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Osnovni podatki o glasilu
Odgovorna urednica: 
Tanja Grabrijan
Pomočnica odgovorne urednice, oglasno 
trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor: 
Jasmina Štorman – glavna urednica, 
Klemen Grešak, Nika Košak, Miha 
Gartner, Tomaž Majcen
Izdajatelj: Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva: 
Laški bilten – Občina Laško, Mestna 
ulica 2, 3270 Laško
 tel. 03 7338 712, 
 faks 03 7338 740 
internet: www.lasko.si 
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Jasmina Štorman
Oblikovanje in grafična priprava:
Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18, 
4220 Škofja Loka
Tisk: Present, d. o. o.,
Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana
Naklada: 5.000 izvodov

Brezplačen izvod glasila prejme 
vsako gospodinjstvo v občini.
Glasilo je vpisano v razvid medijev 
Ministrstva RS za kulturo pod zap.  
št. 1191.

Fotografija na naslovnici:
Sabina Šmauc - Vrtec Laško na pohodu 
na Krištof

Drage bralke in bralci!

Težko pričakovani poletni dnevi so pred nami. S 
tem se končujejo seje občinskega sveta, ki so bile 
v novem mandatu precej burne. O tem, kako delo 
občinskega sveta ocenjujejo nekateri predstavniki 
svetniških skupin, si lahko preberete v našem gla-
silu. Seznanili se boste tudi z arbitražno odločbo v 
sporu med Občino Laško in podjetjem WTE iz Es-
sna ter Storitvenim podjetjem Laško, glede katere 

je dogovorjen dvomesečni moratorij. V tem času bodo glavni akterji posku-
šali najti rešitev, ki bi preprečila blokado občinskega proračuna. Problema-
tika, ki lahko zapečati usodo občine za nekaj let, bo nedvomno poskrbela 
za vroče poletje.

S težavami v preteklosti so se soočale tudi Rimske terme, ki so težak izziv 
premagale s slovesno otvoritvijo 27. maja. Po skoraj 20 letih so ponovno 
zasijale in med krajane Rimskih Toplic vnesle ponos in upanje, da se bosta 
kraju povrnila ugled in pravi turistični utrip. 

Turistično ponudbo naše občine bo v poletnih dneh popestrilo tudi do-
gajanje na kulturnem in športnem področju. Laško poletje bodo zazna-
movali razni pohodi, razstave, koncerti in festivali ter ustvarjalne delavnice. 
Želim vam, da bi v svojem kraju našli čim več zase in da bi se tudi doma 
prijetno počutili. Naj vas spremljajo prijazna beseda, iskren pogled in prisr-
čen nasmeh – bogastvo, ki ga vse premalo razdajamo. 

Tanja Grabrijan,
odgovorna urednica 

Naslednja številka izide 
16. avgusta 2011.

Prispevke in oglase je treba oddati do 
1. avgusta 2011 na e-naslov 

bilten@lasko.si.

Radijska oddaja  

Županova uRa

Župan Franc Zdolšek je gost na Ra-
diu Celje vsak prvi ponedeljek v me-
secu ob 14.15. Morebitna vprašanja 
za župana lahko pošljete na elektron-
ski naslov 

info@radiocelje.com. 

Ne zamudite naslednje oddaje, 
ki bo 4. julija 2011.

Vljudno Vas vabim na proslavo ob dnevu državnosti  
v petek, 17. junija 2011, ob 17.00, v Kulturni center Laško.

Kulturni program bodo pripravili učenci Osnovne šole  
Primoža Trubarja Laško. 

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja zlati učenec.
Slavnostni govornik bo g. Ivan Sivec, pisatelj, novinar,  

urednik in avtor besedil za glasbo.

Hkrati Vas vabim na slovesnost  
ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije 

v petek, 24. junija, ob 18.00, pred spomenik borcem za osamosvojitev  
Slovenije v Laškem.

       Župan Občine Laško
           Franc Zdolšek

Organizatorji:  
Občina Laško, STIK, JSKD OI Laško, OŠ Primoža Trubarja Laško

Vabilo na proslavo ob dnevu državnosti
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Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine La-
ško

o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH  

PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2011

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Laško podeljuje naslednja prizna-
nja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN:

je najvišje priznanje, ki ga lahko prej-
me posameznik. Občinski svet Občine 
Laško podeli naziv posamezniku za iz-
jemen prispevek na področju znano-
sti, umetnosti, gospodarstva, športa, 
človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki 
ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in 
prepoznavnosti občine v Republiki Slo-
veniji in tujini. 

b) GRB OBČINE LAŠKO:
– zlati grb Občine Laško podeli Občinski 

svet Občine Laško posamezniku ali sku-
pini ljudi za dolgoletne vrhunske do-
sežke ali uspehe ali za izjemno življenj-
sko delo na gospodarskem, kulturnem, 
znanstvenem, športnem, razvojnem, 
humanitarnem, izobraževalnem ali dru-
gem področju, hkrati pa so ti dosežki, 
uspehi ali življenjsko delo izjemnega 
pomena za razvoj, ugled in prepoznav-
nost Občine Laško v Republiki Sloveniji 
ali tujini. Zlati grb Občine Laško se pra-
viloma podeli posamezniku ob zaključ-
ku njegove kariere oziroma pomeni pri 
skupini ljudi doseganje celovite ter za-
ključene faze razvoja. 

– srebrni grb Občine Laško podeli Občin-
ski svet Občine Laško posamezniku ali 
skupini ljudi za daljši niz vrhunskih do-
sežkov ali uspehov na gospodarskem, 
kulturnem, znanstvenem, športnem, 
razvojnem, humanitarnem, izobraže-
valnem ali drugem področju, hkrati 
pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem 
časovnem obdobju pomen za razvoj, 
ugled in prepoznavnost Občine Laško v 
Republiki Sloveniji ali tujini. Srebrni grb 
Občine Laško se podeli praviloma po-
samezniku po zaključku daljšega obdo-
bja njegove kariere oziroma pomeni pri 
skupini ljudi doseganje potrjene faze 
razvoja. 

– bronasti grb Občine Laško podeli Ob-
činski svet Občine Laško posamezniku 
ali skupini ljudi za nadpovprečne do-
sežke ali za večkratne uspehe v krajšem 
časovnem obdobju na gospodarskem, 
kulturnem, znanstvenem, športnem, 

razvojnem, humanitarnem, izobraževal-
nem ali drugem področju. Bronasti grb 
je praviloma namenjen prejemnikom 
kot spodbuda za nadaljnje delo in do-
sežke. 

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

2. PREDLAGATELJI
Predloge za podelitve priznanj lahko po-
dajo posamezniki, skupine ljudi, gospodar-
ske družbe, zavodi, društva, organi lokalne 
skupnosti in druge organizacije. 

3. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti 
vloženi v pisni obliki in morajo vsebovati 
naslednje podatke:
– podatki o predlagatelju (ime in pri-

imek/naziv družbe, naslov, kontaktni 
podatki),

– vrsto priznanja, za katero se podaja 
predlog (naziv častni občan, zlati grb, 
srebrni grb ali bronasti grb),

– podatke o predlaganem kandidatu za 
priznanje (ime in priimek, naslov, kon-
taktni podatki),

– utemeljitev oz. obrazložitev predloga, 
ki mora biti jasna in konkretna s pou-
darkom na podrobnejšem opisu rezul-
tatov, dosežkov, uspehov ali dela kandi-
data, zaradi katerih se predlaga,

– listine, ki potrjujejo navedeno iz prej-
šnje alineje,

– datum predloga in podpis predlagate-
lja oz. žig in podpis zastopnika za prav-
ne osebe.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN 
NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Ob-
činski svet Laško, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna 
ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »za občin-
ska priznanja«, osebno ali po pošti, prav 
tako se lahko oddajo po elektronski pošti 
na naslov: obcinski.svet@lasko.si. Predlo-
gi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim 
polnim imenom ali nazivom predlagatelja 
na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo 
predlogov je do ponedeljka, 5. 9. 2011. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja bo obravnavala le tiste predlo-
ge, ki bodo podani v skladu z določili tega 
razpisa.

5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v junijski številki 
Laškega biltena, na spletni strani Občine 
Laško www.lasko.si, na oglasni deski v pro-
storih Občine Laško in na oglasnih deskah 
KS. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko zainteresirani prejmejo na 
Občini Laško, kontaktna oseba Tanja Gra-
brijan, tel. 03/7338 711 ali na e-naslov: ob-
cinski.svet@lasko.si.
Številka: 094-01/2011
Laško, 1. 6. 2011

Janko Cesar,
predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja

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

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  
PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA  

V LETU 2012

1.
Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski 
svet Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki 
v preteklem koledarskem letu doseže za-
ključeno dlje časa trajajočo celoto ustvar-
janja, uspehov ali dosežkov na kulturnem 
področju ali višjo obletnico delovanja na 
področju kulture in ima to njihovo delo po-
men ali za posledico dvigovanje ugleda in 
prepoznavnosti Občine Laško v Republiki 
Sloveniji ali v tujini.

Praviloma se podelijo tri priznanja Antona 
Aškerca na leto.

2.
Predlogi za podelitev priznanja Antona 
Aškerca morajo biti predloženi v pisni obli-
ki in morajo vsebovati:
• splošne podatke o predlagatelju,
• splošne podatke in predstavitev kan-

didata,
• utemeljitev predloga s podrobnejšim 

opisom rezultatov, dosežkov, uspehov 
ali dela kandidata, 

• listine, ki potrjujejo navedeno iz prej-
šnje alineje, 

• datum predloga in podpis predlagate-
lja; če gre za pravno osebo, pa žig in 
podpis zastopnika.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga 
za podelitev priznanja Antona Aškerca.

3.
Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v 
zaprti kuverti na naslov Občinski svet La-
ško, Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 
Laško, s pripisom »Predlog za priznanje 
Antona Aškerca v letu 2012« ali na elek-
tronski naslov: obcinski.svet@lasko.si.

Pisni predlogi se sprejemajo ves čas raz-
pisa, vendar najpozneje do petka, 18. 11. 
2011. 

Predlogi, ki bodo prispeli po poteku nave-
denega roka, ne bodo pravočasni in bodo 
neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo 
prejemniki, kot tudi vsi predlagatelji obve-
ščeni po odločitvi Občinskega sveta Laško.

Za vse morebitne dodatne informacije lah-
ko pokličete kontaktno osebo Jasno Ker-
melj na telefonsko številko: 03 733 87 20.

Številka: 430-21/2011
Datum: 27. 5. 2011

Janko Cesar,
predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja
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Občina Laško ponovno vabi zainteresirane ponudnike, da na spletnih straneh (http://www.lasko.si) in na oglasni deski 
spremljajo zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem, javne dražbe ter 

ZBIRANJA PONUDB ZA SKLENITEV
NEPOSREDNIH POGODB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN:

 
• Poslovno-stanovanjskega objekta Šmarjeta 8, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, za izhodiščno ceno 

190.539 EUR;
• stanovanjskega objekta Lokavec 5, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, za izhodiščno ceno 39.911 EUR; 
• delno komunalno opremljenega in nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 212/5, k. o. 1039 Rimske To-

plice, ki se nahaja na območju LN Belovo, z izhodiščno ceno 34.914 EUR. Cena ne vključuje 20 % DDV, ki ga plača 
kupec na podlagi izstavljenega računa;

• nezazidanega delno opremljenega stavbnega zemljišča parc. št. 1230/5, k. o. 1022 – Rečica, za izhodiščno 
cena 90.811 EUR. Cena ne vključuje 20 % DDV, ki ga plača kupec na podlagi izstavljenega računa. Komunalni 
prispevek, strošek izdelave pro-
jektne dokumentacije in izdaje 
gradbenega dovoljenja so zajeti 
v izhodiščni ceni nepremičnine; 

• sedmih stanovanj v Poslovno- 
stanovanjskem objektu na 
Aškerčevi cesti 4 v Rimskih 
Toplicah. Izhodiščne cene za 
nepremičnine, ki so predmet 
prodaje, znašajo brez vključene-
ga DDV 1.614 EUR/m2 stanova-
nja. 

