskega managementa. Partnerji
lahko v skupnem projektu turistične
destinacije uskladijo svoje razvojne
strategije na področju turizma in razvoja
podeželja v podporo ključnim projektom in
tako z gradnjo pomembne podporne
infrastrukture za turistične investicije
učinkovito prispevajo k spodbujanju razvoja
turizma. Le dovolj velik turistični obisk na
posameznih lokacijah je spodbuda za
hitrejši razvoj dodatne ponudbe. Še posebej
velik vpliv ima na podeželsko okolje, kjer je
potencial za rast največji, možnost
individualnega nastopa na trgu pa
najmanjša. Posledično bi se tako zmanjšal
tudi največji razkorak v turizmu celotne
regije – izrazita koncentracija gostov v enem
centru z velikimi bivalnimi kapacitetami. 

Ker je vizija projekta zgraditi enega
najpomembnejših turističnih centrov v
Sloveniji in tem delu Evrope, je predstavljen
skupni nastop najresnejša alternativa vsem
dosedanjim nepovezanim in neusklajenim
razvojnim prizadevanjem turizma na tem

območju. In Stik ima, kot nosilec projekta in
upravljalec destinacijskega managementa,
pri tem pomembno vlogo.

Dean Muhovec, strokovni sodelavec v
turizmu

Če za katero dejavnost drži, da rezultati niso
zgolj številke, je to brez dvoma turizem, saj
se njegov uspeh v prvi vrsti meri z
zadovoljstvom turista, ki z oddiha s seboj
odnese spomin na nepozabna doživetja. V
občini Laško se bo z odprtjem novega
kompleksa Zdravilišča Laško in Term Rimske
Toplice povečalo povpraševanje po
zabavnih, kulturnih in rekreacijskih oblikah
turizma, zato v STIK-u nadgrajujemo
obstoječe in oblikujemo nove ponudbe na
teh področjih. V kratkem bo izšlo več
vodnikov po Laškem in okolici, med drugim
tudi po prepredenih pohodniških in
tematskih poteh ter po poteh, primernih za
kolesarjenje. STIK je tudi nosilec projekta
»Blagovna znamka produktov podeželja,
skupno trženje in promocija« v okviru
Razvojnega programa podeželja, katerega
cilj je proizvajalcem omogočiti bolj
ekonomično izrabo lastnih potencialov ter
uveljavitev na obetavnih trgih, na drugi
strani pa potrošniku – in naše ciljne skupine
so tako individualni potrošniki in turisti kot
tudi restavracije, hoteli, zdravilišča, podjetja
in javni sektor – ponuditi kakovostno in
varno hrano, ki temelji na tradiciji, njeno
dodano vrednost pa ne ustvarjata le
izvirnost in kakovost, temveč tudi njen
lokalni avtentični značaj.

Marina Bezgovšek, programski vodja
turizma in kulture

Se želite nasmejati ob eni izmed komedij
Gledališkega abonmaja ali prisluhniti
vrhunskim izvajalcem, ki jih gosti Abonma
Laško? Se navdušujete nad narodno-
zabavno glasbo? Želite pripraviti obletnico
društva, podjetja, skupščino ali seminar in
vam organizacija prireditve predstavlja
problem? Potem je Kulturni center Laško
pravi naslov za vas. Poleg najema dvorane
vam nudimo organizacijo celotne prireditve
z glasbenim programom in cateringom.
Vstopnice za vse prireditve lahko rezervirate
in kupite v TIC-u. Nudimo vam tudi nakup
vstopnic prek prodajne mreže Eventim, ki
pokriva večino glasbenih, gledaliških in
športnih prireditev po Sloveniji in Evropi. 
Če se odločate, kam na letošnji oddih, vas
vabimo, da si pri nas ogledate raznoliko
ponudbo letovanj, izletov in potovanj, ki jih
ponuja Turistična agencija Komptur.
Agencija sodeluje z večino drugih turističnih
agencij, kot so Kompas, Globtour, Atlas
Airtours, Sonček, Potepuh, Gulet …
Prepričani smo, da bo vsak našel kaj zase. 

Klavdija Turnšek, 
strokovna sodelavka v turizmu,

Alenka Škorjanc, koordinatorka prireditev

Turizem kot pomembna gospodarska
panoga občine Laško temelji na dobri
prepoznavnosti. Naše aktivnosti so
usmerjene v vključitev v klicni INFOCENTER,
ki omogoča dostop do informacij o
znamenitostih, nastanitvah in turističnih
ponudnikih 24 ur na dan prek telefona 041
66 66 41. Brezplačne informacije nudimo na
informacijskem stebru pri TIC-u in na
spletnih straneh www.stik-lasko.si, ki so v

intenzivni pripravi. Ključnega pomena so
tudi predstavitve v TIC-u in na sejmih s
tiskanim gradivom.
Želimo, da TIC postane vir informacij in
nakupa kvalitetnih spominkov iz naše
občine za občane in turiste. Še vedno pa
velja načelo: turizem smo ljudje, zato
poudarjamo gostoljubnost in se vsi trudimo
zanjo.

Polona Zorko, koordinatorka turizma

Dvorana Tri lilije je eden od centrov športa v
Laškem. V njej domujejo košarkarji
Zlatoroga, občasno tudi celjski rokometaši,
drugi športniki in vsi, željni rekreacije,
kakršno dvorana omogoča. 
Večnamenska dvorana Tri lilije je
pripravljena sprejeti tudi druge vrste
prireditev, kot so koncerti, kongresi in
skupščine večjih družb. Naša želja je
pridobiti še več podobnih prireditev in
različnih tekmovanj tudi drugih športnih
panog.
Šport ni samo tekmovanje, je tudi druženje,
skrb za zdravje in prijateljstvo.

Aleš Antauer, 
koordinator športa in rekreacije

V okviru STIK-a potekajo intenzivna
prizadevanja za ponovno oživitev muzejske
dejavnosti. Tako bo ob stoletnici
ustanovitve Muzeja Laško, ki jo praznujemo
letos, turistična, kulturna in izobraževalna
ponudba občine dopolnjena s stalno
geološko in zgodovinsko-etnološko
razstavo.
Bogat muzejski inventar, ki med drugim
vključuje čudovite fosile, stare kovance, lepo
okrašene keramične posode, raznoliko
orožje ter številne pisne in fotografske vire,
bo ponovno postavljen na ogled v
obnovljenih prostorih stare trške kašče na
Aškerčevem trgu 5. Visoka obletnica bo
obeležena tudi s počastitvijo velikega
Laščana Karla Valentiniča, ki je zaznamoval
kulturno in politično življenje našega mesta
pred dobrimi sto leti.

Tomaž Majcen, kustos

Kot organizator in eden izmed snovalcev
postavitve muzejskih razstav bom poskrbel,
da bodo obiskovalci med vodstvom po vseh
razstavnih prostorih deležni poznavalske in
zanimive razlage. Napisi praviloma le
povzamejo obravnavano temo, meni pa bo
v veselje povedati še marsikaj zanimivega,
tako da bo gost doživeto popeljan skozi čas
in tisto, na kar smo ponosni. Poleg tega je
seveda potrebno stalno sprotno arhiviranje
in restavriranje zaupanih muzealij, pa tudi
evidentiranje v digitalni obliki še ni pri kraju.
Ves čas že potekata tudi snovanje in
priprava bodočih projektov, saj
nameravamo oblikovati muzej, ki bo
nepretrgoma spreminjal podobo in
ponudbo in postal kraj srečevanj in
spoznavanja, kjer bo vsakdo našel nekaj
zase.

Aljaž Majcen, kustos

NNNNaaaa    ssssttttiiiiččččiiiiššššččččuuuu    ššššppppoooorrrrttttaaaa,,,,    ttttuuuurrrriiiizzzzmmmmaaaa,,,,    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmiiiirrrraaaannnnjjjjaaaa    iiiinnnn    kkkkuuuullllttttuuuurrrreeee
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43. tradicionalna turistična prireditev
Pivo in cvetje

Turistično društvo Laško letos prireja že 43. tradicionalno
turistično prireditev Pivo in cvetje, ki bo potekala od 11. do
15. julija. V vseh letih neprekinjenega prirejanja je postala v
slovenskem prostoru zelo prepoznavna turistično-zabavna in
kulturna prireditev, ki privabi v majhno mesto Laško s komaj
3.600 prebivalci preko 130 tisoč obiskovalcev. 
Na preko 20 prireditvenih prostorih se obiskovalci lahko
zabavajo ob glasbi trenutno najpopularnejših pop, rock,
zabavnih, narodno-zabavnih in drugih skupin. Vrhunec
prireditve je dvajsetminutni ognjemet, ki razsvetli sobotno
»najdaljšo in najbolj noro noč«. Letošnji ognjemet bo še
posebna paša za oči, saj bo z nabrežja Savinje ob glasbeni
spremljavi uvod pričarala barvno osvetljena vodna simfonija.
Nedelja, zadnji dan, je obarvan etnografsko. Tradicionalna
kmečka ohcet in velika parada Pivo in cvetje sta kroni
prireditve. Prireditev pa popestrijo tudi razstave – največja je
seveda razstava cvetja – otroške delavnice, tekmovanja …
Manjše spremembe so vedno dobrodošle in tako bo tudi
letos. Kot novost smo združili prireditvene prostore na
Trubarjevem nabrežju v enega večjega, kjer se bo odvijal
raznolik program. Ogledali si boste lahko razstavo
starodobnih avtomobilov, ekshibicijsko tekmo z znanimi
košarkarji, zvečer pa se zabavali ob glasbi priznanih pop in
rock skupin. Tudi na drugih prireditvenih prostorih je
program zelo zanimiv in prepričani smo, da bo vsak našel kaj
zase. 

Andreja Križnik

LLjjuubbiitteelljjsskkaa
kkuullttuurraa

Kulturni utrip našega
vsakodnevnega življenja, ki se
ustvarja v kulturnih društvih in
sekcijah, je bil v prvi polovici
letošnjega leta izjemen.
V organizaciji JSKD OI Laško

smo pripravili deset preglednih srečanj in revij,
zaključili zborovodsko šolo "vokalna tehnika1",
sodelovali pri organizaciji dveh proslav in bili
gostitelji regijskega srečanja odraslih folklornih
skupin Od Celja do Koroške.
Pohvalimo lahko kulturna društva, skupine in
posameznike, ki z vso resnostjo in delavnostjo
pristopijo do priprav programov za te revije in
srečanja. Tudi strokovni spremljevalci vidijo
napredek v kvaliteti in kar nekaj naših društev
je izbranih za regijska srečanja. 
Tudi v poletnih mesecih bo na področju
ljubiteljske kulture v Laškem živahno:
-  27. junija prihajata v goste k Laški pihalni

godbi dve veteranski godbi, in sicer iz
Ljubljane in Maribora;

- v sklopu Piva in cvetja bo na parkirišču pred
banko vsak dan prikaz Lepo je res na deželi
in pa mednarodni festival Pleh muzik;

- 26. avgusta bo prikaz starih šeg in opravil v
organizaciji društev, povezanih v Etno
odbor Jureta Krašovca Možnar;

- konec septembra bo v Laškem območno
srečanje mažoretnih skupin.

Ivan Medved

Obmo~na izpostava La{ko

Mažoretna skupina Laške
pihalne godbe 

že četrtič najboljša v Sloveniji

Laška pihalna godba letos praznuje 145
let delovanja. Godbeniki so vedno bolj
ponosni na svoje mažorete, ki se vsako
leto udeležujejo državnega tekmovanja
v organizaciji MTZS.

Letošnje tekmovanje je bilo aprila v Novi
Gorici. Skupina senior je v disciplini C že
četrto leto zapored osvojila prvo mesto.
Kadetinje so osvojile 4. mesto, prav tako
so bile četrte tudi juniorke v kategoriji
juniork in senior. Starejša skupina se bo
oktobra udeležila Evropskega
tekmovanja v Črni gori. Že osem let
zapored so se udeležile evropskih
tekmovanj in kar trikrat osvojile peto
mesto, kar je še vedno najboljša
uvrstitev slovenske ekipe. 
Fotografija je s snemanja oddaje Na
zdravje, ki jo je posnela javna televizija in
na kateri so sodelovale tudi mažorete.     

Mentorica Majda Marguč

CvCvetje v jesetje v jeseni, treni, tretjietji
čločlovvek in citrek in citree

Zadnjo avgustovsko soboto lani se je
na Kopitniku zbralo večje število
citrarjev, ki so poleg ansambla Tri lilije
popestrili popoldne številnim
obiskovalcem. 
Planinsko društvo Rimske Toplice je ob
veliki pomoči PGD Rimske Toplice v
soboto, 26. avgusta, organiziralo že 16.
Popoldne ob citrah. Prireditev, ki se je
razvila zaradi  ljubezni Petra Napreta do
citer, je med obiskovalci tudi 16. leto
privabila veliko število obiskovalcev.
Poslušali so lahko znano in večkrat
nagrajeno citrarko Janjo Brlec, Andrejo
Anderlič, ki je izdala svoj CD, uspešne
glasbenice citrarske šole iz Brežic in
mlado Damjano iz Cerkelj na
Gorenjskem. Tudi mojster Peter Napret
je s prijateljem Dušanom zaigral na
citre, kasneje pa še na violino.
Največji aplavz pa je požel gospod
Scharf iz Avstrije, ki je trenutno najboljši
citrar na svetu in ker se je mudil v

Velenju, se je oglasil tudi na Kopitniku. Kar ni mogel verjeti, da se lahko na odprtem prostoru
zbere toliko citrarjev, predvsem pa toliko pozornih poslušalcev.
Uradni program pa je zaključila citrarka, ki je že vsa leta zvesta prireditvi in ki je bila letos
proglašena za Prešmentano citrarko – gospa Fani Lapajne.
Že na začetku uradnega programa in pozno v noč so prijatelje citer in Kopitnika zabavale

mlade članice ansamble Tri lilije.
Tako so po dolini pod planinsko kočo na Kopitniku
zopet zvenele znane melodije iz filmov Cvetje v
jeseni in Tretji človek, Dovžanove in Gradišnikove
melodije ter zvoki tria, ki ga vodi Božo Repanšek.
Obiskovalci in nastopajoči so se poslavljali: »Drugo
leto pa se zopet vidimo!«
»Zagotovo, vendar v drugačni obliki,« so dodali
organizatorji.

Milena Suhodolčan

Laščani med
hrvaškimi
godbeniki

Laški godbeniki so
skupaj z mažoretami
prvi vikend v juniju
sodelovali kot
predstavniki Slovenije
na festivalu godb
Hrvaške v Novem
Vinodolskem. Na
festivalu, ki je trajal
dva dni, se je predstavilo 15 hrvaških pihalnih orkestrov. Godbeniki in
mažorete so se prvi dan predstavili v koncertni, drugi dan pa še v
figurativni dejavnosti.
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5. špor5. športno ktno konjeniški vikonjeniški vikend v Lend v Laškaškemem

Konjeniški klub Laško v sodelovanju z
Zdraviliščem Laško letos že petič prireja
športno-konjeniški vikend v Laškem.
Tradicionalna prireditev z bogatim
športnim in zabavnim programom
bo letos od 5. do 8. julija. Tako kot
pretekla leta bodo tekmovalci vse
tri dni tekmovali v preskakovanju
ovir, vrhunca tekmovanja pa bosta
tekma v mladinski kategoriji za
pokal Slovenije v soboto ob 15. uri
in tekma v članski konkurenci v
nedeljo ob 15. uri. 
Vzporedno se bodo odvijale še
tekme ribičev za pokal piva in
cvetja, pohod planincev na Hum,

kolesarski izlet čez Svetino do Marofa in
nazaj v Laško, nastop in prikaz šolanja
psov, razstava priznane fotografinje Sibil
Slejko na temo konjeništva in lipicancev, za
najmlajše pa tako kot vsako leto otroške

delavnice v sodelovanju z
Vrtcem Laško, razna
igrala, tobogan, vrtiljak
itd. Vrhunec prireditve bo
vsekakor nastop našega
najboljšega dresurnega
jahača Alojza Laha, ki bo
predstavil visoko šolo
jahanja nad zemljo, letos v
črno-beli kombinaciji
lipicancev. Nastop je
vreden ogleda, saj ga ne
vidiš vsak dan in

vsepovsod. Za novost letošnje prireditve
pa smo v goste povabili Mađarske pastirje
na konjih ali t. i. ČIKOŠE, ki bodo vse tri dni
demonstrirali akrobatsko jahanje.
Cel čas prireditve bo za gostinsko
ponudbo skrbelo Zdravilišče Laško s svojo
odlično kuhinjo in zabavnim programom v
večernih urah. V četrtek zvečer bosta
igrala ansambel Braneta Klavžarja in
ansambel Navihanke, v petek bo na
sporedu ansambel Atomik Harmonik z
vmesno točko Alojza Laha, v soboto
zvečer pa se bomo zabavali skupaj z
Natalijo Verboten. Upamo, da smo s
svojim programom ostali zvesti našim
obiskovalcem in jih vabimo, da nas
obiščejo tudi letos.

Andrej Vesenjak

Ljubezen do zborovskega petja, glasbe in
druženja nas je povezala leta 1992, ko smo
pričeli delovati kot Mešani pevski zbor Gloria
Laško pod umetniškim vodstvom prof.

Alenke Šon. Naš repertoar je najprej obsegal
cerkvene in slovenske narodne pesmi, ki smo
jim kasneje dodali še umetne. Pripravili smo
samostojne letne koncerte, ki so bili
premierno izvedeni v Laškem, nato pa tudi v
bližnjih krajih.
Leta 1997 se je zbor preimenoval v Mešani
pevski zbor Koral Laško, leta 1998 pa smo se
konstituirali kot Kulturno društvo Koral.
Zbor je svoj reportoar razširil z nekoliko
zahtevnejšimi priredbami in sodobnimi

skladbami. Njegovo umetniško vodenje je
prevzela prof. Mateja Škorja, s korepeticijami
in spremljavo na klavirju pa ji je pomagala
Mojca Lukmar, takrat absolventka glasbe. S
koncerti, na katerih so sodelovali tudi člani
Glasbene šole Radeče, enote Laško, smo
gostovali po slovenskih krajih. 
Gledališka skupina je vsako leto, večkrat tudi
v sodelovanju z MePZ, postavila na oder
recital, opereto, spevoigro ali glasbeno
pravljico. Duša teh projektov je vsekakor
režiserka Magdalena Hrastnik, idejni vodja
oblikovanja vlog, izdelave scen, izbora
glasbe… 
Izpostavimo samo najpomembnejše
(premiere v Laškem, nato pa številna
gostovanja): božičnica Molči zemlja, kralj
prihaja; spevoigra Jerka Geržinčiča Miklavž
prihaja; Pasijon – igra o Kristusovem
trpljenju; glasbena pravljica Marije Jezernik
in Radovana Gobca O kresničku, ki je izgubil
lučko; recital Betlehemski deček; spevoigra
Matija Tomca Slovenski Božič; opereta
Radovana Gobca Hmeljska princesa
(sodelovanje Komornega orkestra Laško,
baletne skupine in folklorne skupine Anton
Tanc); predstava za otroke in odrasle Saint
Exupery: Mali princ; glasbena pravljica W. A.
Mozarta: Čarobna piščal.
Od leta 2003 mešani pevski zbor vodi prof.

Mojca Lukmar. Člani cenimo njeno zavzetost,
natančnost pri izvajanju, smisel za
interpretacijo in izbor skladb ter skrb za
glasbeno spremljavo s solisti ali komornim
orkestrom. 
Istega leta smo gostovali v pobratenem
mestu Pliezhausen, kjer smo pripravili krajši
koncert, naslednje leto pa smo poskrbeli, da
so se člani mešanega pevskega zbora iz tega
kraja dobro počutili pri nas. Skupaj z njimi
smo izvedli tudi večerno kulturno prireditev.
Leta 2005 se je društvu priključil tudi
mladinski zbor Lilija, ki ga z vso mladostno
predanostjo in energijo vodi študentka
glasbene pedagogike Rebeka Hrastnik. Na
območnih revijah so prejeli vzpodbudne
kritike, pohvalijo pa se lahko tudi že z
nekaterimi samostojnimi koncerti.
Vedno smo se radi odzvali povabilom za
sodelovanje na proslavah, ob obletnicah
društev, podjetij, odprtju razstav in podobnih
kulturnih prireditvah v kraju. Velikokrat smo s
petjem popestrili vesele dogodke, kot so
poroke, krsti, obletnice ...
Predsednik društva Martin Hrastnik in
režiserka Magdalena Hrastnik sta prejela
Aškerčevo nagrado, občinsko priznanje za
uspešno delovanje na področju ljubiteljske
kulture. Zbor je obletnico obeležil s
koncertom 9. junija v Kulturnem centru
Laško. 