Vse zainteresirane ponudnike za 
nakup nepremičnin obveščamo, da 
navedene izhodiščne cene nepremič-
nin veljajo do odprodaje nepremičnin, 
vendar najdlje do 1. avgusta 2011. 

Stanka Jošt

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 
Laško, skladno z določbami 48. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. list RS, št. 34/2011) v vlogi orga-
nizatorja Javnega zbiranja ponudb za 
oddajo tržnih najemnih stanovanj v 
najem obvešča zainteresirane ponu-
dnike, da je od 14. 6. 2011 dalje na 
spletni strani http://www.lasko.si/ in 
oglasni deski Občine Laško objavlje-
no Javno zbiranje ponudb za oddajo 
sedmih stanovanj v Poslovno-stano-
vanjskem objektu na Aškerčevi cesti 
4 v Rimskih Toplicah.

Besedilo javnega zbiranja je 
vključno z brezplačno razpisno do-
kumentacijo in tlorisi stanovanj za-
interesiranim ponudnikom od dne-
va objave javnega zbiranja do izteka 
prijavnega roka za oddajo ponudb za 
prvo oziroma drugo odpiranje dose-

gljivo tudi v Glavni pisarni Občine 
Laško in Uradu župana – Referatu za 
gospodarske zadeve. 

Ponudniki, ki želijo najeti stanovanje 
po pogojih zbiranja ponudb, morajo 
poslati pisno prijavo z dokazili pri-
poročeno po pošti na naslov Občina 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, z 
obvezno oznako na ovojnici »za javno 
zbiranje ponudb za oddajo tržnih 
najemnih stanovanj v najem«. Na za-
dnji strani ovojnice mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb za prvo 
odpiranje ponudb je od 1. 7. 2011 
do vključno 29. 7. 2011 (upošteva se 
datum poštnega žiga do vključno 29. 
7. 2011). Ponudbe bodo po preteku 
razpisnega roka komisijsko odprte 4. 8. 
2011.

Rok za oddajo ponudb za drugo 
odpiranje ponudb je od 8. 8. 2011 

do vključno 31. 8. 2011 (upošteva se 
datum poštnega žiga do vključno 31. 
8. 2011). Ponudbe bodo po preteku 
razpisnega roka komisijsko odprte 6. 9. 
2011. 

Nepopolnih ponudb in ponudb, 
prispelih izven razpisnih rokov, ko-
misija ne bo obravnavala. 

Aktualni seznam stanovanj, ki 
bodo ostala po prvem zbiranju na 
voljo za drugo zbiranje in odpiranje 
ponudb, bo objavljen na oglasni de-
ski in spletni strani Občine Laško.

Dodatne informacije in pojasnila 
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb za 
najem stanovanj ter ogledom stano-
vanj lahko interesenti dobijo na tel.: 03 
7338 700, 03 7338 712 ali e-naslo-
vu: obcina@lasko.si oziroma stanka.
jost@lasko.si. 

Namera za oddajo tržnih najemnih  
stanovanj v najem
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Občina Laško ponovno vabi za-
interesirane fizične osebe, ki so la-
stniki oziroma solastniki objektov 
na naslovih: Aškerčev trg, Cesta na 
Svetino 1, 3, 5 in 7, Kidričeva ulica 1, 
2, 4, 5, 5/a in 5/b, Mestna ulica, Oro-
žnov trg, Pod gradom 5 in 5/a, Sa-
vinjsko nabrežje 2, 4, 6 in 6/a, Stegen-
škova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a in 8, 
Trubarjevo nabrežje 1, 1/a in 1/b, 3, 5, 
7, 9 in 11, Trubarjeva ulica do vključ-
no hišne številke 31, brez hišnih šte-
vilk 26, 28 in 30 ter Valvasorjev trg, da 
najpozneje do 30. junija 2011 vlo-
žijo vlogo za dodelitev sredstev na 
Javni razpis za finančne spodbude 
za obnovo fasad v starem mestnem 
jedru Laškega JR - F 2011. 

Besedilo javnega razpisa z brez-
plačno razpisno dokumentacijo je 
zainteresiranim občanom od dneva 
objave do izteka prijavnega roka 
dosegljivo na spletni strani Občine 
Laško (www.lasko.si), v Glavni pi-
sarni Občine Laško in Uradu župa-
na – Referatu za gospodarske za-
deve, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

Dodatne informacije o razpisu 
lahko interesenti dobijo po telefonu 
03 7338 700 ali 03 7338 712 v po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. 
ure oziroma na spletnem naslovu la-
sko@lasko.si. 

Stanka Jošt 

Finančne spodbude za obnovo fasad  
v starem mestnem jedru Laškega

Tekmovanje za 
najbolj urejene vasi 
in objekte v Občini 
Laško v letu 2011

Občina Laško v okviru slovenske ak-
cije Moja dežela – lepa in gostoljubna 
v sodelovanju s Komunalo Laško, turi-
stičnimi društvi in krajevnimi skupnost-
mi organizira tekmovanje za najbolj 
urejene vasi in objekte v občini. 

Na občinski ravni bo potekalo tek- 
movanje za podelitev naslova najlep- 
ša(-i): 

1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija, 
4. javni objekt,
5. podjetje.

Priznanja in nagrade najboljšim zno-
traj kategorij vsako leto podeli župan 
Občine Laško na osrednji slovesnosti 
ob občinskem prazniku. Nagrajenci 
prejmejo darilne bone za nakup cvetja, 
in sicer za prvo mesto v vrednosti 200 
EUR, za drugo mesto v vrednosti 100 
EUR in za tretje mesto v vrednosti 50 
EUR.

Vabimo vas, da se tudi vi, drage ob-
čanke in občani, prijavite na tekmova-
nje, in morda bo prav vaša hiša, kme-
tija, vas izbrana kot najlepša in boste 
osvojili naslov najlepšega objekta v 
občini Laško. 

Prijava naj vsebuje ime in priimek 
prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, 
v kateri »tekmujete«. Prijave pošljite 
najkasneje do 1. 7. 2011 na naslov 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 La-
ško, ali na elektronski naslov obcina@
lasko.si.

Dodatne informacije o tekmovanju 
so na voljo na spletni strani www.lasko.
si in pri Edini Memić, tel. 03 7338 736, 
e-naslov: edina.memic@lasko.si. 

Edina Memić

Upravljavec vodotoka Nivo, d. d., je maja začel urejati 350-metrski odsek de-
sne brežine Savinje na območju Debra, ki so jo visoke vode skozi leta odnašale. 
Urejati pa bo pričel tudi vodotok reke Reke v Tevčah, saj drsenje brežine že 
vrsto let ogroža bližnja zemljišča, v nevarnosti pa so tudi stanovanjski objekti.

Nivo, d. d., pa bo po zagotovilih pristojnih z Agencije RS za okolje iz Celja 
v drugi polovici julija pričel izvajati interventna dela tudi na Savinji pri Rimski 
cesti. Tam bo povišal desnoobrežni nasip ob reki za 30 do 40 cm, s čimer bi 
bila območju blokovne poselitve zagotovljena poplavna varnost iz zdajšnje 
2–3-letne ogroženosti na 20-letne visoke vode. Investitor vseh omenjenih del 
je Ministrstvo za okolje in prostor, občina pa bo morala zagotoviti sredstva, da 
se rešijo in uredijo zaledne poplavne vode na območju Rimske ceste. Na UE 
Laško pa poteka izdaja gradbenega dovoljenja za prestavitev marijagraškega 
ovinka. 

Luka Picej

Urejanje vodotokov v občini Laško
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Občinska uprava

Ureditev 
infrastrukture  

v Marija Gradcu
Občina je začela pripravljati projek-

tno dokumentacijo za kanalizacijo v 
središču naselja Marija Gradec, istoča-
sno pa se bo projektiral tudi pločnik s 
kolesarsko stezo, javno razsvetljavo in 
ločeno kanalizacijo na odseku od na-
slova Lahomno 1 do Lahomno 15 vse 

ob državni cesti Laško–Šentrupert–
Šentjur. Projektno dokumentacijo bo 
pripravljalo podjetje VGP, d. o. o., iz Šo-
štanja.

Ureditev Pristave  
v Jurkloštru

Občinski svet je na marčevski seji 
sprejel odlok o podrobnem prostor-
skem načrtu za območje kartuzije, ki 
obsega dobrih 3,8 ha zemljišč in vklju-

čuje objekte kartuzije, šole z vrtcem, 
Pristave, stolpa, Hausa, pokopališča 
in drugih prostih površin. Kot nada-
ljevanje temu na Upravni enoti Laško 
poteka postopek za izdajo gradbene-
ga dovoljenja za ureditev mansardnih 
prostorov Pristave, ki bodo služili za 
delo Krajevne skupnosti Jurklošter, 
društev in vseh krajanov. Predvideva-
mo, da bomo z deli pričeli po prido-
bitvi gradbenega dovoljenja in izvedbi 
javnega naročanja. 

Luka Picej

1. aprila 2011 je začel veljati novi Za-
kon o cestah (ZCes-1), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na 
seji 20. decembra 2010 (Ur. list RS št. 
109/2010). Novi zakon se začne upora-
bljati 1. julija 2011. Določa in ureja sta-
tus in kategorizacijo javnih cest, eno-
tna pravila za gradnjo, upravljanje in 
vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje 
za uporabo nekategoriziranih cest, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet, 
zaradi zagotavljanja enakih pogojev 
za varen potek cestnega prometa na 
celotnem cestnem omrežju, obvezno 
gospodarsko javno službo za zago-
tavljanje stanja javnih cest za varen in 
neoviran promet, upravljanje, gradnjo, 
vzdrževanje in varstvo javnih cest ter 
prometa na njih.

Za lastnike parcel je zakon zanimiv 
zaradi spremenjenih postopkov ureja-
nja in spreminjanja mej za določitev 
meje ceste. Stranke v postopkih ure-
janja mej in postopkih spreminjanja 
mej za določitev meje ceste so lastniki 
parcel in upravljavec oziroma investitor 
ceste. Meja ceste se lahko določi na 
podlagi prostorskega akta občine, na 
podlagi načrta parcelacije iz sklepa o 
ugotovitvi javne koristi ali po zunanjem 
robu cestnega sveta. Meja ceste, ki po-
teka po delu meje parcele, se določi v 
postopkih urejanja mej, meja ceste, ki 
ne poteka po delu meje parcele, pa se 
določi v postopkih spreminjanja mej. 
Za označitev meje ceste ni potrebno 
soglasje lastnikov sosednjih parcel.