KKKKuuuullll ttttuuuurrrrnnnnoooo    ddddrrrruuuuššššttttvvvvoooo    KKKKoooorrrraaaallll     LLLLaaaašššškkkkoooo    ––––     nnnnaaaašššš iiiihhhh    11115555    lllleeeetttt

Pevke Vokalne skupine Vodomke iz Laškega
smo od 26. aprila do 30. aprila gostovale v
Jirkovu na Češkem. Odzvale smo se vabilu
Ženskega komornega zbora Jirkov na
slovesni koncert ob 10. obletnici sodelovanja
omenjenega zbora s slovenskimi zbori. V
goste so povabili tudi svoje dolgoletne
pevske prijatelje Moškega pevskega zbora
KUD France Prešeren iz Vojnika z
zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan.
Prijateljske vezi med mladimi češkimi in
slovenskimi pevci so vzklile pred štirimi
desetletji, ko sta se na Mednarodnem
pevskem festivalu v Celju srečala dirigenta
Jaroslav Cyrus in Jožica Soko. Po njuni zaslugi
prijateljevanje nikoli ni zamrlo. V novih
samostojnih državah se je sodelovanje celo
okrepilo in se močno razcvetelo. Kar nekaj
slovenskih zborov je v bližnji preteklosti užilo
gostoljubje Komornega ženskega zbora
Jirkov in občudovalo lepote Češke. Z velikim
veseljem pa so slovenski pevci že večkrat
povabili v Slovenijo odlične pevke iz Jirkova.  
Slavnostni koncert s slovenskimi zborovskimi
prijatelji, kot so gostitelji poimenovali
prireditev, je začel domači zbor in predstavil
lepoto čeških pesmi. V nadaljevanju je zapel
Moški pevski zbor KUD France Prešeren.

Slovenska pesem je napolnila dvorano in bila
sprejeta z navdušenjem. V zadnjem delu
koncerta smo se predstavili baritonist Andrej

Bremec in vokalna skupina Vodomke Laško
pod umetniškim vodstvom Jožice Soko.
Trenutno v sestavu poje deset pevk. Zapeli
smo domovinske in narodne pesmi, pa tudi
popevke. Za slovesen zaključek prireditve
smo se na odru združili vsi pevci in zapeli

primorsko ljudsko Dober večer in Va,
pensiero iz Verdijeve opere Nabucco.
Prireditev je bila uspešno izpeljana in pri
poslušalcih lepo sprejeta. Med častnimi gosti
v dvorani je bil tudi slovenski veleposlanik na
Češkem Franc But, ki je po prireditvi z
veseljem poklepetal s pevci.
Češke pevske prijateljice so se izkazale kot
zelo dobre in prijazne gostiteljice, saj so nam
predstavile tudi lepote svoje dežele. Med
drugim smo obiskali  zdraviliški kraj Karlovy
Vary. Zadnji dan gostovanja smo pevke
vokalne skupine Vodomke, baritonist Andrej
Bremec in Moški pevski zbor KUD France
Prešeren izvedli skupni koncert za turiste
zdravilišča Jachymov.
Gostovanje je bila priložnost za utrditev
prijateljskih kulturnih vezi dveh dežel.
Vodomke smo s pomočjo promocijskega
gradiva, ki sta ga pripravili Občina Laško in
Pivovarna Laško, gostiteljem približale lepote
Laškega. Lectovi srčki lectarstva Šolar pa
bodo češke pevke še dolgo spominjale na
slovenske goste. 

Zdenka Lenko

GostGostoovvanje Vanje Vokokalne skalne skupine Vupine Vodomkodomke Le Laškaško na Češko na Češkemem

Ustanovitelja slovensko-češkega pevskega prijateljstva
Jaroslav Cyrus in Jožica Soko z Vodomkami v družbi
slovenskega veleposlanika na Češkem Franca Buta.
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Že leta 2002 nas je začela družiti slovenska
narodna pesem. V okviru Društva
upokojencev Laško nas je povezala njihova
predsednica Karla Pal. Prepevali smo za svojo
dušo in v veselje vseh nas. Vest o našem
petju je segla do ušes ljudi, ki jim je všeč
slovensko ljudsko petje, zato sta se nam
pridružila tudi voditeljica Doroteja Repovš in
harmonikar Boštjan Pintar. Tako smo postali
številčnejša in bolj ubrana pevska skupina. 
Začeli smo redno in resno vaditi vsak četrtek
po dve uri v prostorih Hiše generacij v
Laškem. Naše petje pa ni ostalo v zaprtem
prostoru, da bi nas poslušale samo štiri
stene.
Leta 2004 smo se predstavili organizatorjem
Lukeževe nedelje v Tremarjah, kjer smo bili
nagrajeni z lepim aplavzom. Tako je bil led
prebit. Takrat so se iz našega, še ne uradno
potrjenega društva, izločili tisti pevci, ki jim
naš način delovanja ni bil všeč. 
Preostali člani društva smo si zastavili
smernice delovanja in si nadeli ime Veseli
upokojenci. Naš cilj je bil in bo ostal, da bi
naše društvo prepevalo predvsem v
humanitarne namene. Naše ciljne skupine
poslušalcev so postali prebivalci domov
starejših občanov, kjer se je naše petje že
dobro »prijelo«. Naše največje zadovoljstvo
je, ko vidimo starejše in onemogle ljudi
veselih in sijočih obrazov, ko z nami

prepevajo pesmi njihove in naše mladosti.
Ob slovesu nas objemajo s prošnjo: »Pridite
nas znova obiskat!«. Tako se krog naših
poslušalcev in prijateljev vedno bolj širi. 

Lani smo obiskali Dom starejših občanov v
Loki pri Zidanem Mostu, Dom Nine Pokorn
Grmovje, Dom starejših občanov v Celju,
velikokrat dom Vila Šmohor in Zdravilišče
Laško. Sodelovali smo tudi na drugih
prireditvah: na občnem zboru Društva
upokojencev v Laškem in Zidanem Mostu, na
Pivu in cvetju v Laškem, na Martinovanju v
Kulturnem centru Laško, na prvi obletnici
Hiše generacij v Laškem, redno tudi na
Miklavževanju, obiskali pa smo tudi
starostnike, katerih srečanje je organiziral
Rdeči križ Laško na Marija Gradcu. Vseh
sodelovanj je bilo v pičlih šestih mesecih 26. 

Tako delovanje je nujno povezano tudi s
stroški. Lani smo prejeli priznanje Občine
Laško za naše humanitarno delovanje, da
osrečujemo in razveseljujemo starejše –
finančno pomoč, za kar smo jim zelo
hvaležni. Ostale stroške smo člani društva
pokrivali iz lastnih žepov. 
Društvo upokojencev Laško ni registrirano za
izvajanje ljudskega petja s spremljavo
harmonike, kar je povzročalo finančne in
druge težave, zato so nam postali okvirji za
delovanje pod okriljem njihovega društva
pretesni. Odločili smo se za registracijo
samostojnega pevskega društva pod
imenom Kulturno umetniško društvo Veseli
upokojenci Laško. Žal je postopek tekel
prepočasi, zato nam ni uspelo ujeti roka za
sodelovanje na razpisu za pridobitev javnih
sredstev Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije. 
Program našega dela za leto 2007 ostaja
enak kot do sedaj. Ohranjali in negovali
bomo našo lepo slovensko ljudsko pesem in
glasbo. Še naprej bodo ostale naše redne
postaje ob domovih starejših občanov, da bo
tudi v prihodnje v njihovih očeh moč videti
poplesovanje iskric radosti, ljubezni in sreče
ob misli, da niso od vseh pozabljeni.
Z veseljem se bomo odzvali vabilu vseh, ki
jim je blizu lepa domača – ljudska pesem. 

Predsednik društva Valentin Deželak

KKKK    UUUU    DDDD    VVVVeeeesssseeeellll iiii     uuuuppppooookkkkoooojjjjeeeennnncccciiii     LLLLaaaašššškkkkoooo

Že osmo leto delujoči poklicni ansambel
Okrogli muzikantje deluje vpeljano in
kvalitetno. Pohvalijo se lahko z vrhunsko
izvedbo nastopov in neizmerno energijo, ki
jo izžarevajo na odru. Vsak član ansambla je
izjemno svojstven, in če se pet takšnih
mojstrov dobi na kupu, je lahko glasba res
neomejena in vsestranska; kot pri Okroglih,
ki so zadnje čase postali zelo znani po
Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. V Avstriji se je
odprl tudi njihov prvi klub oboževalcev, zato
se za njihovo prihodnost ni bati.

Se oboževalci Okroglih muzikantov že
sprašujete, kdaj bo izšla njihova nova plošča? 

Okrogli muzikanti smo zadnji dve leti veliko
nastopali po celi Evropi. Imeli smo približno
150 nastopov na leto in ravno zato se je
snemanje plošče malo zavleklo. V sredini

letošnjega leta bo izšla plošča na nemško
govornem področju, kjer se Okrogli
muzikanti imenujemo Die Runden
Oberkrainer. V začetku leta 2008 pa lahko –

kljub izredni razprodanosti (po leto in pol
vnaprej) – pričakujemo tudi novo ploščo v
slovenskem jeziku.

Dodali smo veliko novega show programa,
tako da bodo naši nastopi v prihodnosti še
zanimivejši. 
V našem kratkem obdobju smo izdali že tri
projekte, na katerih je posneta naša lastna
glasba. Prepoznavni smo predvsem po
našem značilnem zvenu – večglasnem
moškem petju, zasedbi klasičnega kvinteta in
seveda po humorju. P o s e b n i h
tekmovanj se doslej še nismo udeleževali.
Lahko pa rečemo, da smo večkratni
zmagovalci glasbenih lestvic na televizijskih
in radijskih postajah povsod po Sloveniji. Pri
tem so nam še posebej pomagale naše
uspešnice: Po svoji poti grem, Johni iz
škotske, Brez  glasbe ni življenja, dotrajane
Frančke ...
Mislimo pa, da se ljudje premalo smejemo,
zato v svojo glasbo mogoče vključujemo več
humorja kot drugi ansambli. Upamo, da bo
ljudem na naših nastopih še dolgo lepo in da
bomo skupaj preživeli čim več lepih
trenutkov.                                                     

SSSSllll iiiikkkkoooo    nnnnaaaa    oooogggglllleeeedddd    ppppoooossssttttaaaavvvviiii     .... .... ....

... si je začrtala v programu dela laška likovna
sekcija in veseli smo, da nam uspeva.

Sekcija deluje v društvu Antona Tanca Marija
Gradec, izobraževalne programe in druženje
pa izvaja v prostorih Hiše generacij v Laškem,
kjer se dobro počutimo in korektno
sodelujemo tudi z vodstvom.
Dobro sodelujemo tudi z JSKD OI Laško in
Ivanom Medvedom, saj smo aprila na Vrhu
nad Laškim uspešno izvedli Ex-tempore z

etnološko obarvanimi
tematikami. Skozi
zgodovino kraja in
življenje v njem sta nas
popeljala predsednik
Krajevne skupnosti in
župnik. Dela so
razstavljena v Kulturnem
centru Laško do konca
junija, ogledate pa si jih
lahko vsak dan od 8. do 19. ure. Naši člani
vas bodo v času dežurstva z veseljem
popeljali v svet ljubiteljske umetnosti.

Obeležje z okolico smo na
platna prenesli na domačiji
Mulej, dela pa bomo razstavili
v Osnovni šoli v Šentrupertu.
Predstavili smo le nekaj
utrinkov našega dela. Upamo
in želimo, da bi ga zaznali
tudi naši sokrajani, saj
verjamemo, da bi bil tako
njihov vsakdan še lepši.

Predsednica likovne sekcije  
Nevenka Fantinatto  

OOOOkkkkrrrrooooggggllll iiii     mmmmuuuuzzzziiiikkkkaaaannnntttt jjjjeeee

Okrogli muzikantje so: Leon Polanc (trobenta), Robert Polanc
(klarinet), Andrej Toplišek (harmonika), Marko Mastnak
(bariton), Franc Vrbovšek (kitara).

KKulturulturno drno društvuštvo Tro Trobni Dolobni Dol

Naše kulturno društvo sestavljajo ljudski
pevci in pevke, dramska skupina in skupina
za obujanje starih šeg in navad.
Lani smo bili v društvu zelo aktivni, saj smo
sodelovali na več krajevnih in občinskih
prireditvah. Mislim, da nas to uvršča med
aktivnejša društva v občini Laško. 
K temu veliko prispeva vodja naših skupin

Marija Salobir, pomembna pa je tudi
angažiranost igralcev in dramske skupine, ki
so se morali odreči marsikateri uri prostega
časa in jo vložiti v pripravo nastopa.
Društvo deluje tudi na športnem področju v
Krajevni skupnosti. Ta vsako leto s pomočjo
enega izmed društev, ki delujejo v KS
Šentrupert, organizira krajevne športne igre
v eni od treh vaških skupnosti. Tudi lani smo
sodelovali na športnih igrah, ki so potekale v

Šentrupertu.  
Poleg delovanja na kulturnem in športnem
področju je naš letošnji cilj  izgradnja
opornega zidu (škarpe) in obnova igrišča, da
se bomo lahko mladi tam več zadrževali. To
nam zaenkrat onemogoča slabo stanje
igrišča. Upamo, da bomo cilj realizirali, a bo
zaradi finančnih sredstev kar težko.

Dejan Bratec
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Ljubiteljski pisci smo bili zelo veseli, da se bomo lahko predstavili v občinskem glasilu. Smo različnih starosti, vsi imamo radi lepo
slovensko besedo, ki jo vsak po svojih močeh spravi na papir. Nekateri med nami so že izdali svojo zbirko, drugim pa manjka samo
še malo. Združujemo se v Likusu in literarni skupini v Centru starejših – Hiši generacij v Laškem. Želimo, da naše prispevke
preberete, za dobre misli ob branju pa iskrena zahvala.

Vodja skupine piscev Zlata Strel

DOBRO JUTRO, VETER!

Odmaknem bele polknice in odprem okno.
V sobo plane umito jutro in prostor postane
ves pozlačen od svetlobe.

Stopim na balkon – prostorček,
ki je namenjen veselim mislim in počitku duše.
V razmršene lase mi zaide sapica,
ki se je plaho potikala v tisah pod balkonom,
nato pa opogumljena kot igrivi veter
razigrano poskoči proti brundajočemu morju.

Spotoma poboža še temne pinije,
se spotakne ob grmičkih mirte,
napravi nekaj prevalov čez peščeno obalo,
dokler se končno ne pridruži bratcem vetrovom
v igrivem plesu na morski gladini.
Potem skupaj s svojimi mokrimi nožicami
neutrudno iz bogastva modrine tkejo bele čipke
in jih z valovi pošiljajo na obalo.

Nato se podajo igrat slepe miši med majhne otočke,
ki so eni podobni lebdečim oblakom,
drugi spet sivim zakletim gradovom – 
gradovom brez oken in vrat,
kamor se sonce, ko se utrudi, odpravi spat.

A do takrat je še daleč.
Ves dan je še pred menoj.
Pripravljena mu stopam naproti 
in z veseljem bom sprejela v dar presenečenja,
ki mi jih pripravlja.

Erika Krašek

MOJ KRAJ

Z jutrom,
ko sončni žarek

vase vsrka zadnjo meglico
in počasi pojenja odmev noči;

takrat se malo mesto ob Savinji 
v lepoti svoji – prebudi.

Življenja vdih
dajejo ljudje,

ki srečni in veseli 
v njem žive.

Skozi čas
spreminjal je podobo,
delil usodo z ljudmi,

ponosni smo,
da del smo njega – 

naj večno – 
LAŠKO NAM CVETI.

Nevenka Fantinatto

STAROST
Odkar se svet vrti,
od zibeli sledi nam
in nevidno spremlja

vsak naš korak življenja.

Počasi mlado igrivost 
v resnost vzgaja in

ustvarja iz nas “ljudi“.

In če voditi se pustiš,
kariero ustvariš si.

Glej, dolgo je ne čutiš,
a naenkrat preko leta 

v lase ti srebrne nitke spleta.

Spreminja nam obraze
in deli modrost v sive glave.

Če si skromen, a močan,
vidiš jo nekoč in doživiš
to prečastito STAROST.

Hedvika Peterkovič

LABODI NA BLEJSKEM JEZERU

Labodi na Blejskem jezeru.
»Kdo si? Od kod si prišel sem?

Nikoli še nismo videli lepše ptice,« so govorili.
Oh, le kaj govori? So se zasmejali labodi.

Poglej se v vodo. Ali res misliš, da si najlepši?
Občudoval je čudovito ukrivljene vratove

in prekrasna krila labodov.

Pavlina Lapornik

IZPOVED RUDARJEVE ŽENE 

Pred 35 leti sem žena rudarja postala,
bila sem ponosno mlado dekle,
ki svojega rudarja spremljala je.

Pridno ob delu – tečaj je obiskoval – 
kaj kmalu mladi kopač je postal.

Kolikokrat ob zvoku sirene sem trepetala,
saj blizu “Šohta Barbare“ sem stanovala,

zvok sirene oznanjal je, “da v jašku“
nekaj hudega zgodilo se je.

Da sin znal bi ceniti očetove žuljave roke,
odpeljala sva z njim se – ko bil dežuren je!

V kotu se je iskrilo – “črno zlato“,
voda pa v curkih mu izpirala njegovo krepko telo.

Sin “v rudniku“ napisal je spis,
ki ga objavil takratni je “Pionirski list“.

„Laški rudnik“ – skoraj desetletje je zaprt
mnogim rudarjem, ki dajal je kruh 

pogled nanj je strt.

Hiško na hribu – 
že  4 desetletja rudarska uniforma krasi,
ta dom so gradile njegove težke dlani.

V uniformi ponosno na paradah je stal,
„nemo“, ko slovo od „kamerata“ je jemal.

Kako  težak je „knapovski stan“, ve tisti kamerat,
ki bil mu je do penzije vdan.

Sveta Barbara ohrani pri zdravju te krepke može,
saj globoko pod zemjo – krojilo življenje 

marsikatere družine se je.

Ponosni bodimo “na mladi naš rod“,
Rečica ponosna “na knapovski rod“.

To bila izpoved rudarjeve žene je. 
Ivanke Sevškove.

HVALA

Dež nima tako nežnih dlani
kot tvoji so dotiki,

meglice ne mehkobe,
kot mi usta tvoja dajejo poljube,
sonce ne moči v žarkih svojih,

kot je toplota tvojega srca.

Ne nosi zemlja je cvetlice,
ki tako močno bi dehtela, da omami me,
kot omamlja me iskra tvojega pogleda.

Če v vulkanskem ognju iskal ljubezni bi topline,
med vilami srčne bi vrline,

če preplaval v valovih morske bi globine,
ne krilih ptic preletel v vetru neba širine,

ne našel bi moči ljubezni tvoje,
ne okusil sreče, ki jo prinašaš v življenje moje.

Ne poznam besede, ki bila bi večja kakor – hvala,
da izrekel bi jo za vse, kar tvoja ljubezen mi je dala,
naj zato pove ti vse, ta neznatna beseda – hvala!

Aldo Ninovski

NA PRAGU POMLADI

Ob Savinji se sprehajam,
voda tiho žubori,

na drevju listje že poganja,
pomlad se nova spet budi.

Sonce toplo nas obseva, 
dušo in telo ogreva,

mrzlo zimo bo pregnalo,
življenja novega nam dalo.

Spet na klopci bom posedal 
in poslušal ptičji glas,

v zelenju drevje bom spet gledal
in si krajšal dolgi čas.

Zopet v družbo bom zahajal,
se s prijatelji dobil,

vse kar dobro bo in slabo 
z njimi vedno bom delil.

Ivan Leben
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Intervju

Dr. Karel Gržan je od leta 2004 župnik v
Jurkloštru, kjer je skupaj s prizadevnimi
krajani začel obujati bogato dediščino

nekdanje kartuzije,
prvič ustanovljene
okrog leta 1170. P.
Gržan je tudi
pobudnik za
ustanovitev zavoda
Odon Jurklošter,
katerega namen je
o ž i v i t e v
s t a r o d a v n e g a
samostana. Ob
številnih knjigah o
družini, vzgoji,
zasvojenosti in

otroških zgodbah je napisal tudi
zgodovinsko povest Friderik in Veronika in
knjigo Skrivnosti starodavne kartuzije, v
kateri med drugim spregovori o novih
odkritjih v kartuziji – skrivni knjižnici in
skrivnih prehodih, pa tudi o domnevnem
grobu Veronike Deseniške, odkritem
novembra 2005. Za predano delo na
področju ohranjanja in oživitve kulturne
dediščine v Jurkloštru je prejel srebrni grb
Občine Laško. Z njim smo se pogovarjali v
zadnjih majskih dneh.

Znani ste po številnih aktivnostih. S čim se
ukvarjate trenutno?
Ob vseh rednih obveznostih na dveh župnijah
potekajo v teh dneh intenzivne priprave na
znanstveni simpozij, ki bo v Jurkloštru 8.
junija, v organizaciji zavoda Odon Jurklošter
in ZRC pri SAZU. Gre za izjemen dogodek, ki
ga organizacijsko odlično vodi direktor
zavoda Odon Jurklošter dr. Peter Kozmus,  in
je pomemben ne le za Jurklošter in občino
Laško, ampak tudi za širši prostor. 

V teh dneh je potekal tudi pogovor z
režiserko za dokumentarec Friderik in
Veronika, za katerega sem napisal scenarij.
Jutri bo predstavitev knjige Za dobro doto,
ob koncu tega meseca pa izideta še dve knjigi
in sicer V priužitek odraščanju in Misli
mladosti. Torej, kar nekaj stvari, ki so v
pričakovanju in nekaj stvari, ki so sad
preteklega dela, da o idejah in nastavljenih
projektih za prihodnost ne govorim … 

Za koga je lažje pisati, za otroke ali
odrasle?
Za otroke strašno rad pišem, tudi nekaj del je
že izšlo, namenjenih otrokom. Prav tako rad
pišem za mlade. Pri tem srečujem pomislek
nekaterih odraslih, da mladi niso sposobni za
tolikšen uvid v življenjske zakonitosti,
kakršnega jim pripisujem.  Kako
problematična je misel, da bi se morali mladi
od nas odraslih samo učiti. Pomembno je biti
učenec življenja, da si lahko potem tudi
vreden učitelj. 

O čem pa vam pripovedujejo mladi, kadar
se pogovarjate z njimi?
Zanimivo je to, da mladih nismo naučili
osebnega pogovarjanja, temveč pogovarjanja
na nivoju uporabnosti, na nivoju zunanjega
dogajanja. Naša vprašanja so na nivoju
zunanjega, prepogosto samo interesnega,
zanimanja: »Kako je bilo v šoli? Kaj moraš
narediti?«, pa še nekaj vprašanj, povezanih z
razvedrilom in drugimi obveznostmi.
Pomembno se je učiti pogovarjati osebno. To
pomeni, da ti nekdo že takrat, ko si mali mali

otrok, začne zastavljati tudi vprašanja, kot so:
»Zaradi česa ti je bil današnji dan lep in
vreden? Kaj narediš, ko te nekaj prizadane?
Kako se potolažiš? …« Po takšnih vprašanjih
se naučiš izraziti svojo doživljajsko resničnost
in si zato notranje manj sam. Kdaj nam je bilo
zadnjič zastavljeno vprašanje, ki bi nam
pomagalo ozavestiti in izraziti to, kar
doživljamo v sebi, to, kar je očem prikrito, in
je, kot pravi Mali princ, najbolj naše, najbolj
osebno dragoceno. Predvsem pa: kdaj smo si
ponudili tisti čas sočutne pozornosti, v kateri
se zaznamo celostno s tipali duha in srca in
ne le s telesnim poslušanjem, ki lahko
prepozna v medosebni komunikaciji le
neznatni delček naše osebne resničnosti
Knjige, ki jih pišem, so izraz celostnega
»prisluškovanja« življenju. 

Na kak način pa vi pristopite k mladim?
Nič posebnega: skušam biti osebno resničen.
To so me naučili mladi v komuni. Naj povem
anekdoto. Ko sem jih enkrat obiskal, so me
vprašali, 'Karel, kako si?', rekel sem 'Dobro',
oni pa so mi takoj odgovorili, da lažem, in mi
povedali misel, ki je ne bom nikoli pozabil:
»Zakaj nisi z nami resničen, da bi lahko bili
tudi mi s teboj resnični?« Če sem iskren, kar
ne pomeni popoln, ampak resničen v izrazu
svojega doživljanja, svoje zgodbe življenja, ki
je na eno in drugo stran, na radostno in na
bolečo, na tisto zmagovito in tisto
nebogljeno in poraženo, potem se življenje
samo odpre pristnosti odnosa. Ti si tista
izhodiščna točka, ki pogojuješ pristnost ali pa
zlaganost. Če sam blefiraš, boš dobil blef. Če
sam tvegaš iskrenost, boš dobil izraz
iskrenosti.

Zdi se, da je ljubezen v vašem življenju
zelo pomembna. Je tudi rdeča nit zgodbe
med Friderikom in Veroniko. Kaj vam
pomeni ljubezen?
Ljubezen pomeni vzeti si čas, to, da ima
nekdo čas zame, za območje sočutja,
zaznavnosti; da nisem spregledan od tiste
pozornosti, brez katere ne morem živeti.
Pomeni, da me nekdo vidi v doživljanju
mojega življenja in da tudi jaz smem nekoga
videti in zaznavati. Je razkošje odnosa v tisti
globlji razsežnosti človekove resničnosti, v
kateri preprosto ne moremo biti sami. Sem
pater ... če ne bi bil pater, se seveda temu
sočutju doda tudi odnos telesnosti, ki je del
človekove celovitosti in predanosti.

V katerih razsežnostih je moč zaznati
ljubezen med Friderikom in Veroniko?
Ta ljubezen je bila preganjana, ker ni bila na
nivoju interesa svetnih moči, ampak na nivoju
globoke srčne in duhovne predanosti.
Gospod Jože Curk, v naši deželi velika
avtoriteta v razumevanju stare arhitekture, je
razbral, s kakšno pozornostjo je Friderik
opremil zadnje počivališče Veronike
Deseniške. Že sam prostor v starem
jurkloštrskem samostanu, za katerega lahko z
veliko verjetnostjo sklepamo, da je zadnje
počivališče Veronike Deseniške, žari veličino
ljubezni. Ko sem ob številnih strokovnjakih
(zgodovinarjih, pravnikih, poznavalcih stare
arhitekture …) snoval zgodovinsko povest,
sem vedno znova ugotavljal, s kolikšno
radostjo in ponosom, s kolikšno prevzetostjo
bi lahko to zgodbo ljubezni ponudili v širši
prostor – ne samo slovenski, ampak tudi
evropski in svetovni. Jurklošter hrani

najpomembnejši pomnik zgodbe ljubezni,
morda najlepše, ki se je ohranila v
zgodovinskem spominu naše dežele. In kaj
smo naredili? Friderika smo oblatili, zgodbo
pa malomarno spregledujemo. Verjamem, da
bomo, ko bomo začeli bolj ceniti in
spoštovati sebe, tudi bolj cenili in spoštovali
zgodbe naše preteklosti, nanje bomo
ponosni in z radostjo jih bomo pripovedovali
tistim, ki prihajajo v našo deželo in hočejo v
njej odkriti tista bogastva, ki se ne ponujajo le
v zgodovinskih arhitekturnih pomnikih,
ampak tudi v lepoti zgodb, ki so pomembna
dediščina.

Sami poudarjate tudi velik pomen Nikolaja
Kemfa za Jurklošter.
Nikolaj Kemf je bil eden največjih mislecev
srednjega veka, avtor številnih del, ob katerih
delajo doktorske disertacije, na primer, v
Ameriki. Svoja temeljna dela je napisal v
kartuziji Jurklošter, kjer je bil 23 let prior. Med
drugim tudi latinski traktat, ki je prvo delo,
nastalo na Slovenskem, in je bilo natisnjeno
okrog leta 1470. Na žalost mi to še vedno
spregledujemo, namesto da bi se občudujoče
zazrli v misli, ki nam jih posreduje in so
izjemno pomembne za dosego duhovnega in
čustvenega ravnovesja. 

V čem po vašem mnenju tiči razlog za
pozabljenost, spregledanost kartuzije in
teh mislecev?
Prav zanimivo je, da je bilo tolikšno bogastvo
prihranjeno za odkritje in ovrednotenje za
naš čas, ki ga zato razumem kot čas velike
priložnosti. Tudi zato smo ustanovili Zavod
Odon, ki ima, kot se je že do sedaj potrdilo,
bistveno vlogo pri ohranjanju in vrednotenju
te dediščine. Mogoče je bilo potrebno, da je
čas dozorel za zanimiva in velika spoznanja, ki
jih hranijo ti prostori, in spoznanja, ob katerih
so se prebudili misleci, ki jih preprosto ne
bomo več mogli spregledovati, če bomo
hoteli preraščati ujeto misel časa in prostora.
Naš čas in prostor potrebujeta miselne izzive
in ti misleci, ki so živeli v tem prostoru, imajo
tako aktualne izzive; vsak človek, ki ceni
dobre stvari, te bogate dediščine kartuzije
vsekakor ne bo spregledal.

Kako vidite prihodnost kartuzije Jurklošter
in sploh Jurkloštra?
Možnosti so izjemne, če bomo dovolj
spoštljivi do bistvene vsebine, ki jo hrani ta
prostor, in je ne zlorabili za plehke interese.

Prejeli ste tudi srebrni grb mesta Laško za
delo na področju ohranjanja in oživitve
kulturne dediščine v Jurkloštru. Kaj vam
pomeni to priznanje?
To priznanje pojmujem kot pozornost do
izjemnih korakov, ki jih je v kratkem času od
ustanovitve dosegel zavod Odon Jurklošter –
vsi tisti, ki jih zavod povezuje v prizadevanjih
odkriti, ovrednotiti in ponuditi bistvene
vsebine tega do sedaj preveč spregledanega
bisera naše dežele. Dobro je videti, da nekdo
vidi ta prizadevanja; dobro je videti, da nekdo
vrednoti trud številnih domačinov, in
verjamem, da je to priznanje izraz
odgovornih za še večje pripravljenosti stati
ob strani naporom, ki zaradi izjemnega
vsebinskega bogastva zgodb, ki prežemajo
izjemno zanimive prostore te starodavne
kartuzije, že v naprej zagotavljajo uspeh.

Jasmina Štorman

Možnosti v JurkloštrMožnosti v Jurkloštru so izjemneu so izjemne
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Zdravstvo, sociala in humanitarna dejavnost

Do konca leta še sedem krvodajalskih
akcij

Lani smo pri Območnem združenju Rdečega
križa Laško skupaj s Krajevnimi organizacijami
RK laške in radeške občine prvič pripravili kar
deset krvodajalskih akcij. Od tega dve za Zavod
RS za transfuzijsko medicino in osem za

Transfuziološki oddelek bolnišnice Celje.
Po številu krvodajalcev smo bili lani zelo
uspešni, saj se je število odvzemov povečalo
kar za devet odstotkov v primerjavi z letom
prej. To z drugimi besedami pomeni, da je lani
kri darovalo kar 1058 krvodajalcev oziroma 5,77
odstotkov na število prebivalcev. Če vemo, da je
državno povprečje 4,9 odstotkov krvodajalcev
na število prebivalcev, potem lahko potrdimo,
da smo res uspešni. Prav gotovo pa bi bil
rezultat še boljši, če bi med statistiko uvrstili vse
tiste občane, ki kri darujejo v drugih krajih in
zanje ne prejmemo podatkov. Po uspešnosti
velja izpostaviti Šentrupert, kjer odstotek na
število prebivalcev presega število 10, sledita pa
mu Rimske Toplice in Rečica s 6,66 odstotki.  
Letos smo pripravili že tri krvodajalske akcije. V
štirih mesecih je skupaj kri darovalo že 366
krvodajalcev. Na zadnji, ki je bila konec aprila v
Pivovarni Laško, so kri darovali kar 104
krvodajalci. Akcijo so si prišli skupaj z
mentorico Marico Trupej ogledat tudi člani
enega izmed krožkov RK na OŠ Primoža
Trubarja Laško. Z zanimanjem so spremljali
celoten potek akcije, saj jim ga je mentorica, ki
se je prvič odločila darovati kri, nazorno
predstavila kar sama. To se vidi tudi iz
fotografije. Marsikaj zanimivega pa so izvedeli
tudi od delavcev Transfuziološkega oddelka
bolnišnice Celje in predstavnikov Rdečega križa.
Naslednja krvodajalska akcija bo 26. julija v
Šentrupertu, zatem pa 16. avgusta v Rečici. Vsi
že sedaj prisrčno vabljeni!

Letos v občini Laško kar tri stoletnice, 
najstarejši med moškimi je praznoval

99. rojstni dan

Že nekaj zadnjih let ni bilo tako bogate bere,
povezane z našimi jubilanti, kot bo  letos. 
Pri Območnem združenju Rdečega križa Laško
že nekaj let v začetku leta pripravimo seznam
vseh jubilantov, 90-letnikov, ki jim bomo preko
leta ob njihovih rojstnih dnevih izkazali
posebno čast z obiskom župana oziroma
podžupana Občine Laško, predsednika tiste
krajevne skupnosti, od koder so slavljenci
doma, prav tako pa tudi drugih društev in
organizacij ter seveda Rdečega križa, ki je na
nek način koordinator obiskov.
Letos so se petim občanom, ki so že dopolnili
to starost, pridružile še kar tri stoletnice, in sicer
Marija Šoter iz Laškega, Justina Berk iz Rimskih
Toplic in Terezija Pusar iz Šentruperta. Ker so
moški za takšna leta redkejši, smo se odločili,
da obiščemo in pozornost izjemoma izkažemo
tudi 99-letnemu Janezu Božiču iz Rimskih
Toplic, najstarejšemu občanu občine Laško, ki
sedaj že stopa v stoto leto, saj smo obisk že

opravili.  
Janez Božič se sicer dobro drži, le sluh mu
nagaja. Vidi pa očitno zelo dobro, saj je vsako
od tistih, ki so mu stisnile roko, posebej zvesto
pogledal. Če ne verjamete, vprašajte župana.
Janeza smo poleg župana Franca Zdolška ter
podžupana in predsednika KS Rimske Toplice
Jožeta Senice obiskali tudi iz Območnega
združenja RK Laško, Krajevne organizacije RK
Rimske Toplice, Društva upokojencev Rimske
Toplice in predstavniki OŠ Antona Aškerca

Rimske Toplice, ki so mu ob prazniku tudi
zapeli. Janez sicer ni domorodec, saj prihaja iz
Mirne Peči na Dolenjskem in zato ni naključje,
da ima rad cviček. Po nekaj letih dela v
čevljarski delavnici v Ljubljani ga je pot zanesla
v Rimske Toplice v vojaški zdraviliški center, kjer
je bil kurjač. Še vedno rad vrtnari, pri hrani pa je
zanj pomembno, da jo zaužije ob točno
določeni uri in da je običajno pet obrokov na
dan. Skratka zdravo. Janezu in vsem letošnjim
slavljencem iskrene čestitke.  

Teden RK in Mesec aktivnosti
organizacij RK se zaključujeta

S slavnostnim delom redne letne skupščine
Območnega združenja Rdečega križa Laško, ki
bo 19. junija, se bo uradno zaključil letošnji
Mesec aktivnosti organizacij RK laške in radeške
občine, ki po lanskih podatkih skupaj
povezujeta kar 5260 članov. Takrat bomo strnili
niti vseh dogodkov v tem obdobju in podelili

redna priznanja  Rdečega križa Slovenije ter dve
jubilejni plaketi RK Slovenije ob 140-letnici RK v
Sloveniji.  

Vsaka izmed 12 krajevnih organizacij RK je
pripravila vsaj eno, če že ne več aktivnosti, kar
nekaj pa so jih pripravili ali z njimi sodelovali

tudi pri Območnem združenju Rdečega križa
Laško. Številni občni zbori, preventivna
zdravstvena predavanja, merjenja, družabna
srečanja, srečanja starejših krajanov, številni
obiski naših občanov, pobiranje članarine,
delitev I. dela intervencijskih zalog hrane EU
upravičencem, delo krožkov RK na šolah,
postavitev bogate razstave v Centru starejših je
le nekaj tistega, kar je v tem obdobju odražalo
bogastvo našega dela. Našim zvestim članom
in občanom smo omogočili, da se lahko
seznanijo z bogato dejavnostjo RK, in jim hkrati
dali možnost in priložnost, da nam na občnih
zborih povedo svoja mnenja in predloge, mi pa
smo se jim ob teh priložnostih zahvalili za
njihovo zvestobo, pripadnost in pomoč.
Povsod, kamor smo prišli, smo naleteli na
dober odziv občanov oziroma članov, le župana
oziroma predstavnike občine so marsikje
pogrešali. 
Še posebej živahno je bilo med drugim tudi v
Rimskih Toplicah, kjer so poleg predavanja o
sladkorni bolezni pripravili še meritve krvnega
tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov. Na
koncu jim je zmanjkalo potrebnih lističev, zato
si nekateri teh vrednosti niso mogli izmeriti. To
jim bodo omogočili ob kateri drugi priložnosti.
Morda že na bazarju, ki so ga doslej vsako leto
pripravili v začetku julija.  

Darovanje organov – dar življenju

Območno združenje Rdečega križa Laško je lani
jeseni pridobilo status pooblaščene
organizacije s strani Zavoda RS za presaditve
organov in tkiv – Slovenija Transplant in je
doslej edina organizacija v laški in radeški
občini za zbiranje pristopnih izjav darovalcev.
To pomeni, da lahko tudi pri nas vsi občani, ki
bi se želeli opredeliti za enega od darovalcev
organov in tkiv po svoji smrti, svojo voljo tudi
uradno izrazijo in v prisotnosti pooblaščene
osebe podpišejo pristopno izjavo. Pri tem je
potreben osebni dokument zaradi identifikacije
in zdravstvena kartica, na katero se bo
informacija o darovalcu tudi prenesla.
Prav je, da veste za to možnost, in hkrati, da
tudi vi postanete morebitni darovalec organov
po svoji smrti, saj lahko s tem veliko pomagate
številnim čakajočim v vrsti za presaditev. Zato
smo tudi glavno temo letošnjega Tedna RK
namenili darovanju organov in s pomočjo
strokovnjakov iz Zavoda za presaditve organov
in tkiv izvedeli marsikaj zanimivega o tej
dejavnosti v Sloveniji in Evropi. Med uglednimi
strokovnjaki s tega področja je dejavnost
predstavila tudi direktorica Zavoda RS za
presaditve organov in tkiv prim. Danica Avsec
Letonja, dr. med. (na sliki).
Za podrobnejše informacije smo vam na voljo
na našem sedežu v času uradnih ur
(ponedeljek, sreda in petek) ali po telefonu.
Vabimo vas, da se tudi vi pridružite številnim, ki
so svojo izjavo doslej že podali. 

Vlado Marot

OObbmmooččnnoo  zzddrruužžeennjjee  RRddeeččeeggaa  kkrriižžaa  LLaašškkoo

Iz krvodajalske akcije v Pivovarni Laško, ki so si jo ogledali tudi
mladi člani krožka RK.

99-letni Janez Božič je nazdravil z županom Francem
Zdolškom. 

Člani krožkov RK se predstavljajo z različnimi vsebinami.

Tekmovanje laških in radeških ekip prve pomoči.