Prava novost je, da zakon predvideva 
parcelacije v pisarni. Parcelacije v pi-
sarni so možne, če se meja ceste določi 
na podlagi parcelacijskega akta. Potek 
meje ceste se določi na podlagi podat-
kov iz parcelacijskega akta. Stranke v 
postopku parcelacije v pisarni je treba 
predhodno seznaniti s potekom meje 
ceste v naravi, ni pa jih treba zaslišati 

in seznaniti z dejstvi pred izdajo odloč-
be o evidentiranju parcelacije v pisarni. 
Pritožba zoper odločbo o parcelaciji v 
pisarni ne zadrži evidentiranja te par-
celacije v zemljiškem katastru. V zemlji-
škem katastru se novi deli meje parcel, 
ki predstavlja mejo ceste, ne evidenti-
rajo kot urejeni deli meje parcel. Druga 
novost se nanaša na določitev meja 
ceste obstoječi cesti, ki ni evidenti-
rana v zemljiškem katastru, in se jo 
določi po zunanjem robu cestnega 
sveta (parcelacija na terenu). Mejo ce-
ste določi upravljavec ceste na terenu 
ob upoštevanju kriterijev za določitev 
cestnega sveta. Na mejno obravnavo, 
ki se izvede v postopku parcelacije na 
terenu, mora geodetsko podjetje po-
vabiti vse stranke postopka vsaj osem 
dni pred njeno izvedbo. Za stranke, ki 
se postopka parcelacije na terenu niso 
udeležile, mora geodetsko podjetje 
dokazati, da so bile pravilno vabljene. 
Dokazilo mora biti izkazano v elabora-
tu parcelacije. Nenavzočnost pravilno 
vabljenih strank ali njihovo nestrinjanje 
z določitvijo meje ceste po zunanjem 
robu cestnega sveta ne zadrži izda-
je odločbe o evidentiranju parcelacije 
v zemljiškem katastru. Strank ni treba 
zaslišati in jih seznaniti z dejstvi pred 
izdajo odločbe o evidentiranju parcela-
cije na terenu.

Novi zakon določa tudi nekatere pre-
povedi in obveznosti lastnikov nepre-
mičnin ob javni cesti ter tudi sankcije 
za kršitelje zakona. Tako je na primer 
prepovedano na cestno telo in v nje-
ga odvajati meteorne vode in odplake, 
po brežinah ceste spuščati kamenje, 
puščati živali brez nadzora, postavlja-
ti ograje, stebričke, žive meje, drevje, 
orati na razdalji manj kot štiri metre od 
roba cestnega sveta v pravokotni smeri 
na cesto ali manj kot en meter od roba 
cestnega sveta vzporedno s cesto. Za 

kršitelje tovrstnih predpisov je zagro-
žena kazen 1.000 EUR.

Lastniki nepremičnin ob javni ce-
sti morajo dopustiti vse posege, ki so 
nujno potrebni za nemoteno upora-
bo javne ceste (zlasti dostop do ce-
stnih objektov zaradi njihovega vzdr-
ževanja, gradnjo objektov in naprav 
za odvodnjavanje cestišča, postavitev 
prometne signalizacije in prometne 
opreme, odlaganje snega na njihovo 
zemljišče, če se jim s tem ne povzro-
ča škoda). V območju nivojskega kri-
žišča občinskih cest, križišča občinske 
ceste z železniško progo ali v območju 
cestnih priključkov na občinsko cesto 
ter na notranjih straneh cestnih krivin 
je prepovedano vzpostavljanje kakr-
šnekoli vegetacije ali postaviti objekte, 
naprave ali druge predmete, ki bi ovi-
rali preglednost cest. Za izvedbo zgoraj 
navedenih ukrepov se lahko lastninska 
pravica začasno ali trajno obremeni s 
služnostjo v javno korist. Če lastnik 
zemljišča ne dopusti zgoraj določenih 
posegov, je zagrožena globa 500 EUR.

V zakonu najdemo tudi nekaj določil 
v zvezi z nekategoriziranimi cestami. 
Na takšnih cestah, ki se uporabljajo za 
javni promet, mora biti promet urejen 
in označen v skladu s predpisi o jav-
nih cestah. Cesta mora biti vzdrževana 
tako, da jo lahko ob upoštevanju pro-
metnih pravil in vremenskih razmer 
varno uporabljajo vsi uporabniki cest, 
ki jim je namenjena. Določila ne veljajo 
za gozdne ceste ter za nekategorizira-
no cesto, ki jo lastnik uporablja izključ-
no za lastne potrebe – dovoz na takšno 
cesto mora biti drugim udeležencem 
v prometu prepovedan s predpisano 
prometno signalizacijo ali zaporni-
co. Gradnjo, vzdrževanje, označitev in 
uporabo gozdnih cest urejajo predpisi 
o gozdovih.

Uroš Trkaj

Novosti, ki jih prinaša Zakon o cestah
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6. redna seja
6. redna seja je bila 25. maja. 
Na področju okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti so bile sprejete spremem-

be in dopolnitve Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, 
oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, sklep 
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in 
padavinskih voda ter program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda za 
leto 2011. Svetniki so bili seznanjeni z arbitražno odločbo med Občino Laško ter WTE 
Wassertechnik GmbH Essen in Storitvenim podjetjem Laško, d. o. o., s katero je arbitra-
žni senat v celoti ugodil tožbenemu zahtevku koncesionarju WTE in družbi Storitveno 
podjetje Laško, d. o. o. 

Moratorij v sporu med Občino Laško in WTE
Občina Laško je pred desetimi leti s podjetjem WTE iz Essna in Storitvenim pod-

jetjem Laško sklenila koncesijsko pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja z 
napravami za čiščenje in izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
v Občini Laško. Ker koncesionar, tj. podjetje WTE, del v zvezi z izgradnjo kanaliza-
cijskega sistema ni dokončal, Občina Laško pa zaradi tega ni plačevala računov za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je med njima prišlo do spora. Stalna arbitraža 
pri GZS je konec aprila izdala odločbo, s katero je bilo Občini Laško naloženo plačilo 
1,1 mio evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vsem pričakovanjem navkljub in 
po presenečenju nad tako razsodbo se je o tej problematiki razpravljalo na redni seji 
občinskega sveta 25. maja, kjer je bilo med drugim dogovorjeno, da se v zvezi s tem 
proučijo vse možnosti za izhod iz nastale situacije. 

V duhu mirnega in sporazumnega reševanja nastale situacije je 1. junija prišlo do 
ločenega srečanja med občinsko upravo na čelu z županom Francem Zdolškom in 
predstavniki Pivovarne Laške na čelu s predsednikom uprave Dušanom Zorkom. Do-
govorjeno je bilo, da kot partnerji in solastniki čistilnih naprav s skupnimi močmi 
tvorno sodelujemo pri iskanju ustrezne rešitve. Istega dne je prišlo tudi do ločenega 
srečanja med občinsko upravo z županom Francem Zdolškom na čelu ter predstavni-
ki WTE in Storitvenega podjetja Laško na čelu z direktorjem Knustom. V okviru dogo-
vora s tega sestanka gre še posebej omeniti miren in spravljiv ton, s katerim smo se 
dogovorili za dvomesečno obdobje, za nekakšen moratorij nad izvajanjem odločitev, 
ki bi lahko nastalo situacijo še poslabšale. V tem obdobju se bodo predstavniki obeh 
strani večkrat sestali in poskušali poiskati rešitev, na osnovi katere bi se lahko ta go-
spodarska javna služba izvajala in obračunavala na način, ki bi bil sprejemljiv tako za 
Občino Laško in naše občane kot tudi za nasprotno stran.

Tomaž Novak

OBČINSKI SVET LAŠKO

Svetniki so se na majski seji seznanili tudi z Informacijo v zvezi z urejanjem parka 
Thermane Laško, d. d., med Kulturnim centrom in objektom zdravilišča ter za podpis 
pogodbe o skupnem urejanju parka pooblastili župana. Potrdili so načrte razvojnih 
programov za obnovo cest Lahomno–Reka–Doblatina (odsek Reka–Doblatina), Br-
stovnica–Laziše in Debro–Ladna raven–Senica. 

Občinski svet je potrdil spremembo cene socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu za leto 2011 ter sprejel spremembe Statuta Občine Laško in Odlok o ustano-
vitvi Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za 
zavode, društva in ostale pravne osebe. 

Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Laško je bila imenovana Vesna 
Vodišek Razboršek, za nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunale Laško pa 
Matjaž Centrih. Svetniki bodo vsako leto eno sejnino namenili v humanitarne namene, 
na čelu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa še vedno ostaja Jan-
ko Cesar, saj ni bil sprejet sklep za njegovo razrešitev, ki so jo predlagali nekateri sve-
tniki. Župan je občinski svet seznanil o pričetku poklicnega opravljanja svoje funkcije. 

7. redna seja
Naslednja seja občinskega sveta bo 22. junija. Poleg informacije o moratoriju z WTE 

bodo na dnevnem redu junijske seje še rebalans proračuna Občine Laško za leto 2011, 
predlog proračuna Občine za leti 2012 in 2013 (1. obravnava), Odlok o izvajanju ob-
vezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Laško (1. obravnava), Odlok o javnih vodovodih v Občini Laško (1. obravnava), 
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v Občini Laško 
(1. obravnava), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvah 
pogojev Občine Laško (skrajšan postopek) in Odlok o celostni ureditvi tematskih po-
hodnih poti na območju Občine Laško.

Sejno gradivo je dostopno na občinski spletni strani www.lasko.si, kjer si lahko 
ogledate tudi posnetke dosedanjih sej. 

Tanja Grabrijan

Občinske svetnike smo vpra-
šali, kako ocenjujejo delo ob-
činskega sveta v prvih šestih 
mesecih svojega mandata.