Na merjenju tlaka in sladkorja je bila gneča.
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SolidarSolidarnostna aknostna akcija za Ivcija za Ivankanko Skuto Skutelj iz Ojstrelj iz Ojstrega jeega je
zaključenazaključena

Na zadnji dan v maju smo na Ojstrem sklenili veliko solidarnostno akcijo, ki je lani in letos potekala
za pomoč Ivanki Skutelj. Ivanka je konec leta 2004 pogorela, objekt pa je bil tako uničen, da se ga
ni dalo več popraviti. Kmalu po dogodku smo na njeno prošnjo oblikovali Odbor za pomoč in
kasneje za izgradnjo nadomestnega objekta, ki smo ga poleg Območnega združenja Rdečega križa
Laško sestavljali še predstavniki Občine Laško, Centra za socialno delo Laško, Krajevne skupnosti
Laško, predstavnica vaščanov in izvajalec del. Ko je po ponujenih možnostih reševanja njene stiske
ostala le še ena, torej da se ji pomaga zgraditi nadomestni objekt s skupnimi močmi domačinov,
donatorjev in izbranega izvajalca del, se je postavilo vprašanje o smiselnosti takšnega početja glede
na njena leta, skromno pokojnino in dejstvo, da za sabo nima potomcev, ki bi ji že pri reševanju stali
ob strani in ji pomagali. Zato smo člani Odbora uvideli edino sprejemljivo možnost v tem, da bi se
zbrana solidarnostna sredstva po njeni smrti oplemenitila tako, da bi se vrnila v solidarnostni sklad

za reševanje stisk drugih občanov, ki so pomoči potrebni, s
čimer se je Ivanka tudi strinjala. Menili smo namreč, da bi bilo
neprimerno, če bi si z veliko truda in s solidarnostnimi
sredstvi po njeni smrti kdo »mel« roke, ko bi lepo prišel do
imetja. 
Akcijo smo uspešno pripeljali tako daleč, da je objekt že
lahko vseljiv in primeren za bivanje, za nekaj zaključnih del pa
je bilo zbranih še premalo sredstev.  Ker je Ivanka podala
izjavo, da je zadovoljna s tem, kar smo naredili, in da bo
preostanek del zmogla sama z nekaj prihranki, smo se
odločili, da akcijo uradno zaključimo. Zato sta ji na
priložnostni slovesnosti župan občine Laško Franc Zdolšek in
bivši župan Jože Rajh izročila ključe od hiške, mi pa smo se
javno zahvalili vsem, ki so karkoli dobrega storili za to, da

nam je uspelo urediti boljši dostop do njenega doma in zgraditi hiško, v kateri je večji večnamenski
prostor, predsoba in sanitarije, ki jih doslej ni imela, pa tudi podstrešje si bo lahko uredila tako, da
bo služilo svojemu namenu. 
Prav in lepo je, da se vsem tistim, ki so prispevali finančna sredstva v višini 3.632.036,08 SIT, ki so
poravnali račune za nabavo materiala v višini 732.075,60 SIT in ki so prispevali pomoč v materialu in
storitvah v višini 3.700.000 SIT oziroma vsega skupaj nekaj več kot 8 milijonov SIT (nekaj več kot
33.500 EUR), iskreno zahvalimo. Tudi Ivanka je ob predaji ključa izrazila hvaležnost vsem, ki so ji
pomagali, še zlasti pa nekaterim domačinom, ki so do zaključka akcije opravili 429 ur prostovoljnega
dela. Hvala vsem tudi v našem imenu.
Vsem donatorjem bomo izrazili tudi pisno zahvalo in jih prosili za mnenje o usodi sredstev in na
podlagi njihovih mnenj iskali ustrezne pravne rešitve, vezane na sklep Odbora.                       V.M.

foto: Violeta Vatovec Einspieler

Območna lokalna akObmočna lokalna akcijska skupinacijska skupina
(L(LAS) za prAS) za prepreprečevečevanjeanje

zasvzasvoojenosti v občinah Laškjenosti v občinah Laško ino in
RadečeRadeče

Z začetkom leta 2006 je pričela delovati
Območna lokalna akcijska skupina za
preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško
in Radeče. Glavni namen skupine je
delovanje na preventivi, boljši ozaveščenosti
občanov in občank, predvsem staršev o
preprečevanju zasvojenosti na osnovi
predavanj, izobraževanj, akcij proti
zasvojenosti, prostovoljstva … in
povezovanje z ostalimi LAS-i v celjski regiji.
V prvi polovici tega leta smo vsem
devetošolcem podarili knjigo patra Karla
Gržana. P. Gržan se je z njimi tudi pogovarjal
in tako smo jih s spodbudnimi besedami
pospremili na nadaljnjo pot življenja. Čaka
pa nas še javna predstavitev ankete o
drogah, ki smo jo lani opravili z
osnovnošolci od šestega do devetega
razreda. Prva predstavitev bo 15. junija v
Prevzgojnem domu Radeče. V začetku
septembra se bomo skupaj družili na
Kopitniku pod naslovom "Drugače
preživimo dan", novembra pa bomo v okviru
treh večerov za starše gostili Družinski
inštitut Bližina iz Celja, kjer se boste lahko
pogovarjali ali le prisluhnili gostu Dragu
Jerebicu. 
Želimo si, da bi začela skupina za starše tudi
v občini Radeče delovati tako uspešno, kot
že deluje v Laškem. Tam se starši sestajajo in
pogovarjajo vsak prvi torek v mesecu od
19.30 do 21.00 ure v Hiši generacij – Centru
starejših.

Jasna Kermelj

IIzzddeelloovvaannjjee  rroožž  iizz  kkrreepp  ppaappiirrjjaa

V Centru starejših – Hiši generacij je že od
samega začetka delavnica, v kateri izdelujemo
rože iz krep papirja. Upam, da se bo v Laškem
takšnih delavnic udeleževalo čim več ljudi. V
Hiši generacij je toliko različnih delavnic, da je
za vsakega nekaj. Vse mentorice smo vesele,
če vidimo, da je zanimanja veliko, pa tudi čas
hitreje mineva. Jaz lahko rečem, da se je veliko
število ljudi naučilo izdelovati rože iz krep
papirja, kar je razvidno na razstavah. 
Vse delavnice so zelo zanimive, hvala vsem, ki
so omogočili, da imamo prostor, kjer se lahko
družimo in veselimo, da pokažemo svoje
znanje tudi drugim. Hvala še enkrat za te
čudovite, nam starejšim namenjene prostore,
upam, da jih bomo znali varovati in jih
polepšati.                                         

Marica Lesjak

SSlliikkaannjjee  nnaa  ssvviilloo

Slikanje na svilo postaja vse bolj priljubljena
ročna spretnost. Mehak otip svile in nežno
prelivanje barv nam dajeta neizmerno
zadovoljstvo. Iz preprostih poslikav, ki so
začetek likovnega izražanja, nam svila nudi
tudi bolj zahtevne tehnike. Tako v veliko
zadovoljstvo udeleženk nastajajo naši šali in
rute. Srečanja potekajo enkrat mesečno.
Z delom bom nadaljevala, saj je druženje
prijetno in dve uri kar prehitro mineta. 

Jožica Cajhen

CCCCeeeennnntttteeeerrrr     ssssttttaaaarrrreeeejjjj šššš iiiihhhh    ––––     HHHHiiiiššššaaaa    ggggeeeennnneeeerrrraaaacccciiii jjjj     LLLLaaaašššškkkkoooo
Izteklo se je leto in pol delovanja našega in vašega medgeneracijskega centra, Centra
starejših – Hiše generacij. Ob razmišljanju za nazaj ne moremo mimo  razlogov, ki so
botrovali začetkom razvoja dejavnosti. Osvežimo si spomin.
Občina Laško je občina s 16-odstotnim deležem starejšega prebivalstva. Pred nekaj leti
nismo imeli doma za starejše občane, zato so naši ljudje odhajali drugam in ti trenutki
niso bili prijetni. Porajale so se želje in potrebe, da se jim omogoči, da čim dlje ostanejo v
svojem okolju ob svojcih, prijateljih in znancih.
Ob teh spoznanjih se je leta 1992 pričela razvijati služba Pomoč družini na domu, ki
zajema socialno oskrbo starejših, invalidov in kronično bolnih ljudi. Uporabniki so službo
dobro sprejeli in z gotovostjo lahko trdimo, da se je »prijela«. Ob strokovnem delu z
ljudmi se je potrjevalo in utrjevalo spoznanje, da »nihče izmed nas ni samoten otok,
povsem sam zase«, da lahko živimo in ustvarjamo samo v medgeneracijski povezanosti in
sodelovanju. Spoznanja so prerasla v socialno potrebo po organiziranju nečesa novega,
po novi kvaliteti življenja v naši občini. Sodobna strokovna izhodišča socialne politike so
nam dala možnosti, da uresničimo želje in zagotovimo pogoje, da starejši ostanejo čim
dlje v domačem okolju in da se jim poleg socialnih in zdravstvenih storitev nudijo
najrazličnejše druge storitve in dejavnosti, ki jim bodo zagotovile aktivno in polno
življenje, predvsem tistim, ki živijo sami in bi brez teh možnosti ostali izolirani iz
družabnega dogajanja. Potrebam je prisluhnila Občina Laško – projekt je finančno,
vsebinsko in lokacijsko potrdil občinski svet Občine Laško novembra 2003. Pred letom in
pol je Center starejših – Hiša generacij odprl svoja vrata. Pod isto streho se odvijata
program Pomoč družini na domu in vsakodnevne medgeneracijske dejavnosti. Začetni
meseci so bili skromni. Iz tedna v teden, iz meseca v mesec pa je dogajanje bolj pestro in
posamezne aktivnosti bolj obiskane. Dejavnosti so organizirane individualno in skupinsko
– od prebiranja literature, časopisov, do različnih tečajev, krožkov in  seveda druženja.
Aktivnosti so zasnovane na osnovi želja in potreb uporabnikov in so v obliki mesečnih
programov. Nalogo strokovnega vodenja in koordiniranja aktivnosti opravlja Center za
socialno delo Laško. V prihodnjih letih bomo dejavnosti razširili v skladu z željami
udeležencev. V imenu sodelavcev in sodelavk ter v svojem imenu želim vsem
uporabnikom in obiskovalcem prijetno druženje in ustvarjalno preživljanje vsakega
novega dne!

Direktorica CSD Laško
Maksimiljana Pihler
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VVVVtttt iiii ssss iiii     DDDDrrrruuuušššš ttttvvvvaaaa     iiii nnnnvvvvaaaa llll iiiiddddoooovvvv     LLLLaaaašššškkkkoooo    vvvv
HHHHiiii šššš iiii     ggggeeeennnneeeerrrraaaacccc iiii jjjj

Zelo smo veseli in srečni, da je bila preminula
Pavla Lapornik pobudnica za izgradnjo
Centra starejših – Hiše generacij. Člani
društva nismo imeli prostorov, v katerih bi
lahko pokazali, kaj znamo in zmoremo. Naše
društvo ima skrite talente, ki sedaj svoje
sposobnosti prenašajo na druge, na primer
zelo aktivne izdelovalke rož iz krep papirja ali
nogavic. 
Naučile smo se izdelovanja vizitk, kleklanja,
izdelovanja škatlic kot darilo, slikanja na svilo,
izdelovanja makramejev, okraskov in
aranžmajev za novo leto ter pogrinjkov. Zelo
so aktivni tudi zeliščarke, literati in likovniki.
Društvo ima zelo aktivno dramsko sekcijo v
Šentrupertu, ki je gostovala tudi v Hiši
generacij. Imamo pa tudi zelo pridne in

aktivne prostovoljke, ki so družabnice in
voditeljice skupine Marjetica v domu
starejših Zdravilišča Laško. 
Za Pivo in cvetje smo v Centru starejših – Hiši
generacij pripravili razstavo ročnih del naših
članov in članic. Razstava je bila zelo lepa in
dobro obiskana. Naši člani so zelo aktivni v
izdelovanju vsega mogočega, želimo si
sodelovanja z vsemi generacijami. Center je
odprt komaj leto in pol, v tem času se ni dalo

iztržiti vsega, kar zmoremo in iztisnemo iz
naših možganov. V preteklem obdobju ni
bilo takega interesa, volje in prostora, da bi
lahko naši člani pokazali še drugim, kar
zmorejo in kaj vse so sposobni narediti. Sedaj
imamo vse to in naši uspehi so vidni. Želimo
si tesnega sodelovanja s Centrom. Vse
dejavnosti pa naj bodo čim bolj obiskane.
Invalidi smo aktivni tudi na področju sociale,
zato skrbimo za naše člane, da preživijo
dopuste v zdraviliščih in na morju.
Organiziramo izlete, se udeležujemo srečanja
invalidov Slovenije in obiskujemo naše člane
v domovih in na domovih. Vse socialno
ogrožene obdarimo s skromnim darilom za
novo leto. V društvu pa se trudimo na vso
moč, da smo prijazni do vsakega našega
člana, ker če imamo radi sebe, imamo lahko
radi tudi druge. 

Rezika Škoberne 

VVVVssssaaaakkkk    ttttoooorrrreeeekkkk    jjjjeeee     pppprrrraaaazzzznnnniiiikkkk

Če se hočeš dobro počutiti, pa še kaj naučiti,
potem obišči Hišo generacij, kjer najdeš lepo
opremljeno sobo za ustvarjalne delavnice, za
razstave izdelkov, ki nastajajo v tej hiši, in
zabavo. V meni je nekaj, kar me vleče med
ljudi. Menim, da imam še dosti energije, da
prenašam svoje znanje na druge. V veliko
zadoščenje mi je, da vodim delavnici, kjer se
trudimo ohraniti kulturno dediščino. Tudi
sama srkam novosti, saj so vse mentorice

zelo sposobne neprofitne ustvarjalke. Vse pa
se ne bi tako spontano odvijalo, če ne bi
imeli gospe Marjete, ki je prava oseba za
vodenje te hiše, saj je prijazna, razumevajoča
in ustrežljiva.
Želim si, da bi Hišo generacij obiskalo čim
več prijaznih ljudi, ki jim druženje pomeni
prihodnost.
Če se želiš hitro premikati, hodi sam.
Če pa želiš doseči cilj, hodi v skupini. (Afriški)

Marjeta Dremel

DDDDrrrruuuužžžžeeeennnnjjjjeeee

Prostovoljke Ida, Jožica in Rezika smo v
Centru starejših –
Hiši generacij
ustanovile skupino
za druženje in s tem
želele osamljenim in
razvedrila potrebnim
ljudem polepšati vsaj

eno urico na 14 dni. Skupaj smo se zbrali, da
bi malo pokramljali, pozabili na skrbi, ki nas
terejo vse dni. Starost nas ne bremeni, ker v

srcu smo še mladi in družimo se radi.
Toda žal je vse preveč vase zaprtih ljudi,
ki nimajo posluha za lepo besedo in
dobro misel. Če prideš na druženje, se
znebiš negativne energije, in greš
domov nabit s pozitivno energijo.

Rezika Škoberne

NNNNaaaašššš     iiii zzzz lllleeeetttt     nnnnaaaa
LLLLoooovvvvrrrreeeennnncccc

Točno leto dni je
naokoli, odkar smo
se podali na izlet, ki
ga je vodila
Marjetka Ferlež.
Udeležila sem se ga
skupaj s prijetnimi

potniki skupine iz Hiše generacij. Peljali smo se
skozi Marija Gradec proti Šentlenartu, mimo
Polane čez hribe in doline ter visoko na hrib sv.
Lovrenca, visokega 722 metrov. Slovenija, od
kot lepote tvoje? Kako je bil lep plavi encijan.
Nato smo se podali v dolino skozi prelepe
Okroglice, pa mimo Loke pri Zidanem Mostu
do Radeč. V Radečah smo šli na kavico ali kaj
drugega, po želji. Nato smo se dobre volje
vrnili nazaj v Laško. Hvala Marjetki za povabilo
na tako lep izlet.

Pavlina Lapornik

MMMMoooojjjj iiii     vvvvtttt iiii ssss iiii     iiii zzzz     ddddeeee llll aaaavvvvnnnn iiii cccc

Dokler nisem kot prostovoljka prišla v Hišo
generacij vodit kreativne delavnice, sem delala
z otroki in mladostniki, ki svet dojemajo
drugače in imajo razvite drugačne spretnosti
kot ljudje, ki so mladi po srcu. Zato je zame bil
in je še vedno izziv, kako nekaj, kar je tebi kot
predstavniku mlade generacije samoumevno
in enostavno, posredovati nekomu, ki je na
svojo preprostost, igrivost in otroško
domišljijo pozabil ali pa jo je varno zaklenil
pred zunanjim svetom za masko svoje odrasle
zrelosti. In ni lepšega, kot v očeh videti
radoživ, otroško iskriv pogled ponosa, ko
človek uzre svoje unikatne umetnine. Takrat
za hip padejo vse maske odraslosti in na plan
pride otrok – preprost, spontan in poln
domišljije.

Petra Šuster

LLLL iiii kkkkoooovvvvnnnnaaaa    sssseeeekkkkcccc iiii jjjj aaaa

Že od samega začetka odprtja Centra starejših
– Hiše generacij v njej deluje tudi naša likovna
sekcija. Veseli smo, da lahko ustvarjamo v tako
lepem in prijetnem ambientu. 
Organiziramo strokovno vodene likovne
tečaje in se srečujemo vsak ponedeljek od
17. do 20. ure. Dela razstavimo in tako tudi
mi v mozaik dogajanj dodamo kanček
prijetnosti, domačnosti in zanimive tematike. 
Naši člani vodijo tudi različne ustvarjalne
delavnice. Želimo, da bo naše sodelovanje v
Hiši generacij še naprej tako uspešno, zato bi
se ob tej priložnosti zahvalili Centru za
socialno delo Laško.                                     

DDDDeeee lllloooo    pppprrrreeeedddd    kkkkaaaammmmeeeerrrroooo    iiii nnnn     zzzzaaaa     nnnn jjjjoooo

Tako smo poimenovali delavnico, ki ji zdaj
rečemo kar krožek in kjer se lotevamo osnov
govorice gibljivih slik. Zraven sodijo tudi
osnove novinarstva in naši gojenci že spretno
vihtijo mikrofon ter postavljajo dobra
vprašanja, vse pa beleži naša službena kamera,
ki jo je financiral Center za socialno delo. 
Jeseni, ko bomo spoznali še osnove montaže,
bomo pripravili projekcijo izdelkov, ki
nastajajo pri nas – o zanimivih ljudeh,
dogodkih in še čem. Sproti pa te reči
objavljamo na TV Krpanu. Novih moči se ne
branimo, saj več glav več ve, naredi pa sploh...

Boža Herek

DrDruštvuštvo upoko upokoojencev Rimskjencev Rimske Toplicee Toplice

Naslednje leto bo za Društvo upokojencev Rimske Toplice jubilejno, saj bomo praznovali 60. obletnico našega organizacijskega delovanja. Ker smo
organizirani tako, da smo nevladna in nestrankarska organizacija, nimamo težav s članstvom. Vsak upokojenec, pa naj bo to redni, predčasni,
invalidski ali kmečki je v našem društvu enako dobrodošel. To se najbolj vidi na številu članov, saj smo letos že presegli mejo 400.
In s čim se v društvu največ ukvarjamo? Prvenstveno želimo po najboljši volji vsakemu članu pomagati, prenašati  tegobe zrelih let. Redno
obiskujemo starostnike, ki so bodisi v bolniški postelji, v domovih za starejše ali kako drugače osamljeni. Njihov stisk roke in prisrčen nasmeh ob
prihodu je naše darilo. Za druge upokojence, ki jih življenjska moč še ni toliko zapustila, pa organiziramo druge aktivnosti. Zelo odmevni in s številno
udeležbo so pohodi na bližnje griče v okolico Rimskih Toplic. Stoti pohod smo 1. junija proslavili na Aškerčevi domačiji na Senožetih. Tudi izleti po
Sloveniji so vabljivi. Pogosto ni dovolj prostora v enem avtobusu. Nekaj posebnega so naša redna druženja ob martinovanju in novem letu. Smeha
in dobre volje je na pretek, kar je tudi osnovni namen.
Športno-rekreativna aktivnost je primerna našim letom. Z velikim razumevanjem Slovenskih železnic smo pri železniški postaji uredili okolico in
postavili rusko kegljišče. Nekoč zanemarjeno zemljišče je danes zelenica in parkirišče. Ker smo po mnenju drugih dobri organizatorji, so nam letos
celo zaupali organizacijo regijskega tekmovanja v ruskem kegljanju. Športni rezultati so drugotnega pomena, pomembnejše je druženje. 
In kaj si upokojenci Rimskih Toplic želimo? Prva želja je že uresničena, imamo lekarno. Drugo željo nam bodo po trdnem zagotovilu pričeli
uresničevati v jeseni, ko naj bi položili temeljni kamen za nov zdravstveni dom. Tretjo željo so najbolj nazorno in odkrito izrazili naši člani ob zadnjem
obisku starostnikov v Loki: » Ja, lepo je tukaj, nič nam ne manjka, samo ko bi bil dom doma v Rimskih Toplicah!«
Ja, dom starostnikov v Rimskih Toplicah je poleg zdravja naša zadnja želja!                                                                                           Tine Frece
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Do znanja malo drugače

Trendi sodobne šole niso usmerjeni zgolj v
klasično izobraževanje in frontalno poučevanje,
kjer prevladuje razlaga. Do znanja je mogoče
priti na različne načine, najbolje s praktičnim in

sodelovalnim učenjem.
Na naši šoli sledimo novostim in razvoju ter
želimo učencem ponuditi še kaj več kot zgolj
učenje in boj za ocene. Tako že leta potekajo
različni projekti za popestritev učnega procesa
ter za širitev in pridobivanje znanja na
drugačen, bolj zanimiv način.
Tokrat predstavljamo nekaj projektov iz tega

šolskega leta:
- Drugo leto poteka projekt Evropska vas.

Letos so učenci spoznavali Nemčijo.
Sodelovali so  učenci matične šole Laško,
učenci oddelkov z nižjim izobrazbenim
standardom na matični šoli, učenci PŠ
Debro in PŠ Šentrupert. Predstavili so se 9.
maja v Celju.

- Matična šola in vse podružnice smo
vključeni v projekt Leto kulture 2006/2007,
ki sta ga razglasila Ministrstvo za šolstvo in
šport in Ministrstvo za kulturo. 

- Na šoli je potekal projekt Za zdravo življenje,
v katerega so bili vključeni učenci 5. razreda.
Ob zaključku projekta in v počastitev 80-
letnice PD Laško so se udeležili ekološko-
planinskega tabora v Logarski dolini. Imeli
so se čudovito.

- Zveza prijateljev mladine je razpisala natečaj
za raziskovalno delo Ko še ni bilo mobitelov.
Učenci predmetne stopnje so se z
mentoricama  resno lotili naloge.

- Velik odmev je imel tudi projekt Pasavček, v
katerem so sodelovali učenci PŠ Debro in
Reka.

- Učenci I. triade so se podali po sledeh muc
v knjigah Muca Copatarica.

- Sedmošolcem smo želeli približati knjigo in
branje, zato smo v sodelovanju z Mestno
knjižnico pripravili srečanja.

- Že nekaj let, letos pa v malo drugačni obliki,
v sodelovanju s knjižnico poteka projekt
Mega kviz.

- Že 18. leto poteka Jurjevanje, ki ga šola
organizira v sodelovanju z Etno odborom
Možnar.

Vse šolsko leto pa poteka še več manjših
projektov, z manjšim številom učencev ali
znotraj posameznega predmeta.
Povezujemo se tudi z drugimi šolami in si
izmenjavamo izkušnje:

- Letos smo že sedmo leto, tokrat pri nas,
organizirali srečanje Trubarjevih šol (Velike
Lašče – Bazovica – Laško). 

- Učenci si s pomočjo mentorjev prek spleta
dopisujejo z učenci iz Pliezhausna, lani pa so
bili pri njih na obisku.

Naše sodelovanje pa ni omejeno le na druge
šole, saj sodelujemo tudi z drugimi
organizacijami, ustanovami, zavodi in
posamezniki v in zunaj domačega kraja.

Petra Velikonja

Predstavitev projekta PASAVČEK
v Debru

Šole se v prizadevanju za večjo varnost otrok
vključujemo v različne projekte, ki učence
seznanjajo, izobražujejo in vzgajajo ter tako
pripomorejo k izboljšanju prometne kulture. 
Republiški Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu je tako akcijo RED JE VEDNO
PAS PRIPET – Pasavček namenil najmlajšim
udeležencem v prometu.
Maskota Pasavček učence nagovarja, naj bodo
vedno pripeti, učenci pa pozitivne in prijetne
izkušnje ob tem prenašajo tudi na svoje starše.
Otroci se postopno navajajo na prometno
vzgojo, obnašanje in skrb za svoje zdravje, tako
pridobljena spoznanja pa nedvomno ostanejo v
njih in jih spremljajo tudi, ko odrastejo. 
V mednarodnem projektu Pasavček so
sodelovali učenci prve triade s podružničnih šol
Debro in Reka ter oddelka z nižjim
izobrazbenim standardom. Od oktobra do
marca so izdelovali različne izdelke, slikali, peli,
plesali in izdelovali plakate. V  lutkovni igri
Pasavec dobi delo so se seznanili s tem, kakšna
žival je pasavec, kje živi in zakaj je postal
maskota. Z vidika varovanja zdravja in življenja
so ovrednotili in praktično preizkusili
pripenjanje z varnostnim pasom in pravilno
uporabo varnostnih sedežev EUCHIRES. 
Republiški svet za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu je s tehničnimi pripomočki, ki
so nazorno pokazali, kaj se zgodi z določeno
težo ob določeni hitrosti, udeležencem
prireditve dal dodatno spodbudo za dosledno
upoštevanje pripenjanja z varnostnim pasom.
Tehnični pripomočki so zanimali predvsem
starše, medtem ko so otroci nestrpno
pričakovali maskoto Pasavček, saj so se vsi želeli
slikati z njim. 
Ob koncu prireditve so učenci na oder pritekli v
barvastih majicah in povedali, da gredo na
morje in da RED JE VEDNO PAS PRIPET. Za vse,
ki smo sodelovali pri projektu, je bil to dovolj
velik dokaz za to, da smo dosegli zastavljeni cilj.
Prireditev je z nakupom majic z napisom
pomagal izpeljati Občinski svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. 

Pomladni dan v naši šoli 

Projekt Pomladni dan je priložnost za mlade, da
s svojimi vrstniki po Evropi izmenjajo mnenja o
Evropski uniji, z njimi poklepetajo, sklenejo
nova poznanstva in se učijo o vrednotah, ki so
pomembne za skupno sobivanje v Evropi.
Učenci se tako vključijo v različne natečaje in
pripravijo razstave na temo, ki jo določijo

evropski koordinatorji projekta. Projekt tudi
omogoča, da se učenci srečajo s strokovnjaki, ki
delajo v evropskem prostoru, in jih povprašajo
o njihovem delu.
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško se v ta
projekt zelo uspešno vključuje že tretje leto
zapored. Lani so izdelki učencev krasili
informacijsko pisarno evropskega parlamenta
za Slovenijo, letos pa smo se odločili, da Evropi
pripravimo praznovanje, saj je minilo 50 let od
podpisa Rimske pogodbe in s tem evropskega
povezovanja. Ker ni praznovanja brez
pomembnega predstavnika v evropskem
parlamentu, smo v šolske klopi povabili
evropsko poslanko dr. Romano Jordan Cizelj, ki
se je našemu vabilu prijazno odzvala. Obiskala
nas je 18. maja. V podružnični šoli Debro jo je
poleg vodstva šole, učencev in učiteljev
pozdravil tudi predsednik oddelka za družbene
dejavnosti Dimitrij Gril. 
Učenci in učiteljice razredne stopnje so glasno
razmišljali, kaj jim pomeni Evropa in kaj ji želijo
za rojstni dan. Izdelali so zastavice 27 evropskih
držav, naslikali torto in pripravili torto velikanko
s svečkami. Poslanka je vse učence obdarila s
čepicami. 
V drugem delu obiska je sedla med učence
osmega razreda, ki imajo v učnem načrtu
predmeta Etika in družba sestavo Evropskega
parlamenta in organe odločanja. 
Člani šolskega parlamenta so gostji pripravili
zanimiva vprašanja o delovanju v stranki SDS, v
kateri je podpredsednica, o njenem delovanju
in področju, na katerem deluje  v evropskem
parlamentu, ter želeli izvedeti čim več o njenem
zavzemanju za oskrbo z različnimi viri energije.
Romana Jordan Cizelj je namreč doktorica
znanosti s področja jedrske tehnike. Poudarila
je tudi pomen večje udeležbe žensk v politiki,
saj so v dialogu večkrat strpnejše od moških
kolegov. 

Irena Namestnik 

Trubadurčki so zapeli

Pevski zbori z matične osnovne šole Primoža
Trubarja Laško in petih podružnic so se 21.
maja že drugo leto zapored predstavili na
zaključnem koncertu v Kulturnem centru
Laško. Zapeli so pevci otroških zborov iz
Rečice, Šentruperta, Vrha nad Laškim, Debra,
Laškega in oddelka z nižjim izobrazbenim
standardom ter združeni mladinski pevski
zbor iz Debra in Laškega. 
Vsak zbor je zapel tri pesmi, vsi pa so se
predstavili zelo izvirno. Nekateri so petje
povezali s plesom, drugi so prinesli kuhalnice,
žlice in lonce, ki so bili odlični inštrumenti,
tretji so zapeli ob spremljavi violin, klavirja,
harmonike ali Orffovih inštrumentov. Pevci, ki
pevski zbor obiskujejo več let, so prejeli
pohvale in priznanja, tri učenke pa so prejele

plakete za osem let petja v šolskem pevskem
zboru.
Nabito polna dvorana Kulturnega centra je
odmevala od aplavzov, saj ni lepšega, kot
gledati sproščene, zadovoljne in navdušene
otroke, ki pojejo iz srca. Skupaj jih je zapelo
več kot 180. Po koncertu so se posladkali še s
sladoledom, da je bil praznik petja popoln. In
če drži rek »Kdor poje, slabo ne misli« se
mestu ob Savinji obeta še veliko lepega.

Mateja Škorja
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Projektno-raziskovalna dejavnost

Spoznavanje in ohranjanje naravno-kulturne
dediščine domačega kraja je, poleg obnove
šole in novogradnje telovadnice, eden izmed
temeljnih ciljev, ki jih že nekaj let zapovrstjo
uvrščamo med osrednje cilje letnega delovnega
načrta naše šole. 
Ta cilj uresničujemo v okviru različnih dejavnosti
in projektov pri pouku in izven njega. V zadnjih
letih so dejavnost naše šole med drugimi
zaznamovali naslednji projekti:  Eko šola kot
način življenja, Gozdna učna pot pod
Stražnikom, Zdravilišče Rimske Toplice skozi
čas, Govce – skriti zaklad, Anton Aškerc ob 150-
letnici in projekt Drago Ulaga ob 100-letnici
rojstva, Leto kulture ter idejni turistični projekt
Sekvojin večer v Rimskih termah. 
Za slednjega smo v tem šolskem letu na 21.
državnem festivalu Turizmu pomaga lastna
glava  prejeli kar dve zlati priznanji – za
sodelovanje in za najboljšo razstavo.
Letošnji festival Turizmu pomaga lastna glava je
potekal pod naslovom S turizmom gradimo

mostove. Učenci so skupaj z mentorji zasnovali
idejo in pripravili turistično raziskovalno nalogo,
odrsko predstavitev in razstavo na temo
Sekvojin večer v Rimskih termah. Po uspehu na
območnem tekmovanju 9. marca  v Šempetru

VVVVrrrr tttteeeecccc     LLLLaaaašššškkkkoooo

Leto 2007, leto enakih možnosti za vse

Kako pripeljati otroke do spoznanja, da je
lepo deliti stvari z drugimi? 
Začelo se je pred tremi leti s pesmico:

»Na vrtu v ptičji hišici
so zbrale tam se ptičke tri,

ker lačne so,
zato jim zrnja trosimo.«

Otroke sem spodbudila, da bi tudi mi
pomagali ptičkom v hudi zimi. Zamisel je
padla na plodna tla, saj ptičja hišica od takrat
ni bila nikoli več prazna. Ko smo natrosili zrnje
v hišico, smo z varne razdalje opazovali ptičke
pri hranjenju. Pesmica pa gre dalje:

»V gozdu srne čakajo
in zajčki že priskačejo,

ker lačni so,   
zato jim krmo trosimo.«

Ker pa sami nismo mogli čez visoki sneg,
daleč v gozd, je prišel k nam v vrtec prijazen
lovec v lovski obleki, povedal marsikaj
zanimivega o življenju živali v gozdu, ko je
zima, in kako lovci pomagajo živalim. Ponudil
se je, da bo pripravljeno krmo, ki so jo
prispevali stari starši naših otrok, odnesel v
gozd. 
Ko pa smo prišli do dela, kjer pesmica poje:

»Tam daleč, kjer je tretji svet,
otrokom težko je živet,

ker lačni so,      
zato jim mi pomagajmo.«

smo ob prebiranju slikanic, fotografij in revij o
Afriki ugotovili, da bi se hrana za lačne malčke
na tako dolgi poti pokvarila. In porodila se je
ideja: saj tudi igrač nimajo, nam pa so
decembra trije dobri možje prinesli ogromno
igrač. Gotovo bi lahko odstopili vsaj eno za

otroke, ki jih nimajo. S pomočjo prijaznih
staršev so se otroci brez težav odločili za eno
igračo, ki jo bodo podarili nekomu drugemu.
Vsaki igrači smo priložili lepo misel. Ob koncu
akcije OTROCI ZA OTROKE smo zbrali cel kup
igrač. Delavci RK Laško pa so poskrbeli, da so
naše igrače prišle v prave roke.
Leto kasneje so se nam v akciji OTROCI ZA
OTROKE pridružili še otroci drugih oddelkov.
Kup igrač je bil že velik in na RK Laško je bil
potreben prevoz z avtomobilom.

Lani, ko je akcija potekala že tretje leto, pa je
presegla naša pričakovanja, saj smo v tednu
dni zbrali več kot 400 igrač. Razveselilo nas je
število ljudi, ki so pripravljeni pomagati in da
k temu vzpodbujajo tudi naše najmlajše. 
Letos smo akcijo OTROCI ZA OTROKE pričeli s
člankom Naučite ga deliti z drugimi. Po
pripovedovanju otrok sem izvedela, da so bili
tudi tokrat trije dobri možje zelo radodarni z
darili. Menila sem, da bodo tudi tokrat radi
odstopili eno izmed igrač otrokom,
potrebnim pomoči. Izkazalo se je, da sem
imela prav. Igrače kar prihajajo. Potrebno je le
malo spodbude in srca se na široko odprejo. 
Namen darovanja ni samo v številu
podarjenih igrač, ampak privzgajanje
otrokom, da bi postali ljubeznivi in radodarni,
požrtvovalni do ljudi v svoji bližini. Odrasli pa
moramo biti svojim malčkom za zgled, zato
jih moramo starši in vzgojitelji opozarjati, da
materialne dobrine niso najpomembnejše –
ko nam je hudo, nas ne morejo potolažiti.
Veliko lažje pa se bomo prebijali skozi
življenje, če nas bodo vodili ljubezen,
preudarnost in zaupanje. 
Z akcijo bomo nadaljevali z željo, da bi vsi
otroci prebirali svoje knjige, da bi vsi otroci
zvečer zaspali v objemu svoje in ne podarjene
igrače, da bi v letu 2007 vsi otroci imeli enake
možnosti.      

Skupina Muce, Boža in Bea

so se udeležili 21. državnega tekmovanja, ki je
potekalo 19. in 20. aprila  v Sostrem pri
Ljubljani.
V raziskavi oziroma pripravah na festival so tako
učenci kot učitelji ugotovili, da bo za cvetoč
zdraviliški kraj, kot je bil pred 2. svetovno vojno,
v Rimskih Toplicah treba zgraditi več mostov:
most s preteklostjo, da bomo lažje razumeli in
cenili sedanjost ter bolje videli prihodnost, in
most med zdraviliščem, šolo in krajem oziroma
ljudmi, ki bodo živeli za kraj in njegov turistični
razvoj.
V ta namen je tudi nastal idejni turistični projekt
SEKVOJIN VEČER V RIMSKIH TERMAH. Po idejni
zamisli učencev in mentorjev se bodo v
čudovitem zdraviliškem okolju vrstile različne
kulturne in športne prireditve, med njimi že
skoraj pozabljeni ŽIVI ŠAH. Krona prireditve bo
večerni GALA PLES z živo GODBO na veličastni
zdraviliški terasi. 
Ime prireditve je bilo izbrano zaradi  treh sekvoj,
redkih vrst dreves z zanimivo zgodovino, ki
imajo v zdraviliškem parku zaradi bližine
termalnih vrelcev idealne pogoje za bujno rast.
Tako za učence kot učitelje naše šole je bilo
sodelovanje tudi pri tokratnem projektu
pozitivna izkušnja. Ob zavzetem odkrivanju
bogate naravno-kulturne dediščine smo
oživljali zgodovino, gradili mostove, razvijali
ponos do domačega kraja, timsko delo in
zdrave medsebojne odnose . 
In če se ob zaključku tega prispevka navežem
na uvodni del, potem z veseljem ugotavljam, da
se uresničitvi bliža tudi naš dolgoletni cilj
obnove šole in novogradnje telovadnice.
Omenjeno investicijo, predlagano v načrtu
razvojnih programov občine Laško za obdobje
2007–2010, je namreč na majski seji potrdil in
sprejel tudi občinski svet. Tako bomo lahko
končno tudi na naši šoli v normalnih oziroma
ustreznih prostorskih razmerah uresničevali cilje
s področja knjižnične in športne vzgoje,
multimedijskega ter informacijsko-
komunikacijskega opismenjevanja, naravoslovja
in drugih specializiranih predmetov.

Ravnateljica Manica Skok 

Popotovanje skozi leto kulture

V okviru pobude Ministrstva za šolstvo in šport
in Ministrstva za kulturo, ki sta šolsko leto
2006/2007 proglasila za Leto kulture, tudi na
naši šoli potekajo številne dejavnosti. Učenci
skupaj s svojimi učitelji in mentorji v sklopu
pouka, izbirnih predmetov, interesnih
dejavnosti in projektov spoznavajo različna
kulturno-umetniška področja in se razvijajo na
bralnem, likovnem, plesnem in glasbenem
področju ter nastopajo na   številnih kulturnih in
drugih prireditvah. Na kulturno-umetniški utrip
šole kažejo tudi kvalitetni umetniški izdelki na
šolskih in drugih razstavah ter natečajih,
množično udejstvovanje na revijah in
tekmovanjih …
Letos smo na novo uvedli projekt Šola bere.
Učenci in delavci šole vsak prvi in tretji petek 20
minut berejo in začnejo dan z lepimi vtisi iz
prebranih knjig. Sedmošolci z zanimanjem
berejo knjigo Na drugi strani, ki so jo prejeli v
knjižnici v Laškem v okviru republiškega
projekta Rastem s knjigo.
Skozi vse lansko leto smo se lotevali literarnih in
likovnih natečajev, balad in romanc  Antona
Aškerca ob njegovi 150-letnici in z odmevno
prireditvijo v republiškem merilu obudili ime
Draga Ulage ob 100-letnici rojstva.
Ime Draga Ulage se je »prijelo«, saj ga zdaj
pogosto slišimo med učenci, prav tako
pogosto, kot se omenja ime našega rojaka
Antona Aškerca. 
Vse te dejavnosti vodijo k ohranjanju kulturne
dediščine domačega kraja, razvijanju občutka
za dobre medsebojne odnose in kulturno
vedenje v šoli, doma in izven njega.
S prireditvijo POPOTOVANJE SKOZI LETO
KULTURE ob dnevu šole bomo učenci in delavci
šole še enkrat prehodili že prehojene steze in se
na križišču odločili, po kateri poti bomo
nadaljevali. 
Tako, kot naroča pesnik Tone Pavček: »Ko
hodiš, pojdi zmeraj do konca, vnovič in zopet in
znova«.

Milena Suhodolčan, kult. koord.