Jože Kotnik, DeSUS: Kot občinski 
svetnik stranke DeSUS pozitivno oce-
njujem delo občinskega sveta v prvih 
šestih mesecih mandata 2010–2014. 
Enako mnenje ima tudi naša svetniška 
skupina, ki jo sestavljamo trije svetniki. 
Sej občinskega sveta se redno udele-
žujemo. Z gradivom za sejo se vedno 
seznanimo, da se lahko pripravimo na 
naše pripombe in odločitve pri glaso-
vanju. Moti me, če se kdo od svetni-
kov ali svetnic vključi v razpravo, pa se 
ugotovi, da ni seznanjen z gradivom 
ali da razpravlja mimo aktualne teme. 
Seje občinskega sveta se mi zdijo pre-
dolge, saj je 6. seja trajala kar pet ur 
brez odmora. Svetniki stranke DeSUS 
glasujemo enotno le o zadevah, ki so 
vsebinsko skladne s programom naše 
stranke, sicer pa glasujemo tudi raz-
lično po lastni presoji in vesti v posa-
meznih zadevah. Menim, da občinska 
uprava kvalitetno pripravlja gradivo za 
seje. Župan g. Franc Zdolšek je naklo-
njen reševanju problematike starejših 
in invalidov. Tudi svetnice in svetniki si 
prizadevamo za napredek Občine La-
ško in boljše življenjske razmere obča-
nov. Tisti, ki spremljajo seje občinske-
ga sveta, imajo morda vtis, da gre za 
strankarski boj in medsebojne prepire, 
pa v bistvu ni čisto tako. Razprave so 
večkrat burne in predolge, ocenjujem 
pa, da se program dela občinskega 
sveta za leto 2011 vsebinsko uresniču-
je. Smo pa svetniki stranke DeSUS zelo 
zaskrbljeni glede arbitražne odločitve 
spora o čistilni napravi v Modriču med 
Občino Laško in WTE Wassertechnik 
GmbH Essen ter Storitvenim podjetjem 
Laško, d. o. o. Upamo, da bo spor po 
sodni poti rešen v korist Občine Laško, 
sicer nas čakajo težki časi.
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Andrej Medved, MMOL: Svetni-
ki svetniške skupine MMOL delo ob-
činskega sveta v prvih šestih mesecih 
ocenjujemo kot zadovoljivo. V samem 
začetku so se poznale stroge strankar-
ske ambicije pri nekaterih svetnikih, kar 
je prišlo do izraza pri samem poteku 
občinskih sej, saj je povzročalo delitev 
svetnikov na »naše« in »njihove«. Me-
nim pa, da je počasi prevladal razum, 
da se svetniki ne delimo več na politič-
no pripadnost, ampak da je ključna na-
loga svetnikov, da se skupaj zavzema-
mo za razvoj naše občine. Veseli nas, da 
se je končno začela pospešena sanacija 
plazov po vsej občini Laško, ki je nujno 
potrebna za varnost občanov. Za nas 
je bistveno, da Občina Laško čim prej 
izvede projekte za izboljšanje oskrbe 
s pitno vodo, zlasti dolgo pričakovana 
vodovoda na območju med Rimskimi 
Toplicami in Radobljami ter v Rečici. 
Bistveno je, da občina še letos izvede 
zastavljene projekte in pripravi nove 
projekte za prihodnost. Občinska upra-
va naj se osredotoči na tisto, kar zmo-
re in kar lahko naredi v okviru svojih 
pristojnosti. Pričakujemo, da bo kriza 
v Sloveniji vplivala tudi na našo lokal-
no skupnost in da bo pritok državnega 
denarja v prihodnosti manjši, zato bo 
enotnost svetnikov še pomembnejša.

Jože Senica, NSi: Nova Slovenija 
ima v Občinskem svetu Laško dva sve-
tnika, poleg mene je to še mag. Roman 
Tušek. Oba se trudiva, da konstruk-

Srečko Lesjak, SDS: V svetniški sku-
pini SDS sta v Občinskem svetu Laško 
poleg mene še Danijela Zupan in Ale-
ksander Sabolčki. Vsi trije smo bili na 
zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni prvič, 
pri čemer smo prejeli največje skupno 
število glasov v zgodovini OO SDS La-
ško in le dva glasova sta nam zmanjka-
la za izvolitev še četrtega svetnika. Kaj 
kmalu smo namreč spoznali, kako po-
memben bi lahko bil ta glas za delova-
nje »opozicije«, saj sedaj pri odločitvah 
občinskega sveta pretehtata glasova 
svetnikov, ki sta zaposlena na delovnih 
mestih, ki se jih kadruje na predlog žu-
pana. Tako po osmini mandata ugota-
vljamo, da imamo pri tematiki, ki nima 
strogo strankarskega pomena, precej 
podobna stališča kot DeSUS in SD, 
čeprav ne gre za nobeno neformalno 
opozicijo ali medsebojna dogovarjanja. 
V takšnih razmerah so preglasovanja 
običajna praksa, pa naj gre za kadrova-
nja v okviru občinskega sveta ali pa za 
pomembne občinske odločitve. Pri tem 
moram izpostaviti, da se na vse točke 
dnevnega reda intenzivno ter natanč-

Marjeta Ocvirk, SD: V naši svetniški 
skupini sva v tem mandatu dva nova 
člana. Na delo v občinskem svetu se 
šele privajava, zato njegovo delo tež-
ko realno ocenjujeva. Ocenjujem pa, 
da je bilo sodelovanje med svetniki 

tivno sodelujeva pri obravnavi delov-
nega gradiva in potrjevanju sklepov 
posameznih delovnih točk. Prva polo-
vica leta je bila zame dokaj zahtevna, 
saj me je čakalo ogromno dela zaradi 
plazov, ki so se konec lanskega leta 
sprožili in prekinili prometnice v naši 
občini. Kot poveljnik civilne zaščite in 
reševanja sem se osebno angažiral pri 
odpravljanju posledic in ocenjujem, 
da je bila Občina Laško dokaj uspešna 
pri izvajanju sanacijskih del. Seveda 
pa nam ostaneta še dva najzahtevnej-
ša (Majland in Trnov hrib), za katera je 
pripravljena vsa potrebna projektna 
dokumentacija. Tu pričakujemo tudi 
finančno pomoč države, saj so prora-
čunska sredstva že izčrpana.

Če pa se vrnem na delovanje občin-
skega sveta, menim, da sledimo zada-
nim nalogam in ciljem. Seveda je bilo v 
tem času kar nekaj vročih debat in raz-
prav pri imenovanju novega direktorja 
Komunale Laško in začasni ukinitvi po-
družnične šole Reka. Duhove je burila 
tudi ustanovitev JZ Sedmica, vendar je 
treba povedati, da so bili vsi ti sklepi 
na koncu z veliko večino tudi sprejeti. 
Zadnja seja pa mi bo ostala v spomi-
nu predvsem po debati, ki se je razvila 
okoli arbitražne odločbe med Občino 
Laško in WTE. Problem se vleče iz leta 
2001, ko je bila podpisana koncesijska 
pogodba o izgradnji čistilne naprave in 
kanalizacijskega omrežja v naši občini. 
Menim, da je bil podpis škodljiv pred-
vsem za nas občane, ki bomo morali 
plačevati drago čiščenje fekalij. Svetni-
ka Nove Slovenije upava in verjame-
va, da se bodo vsi ti problemi končali 
predvsem v dobro naših občanov. 

Nova Slovenija je na eni od sej pre-
dlagala, da se vsi člani OS odpovemo 
znesku ene sejnine in jo namenimo v 
humanitarne namene.
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dobro. Vsi štirje svetniki sodelujemo 
v občinskih odborih, kar nam omogo-
ča, da lažje uveljavimo svoje predlo-
ge. Kot članica Sveta zavoda Osnovne 
šole Primoža Trubarja sem lahko sve-
tnike seznanila s stališči Sveta zavoda. 
Trenutno predstavlja velik problem 
premajhen vpis učencev na novi šoli 
v Šentrupertu. Učenci iz Šentruperta 
in okolice se namreč vpisujejo na OŠ v 
Šentjurju. Opozorila sem tudi na zane-
marjeno okolico v Jagočah (polomlje-
na mostička in zasut zalivček, ki to ni 
več). Naša svetniška skupina je občin-
skemu svetu prenesla tudi pripombe 
in vprašanja naših občanov, na katere 
smo dobili tudi odgovore. Trenutno mi 
največ težav predstavlja velika količi-
na gradiva za posamezno sejo. Ker se 
v delo svetnice šele uvajam, so zame 
gospodarske zadeve še dokaj neznano 
področje, zato porabim veliko časa, da 
se seznanim s tem gradivom.
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no pripravimo in odločamo »brez dlake 
na jeziku«, kar bi osebno izvajal enako, 
tudi če bi bili v koaliciji, saj gre vendar-
le za problematiko vseh občanov in ne 
zgolj posamezne stranke. Pri doseda-
njih odločitvah smo tako podprli vse 
predloge, za katere smo menili, da so 
v dobrobit razvoju in napredku občine, 
odločno pa smo nasprotovali spornim 
predlogom, med katerimi izstopajo: 
povišanje vrednosti točke za odmero 
NUSZ za leto 2011; postopek imeno-
vanja članov sveta centra STIK Laško 
in nadzornega sveta JP Komunale La-
ško; postopek kadrovanja direktorja JP 
Komunale Laško; podelitev pooblastila 
županu Občine Laško za potrjevanje 
investicijske dokumentacije, kar bi mo-
ral potrjevati občinski svet; postopek v 
zvezi z neplačevanjem obveznosti in ar-
bitražnim oz. sodnim postopkom med 
Občino Laško ter WTE Wassertechnik 
GmbH Essen in Storitvenim podjetjem 
Laško, d. o. o.; Odlok o ustanovitvi jav-
nega zavoda Sedmica Laško.

Marjan Salobir, LDS: Najmanjša 
svetniška skupina v občinskem svetu, v 
katero sva bila izvoljena dva svetnika, 
deluje konstruktivno, sicer skladno z 
načeli liberalizma, a predano in dobro-
namerno. Strankarska disciplina nama 
je tuja in na lokalni ravni ne bo prišla do 
izraza. Podpirava dobre projekte in ra-
cionalne odločitve ter delujeva po svo-
ji najboljši vesti in presoji, v dobrobit 
vseh občank in občanov Občine Laško. 
Preteklo polletno obdobje tega man-
data lahko oceniva kot uspešno, saj so 
bile obravnavane in tudi skoraj v celoti 
realizirane vse zastavljene naloge. Delo 
je teklo nemoteno in brez posebnih 
težav, kljub temu, da je bilo izvoljenih 
kar nekaj novih svetnikov. Razprave so 
bile glede na začetno obdobje manda-
ta sorazmerno pestre, pretežno kon-
struktivne, seveda včasih tudi nekoliko 
strankarsko obarvane, kar je draž de-
mokracije. Z najinim prispevkom v tem 
obdobju sva lahko zadovoljna, kot tudi 
na splošno z delom občinskega sveta.         

Matjaž Centrih, SLS: Ocenjevati je 
vedno lažje, kot narediti. Delo občin-
skega sveta bi po polovici leta ocenil 
kot dobro, kljub temu, da bi lahko bilo 
boljše. Boljše v smislu enotnosti nasto-
pa za dobro občanov Občine Laško, ne 
dobro za posameznika ali posamezne 
strankarske skupine. Občinski svet je 
neke vrste arbitraža občini pri odloči-
tvah in tako mora tudi delovati. V teh 
slabih sedmih mesecih smo sprejeli 
precej odločitev, ki bodo imele sre-
dnje- in dolgoročne posledice, zato bi 
o narejenem težko komentiral. Pred-
vsem si želim, da bi se vsak svetnik za-
vedal pomembnosti teh odločitev in ne 
pomembnosti položaja, ki odločitvam 
pritiče. Prav tako je pomembno nositi 
odgovornost za svoje odločitve, česar 
se premalokrat zavedamo. Jaz osebno 
dajem poudarek tudi na tesno sodelo-
vanje z lokalnimi skupnostmi. Potrebe, 
zahteve in želje nastajajo prav v krajev-
nih skupnostih in upam, da niso presli-
šane. Občinski svet ima močno vlogo 
pri podajanju tega občini in prav je, da 
se tovrstne zadeve obravnavajo tran-
sparentno, pošteno in učinkovito. 

Prvič sem v tej vlogi in priznam, da 
si nisem čisto tako predstavljal resnega 
občinskega aparata, ki odloča o uso-
di občine in njenih občanov. Vsa leta 
zaposlitve sem v gospodarstvu, kjer 
večina zadev steče hitreje in učinkovi-
teje. To je mogoče glavni razlog, da si 
določene korake pri sprejemanju od-
ločitev predstavljam bolj enostavno. 
Občinski svet in občinska uprava pa že 
zaradi zakonodaje določenih odločitev 
ne moreta sprejeti čez noč in »na prst«, 
ampak v skladu s predpisanimi postop-
ki in ureditvijo subjektov, ki sodelujejo. 
Po dobri polovici leta z veseljem ugo-
tavljam, da sem član občinskega sveta 
občine, ki ima skrb za svoje krajane, ki 
dela dobro zanje, na žalost pa z ome-
jenimi, vnaprej predvidenimi sredstvi. 
Vsekakor bomo z dobrim delom nada-
ljevali še vnaprej ter se trudili za obe-
tajočo in prijetno skupno prihodnost 
NAŠE občine.

Biometrična dovoljenja  
za prebivanje

Skladno z veljavno evropsko zako-
nodajo o enotni obliki dovoljenja za 
prebivanje za državljane tretjih držav je 
Republika Slovenija zagotovila izdajo 
dovoljenja za prebivanje z vključenimi 
biometričnimi identifikatorji. Upravne 
enote v Republiki Sloveniji so 18. maja 
2011 tujcem, ki niso državljani držav 
članic Evropske unije oz. pridruženih 
članic (tako imenovanim državljanom 
tretjih držav), pričele izdajati dovoljenje 
za prebivanje v obliki samostojne listine 
– polikarbonatne kartice. 

Vsa dovoljenja za začasno prebiva-
nje, ki so bila izdana do 18. maja 2011, 
ostanejo v veljavi do izteka. Dovoljenje 
za stalno prebivanje pa so tujci, drža-
vljani tretjih držav, dolžni zamenjati za 
biometrično dovoljenje v roku dveh 
let, to je do 18. maja 2013. 

Pogoji za izdajo posamezne vrste do-
voljenja za začasno prebivanje ostanejo 
isti. Dodatno mora tujec, ki je dopolnil 
6 let, k prošnji za izdajo oz. podaljšanje 
dovoljenja za prebivanje dati dva prstna 
odtisa in fotografijo, ki kaže pravo po-
dobo tujca (velikost 3,5 x 4,5 cm). Spre-
menjen je tudi način izdelave dovoljenja 
za prebivanje, ki ga izdeluje pooblašče-
no podjetje Cetis, d. d., Celje, ki si pri-
držuje pravico do 10-dnevnega roka za 
izdelavo dovoljenja. 

Vsem tujcem in delodajalcem svetuje-
mo, da pravočasno vlagajo prošnje za iz-
dajo dovoljenj za prebivanje, saj priorite-
tna izdelava dovoljenja ni mogoča. Več 
informacij (ki so zapisane v šestih jezikih) 
lahko tujci pridobijo na spletnih straneh 
za tujce www.infotujci.si.

Mojca Podkoritnik

Podaljšanje veljavnosti 
oziroma zamenjava 

orožnih listov  
za lov in šport

V letu 2011 poteče veljavnost orožnih 
listov za lov in šport, ki so bili izdani leta 
2001 na podlagi Zakona o orožju (Ur. l. 
RS, št. 61/2000). 10. člen Pravilnika za 
izvajanje zakona o orožju (Ur. l. RS št. 
40/05, 82/07 in 63/10) določa, da se 
po preteku veljavnosti ob izpolnjevanju 

UPRAVNA 
ENOTA LAŠKO
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zakonskih pogojev izda nov orožni list. 
Imetnik, ki želi podaljšati veljavnost oro-
žnega lista za lov ali šport za naslednjih 
dvajset let, mora vložiti vlogo za podalj-
šanje orožnega lista pri upravni enoti v 
Laškem ali na Krajevnem uradu Radeče. 
Ob vlogi je treba: priložiti osebno foto-
grafijo za dokumente (ne starejšo od 6 
mesecev) in plačati nov obrazec in ta-
kso po tar. št. 1 in 17.1/e ZUT v skupnem 
znesku 40,22 EUR.

Po opravljenih preverjanjih za more-
bitne zadržke javnega reda in zaneslji-
vosti bo upravičencu izdan nov orožni 
list. Upravni postopek izdaje novega 
orožnega lista traja okvirno 14 dni, zato 
strankam svetujemo, da vloge vložijo 
pravočasno, torej vsaj 14 dni pred pote-
kom veljavnosti starega orožnega lista. 
Če imetnik ne bo podaljšal veljavnosti 
orožnega lista, mu po tretjem odstavku 
11. člena Zakona o orožju orožni list po 
preteku veljavnosti dovoljuje samo po-
sest orožja brez pravice nošenja in pre-
našanja.

Jožef Kapel
 

Novosti s področja 
registracije vozil in 
vozniških dovoljenj

S 1. julijem 2011 se pričnejo upora-
bljati štirje zakoni (Zakon o voznikih, Za-
kon o motornih vozilih, Zakon o pravilih 
cestnega prometa in Zakon o cestah), ki 
bodo nadomestili sedanji Zakon o var-
nosti cestnega prometa. Najpomemb-
nejše novosti so:
• Zakon dovoljuje, da sme oseba, ki je 

starejša od 16 let, voziti avtomobil v 
spremstvu spremljevalca, ko se uspo-
sobi v šoli vožnje in po končanem 
usposabljanju opravi teoretični del 
vozniškega izpita pred izpitno komisi-
jo izpitnega centra.

• Ukinja se vožnja odličnosti kot del 
dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov.

• Možnost izbrisa štirih kazenskih točk 
enkrat v treh letih, če se imetnik ve-
ljavnega vozniškega dovoljenja pro-
stovoljno udeleži programa usposa-
bljanja za varno vožnjo, zdravstvenega 
pregleda s svetovanjem ali rehabilita-
cijskega programa.

• Spreminjajo se pogoji glede ponov-
ne pridobitve vozniškega dovoljenja 
po izrečeni sankciji prenehanja ve-
ljavnosti vozniškega dovoljenja (po-
leg ponovnega opravljanja vozniške-
ga izpita se mora oseba udeležiti tudi 
programa usposabljanja, ki je predpi-
san za voznike storilce prekrškov, ali 
rehabilitacijskega programa).

• Osebi, ki ima veljavno vozniško do-

voljenje za B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, 
D1E, D in DE najmanj šest mesecev, 
se lahko izda vozniško dovoljenje za 
kategorijo F, če je uspešno opravila 
tečaj o varnem delu s traktorjem in 
traktorskimi priključki.

• Pomembna novost je ponovna uved-
ba obvezne odjave vozila pri vsaki 
spremembi lastništva registriranega 
vozila.

• Lastnik odjavljenega vozila mora vsa-
ko spremembo v zvezi z vozilom v 15 
dneh sporočiti registracijski organiza-
ciji.

• Zakon ukinja overitve podpisov fizič-
nih oseb ob spremembi lastništva vo-
zila. Namesto tega se uvaja le ugoto-
vitev identitete fizičnih oseb (kupca 
in prodajalca).

• Pogoj za registracijo vozil za javni 
prevoz potnikov je tudi dokazilo o 
zavarovanju potnikov.

• Brez dokazila o lastništvu se lahko re-
gistrira starodobnik, traktor in traktor-
ski priklopnik, če je bil na ozemlju RS 
pred 1. majem 2004, ter bivalni priklo-
pnik, izdelan pred 1. januarjem 1998, 
če lastništvo ni sporno (posebni ugo-
tovitveni postopek). 

• Ukinja se posebni ugotovitveni po-
stopek za registracijo koles z motor-
jem brez dokazila o lastništvu.

• Oseba, ki nima vozniškega dovoljenja 
oz. veljavnega vozniškega dovoljenja 
za tisto vrsto vozila, ki ga želi registri-
rati, s pisnim soglasjem določi upo-
rabnika. Uporabnik mora imeti veljav-
no vozniško dovoljenje za kategorijo 
vozila, ki se registrira (to ne velja za 
pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike).

• Zakon izenačuje pogoje za opravlja-
nje tehničnih pregledov za vsa tovor-
na vozila, torej bodo tudi lahka tovor-
na vozila (do 3.500 kg) morala opraviti 
prvi tehnični pregled po enem letu od 
registracije in nato vsako leto.

• Uvaja se nadzor nad traktorji za iz-
vajanje kmetijskih in gozdarskih del 
tudi zunaj cestnega prometa (obve-
zna varnostna kabina, lok …). S tem 
zakonom so dana pooblastila policiji, 
kmetijskim inšpektorjem in inšpektor-
jem za delo za nadzor teh vozil tudi 
zunaj javnih cest. 
Do konca leta 2011 bo podjetje 

Karbon, d.o.o., brezplačno prevzema-
lo odslužena vozila. Vsi, ki razpolagate 
z odsluženimi vozili in jih želite odda-
ti v brezplačno ekološko razgradnjo, 
se dogovorite za odvoz na tel. št. 041 
690 957 ali po elektronski pošti peter.
sever@karbon.si. Ob predaji odslužene-
ga vozila zadnji lastnik prejme potrdilo 
o razgradnji. 

Mojca Jančič

Izdaja izpiskov  
iz zemljiške knjige

Na podlagi novele Zakona o zemljiški 
knjigi je od 1. maja dalje vsem uporab-
nikom omogočena brezplačna pridobi-
tev rednih ali zgodovinskih zemljiško-
knjižnih izpiskov tako, da se prijavijo kot 
registrirani uporabniki na spletni naslov 
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo. 
Zemljiškoknjižne izpiske še vedno izda-
jajo tudi upravne enote, vendar je izpis 
mogoč le za vsako nepremičnino (par-
celo) posebej, saj so bili zemljiškoknjižni 
vložki z novelo zakona ukinjeni. 

Zaradi boljše dostopnosti do podat-
kov zemljiške knjige bo potreb po izdaji 
overjenih izpiskov manj, če pa stran-
ka vendarle tak izpis iz informatizirane 
zemljiške knjige želi ali potrebuje, ga 
je mogoče dobiti v sprejemni pisarni 
Upravne enote Laško.

Cvetka Podlesnik
 

Novi zakon  
o osebni izkaznici

28. maja 2011 je začel veljati novi 
Zakon o osebni izkaznici (Ur. l. RS, št. 
35/2011). Bistveni novosti novega zako-
na sta:
- državljanu po dopolnjenem 70. letu 

starosti se osebna izkaznica izda s 
trajno veljavnostjo in ne več z veljav-
nostjo 10 let kot do sedaj;

- možnost uporabe fotografije, ki je 
že bila predložena ob prejšnji vlogi 
za izdajo osebne izkaznice, ob vlogi 
za izdajo potne listine ali ob vlogi za 
izdajo vozniškega dovoljenja, in sicer 
s prevzemom neposredno iz evidenc 
teh listin, seveda v primeru, da je foto-
grafija ustrezna.

Preverite veljavnost  
vaših potovalnih 

dokumentov

Približuje se čas dopustov in počitnic 
ter morebitnih potovanj v tujino, za kar 
je treba imeti veljavno osebno izkaznico 
ali potno listino, zato vas želimo spo-
mniti, da preverite veljavnost osebnih 
izkaznic in potnih listin ter pravočasno 
vložite vlogo za nov dokument. Vlogo 
za izdajo osebne izkaznice ali potne li-
stine lahko vložite na katerikoli upravni 
enoti ali krajevnem uradu v Republiki 
Sloveniji.