Predaja igrač na RK Laško v akciji Otroci za otroke.
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Slikali, snemali in intervjuvali smo

V skupini Metulji smo spoznavali in se učili
uporabljati avdio in video aparate, od radia,
televizije, tranzistorja in walkmana do
fotoaparata, kamere in diktafona. Za en dan
smo se prelevili v snemalce, fotografe in
novinarje, svoje delo pa predstavili tudi
drugim.
Otroci so od doma prinašali različne aparate:

starejše, za katerimi je že mnogo let in
spominov, in novejše. Naredili smo tudi dve
razstavi.  Razstava fotografij je bila zelo
raznolika, saj smo na ogled postavili
fotografije različnih starosti in iz različnih
fotoaparatov. Najstarejša je imela 60 let. Na
razstavi aparatov smo te razvrstili po
namenu in starosti. Otroci so ob opazovanju
aparate tudi uspešno narisali. Gledali smo
tudi knjige in revije ter izdelali plakata
»Fotografija nekoč in danes« in »Razvoj
avdio-video aparatov«. 

Potem so nas obiskale  vzgojiteljice starejših
oddelkov in ravnateljica, katerim smo
pripravili zanimivo dopoldne. V fotostudiu
smo se slikali, se snemali med risanjem,
obiskovalce pa intervjuvali z mikrofonom in
diktafonom. V TV-kotičku smo otrokom in
vzgojiteljicam predvajali dokumentarne
posnetke o živalih.
Posnetke, ki so nastali pri našem delu, so
razvili v fotostudiu, najlepše fotografije pa
smo razstavili na hodniku. Otroci so pri
ustvarjanju zelo uživali.

Skupina Metulji

KKKKnnnn jjjj iiii žžžžnnnniiii ccccaaaa    LLLLaaaašššškkkkoooo

Obogatimo si počitnice z branjem

V tem kotičku bomo pisali o knjižnih
novostih, naših računalniških storitvah,
zanimivih prireditvah, razmišljali o literaturi,
predstavili kakšno zanimivo novo knjižnico,
predvsem pa vas bomo vabili k  branju in to
želimo storiti tudi tokrat, v prvi številki
biltena.
Pred nami je poletje, počitnice, čas dopustov,
čas, ko se lahko malo bolj posvetimo tudi
branju. Zato s tem prispevkom nagovarjamo
tako vas, stare znance knjižnice, kot tudi tiste,
ki morda le v poletnem času pridete do
knjižničnih vrat.
Pripravljamo sezname prijetnega poletnega
branja, za odrasle in otroke – knjige za
sprostitev, ki vas bodo popeljale v drugačen
svet, svet domišljije, knjige, ki govorijo o
lepoti življenja, pomembnih življenjskih
spoznanjih … 
Ponudbo knjig smo že dopolnili in dodatno
založili police z gradivi, po katerih veliko
sprašujete in za katera menimo, da bodo
poleti dobrodošla  v prijazni borovi senci ob
morju ali pa v hladu večera kar doma.
Novost letošnjega leta je Bralna značka za
odrasle, ki bo potekala do aprila 2008. Nekaj
se vas je nanjo že odzvalo. S kvalitetnim

izborom knjig domačih in tujih avtorjev vas
želimo navdušiti, da bi bili zgled mlajšim.
Vabljeni ste, da se seznanite s tem
programom, ki bo vključeval tudi nekaj
druženj s pogovori o prebranem.
Prireditev za odrasle poleti ne bo. Za novo

sezono načrtujemo konceptualno enak
program kot do sedaj, 15–20 prireditev, s
številnimi zanimivimi gosti. Pripravili bomo
srečanja z literati, predstavitev Laškega
zbornika ob martinovem, potopisna in
strokovna predavanja. Informacije o naših
prireditvah so objavljene v letnem in
mesečnem napovedniku STIK-a, na domači
strani občine in knjižnice ter v lokalnih
medijih, predvsem pa zainteresirane
natančneje obveščamo z zgibankami. Če bi
tudi vi radi prejemali obvestila, nam
posredujte svoje podatke: ime in priimek ter

naslov oz. e-naslov, saj z novo sezono
ponujamo tudi možnost elektronskega
obveščanja o prireditvah.
Prvo prireditev načrtujemo 27. septembra,
ko bomo še en večer posvetili Humu.
Vabimo vas k sooblikovanju te prireditve –
morda veste za kakšen zanimiv dogodek,
povezan s Humom, hranite fotografije ali pa
se je v vas porodil literarni, glasbeni,
upodobitveni navdih. Če se boste odločili za
sodelovanje, se oglasite v knjižnici ali nas
pokličite.
Počitnice bomo razgibali in zapolnili tudi
otrokom, saj zanje že pripravljamo
ustvarjalne delavnice. Vsako sredo v juliju
bodo potekale med 10. in 12. uro v laški
knjižnici, prva dva ponedeljka v juliju pa ob
istem času tudi v Rimskih Toplicah, v
tamkajšnji knjižnici. V razigranem vzdušju
bodo izdelovali prstne lutke, mobile
dinamično igračko. Eno delavnico pa bodo
posvetili kaligrafiji. Prireditve bomo zaključili
skupaj z radeškimi otroki na splavu na Savi.  
Poletni delovni čas naših knjižnic bo malo
spremenjen. Knjižnica v  Laškem bo zaprta
ob sobotah, v Rimskih Toplicah pa ob
sredah.
Več podatkov o nas najdete na naši domači
spletni strani http://www.las.sik.si.

vaša knjižnica

Laški Akademski Klub Adrenalinsko poletje

Študentje Laškega akademskega kluba smo bili v letošnjem letu aktivni. Organizirali
smo kar nekaj dogodkov in se tudi sami udeležili dogodkov drugih študentskih
klubov in Zveze študentskih klubov Slovenije (ŠKIS). Zadnja izmed njih sta bila Škisova
tržnica in fotografski natečaj KLAK. Škisova tržnica je prvo okroglo obletnico
praznovala v stilu. Organizatorji so nam predstavili Evropsko vas, na kateri se je
predstavilo sedem evropskih držav, popoldansko dogajanje pa je bilo začinjeno še z
mnogimi drugimi privlačnostmi. Na glavnem odru se je predstavila tudi bobnarska
skupina Laške pihalne godbe in s svojim nastopom navdušila občinstvo. Tema
letošnje tržnice je bila kulinarika, zato smo se LAK-ovci odločili predstaviti laške
salame; ponujali smo grahovško, sedraško ter rečiško. Obiskovalci pa so lahko
poskusili še golaž in ga poplaknili s čim drugim kot z laškim pivom. Zvečer smo uživali
ob zvokih skupine Father, Gušija&Polone, Šank Rockov in Dan D-jevcev, zaključil pa je
Vlado Kreslin z Malimi bogovi. V soboto, 26. maja, je v prostorih Šmocla potekala
otvoritev 3. amaterskega fotografskega natečaja Klak z naslovom Kontrast. Prek
računalniške projekcije je bilo predstavljenih vseh 152 prejetih fotografij, 65 avtorjev,
zaradi prostorske stiske pa smo lahko izobesili zgolj 42 fotografij. Prvo nagrado 150
evrov je dosegla fotografija z naslovom Determiniran avtorja Jureta Kravanje iz Celja,
ki je ustvaril očiten kontrast med levim, linearnim in desnim, diagonalnim delom
kompozicije. Delo je tudi družbeno angažirano in gledalca spodbudi, da si ustvari
različne interpretacije fotografiranega. Med poletnimi počitnicami bomo LAK-ovci
organizirali kar nekaj zabavnih in adrenalinskih izletov. V začetku julija bomo odšli v
Velenje na karting, proti koncu meseca pa še na paintball v Rečico. Avgusta bomo
organizirali dva nekoliko daljša izleta, in sicer 3. avgusta dvodnevni izlet v Stuttgart v
adrenalinski park Europa park. Tam bomo tudi prespali (v Tipi Village) in se naslednji
dan po ogledu Stuttgarta odpravili domov. Predvidoma 11. avgusta pa se bomo
odpravili še v enega izmed vodnih parkov v tujini. Na voljo so tudi karte za kino in
bowling v Planetu Tuš. Vsi adrenalina in zabave željni ste vabljeni, da za vse nadaljne
informacije pokličete na LAKofon na številko 051 384 005 ali obiščete spletno stran
www.drustvo-lak.si. Zaradi nedostopnosti LAK-ove strani prek T2 je treba stran
odpreti prek strani www.proxysimple.com, kjer se nato v iskalnik napiše spletni naslov
našega društva.                                                                                    Nika Košak

KOPANJE V TERMAH PTUJ
Odhod ob 9. uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek ob 15. uri.
Cena 15 € (vstopnica + prevoz). Obvezna prijava vsaj dva dni pred odhodom.
Za izvedbo programa mora biti prijavljenih najmanj 5 otrok.

KOPANJE V AQUALUNI
Odhod ob 9. uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek ob 15. uri.
Cena 13 € (vstopnica + prevoz). Obvezna prijava vsaj dva dni pred odhodom.
Za izvedbo programa mora biti prijavljenih najmanj 5 otrok.

KOPANJE V RADEČAH
Odhod ob 9. uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek ob 15. uri.
Cena  6 € (vstopnica + prevoz) Obvezna prijava vsaj dva dneva pred odhodom.
Za izvedbo programa mora biti prijavljenih najmanj 5 otrok.

ODBOJKA IN NOGOMET NA MIVKI V REČICI vsak torek v juliju in avgustu.
Odhod ob 9. uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek ob 15. uri.
Cena 2 € (vstopnica + prevoz). Obvezna prijava najmanj dva dneva pred
odhodom. Za izvedbo programa mora biti prijavljenih najmanj 5 otrok.

OBISK ADRENALINSKEGA PARKA BIOSFERA v Ljubljani 18. 7. 2007 in 8. 8. 2007
Odhod ob 8.30 uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek ob 14.30 uri.
Cena 30 € (vstopnica + prevoz). Obvezna prijava dva dni pred odhodom. Za
izvedbo programa mora biti prijavljenih najmanj 5 otrok.

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA LJUBLJANA 25. 7. 2007 in 22. 8. 2007
Odhod ob 9. uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek ob 15. uri.
Cena 20 € (vstopnica in voden ogled + prevoz). Obvezna prijava. Za izvedbo
programa mora biti prijavljenih najmanj 5 otrok.

JEŽA KONJ 29. 8. 2007
Odhod ob 9. uri z avtobusne postaje Laško. Predviden povratek v Laško ob 13.
uri. Cena 9 € (2-urni program in prevoz).

DELAVNICA: ASERTIVNOST
Učenje veščin za samozavestno ravnanje in učinkovito komunikacijo v
vsakdanjem življenju. K sodelovanju vabimo učence 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ.
Mladini želimo prek igre približati zavedanje o pomenu aktivnega pristopa k
življenju, spoznanje, da so vaši cilji mogoči, ter s tem prispevati k izgradnji
pozitivne samozavesti. Spremenimo svoja vedenja in dejanja! Delavnica bo
potekala od ponedeljka 2. 7. do petka 6. 7. v Hiši generacij v Laškem vsak dan
od 9.30 do 10.30.

BOBNARSKA DELAVNICA
Mentor: Bojan Krhlanko. Delavnica bo potekala 3 dni po 4 ure na dan. Cena 30
€. Prijave zbiramo do 2. 7. 2007 na naslov bojankrhlanko@gmail.com ali na
telefon 040 890 282.

Poletne
počitnice 
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Društva
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CQ CQ CQ kliče S(ierrah) 5 9 G(olf) C(harlie) D(elta) – S59GCD je običajni in splošni klic radioamaterja
operaterja na radijski postaji v radio klubu Laško, ki želi vzpostaviti  radijsko zvezo z drugim
radioamaterjem. Osnovni namen je vzpostavitev brezžične zveze z nekom, ki je od nas oddaljen, da
mu sporočimo določeno informacijo ali jo od njega sprejmemo. Obstajajo pa določila, kaj prenašati,
in v tem se amaterji razlikujemo od profesionalnih uporabnikov radijskih valov. 
Radio klub Laško že mnogo let združuje ljudi, ki jih povezuje želja po spoznavanju in uporabi radijske
tehnike. Delo je prostovoljno. Večino med nami je k začetku pritegnila šola, kjer smo prek osnov fizike
in tehnike začeli izdelovati prve naprave, ki se jih je dalo priključiti na električno napajanje in so
oddajale različne zvoke, ali pa nam je uspelo zgraditi celo enostaven detektorski sprejemnik, na
katerem smo lahko s slušalkami poslušali radio Ljubljana. Pozneje smo se z branjem literature dokopali
do dodatnega znanja, v svoje delo pa so nas pritegnili tudi radioamaterji, ki so svoje znanje že tako
razširili, da so lahko prek doma narejenih ali kupljenih radijskih postaj komunicirali po vsem svetu. 
Marsikomu od nas je v tem času to predstavljalo velik izziv. Znanje telegrafije je bilo še posebej trd
oreh, vendar smo vztrajali in vsi naši napori so bili na koncu poplačani z uspešno opravljenim izpitom
za radioamaterja operaterja. Pozneje, ko se je pretok informacij prestavil na svetovni splet, se je naše
znanje samo še poglobilo. Tudi mi smo ta medij vzeli za svojega in ga danes uporabljamo pri naši
osnovni dejavnosti. Vse naše znanje in tehniko smo seveda pripravljeni deliti tudi z drugimi, zato smo
se odločili, da bomo jeseni organizirali tečaj za radioamaterje operaterje. Na njem želimo usposobiti
ljudi, ki so željni znanja, radijska tehnika pa jim predstavlja izziv in novo področje, ki ga želijo spoznati.
Svoje na novo pridobljene sposobnosti bodo lahko uporabili samostojno ali pa se bodo pridružili naši
tekmovalni ekipi S59R, ki na tekmovanjih v vzpostavljanju zvez v Sloveniji in Evropi dosega zavidljive
rezultate. Radio klub Laško ima svoje prostore v Gasilskem domu Laško.

Andrej Bolčina – S52LO

Podelitev spominskih bojnih znakov
Pečovnik 1991

Minister za obrambo Republike Slovenije je ob
koncu leta 2006 podpisal odredbo o podelitvi
spominskih bojnih znakov »PEČOVNIK 1991«
vsem, ki so sodelovali pri zaplembi orožja v
skladišču JLA v Pečovniku. Podelitev, ki sta jo

pripravila 38. VTP SV Celje in Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Laško, je bila v
soboto, 12. maja.
V imenu Slovenske vojske je spominske znake
podelil namestnik poveljnika 38. VTP SV Celje
stotnik Dušan Škrjanc, v imenu OZVVS Laško pa
predsednik Drago Ožek. Prejeli so jih: Silvester
Brumec, Ivan Deželak, Ciril Dimec, Ivan Dušak,
Rudi Ferme, Bojan Ivšek, Anton Jakopič, Miran
Kačič, Ivan Klepej, Marjan Lapornik, Viktor Laznik,
Marjan Lipovšek, Božo Majcen, Zdenko Mlakar,
Franc Nemec, Franc Planko, Matjaž Privšek, Vido
Romih, Vinko Salobir, Jožef Senica, Srečko
Sevšek, Zvonimir Škorja, Franc Šuštar, Matjaž
Turnšek, Gabrijel Ulaga, Cvetko Uranjek,
Sebastijan Vute in Branko Zalokar.

OZVVS LAŠKO, Konrad Zemljič

Združenje šoferjev in
avtomehanikov Laško

ZŠAM Laško, ki ima svoj sedež na Trgu
svobode 3, deluje že 53 let. Od skoraj 300
članov, ki so sestavljali društvo, jih je ostalo le

še nekaj deset, ki mu izkazujejo svojo
pripadnost. Društvo deluje prostovoljno, brez
sponzorstva in dotacij. Zaradi visoke članarine,
ki se odvaja v ZZŠAM Ljubljana, in
sofinanciranja s članarino zanimanje pri mladih
upada. Društvo aktivno sodeluje s SPV-jem pri
občini, AMD-jem in policijsko postajo Laško.
Sodeluje pri varovanju otrok, v cestno
prometnih predpisih in kolesarskih izpitih na
avtopoligonu Ljubečna. Aktivno deluje na
športnem regijskem tekmovanju, ki je letos
potekalo na Ločici ob Savinji v kategorijah B, C,
E in D. Tekmovanje je bilo za društvo uspešno,
saj je prejelo pet pokalov. ZŠAM Laško ima v
svojih vrstah tudi sestav uniformirancev, ki
sodelujejo na svečanostih, prazničnih
povorkah in ob slovesu svojih članov ali članov
sosednjih društev. Društvo je v sestavu
Celjsko-zasavske regije, ki šteje enajst društev. 

Vili Logar

Klub bivših brigadirjev mladinske frontne
prostovoljne delovne brigade Laško-Radeče

Klub bivših brigadirjev Laško-Radeče je bil
registriran leta 1997 na pobudo Območnega
odbora Zveze združenj borcev NOB. Prve
delovne akcije so bile čiščenje okolja, kot je

pobiranje odpadkov na brežinah rek in potokov. 
Danes se člani kluba udeležujemo raznih
proslav, ki so povezane z dogodki in
obletnicami našega prostovoljnega dela,
organiziramo razna ostala srečanja, izlete in
piknike ter tako skrbimo za družabnost in
ohranjanje prijateljskih vezi, ki smo jih spletli na
delovnih akcijah po nekdanji SFRJ. 

Predsednik kluba Rudi Vrečar  

Po poti upora in prostovoljnega dela v Novi vasi, dne 27. 4. 2007.

DrDruštvuštvoo zaza ohranjanjeohranjanje spominaspomina nana
pohodpohod XIVXIV.. divizijedivizije

Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV.
divizije je bilo ustanovljeno 3. oktobra 2003 v
Laškem. Gre za domoljubno, nepolitično,
neprofitno, prostovoljno in samostojno
združenje, ki združuje vse, ki bi želeli ohranjati
predvsem spomin na pohod XIV. divizije ter
dogodke iz NOB-ja in osamosvojitvene vojne
Republike Slovenije leta 1991. 
Društvo ima že več kot 200 članov, ki se redno
udeležujejo društvenih aktivnosti. Vsako leto

februarja organiziramo tradicionalni pohod po
poti XIV. divizije od Sedlarjevega do spomenika
živemu zidu v dolini Gračnice. Kolesarski del
pohoda poteka maja na isti relaciji. 
Društvo sodeluje tudi pri prireditvah, ki jih
organizirajo OZVVS Laško, ZSČ Laško, OZB in
udeležencev NOB- ja Laško in druga društva ter
organizacije.

Boštjan Mlaker

Postroj pohodne enote na Okroglicah na tradicionalnem
februarskem pohodu.

I. memorI. memorial Šial Šttefana Šemrefana Šemrovova:a:
ttekmovekmovanje v stranje v streljanju zeljanju z

malokalibrmalokalibrsksko pišto pištolo na 25 molo na 25 m

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je
v soboto, 31. marca 2007, v Rečici pri Laškem
izvedlo tekmovanje v streljanju z malokalibrsko
pištolo na 25 m, poimenovano I. memorial Štefana
Šemrova. Tekmovanja se je udeležilo 23 ekip oz. 77
posameznikov. V ekipni konkurenci je z 265 krogi
slavila domača ekipa OZVVS Laško I. (Vinko Lavrinc,
Zora Lavrinc in Vinko Salobir), druga je bila ekipa
Združenja Sever Odbor Laško (Jože Kotnik, Marjan
Ojsteršek in Ivan Ržen) z 250 krogi, tretje mesto pa
so z 243 krogi zasedli člani OZVVS Spodnjesavinjska
Žalec (Igor Trupej, Dušan Urankar, Mladen
Melanšek).