Darja Kuclar
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KS REČICA
Rečica praznuje

Prišlo bo poletno vreme, sonči žarki bodo ogreli naša po-
lja, travniki so že deloma pokošeni in v utripu pričakovanja je 
tudi naša krajevna skupnost, saj bomo 2. julija praznovali svoj 
krajevni praznik. Kot vsako leto smo tudi letos skupaj s posa-
meznimi društvi pripravili kar nekaj prireditev. Pričnemo v so-
boto, 18. junija, na športnem prostoru v Hudi Jami, kjer bodo 
člani Športnega društva Rečica ob 9. uri pripravili Športno so-
boto v Rečici. Na sporedu bodo turnirji v odbojki na mivki, 
nogometni turnir na travi in ob 19. uri pristanek padalcev in 
nogometni spektakel med ekipama Rečice in Debra ter tek-
movanje Rečičan krpan 2011. V soboto, 25. junija, bo tradici-
onalni pohod po Rečiški krožni poti v organizaciji Planinskega 
društva Laško, ki se bo začel ob 7. uri pri sindikalnem domu 
v Hudi Jami. Osrednja prireditev pa bo v nedeljo, 3. julija. Ob 
10.30 bo slavnostna maša v cerkvi Antona Martina Slomška 
v Zgornji Rečici, ki jo bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipov-
šek, sledila bosta blagoslovitev in otvoritev žalnice. Ob 15. uri 
se bo pričela osrednja prireditev na Zavrtih pri brunarici Pri 
knapu, kjer bomo obeležili praznik rudarjev, izvedli krajši kul-
turni program, v katerem bodo sodelovali ljudski pevci iz Šen-
truperta, za glasbo pa bo poskrbel ansambel Dejana Kušerja. 
Člani PGD Rečica bodo prevzeli novo gasilsko vozilo, podelje-
na pa bodo tudi krajevna priznanja. Zlati znak KS Rečica bodo 
prejeli: Peter Ulaga, Andrej Mavri in Romana Jakopič, srebrni 
znak pa: Marija Jelenko in Albert Starc. Dobitnikom priznanj 
iskrene čestitke. Slavnostni govornik bo predsednik Desusa g. 
Karl Erjavec.

Med aktivnostmi, ki smo jih izvajali, pa omenimo izvedbo 
javnega razpisa za košnjo brežin, sodelovanje med Občino 
Laško in podjetjem Adriaplin iz Ljubljane, ki želi izvesti plinifi-
kacijo individualnih stanovanjskih hiš in poslovnih objektov v 
Spodnji Rečici do hišne št. 86. Vsi, ki bi želeli dobiti dodatne 
informacije, se prosim obrnite na Adriaplin oz. Alojzija Babiča 
(01 234 21 00). V zaključni fazi smo pri pridobivanju služno-
stnih pogodb za izgradnjo vodovoda Zgornja Rečica. Zaradi 
izjemnega števila vpisanih otrok v vrtec Debro bo v letošnjem 
letu na novo odprt vrtec v Rečici kot mešani oddelek. Svet KS 
Rečica pa je sprejel soglasni predlog, da pri občinskem vod-
stvu poskušamo pridobiti soglasje in hkrati umestitev progra-
ma obnove šole v Rečici, o čemer smo se že začeli pogovar-
jati. Ponovno smo zaprosili Ministrstvo za okolje, Oddelek za 
vode v Celju, da pričnejo obnavljati strugo potoka Rečica, za 
kar pa še nismo prejeli odgovora. Vlogi smo dodali slikovno 
gradivo, ki kaže na nujnost obnove. Občina Laško je v končni 
fazi ureditve vaškega jedra v Zgornji Rečici pri pridobivanju 
zemljišč, vsem lastnikom pa se v imenu KS iskreno zahvaljuje-
mo za tvorno sodelovanje. Na koncu bi se zahvalil še Občini 
Laško, g. Ivanu Škrničkiju in Branku Goluhu za vso pomoč pri 

izgradnji in dokončanju žalnice v Rečici. Ob prazniku KS Reči-
ca pa iskrene čestitke vsem krajanom in naj vas naše prireditve 
zvabijo na obisk, saj so namenjene vam kot mala zahvala za 
vaš prispevek k razvoju naše krajevne skupnosti. Srečno!

Predsednik KS Rečica
Matjaž Pikl 

KS Rečica vljudno vabi na prireditve 
ob krajevnem prazniku, in sicer:

Sobota, 18. junij 2011

Sobota, 25. junij 2011

Nedelja, 3. julij 2011

Športno društvo Rečica organizira turnir v odbojki na mivki s pričetkom 
ob 9. uri in turnir v nogometu na travi s pričetkom ob 10. uri. Revialna 
tekma Rečica – Debro bo ob 19. uri, sledita pristanek padalcev in 
tekmovanje v izboru Rečičan krpan 2011.

Tradicionalni pohod po Rečiški krožni poti s pričetkom ob 7. uri izpred 
sindikalnega doma v Hudi Jami. Organizator: PD Laško

Ob 10.30 slavnostna maša v cerkvi Antona Martina Slomška, ki jo bo 
vodil celjski škof dr. Stanislav LIPOVŠEK, ter blagoslovitev in otvoritev 
nove mrliške vežice.

Zavrate – brunarica Pri knapu pod Babo ob 15. uri.

Srečanje rudarjev 2011 in osrednja prireditev ob krajevnem prazniku 
s podelitvijo krajevnih priznanj, kulturnim programom in prevzemom 
gasilskega vozila PGD Rečica. 
Slavnostni govornik bo predsednik Desusa g. Karl ERJAVEC. 
 
Za zabavo bo poskrbel ansambel Dejana Kušarja. 

Iz krajevnih skupnosti

KS VRH NAD 
LAŠKIM

Največ smeti  
ob cestah

Skoraj 30 vestnih članov domačih 
društev in drugih krajanov Vrha nad 

Laškim je 16. aprila sodelovalo v čistilni 
akciji, v kateri so v štirih urah nabrali 
približno 12 kubičnih metrov smeti. Le-
tos so čistili ob javnih in lokalnih poteh, 
kjer je bilo odpadkov največ, ter okrog 
šole, cerkve, gasilskega doma in drugih 
objektov družbenega pomena. 

J. Š., 
Foto: Robi Knez
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Podiranje smreke in postavitev 
mlaja na roke

Obujanje starih kmečkih običajev ima v Konjerejskem 
društvu Vrh nad Laškim velik pomen. In zato so se člani 
društva v tem letu odločili smreko za mlaj podreti brez 
sodobnih pripomočkov, zgolj z ročno žago, t. i. ameri-
kanko, sekiro in močnimi rokami sodelujočih. Temu je 
sledila postavitev mlaja, ki ga je okoli 25 mož tudi uspe-
šno postavilo.

Vse skupaj se je začelo v Lahomnem, kjer je dolga leta ra-
stla smreka, ki jo je letos doletela »čast«, da bo postala mlaj, 
ki se bo bohotil na parceli Konjerejskega društva Vrh nad La-
škim v Tevčah. Deset mož je za pogum spilo nekaj požirkov 
domačega jabolčnika, potem pa so se odpravili čez Laho-
mnico k označeni smreki. Nekaj predhodnih posvetov in že 
sta dva moža začela žagati. Najprej do tretjine z ene strani, 
ta del se je potem s sekiro še izsekal. Potem pa so zažagali 
še z druge strani in smreka je počasi, vendar vztrajno začela 
padati, dokler ni z velikim treskom padla na tla. Treba je bilo 
še obžagati veje in smreka je bila pripravljena za prevoz. In 
kot se za konjerejsko društvo spodobi, je ta potekal s štirimi 
konji, za vsak slučaj, če bi bil morda tovor za en par konj pre-
težak. In tako je kompozicija, dolga okoli 30 metrov, krenila 
na pot. Na ovinkih je bil potrebne veliko spretnosti, vendar 
so ob zvokih harmonike srečno prispeli na cilj. Smreki so še 
olupili lubje in s tem so se dela za tisti dan končala.

Drugi dan, zadnjega aprila, je sledila postavitev mlaja. Kot 
že tretjič do sedaj je to opravilo potekalo ročno. Nekaj več 
kot 25 mož je, ne ravno z lahkoto, počasi, centimeter za cen-
timetrom, s »piknjami« in »žavri« dvigovalo mlaj. Ta je bil 
sedaj tudi lepo okrašen, saj so ga pridne roke žensk okrasile 
z vencem in barvnimi trakovi, ki so ob pihanju vetra plapo-

lali po zraku. Po dobri uri napornega vzdigovanja je bil mlaj 
postavljen. Ob dobri pijači in hrani se je večer prevesil v noč 
in pri mlaju so prižgali tudi kres. Ob prasketanju ognja so 
se člani društva in obiskovalci še dolgo v noč pogovarjali o 
pomembnosti ohranjanja starih običajev, saj nas ti iztrgajo 
iz vsakdanje rutine in so odlična priložnost za druženje in 
veselje, za kar si v vsakdanjem življenju vse premalokrat vza-
memo čas. 

Stanka Hrastnik

Skupaj osvajamo vrhove
Gasilci z Vrha nad Laškim ne skrbijo le za požarno var-

nost, temveč tudi za to, da krajani ostajajo v dobri fizični 
kondiciji. Zato vsako leto organizirajo več pohodov: prve-
ga, na Lisco, že na drugi dan novega leta, pomlad pa zač-
nejo s pohodom po mejah krajevne skupnosti. Letošnjega, 
ki je bil 10. aprila, se je udeležilo 15 pohodnikov. Pot pod 
noge so vzeli pri gasilskem domu, čez Torog krenili proti 
Velikim Grahovšam, se vmes na Polanah okrepčali s slastno 
potico, ki jo je posebej zanje spekla Marija Deželak, nato 
pa se čez Gnojnice in Kujert spustili v Mišji Dol. V jami, kjer 
so v starih časih klesali mlinske kamne, so si vzeli čas za 
malico iz nahrbtnika, za tem pa jih je pot ponovno vodila 

navzgor vse do vrha Krničje peči, od koder se je pogled 
odprl na skorajda celotno krajevno skupnost Vrh in okoli-
ško hribovje. Po kratkem postanku na Velikih Gorelcah so 
se odpravili še do Žigona in od tam čez gozd do Površja in 
nazaj do izhodišča.

Veliko večji izziv pa je za pohodnike predstavljal pohod 
čez Lisco na Bohor na velikonočni ponedeljek. Šest najbolj 
zagretih je pot začelo že na Vrhu nad Laškim, s strumnim 
korakom in brez obotavljanja pa so na Lisco prišli v treh 
urah. Tam se jim je pridružilo še šest hribolazcev, ki so se 
do Lisce pripeljali z avtom, in skupaj so se odpravili na dol-
go, šest ur trajajočo pot prek Ješivca do Podgorja, v dolino 
do ceste za Planino pri Sevnici, čez gozd v Zabukovje in od 
tam čez širne travnike in gozdove vse do koče na Bohorju. 
Trije, ki so hodili na čelu skupine, pa so vmes osvojili še 
najvišji vrh, nekaj čez tisoč metrov visok Veliki Javornik. 

A da ne bi krepili le tistih mišic, ki jih potrebujemo za po-
hodništvo, gasilci vsako leto dan po prazniku dela organi-
zirajo tudi kolesarski vzpon na Lisco. Letos so sicer pedala 
zavrteli le dva kolesarja in kolesarka, a pomembno je, da 
se tradicija ohranja. Po tem, ko so si na Tončkovem domu 
odpočili od neprekinjenega vzpenjanja po ovinkasti cesti, 
so se prek Blatnega Vrha in Trobnega Dola vrnili domov, a 
si pred tem ob ribniku na Marofu še poslednjič napolnili 
moči. 

Katerikoli vzpon, naj bo peš ali s kolesom, pa je vsako-
krat pospremljen z obilo dobre volje in smeha – prav to pa 
je tisto, kar nas krajane različnih poklicev, starosti in stanu 
najbolj povezuje. 

Jasmina Štorman
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KS ŠENTRUPERT
Utrinki iz Male Breze 

in okolice
Člani Strelske družine Mala Breza so 

s sokrajani 26. aprila zvečer pri domu 

strelcev v Mali Brezi postavili mlaj, vi-
sok kar 32 metrov. Smreko je »poso-
dil« Zvonko Kodrin. Helena, Darja in 
Jasmina – Vidčeva dekleta – so spletle 
vence, moški so olupili smreko in pred 
postavitvijo na vrh obesili še slovensko 
zastavo. Tradicionalnega postavljanja 
mlaja na roke se je udeležilo okoli 30 
moških. V veliko veselje vseh je po-
stavitev, pri kateri je »komando« da-
jal Branko Pušnik, kljub dežju in vetru 
potekala varno in srečno. Predsednik 
strelske družine Cveto Privšek se je ob 
zaključku prisrčno zahvalil vsem sode-
lujočim, pa tudi pridnim gospodinjam, 
ki so pripravile dobrote. 

Mlaje so v predprazničnih dneh po-
stavili še v Šentrupertu in Trobnem 

Dolu pri kapeli sv. Barbare. Povsod se je 
tradicionalnih postavitev mlajev ude-
ležilo veliko domačinov, na predvečer 
praznika dela pa so še kresovali. Strelci 
so 1. maja odšli na pohod od strelske-
ga doma do Resevne in tako zadovoljni 
zaključili letošnje praznovanje. 

Fanika Wiegele

KS MARIJA 
GRADEC
Drenov hrib

V KS Marija Gradec imamo kar ne-
kaj priljubljenih izletniških točk. Obi-
čajno so to malo višji griči, s katerih 
se ponuja čudovit razgled na okoliške 
vasi in kraje pod njimi. Eden od njih je 
tudi Drenov hrib. Če gledamo iz smeri 
Laškega, se nahaja desno od PŠ Reka 
na 482 metrih nadmorske višine. Nje-
gov vrh lahko z malo truda osvojimo 
iz več smeri. Odločamo se lahko med 
Oleščami, Šempetrom ali pa kar od 
PŠ Reka, od koder je približno pol ure 
sproščene hoje. Poti so označene z lič-
nimi tablami, za kar se moramo zahva-
liti dobro delujočemu kulturno-špor-

tnemu društvu OL-RE, ki ga sestavljajo 
predvsem krajani Olešč in Reke. So tudi 
organizatorji že 6. postavitve mlaja na 
Drenovem hribu ter srečanja krajanov 
in ljubiteljev Drenovega hriba, ki je že 
tradicionalno zadnjo soboto v aprilu. 
Letos se ga je udeležilo 70 privržencev. 
Sledilo je tudi kresovanje, na katerem 
se pozno v noč poveselijo stari in mla-
di. Ne smemo pa mimo letošnje novo-
sti – postavitve križa. Pobudnik za to je 
bil eden od krajanov z željo, da bodo 
krajani pod hribom varovani. 30. aprila 
je laški kaplan Klemen Jager križ tudi 
blagoslovil. Člani kluba OL-RE imajo 
v programu še veliko dejavnosti, ki se 
bodo vrstile čez leto, zato jim želimo 
čim več lepih, športnih in kulturnih uric.

Predsednik KS Marija Gradec  
Martin Brečko 

Postavitev mlaja  
na Trojnem

Trojno je prijetna vasica, ki leži na le-
vem bregu Savinje in je od mesta od-
daljena dobre tri kilometre. Šteje samo 
trinajst stanovanjskih hiš, od tega je se-
dem lepo urejenih kmetij, za kar smo 
dobili že dve prvi priznanji za najbolj 
urejeno vas. V naši vasi pa je tudi ne-

kaj posebnega. To je povezanost ljudi 
med seboj. Naj bo delo, veselje ali ža-
lost. Takrat ljudje stopimo skupaj in tega 
ne vidiš daleč na okoli. Ta povezanost je 
iz generacije v generacijo večja. Da pa 
vaščani na Trojnem radi stopimo sku-
paj, se pokaže tudi pri postavitvi našega 
mlaja dan pred 1. majem. Takrat je pri 
nas še posebej veselo, saj se zbere vsa 
vas, pridejo pa tudi naši prijatelji iz dru-
gih vasi, sorodniki, sošolci … Za smreko 
vsako leto poskrbi drugi. Podrejo, okra-
sijo in postavijo jo naši fantje. Letos je 
merila kar 26 metrov in ne boste verjeli, 
postavili so jo kar na roke, to pa tudi ni 
kar tako, saj to zna le še malokdo. Torej 
takrat je na Trojnem kaj videti. Za hrano, 
pijačo in pecivo poskrbimo me, žene 
in dekleta. Ko pa pade mrak, zakurimo 
kres, oglasi se harmonika in veselje se 
začne – običajno traja do jutranjih ur.

Mojca Gunzek
Foto: Gregor Klezin

KS RIMSKE 
TOPLICE

vabi na poletne 
prireditve

JUNIJ
Petek, 17. junij
- Rimske Toplice – Aqua Roma: Rimske 

igre; TD Rimske Toplice (ob 19. uri)
Četrtek, 23. junij
- Škofce: Kresni večer; KD Miklavž 
Petek, 24. junij
- Laziše – podružnična osnovna šola: 

Praznovanje dneva državnosti, kon-
cert MoPZ; KD Miklavž

JULIJ
Sobota, 2. julij

- Rimske Toplice: Tradicionalni pohod 
upokojencev na Kopitnik; DU Rim-
ske Toplice (ob 9. uri)

Sobota, 30. julij
- Rimske Toplice – v parku pri Purgu: 

rečanje članov KD Rimljan s pevci; 
KD Rimljan 

AVGUST
Sobota, 6. avgust
- Kopitnik: Popoldne ob citrah; PD 

Rimske Toplice 
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Oddan Načrt izvedbenih projektov  
za leto 2011

V prejšnji števili smo vas seznanili z naslovi projektov, ki 
so bili izbrani za izvajanje v letu 2011. Podroben načrt z 
opisi projektov in finančnim načrtom je bil posredovan na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v potrdi-
tev v začetku junija. Tokrat vam podrobneje predstavljamo 
enega od njih.

Po poteh umetnosti in umetne obrti 

Nosilec projekta je Občina Laško, partnerji pa: STIK La-
ško, Občina Štore, Občina Vojnik, Thermana Laško, KD Ga-
lerija Maleš.

Projekt Po poteh umetnosti in umetne obrti predstavlja 
inovativen prispevek k razvoju perspektivnih dejavnosti 
območja LAS in spodbuja kulturni turizem na podeželju. 
Slednji je v Sloveniji še v povojih, medtem ko so v tujini 
t. i. umetniške poti (Art trails) uveljavljena in zelo uspešna 
oblika turizma na podeželju. Projekt je namenjen spodbu-
janju odličnosti in inovacij na področju upodobitvenih in 
vizualnih umetnosti ter spodbuja solidarnost in vseživljenj-
sko učenje s pomočjo umetnosti. Omogoča in promovira 
dostop do umetnosti in umetniškega izražanja za najširši 
krog ljudi in si prizadeva za ohranjanje in spodbujanje rasti 
v kulturnem gospodarstvu območja.

V okviru projekta bo oblikovana mreža ponudnikov na 
območju LAS, izdelan bo pravilnik o pogojih za vključeva-
nje v mrežo, opredeljene pa bodo tudi storitve na posa-
meznih lokacijah za različne ciljne skupine. Izvedene bodo 
tri tematske delavnice za vključene ponudnike z namenom 
oblikovanja programa in dolgoročnih razvojnih smernic in 
sedem tematskih delavnic za obiskovalce, ki se bodo na 
dnevih odprtih vrat lahko udeležili umetniškega procesa 
in preverili lastne kreativne sposobnosti. Projekt bo pred-
stavljen v zloženki z vrisanimi lokacijami na zemljevidu ter 
s kratko predstavitvijo posameznih ponudnikov, njihovimi 
kontakti ter priloženim predstavitvenim CD-jem. Predvide-

na je promocija na osmih prireditvah in sejmih na celotnem 
območju LAS. Ker so predvidene prireditve tradicionalno 
dobro obiskane, pričakujemo, da se bo z vsebino integral-
nega turističnega produkta Po poteh umetnosti in umetne 
obrti seznanilo okoli 7.000 ljudi. Izveden bo tudi vzorčni 
primer označitve poti iz Laškega do galerije Maleš v Zgornji 
Rečici.

Načrtujemo tudi nadgradnjo projekta z razširitvijo spo-
znavanja in doživljanja umetnosti na drugih področjih, poči-
tniške tečaje za otroke in vso družino ter izdelavo inovativne 
interaktivne spletne strani, kjer bo 365 dni na leto in 24 ur na 
dan na voljo virtualna umetniška pot s predstavitvijo ustvar-
jalcev in njihovih del na način Artoteke.

Marina Bezgovšek, STIK-TIC Laško

Projekti 2010 se počasi zaključujejo. Tokrat o tem, da smo 
dobili novo gozdno učno pot.

Gozdna učna pot Modrijanov

Gozdna učna pot, ki smo jo krajše poimenovali Gump 
(Gozdna učna pot Modrijanov, saj je priljubljen narodno-
-zabavni ansambel pomagal pri zbiranju sredstev), se začne 
pri cerkvi sv. Florijana na trgu v Vojniku, zaključi pa pri pla-
ninskem domu na Tomažu. Na poti je 22 oznak, na katerih 
so zapisane posebnosti videnega drevesa, nekaj klopi za 
počitek, na novo pa je nasajenih 20 avtohtonih, a že skoraj 
izumrlih drevesnih vrst. Prvi del poti poteka pretežno po 
gozdu in doseže prvo razgledno točko tik pred vrhom Plat. 
Odpre se razgled proti jugu vse do Celja. Tukaj nas bo ob-
sijalo sonce (opisna tabla) in nam pokazalo, kaj vse lahko 
ob ugodnem vremenu vidimo. Pri »sončku« se lahko otroci 
vrnejo nazaj, »zmogljivejši« pohodniki pa pot nadaljujejo 
po rebru Vojniškega hriba. K razkrivanju skrivnosti gozdne 
učne poti vas lahko popeljejo tudi posebej izšolani vodniki 
(kontakt je Turistično društvo: 031 301 745).

Milica Kočevar, Društvo Izvir

Dvig kakovosti in prepoznavnosti učnih in  
oglednih vsebin na podeželju

Učni listi, ki so nastali za 40 
programov ogledov na kme-
tijah, so namenjeni osnov-
nošolcem, ki bodo kmetije 
obiskali. Učne kmetije, učne 
čebelnjake, učno galerijo in 
obrtno delavnico pa boste 
na zunaj lahko prepoznali po 
ličnih tablah iz gline. Projekt 
je tako zaključen. Naša ovč-
ka, simbol učnih kmetij, ki 
smo jo poimenovali Brihta, 
vas vabi, da si opise progra-
mov ogledov in ponudnikov, 
ki so bogato predstavljeni s 
fotografijami, ogledate na 
www.raznolikost-podezelja.si, 
še posebej pa k ogledu vabi 

vzgojitelje, učitelje in družine z otroki.
Mojca Krivec, KGZS – Zavod Celje

Društvo Raznolikost podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
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Dobrote slovenskih kmetij 2011

Številna priznanja za kakovost izdelkov s kmetij
Državna razstava Dobrote sloven-

skih kmetij vsako leto znova predsta-
vlja osrednjo predstavitev gastronom-
ske raznolikosti slovenskega podeželja 
in kakovosti izdelkov s kmetij. Na ogled 
so krušni, mesni in mlečni izdelki, vina, 
suho sadje, sokovi, olja, kisi, sadjev-
ci, marmelade, konzervirane vrtnine, 
kompoti in žganja, ki na predhodnih 
ocenjevanjih pridobijo zlata, srebrna in 
bronasta priznanja. Na letošnji že 22. 
razstavi, ki je potekala od 19. do 22. 
maja, so sodelovali tudi kmetje iz na-
šega območja in za kakovost svojih iz-
delkov prejeli številna visoka priznanja.