V posamični konkurenci so bili rezultati tesnejši:
zmagal je Dušan Urankar (OZVVS
Spodnjesavinjska Žalec) s 93 krogi, drugo
mesto je osvojila Zora Lavrinc (OZVVS Laško) z
91 krogi, tretje mesto pa si je priboril Marjan
Brezavšček (OZVVS Slovenske Konjice) z 90
krogi. Za zbrane (OZVVS, ekipo Združenja
Sever, OZSČ in Društvo za ohranjanje spomina
na pohod XIV. divizije Laško) so rezultati izredno
dobri, k čemur je pripomogla tudi odlična
organizacija tekmovanja v izvedbi Strelske
družine Dušan Poženel Rečica pri Laškem in
njihovih prizadevnih članov. 
Štefan Šemrov je ena vidnejših oseb
osamosvojitvenih dejanj v letih 1990 in 1991,
organizator MSNZ, prenovitelj TO RS, poveljnik
Zahodnoštajerske pokrajine TO in kasneje 38.
VTP SV. Žal mu je prezgodnja smrt preprečila
uživati sadove pogumnih odločitev in dejanj, ki

jih je opravil med težkimi trenutki osamosvajanja
Slovenije. Prav je, da spomin nanj obudimo tudi s
spominskim srečanjem in tekmovanjem. Na
tekmovanje in druženje ob pasulju, ki so ga pripravili
pripadniki 38. VTP SV Celje, smo tako povabili tudi
ožje sorodstvo, sodelavce in prijatelje, s katerimi je
Štefan Šemrov preživel večino svojega življenja, ter
častne goste, župana Občine Laško Franca Zdolška
in župana Občine Radeče Matjaža Hana.
Udeležencev je bilo približno 130.

OZVVS LAŠKO Konrad Zemljič
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Šport

VVaški turaški turnir v nogometunir v nogometu

Športni klub Breze je 15. maja organiziral prvi
letošnji vaški
turnir v malem
nogometu. Na
i g r i š č u
Mačkovec pri
s k a k a l n e m
centru so med
seboj tekmovale
ekipe veteranov,
članov in

mladincev. Po pričakovanjih je prvo mesto
zasedla ekipa članov, sledila jim je ekipa mladih,
zadnje, tretje mesto pa so zasedli veterani. Ekipi
veteranov in članov sicer sodelujeta tudi v ligi
malega nogometa občine Laško.
Naslednji turnir bo na igrišču v vasi Konjice,
finalni turnir pa bo predvidoma jeseni na
igrišču Rebre pri vasi Gorica. 

VVaški turaški turnir v malemnir v malem
nogometu na Vnogometu na Vrrhuhu

Športno društvo Vrh nad Laškim je 19. maja
organiziralo vaški turnir v malem nogometu,
na katerega so se prijavile ekipe z Vrha nad

Laškim, Velikih Gorelc, Leskovce, Grahovš in
Gozdeca. Najuspešnješa je bila ekipa z Vrha, ki
bo turnir organizirala naslednje leto.
Letošnjega, že 17. po vrsti, so pripravili lanski
zmagovalci, ekipa z Velikih Gorelc.

Janko Tovornik

v Laškem potekale kvalifikacije za evropsko Futsal prvenstvo. Na uradni
otvoritvi v dvorani Tri lilije sta navzoče pozdravila župan Občine Laško
Franc Zdolšek in predsednik Komisije za mali nogomet pri NZS Patrik
Peroša, otvoritev pa so popestrili mažoretke in Godba na pihala Laško. 
Na tekmah dvoranskega nogometa, ki so potekale v dvorani Tri lilije, so
se pomerile ekipe Moldavije, Romunije, Belgije in Slovenije. Po odličnem
začetku naših nogometašev (Moldavce so premagali s 6 : 2, Romune pa s
4 : 2) se je na zadnjem dnevu kvalifikacij nogometna pravljica končala z
žalostnim koncem, saj je zmago slavila belgijska reprezentanca (3 : 1).
Tekmo si je ogledalo 2300 nogometnih navdušencev.
Kljub razočaranju, ker slovenska reprezentanca ne bo odpotovala na
Portugalsko, so spomini na kvalifikacije lepi, saj je bila to odlična
promocija za Laško, ki je znova dokazalo, da je kos kvalitetni oskrbi svojih
gostov.

Tanja Grabrijan

DDDDrrrržžžžaaaavvvvnnnnoooo    pppprrrrvvvveeeennnnssssttttvvvvoooo    vvvv    ššššppppoooorrrr ttttnnnneeeemmmm
pppplllleeeezzzzaaaannnnjjjjuuuu    zzzzaaaa    mmmmllllaaaajjjjššššeeee    kkkkaaaatttteeeeggggoooorrrriiii jjjjeeee

Plezalni klub
Laško je v
nedeljo, 20.
maja 2007,
na veliki
p l e z a l n i
steni v OŠ
P r i m o ž a
T r u b a r j a

organiziral tekmo za državno prvenstvo v
športnem plezanju za mlajše kategorije.
Prijavljenih je bilo 106 tekmovalcev iz vse
Slovenije.
Tekmovalne smeri so bile dokaj težavne, saj so
jih preplezali le najboljši. Postavljalec smeri je
bil Matic Kozmus, uspešen športni plezalec
Plezalnega kluba Laško. Domači klub so sicer
zastopali štirje tekmovalci: Lan Lavrinc, Urban
Arzenšek, Patrik Maček in Michael Seidl.
K organizaciji tekme so pripomogli OŠ Primoža
Trubarja Laško, Občina Laško, Zdravilišče Laško
in Pivovarna Laško, Lapis Vrhnika pa je
prispeval nagrade. 
Naslednja tekma v športnem plezanju bo 1. in
2. septembra na graščinskem dvorišču občine
Laško, kjer bodo postavljene nizkoplezalne
stene ali balvani. Tekmovanje bo organizirano
za vse kategorije, pričakujemo pa približno 210
tekmovalcev in okoli 1000 obiskovalcev.

Marjan Kozmus

UUUUssssppppeeeeššššnnnniiii     iiiiggggrrrraaaallllcccc iiii     nnnnaaaammmmiiiizzzznnnneeeeggggaaaa    tttteeeennnniiii ssssaaaa

V gasilskem domu Vrh nad Laškim je 13. aprila
potekal tradicionalni velikonočni turnir v
namiznem tenisu, ki se ga je udeležilo devet
igralcev iz občine Laško. Prvo mesto je osvojil
Jože Ramšak iz Šentruperta, drugo Drago
Knez iz Malih Grahovš, tretje mesto pa sta
zasedla Janko Tovornik z Velikih Gorelc in
Cverle iz Šentruperta. Turnirja sta se udeležili
tudi dve dekleti, in sicer Monika Knez iz Malih
Grahovš in Lucija Tovornik z Velikih Gorelc. 
5. aprila pa so se igralci namiznega tenisa
sekcije za namizni tenis Športnega društva Vrh
udeležili občinskega prvenstva v Rimskih
Toplicah. Jože Ramšak je dosegel 3. mesto,
Drago Knez 7., Jože Iljavec pa 15. mesto.

Drago Knez, vodja sekcije namiznega tenisa

KKegljaški  klub Pivegljaški  klub Pivovovararna Laškna Laškoo

Kegljaški klub Pivovarna Laško je po izpadu iz
1. B lige v tej sezoni igral v drugi slovenski ligi.
Osvojili smo sedmo mesto med desetimi
ekipami, pri čemer je treba poudariti, da nekaj
tekmovalcev iz lanske sezone ni igralo. Z našo
drugo ekipo smo igrali v celjski OTS (regijski
ligi), kjer smo dosegli peto mesto med
sedmimi ekipami. Z žensko in moško ekipo

smo sodelovali na občinskem prvenstvu
občine Laško. Ženska ekipa je osvojila tretje,
moška pa drugo mesto. V konkurenci
posameznikov sta člana našega kluba Ivan
Zorko in Anže Zajec osvojila prvo in drugo
mesto. Organizirali smo tudi sindikalno
prvenstvo Pivovarne Laško in prvenstvo
članov kluba. 
V celjski regiji smo osvojili tretje mesto v zvrsti
kegljanja, ki se imenuje borbene igre. Največji
uspeh v svojem 14-letnem delovanju je klub
dosegel prav v zadnji sezoni, saj smo osvojili
naslov državnega prvaka v borbenih igrah za
leto 2007. Letošnja sezona je namreč že
končana, saj se v kegljaškem športu priprave
na novo sezono začnejo avgusta, tekmovanja
v državnih ligah pa potekajo od sredine
septembra do maja. Prav v tej sezoni pa smo
morali zaradi pomanjkanja denarnih sredstev
zmanjšati število treningov. 
In še zanimivost: v sezoni je bilo opravljenih
več kot 660 posameznih treningov in 180
posameznih tekem. To pomeni približno 121
tisoč lučajev ali več kot 342 tisoč vrženih
kilogramov.  

Ivan Zorko

NNoovvii  ppooddvviiggii  KKaarraattee  kklluubbaa  IIcchhii--bbaann  LLaašškkoo

Pod vodstvom mojstra karateja Borisa Makuca
že vrsto let uspešno deluje karate klub Ichi-
ban Laško. Za seboj imajo vrsto medalj in

priznanj z ogromno tekem v Sloveniji in izven
meja. Naslednja tekma jih čaka 9. junija.
Potekala bo v Petrovčah, primerna pa je za vse
starosti in stopnje karateistov. Po naprezanju
moči sledi še karateistični piknik. 
Junija bo Poletna karate šola, na kateri
potekajo redni treningi in sprostitvene
družabne igre za karateiste več klubov.To je
odličen način za druženje, preživetje v naravi in
treninge na prostem ob kurjenju tabornega
ognja in straženju zastave.
Karate klub Ichi-ban Laško bo imel naslednje
leto za sabo že deset let delovanja, pripravljeni
pa so na nove podvige. Podpira jih Osnovna
šola Primoža Trubarja Laško.

Na vaškem turnirju se je med seboj spopadlo pet ekip,
najuspešnejša pa je bila ekipa z Vrha. (Foto: David Bezgovšek)

Sindikalno prvenstvo Pivovarne Laško 2006.                             

Laški planinci drLaški planinci državni pržavni prvvaki vaki v
ororientacijiientaciji

Na Pokljuki je bilo 26. in 27. maja Slovensko
planinsko orientacijsko prvenstvo, bolj znano
kot državno prvenstvo iz planinske orientacije.
Tekmovalo je nekaj več kot 300 tekmovalcev v
68 ekipah in osmih različnih kategorijah. 
Poleg znanja v orientaciji – tekmovalci so tekmovali na dveh dnevnih in eni
nočni tekmi – so morali pokazati tudi naravovarstvena znanja, znanja iz varstva
zavarovanih rastlin, poznavanja slovenskega gorovja, triglavskega narodnega
parka in varnega gibanja v gorah.
Na prvenstvo sta se uvrstili tudi dve ekipi laškega planinskega društva, ki sta
bili na območnem prvenstvu Zasavja med prvimi tremi ekipami. V kategoriji
učencev od 7. do 9. razreda osnovnih šol je naša ekipa v sestavi Jernej Kolšek,
Barbi Jančič in Tomaž Krajnc osvojila 13. mesto. V kategoriji od 15 do 27 let pa
je ekipa, v kateri so tekmovali David Lapornik, Manja Frece in Marko Mavri,
osvojila prvo mesto in naslov državnega prvaka.
S to uvrstitvijo so naši planinci potrdili svojo uspešnost na področju orientacije
v slovenskem prostoru, kjer se z nekaterimi nihanji v uspešnosti uvrščajo med

prve tri že kar skoraj štirideset let.
Ta uspeh je tudi lep prispevek k letošnjemu jubileju
Planinskega društva Laško, ki bo septembra
proslavilo 80. obletnico delovanja. Osrednja
svečanost ob tem jubileju bo 22. septembra pri
planinskem domu na Šmohorju.

Andrej Mavri

Kvalifikacije
za evropsko

futsal
prvenstvo

Konec februarja so
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Društvo za jadralno padalstvo Metulj Rimske
Toplice je bilo ustanovljeno leta 1990.
Predsednik društva je Ervin Košič, v njem pa je
trenutno aktivnih 69 članov.
V društvu deluje šola letenja, ki jo vodi Jože
Senica, imajo pa tudi tri pooblaščene pilote za
izvajanje tandemskih poletov (Jože Senica –
041 504 716; Alojz Tovornik – 040 745 754;
Dušan Durkovič – 031 304 543). Več o njihovih
aktivnostih pa na www.metuljmania.com/.

KKKKoooo llll eeeessssaaaarrrr sssskkkk iiii         kkkk lllluuuubbbb    OOOOLLLL IIIIMMMMPPPP2222000000004444    LLLLaaaašššškkkkoooo

V začetku februarja smo se ljubitelji
kolesarjenja zbrali na ustanovnem zboru
članov in si obljubili, da skupaj ustanovimo
Kolesarski klub OLIMP2004 LAŠKO. S tem
nadaljujemo dolgoletno tradicijo
kolesarjenja v Laškem, saj je bil prvi

kolesarski klub ustanovljen leta 1880,
ustanovitelj pa je bil direktor laških
cementarn. 
Namen društva je spodbujanje tako
rekreativnega kolesarstva najširših množic
kot tudi tekmovalnega kolesarjenja ter
aktivno sodelovanje pri vzpostavljanju
kolesarske infrastrukture.

V prvi polovici leta smo večino svojih
aktivnosti usmerili v možne kolesarske poti
po občini. V vpisno kolesarsko knjigo se je
možno vpisati na planinski koči na Šmohorju,
v Rimskih Toplicah in Jurkloštru. Oblikovali
smo tudi štiri možne kolesarske poti po
obstoječih javnih poteh.
Pot K-1 vodi iz Spodnje Rečice na Šmohor. K-

2 ima svoj start v Laškem in se nadaljuje
mimo Marija Gradca, Tevč, Vrha nad
Laškim, Malih in Velikih Grahovš,
Trobnega Dola, Blatnega Vrha, Marofa,
Jurkloštra, Rimskih Toplic in se zaključi v
Laškem. Pot je dolga 47 km in zahteva
nekaj športne kondicije, trme in seveda
dobro voljo.
Najlažja je pot K-3, ki povezuje Laško in
Rimske Toplice, poteka pa po levem

bregu Savinje. V Rimskih Toplicah se je
možno vpisati v klubsko knjigo v lokalu
Rimski vrelec, ki je v stavbi železniške
postaje. 
Najbolj pa smo ponosni na K-4, ki ima
skupno dolžino 55 km in zmernemu
kolesarju vzame dobre tri ure časa. Vožnja  je
izjemno panoramska in poteka izpred
supermarketa TUŠ prek Jagoč, Svetine,

Kanjuc, Šentruperta, Mačkovca, Trobnega
Dola, Blatnega Vrha in Marofa do Jurkloštra,
kjer se popotnik lahko okrepča in vpiše v
kolesarsko knjigo v lokalu v središču
Jurkloštra. Pot se nato nadaljuje po slikoviti,
energije polni in naravno bogati dolini
Gračnice in naprej do Rimskih Toplic in
Laškega. 
Ugotavljamo, da je možnosti za kolesarjenje
v naši okolici ogromno, sistematično pa jih
obdeluje in za turiste pripravlja STIK. Z
občino in STIK-om sodelujemo pri
uresničevanju izgradnje kolesarske steze, ki
bo povezala turistično območje Laškega in
Rimskih Toplic s Celjem in drugimi kraji v
Savinjski dolini.   
Maja smo v dolini Gračnice priredili
kronometer Gračnica open 2007 in podelili
tri komplete medalj. V tem letu načrtujemo
še drugi kronometer, popotovanje iz Celja
mimo Laškega do Rimskih Toplic in nazaj do
Celja ter skupno srečanje s kolesarskim
klubom na Celjski koči. V času športno-
konjeniškega vikenda v začetku julija bomo
organizirali kolesarjenje po občini Laško po
možni kolesarski poti K-4.

Luka Picej
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Društvo za jadralno padalstvo Metulj
Rimske Toplice je od 26. do 30. aprila na
Lisci organiziralo tekmovanje v preletih z
jadralnim padalom Metuljmania 2007.
Zmagal je Čeh Michal Šneiberg (Axis
team), drugo mesto je zasedel Damjan
Lotrič (KJP Krokar), tretje pa Primož
Podobnik (Polet Nova Gorica). Tridnevno
tekmovanje so popestrile številne
spremljevalne dejavnosti, med njimi
sobotni koncert skupine Bohem.

Tekmovanja na mednarodni ravni v razredu
FAI 2 pod okriljem Letalske zveze Slovenije se
je udeležilo 51 tekmovalcev iz Slovenije,
Hrvaške in Češke, vseh jadralnih padalcev pa
je bilo 90. »Za to priložnost smo od Uprave
za civilno letalstvo dobili tudi posebno
dovoljenje za letenje do 1900 metrov
nadmorske višine, saj lahko sicer letimo le do
750 metrov nad terenom,« je povedal Jože
Senica iz DJP Metulj. Petkova tekma se je
začela na Lisci, prva obratna točka je bila nad
Rudenikom, naslednje pa nad Okroglicami,

Svetino in Šmohorjem. Na cilju v Rimskih
Toplicah je pristalo 20 tekmovalcev,
zmagovalec pa je prelet, dolg 44 kilometrov,
opravil v eni uri in 32 minutah. Tudi sobotna
tekma se je začela na Lisci, obratne točke pa

so bile nad
R u d e n i k o m ,
Radečami, Podsredo
in še enkrat nad
Radečami. Cilj v
Kompoljah je po 89
preletenih kilometrih
doseglo le 10
tekmovalcev, ki so
tokrat leteli kar pet
ur. Nedeljska tekma
je bila zaradi
neugodnih vetrovnih
razmer odpovedana,
skupni zmagovalec
pa je postal eden
izmed dveh čeških

tekmovalcev Michal Šneiberg. »Na Češkem,
ki je zelo ravna dežela, nimamo tako dobrih
razmer za letenje. V Sloveniji sem letos že
petič in mi je zelo všeč, tudi slovenski jadralni

padalci so zelo dobri,« je povedal. 
Tekmovanja so se udeležili tudi trije člani
kluba Metulj Rimske Toplice  Alojz Tovornik
(30. mesto), Dušan Durkovič (32. mesto) in
Ervin Košič (43. mesto). »Tekmovanje je
potekalo v prijetnem, prijateljskem vzdušju.
Moja uvrstitev je bila pričakovana, glede na
to, da se z jadralnim padalstvom ne ukvarjam
profesionalno. Zanimivo pa je videti, kako in
kam letijo profesionalni piloti in tisti, ki so tu

prvič. Tako dobim nove ideje,« je povedal
Alojz Tovornik – Lujz.

V Društvu za jadralno padalstvo Metulj
Rimske Toplice so se za pripravo tekmovanja
odločili, ker želijo povečati priljubljenost tega
športa na Štajerskem. »Naš namen je bil
pripraviti dobro tekmo in poskrbeti za
druženje, s spremljevalnimi dejavnostmi pa
smo želeli privabiti tudi gledalce,« je povedal
Jože Senica. Državni prvak v akrobatskem
letenju Klemen Sovan je tako vse dni skrbel
za nekoliko povišan adrenalin, v soboto pa se
mu je pridružil še tretji s svetovnega
prvenstva Alexander Meschuh iz sosednje
Avstrije. Ko je padla noč, so tako gledalce kot
tekmovalce zabavale skupine Divji (v)eter in
Sušica bend v petek ter Žurdov in Bohem v
soboto. »Imeli smo veliko sreče z
vremenom, poudariti pa je treba tudi, da se
nihče izmed padalcev ni poškodoval. Na
prvem mestu je namreč njihova varnost,« je
ob koncu povedal Jože Senica. Organizatorji
so bili z obiskom zadovoljni, saj je Lisco v
treh dneh obiskalo približno 1000 ljudi.

Jasmina Štorman
Foto: Matej Belčič

Primož Podobnik nad Savo in vasico Kompolje                                

Skupina jadralnih padalcev na višini 2000 m (foto: Željko Vranić).     

Priprava tandema na vzlet.                                                            

Tandemski polet z Lisce s pogledom na vas Kompolje.                      

Tekmovanje v preletih je dobil Čeh
Michal Šneiberg, sledila sta mu
Damjan Lotrič in Primož
Podobnik.                                     
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19. maja je potekala preventivna dejavnost
pod naslovom »Družinska ura AMZS in
Policijska izkušnja kot nasvet«. Pri omenjenih
aktivnostih so sodelovali Svet za preventivo in
varnost Laško, Avto-moto društvo Laško, Avto-
moto zveza Slovenije, Motoklub Goldhorn iz
Laškega in policisti Policijske postaje Laško in

P o s t a j e
p r o m e t n e
policije Celje.
Aktivnosti so
potekale na
p a r k i r n e m
prostoru pri
K u l t u r n e m
centru Laško. 
O s n o v n o
s p o r o č i l o
preventivnih

aktivnosti je bilo »POMISLITE, PREDEN SEDETE
ZA VOLAN«, namenjene pa so bile vsem
starostnim kategorijam udeležencev v
prometu. Naloga policistov na prireditvi je bila
predstaviti obiskovalcem stanje prometne
varnosti, jih opozoriti na pomembne dejavnike

varne udeležbe v prometu, voznike motornih
koles pa seznaniti s projektom »Policisti in
motoristi skupaj za večjo varnost«. Po
končanem  teoretičnem delu je bila ob
strokovni razlagi inštruktorja prisotnim
predstavljena tudi praktična vožnja z
motornim kolesom. Voznikom enoslednih
vozil so bili predstavljeni cilji in želje policije za
zmanjšanje števila nesreč teh voznikov v
cestnem prometu.
V okviru preventivne akcije so policisti PPP
Celje postavili poligon, ki ga uporabljajo za
usposabljanje policistov motoristov in ga
priredili za vsa motorna kolesa. Izvajanje
preventivnih aktivnosti so razdelili na več
različnih sklopov za varno udeležbo v
prometu.
Preventivne akcije se je udeležilo okoli 100
gledalcev, med njimi približno 35 voznikov
motornih koles. Od vseh udeleženih so se le
trije vozniki motornih koles podali na poligon
in se preizkusili v praktični vožnji. Vozniki so
pokazali zelo pozitiven odnos do akcije, saj so
bili enakega mnenja kot policisti, da bodo le s
skupnimi močmi prispevali k večji prometni
kulturi. Žal so tako policisti kot drugi
organizatorji pogrešali ciljno skupino –
mladostnike. 

Pomočnik komandirja Mirko Došlić
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VVararnost starnost starejših občanovejših občanov

Vodja policijskega okoliša Policijske postaje
Laško Franc Lončar je 25. marca v
sodelovanju s predstavniki AMD Laško in
RK Jurklošter za člane društva upokojencev
Jurklošter  pripravil predavanje na temo
»Varnost starejših občanov«. V ospredju je
bila problematika kaznivih dejanj,
povezanih s tatvinami  iz stanovanjskih hiš. 
Prisotni so bili opozorjeni na zmanjšanje
možnosti, da postanejo žrtve kaznivega
dejanja na svojem domu, zato jim je bilo
svetovano naslednje:
- pred odpiranjem vrat naj, če le lahko,

pogledajo skozi okno, kdo je
»obiskovalec«;

- razsvetljava pred vhodnimi vrati naj bo
ustrezna in brezhibna;

- vsiljivim osebam, ki lahko hitro
postanejo nesramne ali celo nasilne, se
je treba odločno upreti; treba je tudi
glasno govoriti, da lahko pritegnejo
pozornost sosedov;

- na vhodu v stanovanje naj ne sklepajo
nobenih »ugodnih« pogodb ali kupčij.

V zadnjem delu predavanja je beseda tekla
tudi o varnem delu s traktorjem.
Starejšim občanom so bile izročene tudi
zloženke s preventivnimi nasveti in
kresničke, seznanjeni pa so bili tudi z
novimi telefonskimi številkami policijske
postaje Laško in anonimno številko 080
1200.

Vodja policijskega okoliša
Franc Lončar

Obudili splavarjenje na Savinji in Savi

Društvo Splavar iz Zidanega Mosta je bilo
ustanovljeno leta 2001, njegov namen pa je
ohranjanje in obujanje stare tradicije
splavarjenja na Savinji in Savi. Društvo je že
sodelovalo na prikazu šeg in navad na
prireditvi Lepo je res na deželi (v okviru Piva

in cvetja) ter
v Jurkloštru,
kjer so
dokazali, da
se je moč s
s p l a v o m
voziti tudi po
G r a č n i c i .

Nepogrešljivi so na tradicionalnem
Aškerčevem pohodu iz Rimskih Toplic preko
aškerčevine in Velikega Širja do Zidanega
Mostu, ko prikažejo splavarjenje na sotočju
Savinje in Save.
Njihov prikaz vključuje izplutje splava, vožnjo
in pristan ter izdelavo splava flosa, pokažejo
pa še, kako so včasih skozi naše kraje
spravljali les, kaj so splavarji nekoč naredili za
srečno vožnjo, potem ko so pripluli na
sotočje rek Savinje in Save ter skuhajo
splavarski golaž po receptu, starem 300 let. V
društvu v duhu ohranjanja tradicije vzgajajo
tudi mlade – najmlajši splavar ima 10 let –
zato ni strahu, da bi splavarjanje utonilo v
pozabo.

LLLLaaaašššškkkkiiii     kkkkoooolllleeeeddddnnnniiiikkkkiiii

Na pobudo prijatelja Jožeta Rezeca smo se
zbrali za koledniško sezono med letoma
2004–2005, ko se po starih običajih sme
koledovati od božiča vse do svetih treh
kraljev. V tem času trije ali štirje moški
hodimo od hiše do hiše. S harmoniko,
pesmijo in lepo besedo voščimo srečo in
zdravje v novem letu. Tako skušamo
nekaterim obuditi, drugim ohraniti tiste lepe

stare običaje
in navade,
ko so ljudje
še imeli čas
za druženje,
ko še niso
p o s t a l i
s u ž n j i
televizije in

sodobne elektronike računalnikov. Povsod
smo bili toplo in lepo sprejeti z vabilom, naj
se drugo leto spet oglasimo. Gospodinje se
nam ponavadi oddolžijo na okusen način, s
kakšno slastno klobaso, kot se je to dogajalo
nekoč. 
Dragi občani, če boste okoli novega leta
pred svojimi vhodnimi vrati zagledali in
zaslišali vriskajočo skupinico fantov in mož,
nam le dovolite vstopiti. Sreča vam bo
zagotovljena, zdravje v družini in v hlevu pri
živini pa tudi. Dobri Bog bo obvaroval vaša
polja in jih blagoslovil, da bodo obilno
rodila. 

Valentin Deželak

Ne pozabitNe pozabite na ve na vararnostnost

Policisti ugotavljamo, da so starejši državljani pogosto žrtve različnih kaznivih dejanj, zato
poskušamo narediti vse, da do tega ne bi prihajalo. Ena izmed oblik dela je tudi preventivno
svetovanje, s katerim opozarjamo na nekatere najbolj pogoste nevarnosti in okoliščine v
vsakdanjem življenju, pri katerih lahko starejši postanejo žrtve kaznivih dejanj.
Vodja policijskega okoliša Policijske postaje Laško Srečko Gradišnik je 20. marca izvedel
preventivno aktivnost v Centru starejših – Hiši genaracij v Laškem. Ciljna skupina so bili starejši
občani. Svetoval jim je, kako se samozaščitno obnašati doma, na ulici in v trgovinah, da ne bi
postali žrtve različnih kaznivih dejanj, pa tudi glede obnašanja v cestnem prometu, predvsem
takrat, ko so udeleženi kot pešci. Ob tem jim je izročil zloženke s preventivni nasveti in
kresničke z namenom, da jih uporabljajo in s tem poskrbijo, da bo njihova pot varnejša.
Vsi policisti Policijske postaje Laško namreč želimo, da se starejši občani počutijo čim bolj varno
in brezskrbno uživajo sadove minulega dela.

Vodja policijskega okoliša Srečko Gradišnik

ZZZZLLLLAAAATTTTOOOORRRROOOOGGGG    ––––    ZZZZMMMMEEEERRRRAAAAJJJJ        ZZZZMMMMEEEERRRRNNNNOOOO!!!!

Klub ljubiteljev laškega piva ima 40 članov in
se ponaša z dvajsetletnim delovanjem. Prva
naloga društva je, da razvijamo kulturo pitja
piva, zato se tudi naš slogan glasi:
ZLATOROG - ZMERAJ ZMERNO! Enkrat
mesečno – prvi petek po petnajstem – se
srečamo na sedežu kluba, ki je v gostilni
Čater na Marija Gradcu. Na občnem zboru
sprejmemo program dela za celo leto, vsak
mesec pa preverjamo njegovo izpolnjevanje
in še kaj dodamo, če nam čas in moči
dopuščajo.

Ena največjih nalog je organizacija »šanka« v
času Piva in cvetja, ki ga pripravljamo skupaj
z gostinko Marijo Čater. Pri tem sodelujemo
vsi, nekateri z večjimi zadolžitvami, ostali pa
samo v strežbi. Z zaslužkom, ki je zaradi
vedno večjih stroškov najema prostora in
ostalih dajatev vedno pičlejši, si delno
krijemo potovanje oz. letni večdnevni izlet. Z
dodatnimi sredstvi posameznikov smo si v
preteklosti privoščili izlet na Nordkap,
Bolgarijo in Romunijo, Turčijo in drugam.
Letos, ob 20-letnici kluba, je bil sredi maja
organiziran enotedenski izlet na Poljsko. 

Koledarsko leto zaključimo z novoletno zabavo
nekje v Sloveniji, in sicer z medsebojnim
obdarovanjem s skritimi darili, plesom in
zabavo. Vsako leto imamo izlet v neznano v
planinski svet. Aprila organiziramo ocenjevanje
salam klubovcev, četudi le peščica članov to
dobroto pripravlja doma. Salame ocenjujejo
pravi poznavalci, nečlani kluba, mi pa se
veselimo vsakega uspeha. Salame shrani naša
gospodinja, na naslednjih sestankih pa jih
preizkušamo. 

Nalivčica Fanika Wiegele
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Napovednik

Program 43. tradicionalne turistične prireditve  PIVO IN CVETJE
2007 od 11. do 15. julija 2007

Sreda, 11.7.
Šotor pri Humu 17.00 ansambel Pepelnjak, kvintet Dori
Orožnov trg 18.00 zabava z zmagovalcem resničnostnega 

showa  BAR2 – EMIL
Graščinsko dvorišče 19.00 DAN LAŠČANOV – »Laščani Laščanom«
Malo šolsko igrišče 19.00 ansambel Labirint, tekmovanje v pitju piva
Trubarjevo nabrežje 19.00 DJ party, skupina Soul fingers

Četrtek, 12.7.
Trubarjevo  nabrežje 16.00 izbor najmočnejšega Slovenca – Martin Krpan
Valvasorjev trg (šola) 17.00 odprtje razstave malih pasemskih živali
Šotor pri Humu 17.00 ansambel Pepelnjak, predtekmovanje v 

pojedini laških pivskih klobas, 
ansambel Iskrice in ansambel Modrijani

Parkirišče pri banki  17.30 etno prireditev LEPO JE RES NA DEŽELI
Orožnov trg 18.00 zabava z zmagovalcem resničnostnega 

showa BAR2 – EMIL 
19.00 PROMENADNI VRVEŽ PO ULICAH  LAŠKEGA

Graščinsko dvorišče 19.00 MAVRICA POLK IN VALČKOV z ansamblom 
Okrogli muzikantje 

Malo šolsko igrišče 19.00 ansambel Labirint, tekmovanje v pitju piva
Trubarjevo nabrežje 19.00 DJ party, skupina Siddharta
Hotel Savinja 20.00 DJ party, Duo Shake
Glavni trg 20.00 OTVORITEV PRIREDITVE, skupina Victory, Nuša 

Derenda, Jasmin Stavros & Naranča

Petek, 13.7.
Trubarjevo nabrežje 10.00 Dribl turnir poulične košarke

18.00 Otroški živ žav
18.00 Ekshibicijska tekma v košarki med zvezdniki 

(Beno Udrih, Samo Kotnik …) in nastop 
košarkarske skupine Hip Hoopers

Parkirišče pri banki  17.30 etno prireditev LEPO JE RES NA DEŽELI
Orožnov trg 18.00 House party z DJ Dean Deen in zmagovalec 

resničnostnega showa BAR2 – EMIL 
19.00 PROMENADNI VRVEŽ PO ULICAH LAŠKEGA 

Graščinsko dvorišče 19.00 MAVRICA POLK IN VALČKOV z ansamblom Dori

Šotor pri Humu 19.00 ansambel Pepelnjak, predtekmovanje v pojedini 
laških pivskih klobas

Malo šolsko igrišče 19.00 ansambel Labirint, tekmovanje v pitju piva, 
striptiz show

Trubarjevo nabrežje 19.00 DJ party, Aki Rahimovski in band (ex Parni valjak) 
Hotel Savinja 20.00 DJ party, Duo Shake
Glavni trg 20.00 skupina Čuki, Rebeka Dremelj, Boštjan Konečnik

Sobota, 14.7.
Šolsko igrišče 9.00 Turnir v malem nogometu – Gašijev memorial
Trubarjevo nabrežje 11.00 Razstava starodobnih avtomobilov

18.00 Otroški živ žav
Parkirišče pri banki  17.30 etno prireditev LEPO JE RES NA DEŽELI
Orožnov trg 18.00 House party z DJ Dean Deen in zmagovalec 

resničnostnega showa BAR2 – EMIL  
19.00 PROMENDADNI VRVEŽ PO ULICAH LAŠKEGA

Graščinsko dvorišče 19.00 MAVRICA POLK IN VALČKOV z ansamblom 
Razpotnik

Malo šolsko igrišče 19.00 ansambel Labirint, tekmovanje v pitju piva, 
striptiz show

Šotor pri Humu 19.00 ansambel Pepelnjak, finale tekmovanja v 
pojedini laških pivskih klobas

Trubarjevo nabrežje 19.00 DJ party, 6 Pack Čukur, Robert Goter, Šank Rock
Hotel Savinja 20.00 DJ party, Duo Shake
Glavni trg 20.00 skupina Kingston, Žana, Eva Černe

22.00 VODNA SIMFONIJA Z BREŽIN REKE SAVINJE IN 
VELIČASTEN OGNJEMET z gradu Tabor 

Nedelja, 15.7.
Graščinsko dvorišče 10.00 OHCET PO STARI ŠEGI
Šotor pri Humu 11.00 ansambel Pepelnjak
Hotel Savinja 11.00 Duo Shake
Graščinsko dvorišče 14.00 MAVRICA POLK IN VALČKOV z ansamblom 

Mihelič
Malo šolsko igrišče 15.00 ansambel Labirint
Trubarjevo nabrežje 16.00 DJ party, skupina Mambo king's

17.00 PARADA PIVO IN CVETJE po ulicah Laškega
Glavni trg 18.00 ZAKLJUČNI KONCERT PIHALNIH GODB

RAZSTAVA CVETJA V PARKU PRI TIC-U, MALIGAN PARTY PRI KULTURNEM
CENTRU, KAMP V JAGOČAH, OSREDNJI PARKIRNI PROSTOR V JAGOČAH

J U N I J
torek, 19. junij 
- Center starejših – Hiša generacij: Izdelovanje rož iz nogavic (ob 9. uri)
- Zdravilišče Laško, Zlata dvorana: Predavanje Kaj se skriva v živilih (ob 20. uri)
sreda, 20. junij
- Center starejših – Hiša generacij: Pogovor o dejavnosti v Centru starejših –

Hiši generacij in zbiranje predlogov za nadaljnje delo –evalvacija dela
četrtek, 21. junij
- Zdravilišče Laško, Zlata dvorana: Predavanje Človek ne sme nikoli obupati,

upanje umira zadnje
sobota, 23. junij
- Rečica: Tradicionalni pohod po Rečiški planinski poti (ob 7. uri izpred

Sindikalnega doma v Hudi jami)
- Rečica: Turnir v odbojki na mivki in košarki
- Sedraž, pri Cerkvi Sv. Jedrt: Zaključni koncert MoPZ (ob 19.30 uri)
nedelja, 24. junij
- Pohod na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti: Kulturni center Laško –

Vrh nad Laškim – Voluška gora – Jurklošter (ob 4.45 uri)
- Jurklošter (pri kartuziji): Osrednja proslava ob dnevu državnosti – veteransko

srečanje z domicilnim srečanjem borcev Kozjanskega – slavnostni govornik
Janez Stanovnik, Godba na pihala Laško, MPZ Laško, MPZ Rimske Toplice –
Jurklošter, učenci OŠ Jurklošter (ob 10. uri)

- Dvorana Tri lilije: Zaključek mednarodne kiparske delavnice 
- Igrišče OŠ Sedraž: Praznovanje 75-letnice PGD Sedraž – razvitje novega

prapora s kulturnim programom, gasilska veselica z Ansamblom Vitezi
Celjski (ob 18. uri)

torek, 26. junij
- Zdravilišče Laško, Zlata dvorana: Predavanje Koliko težkih kovin lahko

uskladišči vaše telo (ob 20. uri)
četrtek, 28. junij 
- Center starejših – Hiša generacij: Izdelovanje rož iz krep papirja (ob 9. uri)
petek, 29. junij
- Center starejših – Hiša generacij: Literarni krožek (ob 9. uri)
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Začetek poletnih večerov na terasi –

Harmonikarski orkester KUD Vojnik
sobota, 30. junij
- Rečica: Osrednja prireditev ob krajevnem prazniku – otvoritev prenovljenega

Sindikalnega doma, podelitev krajevnih priznanj, Zagorski oktet, Ansambel
Pit mi dej, KUD Lipa Rečica, Ansambel Vigred

- Veteransko srečanje s pohodom na Svetino in piknik pri Karlu
- Center starejših – Hiša generacij: Šahovski turnir (ob 15. uri)
do konca junija
- Restavracija Vrelec: Razstava slik Vlada Geršaka st.
- Kulturni center Laško: Razstava slik laških likovnikov 

J U L I J
četrtek, 5. julij
- 5. športno konjeniški vikend v Jagočah: Ansambel Braneta Klavžarja,

Navihanke
petek, 6. julij
- 5. športno konjeniški vikend v Jagočah: Atomik Harmonik, Alojz Lah
sobota, 7. julij
- 5. športno konjeniški vikend v Jagočah: 

- Kolesarsko popotovanje po občini: Jagoče–Svetina –Šentrupert–Trobni   
Dol–Jurklošter–Rimske Toplice–Jagoče (Kolesarski klub Laško Olimp 2004)

- Tekma v mladinski kategoriji za pokal Slovenije (ob 15. uri)
- Natalija Verboten

nedelja, 8. julij
- 5. športno konjeniški vikend v Jagočah: Tekma v članski konkurenci (ob 15.

uri)
- Zavrate, Brunarica Pri knapu pod Babo: Srečanje rudarjev (ob 15. uri)
od srede, 11. julija do nedelje, 15. julij 
- P i v o   i n   c v e t j e
četrtek, 19. julij
- Cerkev Sv. Martina v Laškem: Imago Sloveniae – Deški zbor M. I. Glinka iz

St. Petersburga (ob 20. uri)
petek, 20. julij
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Večer ljudskih pesmi – Duet Kati in Tina (flavta

in citre)
nedelja, 22. julij
- Rečica: Pohod po poti spominov NOB
petek, 27. julij
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Gledališki večer – KUD Miklavž

(gledališka igra in skeči)
A V G U S T

petek, 3. avgust
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Večer orientalskih plesov (trebušni ples)
petek, 10. avgust
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Koncertni večer – Vokalna skupina Cvet
petek, 17. avgust
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Večer folklore – Folklorna skupina Stari

prijatelji iz Kompol
nedelja, 19. avgust
- Lovski dom na Šmohorju: Strelsko tekmovanje Horjak-Vezjakov memorial

(ob 8. uri)
četrtek, 23. avgust
- Grad Tabor Laško: Imago Sloveniae – Cesare Chiacchiaretta – harminka in

Giampaolo Bandini – kitara (ob 20. uri)
petek, 24. avgust
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Večer Tamburašev iz Cirkulan
sobota, 25. avgust
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Večer Tamburašev iz Cirkulan
nedelja, 26. avgust
- Vrh nad Laškim (Šentlenart): 22. prikaz starih šeg in delovnih opravil občine

Laško (ob 15. uri)
petek, 31. avgust
- Sončna terasa Zdravilišča Laško: Gledališka igra – Zadrega nad zadrego

S E P T E M B E R

sobota in nedelja, 1. in 2. september
- Graščinsko dvorišče Občine Laško: Državno prvenstvo v balvanskem

plezanju
sobota, 22. september
- Planinski dom na Šmohorju: Osrednja svečanost ob 80-letnici Planinskega

društva Laško
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