Najvišje priznanje – znak kakovo-
sti, ki se podeli izdelkom, ki so tri leta 
zapored nagrajeni z zlatim priznanjem, 

je za medenjake prejela Tatjana Šolar 
iz Strmce. Katarina Očko (Zg. Rečica 
1, Laško) je prejela zlato priznanje za 
češpljevo marmelado, zlato priznanje 
za grozdno marmelado in zlato pri-
znanje za mešano marmelado, Marija 
Krašovec (Cesta v Debro 27, Laško) je 
prejela zlato priznanje za pšenični kruh, 
ekološka kmetija Zahrastnik (Jagnje-

nica 29, Radeče) je prejela 
zlato priznanje za ekološki 
polnozrnati pirin kruh, Si-
mon Zajec (Belovo 13, La-
ško) je prejel zlato priznanje 
za mešano žganje – jabolčno 
z brinom, zlato priznanje za 
mešano žganje – jabolčno z 
bezgom, srebrno priznanje 
za hruškovo žganje in bro-
nasto priznanje za jabolčni 
sok, kmetija Aškerc (Senože-
te 1, Rimske Toplice) je pre-
jela zlato priznanje za mehki 
ovčji sir z dodatki in srebr-
no priznanje za sirni namaz 

iz ovčjega mleka z dodatki, ekološka 
kmetija Razboršek (Strmca 79, Laško) 
je prejela srebrno priznanje za ekološki 
jabolčni sok, Dušanka Skoporc – Zavrl 
(Brunk 7, Radeče) je prejela srebrno 
priznanje za črn pšenični kruh, Matjaž 
Pikl (Šmohor 15 a, Laško) pa je prejel 
bronasto priznanje za slivovo žganje.

V kmetijsko svetovalni službi ugota-
vljamo, da se kakovost izdelkov s kme-
tij iz leta v leto povečuje. Razveseljivo 
pa je tudi, da je vse več kmetij, ki se s 
predelavo kmetijskih pridelkov ukvar-
jajo v okviru dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji. Tako je mogoče izdelke s kme-
tij tudi kupiti – na kmetijah, tržnicah, 
prireditvah ali jih poskusiti na mizah 
turističnih kmetij. Vsem dobitnikom 
priznanj iskreno čestitamo!

Jožica Krašovec, KGZS - Zavod Celje

Naslikajmo gozd
Kako lepo je biti otrok! Zlasti ta-

krat, ko uspe okolica prisluhniti ni-
koli izrečenim potrebam teh mladih 
bitij in se ustaviti vsaj za hip z umnim 
vzgojno-izobraževalnim procesom.

Kratkohlačnice in kratkohlačniki po-
družničnih osnovnih šol Rečica in Reka 
so imeli v sredo, 20. aprila, naravo-

slovni dan. V okviru dneva Zemlje so z 
gozdarjem iz Zavoda za gozdove Slo-
venije obiskali gozd blizu šole v Rečici. 
Otroci so bili navdušeni nad krošnjami 
dreves, barvitostjo lubja, različicami 
listnega zelenila, zrcaljenjem vode v 
lužicah, žuborenjem potoka, zvokom 
ptičjega petja, šelestenjem listja in nad 
tem, da »slišijo« tišino. Gozd so spo-
znali kot dom, ki ga nosijo zapisanega 

v svojih dušah, in v njem 
ponovno našli zavetje in 
prijateljstvo.

Po prihodu iz gozda 
so otroci začeli likovno 
ustvarjati na šolskem igri-
šču. Za kuliso jim je slu-
žil gozd poleg šole, pti-
čje petje je dopolnjevalo 
otroški smeh in žarki to-
plega pomladnega sonca 
so nas prijetno greli. Težko 
je naslikati občutke, doži-
vete v gozdu. Z gostjo iz 
Maribora, biologinjo in sli-

karko Milenko Houška Pavlin, in s po-
močjo učiteljic je bilo to početje igrivo 
in prepoznavno. Otroci so ustvarjali in 
slikali. Številni izdelki so vsem udele-
žencem, zlasti pa snovalcem tega dne, 
utrdili upanje, da človek še ni izgubil 
stika z naravo. Mogoče je le res, da bo 
treba večkrat prisluhniti otrokom, ki 
nam bodo znali ponovno pokazati že 
zdavnaj izgubljene povezave, ki so jih 
imeli nekoč naši predniki z gozdom.

Dušan Debenak,
Zavod za gozdove Slovenije

Tatjana Šolar je za svoje odlične medenjake prejela že tretje 
zlato priznanje in z njim tudi znak kakovosti.

Dobrote slovenskih kmetij 
so odraz domačnosti in 
bogastva gastronomske 
dediščine.
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»Ubere preterito pro presenti« 
je napis, ki krasi velik rdeč slavolok 
pred Rimskimi termami. Bogastvo 
preteklosti za izzive sedanjosti. Zgo-
dovino term zagotovo pozna skoraj 
vsak domačin, saj so eden od naj-
bolj prepoznavnih simbolov kraja. 
Vse od 15. oktobra 1991 so toplice 
samevale. Delno odprte so od leta 
2008, ko je znova oživel Sofijin dvo-
rec, leto pozneje pa še Historični del 
– kopeli vodnih nimf. Zdaj, po skoraj 
20 letih čakanja, pa so terme končno 
le dočakale dan, ko so tudi uradno 
ponovno odprle svoja vrata za obi-
skovalce.

Slavnostna otvoritev je bila v petek, 
27. maja, ob 12. uri, pod »rimskim« sla-
volokom, kjer se je zbralo več sto obi-
skovalcev. Otvoritve so se poleg kra-
janov in občanov udeležili tudi župani 
bližnjih občin, številni poslanci in drugi 
visoki gostje. Že pred uradnim delom 
so ob spremljavi godbe na pihala Laško 
nemaloštevilne obiskovalce z vrtenjem 
palic pozdravile laške mažoretke. Poleg 
župana Občine Laško Franca Zdolška 
je kot slavnostni govornik spregovo-
ril predsednik vlade Borut Pahor, ki je 
k nekaj besedam povabil tudi predse-
dnico uprave Rimskih term Marjano 
Novak. Slednja je ob pomoči predse-
dnika vlade in ministrice za gospodar-
stvo Darje Radić slavnostno prerezala 
trak in s tem tudi uradno odprla težko 
pričakovane terme. Medtem ko je Ok-
tet Vrelec zapel preostalim gostom, se 
je premier ob spremstvu Novakove, žu-
pana in drugih odpravil na ogled novih 
in prenovljenih prostorov. Med spreho-
dom po termah so nekoliko dlje postali 
ob zunanjem bazenskem kompleksu, 
kjer so se predstavila tudi lokalna dru-

štva, spet pa so zaplesale mažoretke in 
zaigrali laški godbeniki.

»Velik dan za Rimske Toplice«
Župan Franc Zdolšek je petkov dan 

poimenoval velik dan za Rimske Toplice. 
»Danes terme odpirajo vrata v našem 
kraju, v naši občini in upam, da bodo 
doživele slavo tistih starih Rimskih To-
plic izpred 100 let,« je v svojem govoru 
povedal župan. »22-letne sanje prebi-
valcev Rimskih Toplic so se uresničile,« 
je poudaril Zdolšek in dodal, da bo so-
dobni termalni kompleks postal simbol 
kraja.

Za mejnik v razvoju toplic je do zdaj 
veljala letnica 1840, ko so jih odku-
pili novi lastniki iz Trsta – Uhlichovi. V 
pozneje svetovno znanem zdravilišču 
Rimske Toplice sta se zbirala aristokra-
cija in meščanstvo, med gosti so bili 
Nemci, Tržačani, Madžari, Zagrebčani in 
celo Američani. Da pa smo bili v petek 
priča novemu mejniku v razvoju kraja, 
njegove okolice in ljudi, je poudaril tudi 
slavnostni govornik, predsednik vlade 
Borut Pahor. Dejal je, da je vsem, ki so 
sodelovali pri zgodbi o Rimskih Topli-
cah, uspela misija nemogoče. »Nad vas 
se je v tej obnovi zgrnilo prav vse, kar se 
je lahko. Od težav s prvotno opredeli-
tvijo pravega koncepta zdravilišča, pre-
drage obnove, neprimernosti objektov 
za kategorizacijo, celo nepričakovanega 
plazu za stavbo, ki je dodatno podražil 
obnovo, pridobitve izvajalca, odslovitve 
preplačanega Vegrada z gradbišča, vno-
vične garancije SCT-ja, do iskanja novih 
izvajalcev in polletne bitke z bankami za 
posojilo,« je povedal Pahor.

Oba govorca sta med drugim izposta-
vila pomembnost novih delovnih mest. 
Z odprtjem toplic je delovna mesta 
dobilo okoli 60 ljudi, kar je po mnenju 
župana Občine Laško v tem kritičnem 
času izredno pomembno, predsednik 
vlade pa verjame, da bodo sedanjim 
zaposlenim dodali še 20 ali 30 novih 
delovnih mest. O težkih in zahtevnih 
gospodarskih časih premier meni, da je 
danes naložba v zdravilišče tvegana, a 
hkrati pogumna in smela poteza. »Zato 

toliko bolj cenim ta poslovni pogum, ki 
smo mu danes priča, in predanost viziji 
visokokakovostne turistične, zdraviliške 
ponudbe, ki bo sem pritegnila domače 
in tuje goste in se bo od tod širil glas 
o lepoti naše dežele, o prijaznosti naših 
ljudi in visoki kakovosti njihovih stori-
tev,« je še dodal.

Prihodnost slovenskega turizma
Pahor je mnenja, da bodo zahtevni 

gostje našli zadovoljive in visokokako-
vostne storitve prav v Rimskih termah. 
»To je prihodnost slovenskega turizma, 
tudi zdraviliškega, in mislim, da smo da-
nes priča otvoritvi objekta, v katerem 
bodo tisti, ki bodo prišli prvič, posta-
li stalni goste,« je povedal predsednik 
vlade. To dokazujejo tudi možnosti na-
mestitev in raznovrstna ponudba sto-

ritev, o katerih so se obiskovalci lahko 
prepričali po otvoritvi. Vse sobe so mo-
derno opremljene, gostje pa se bodo v 
Rimskih termah lahko sprostili v deželi 
savn Varinia, spotili v fitnes centru Spar-
takuss, zaplavali v bazenskem komple-
ksu ali pa uživali v kopeli vodnih nimf. 
Poleg sprostitvenega dela velja omeni-
ti tudi poslovni turizem v Kongresnem 
centru Rimske Terme, kjer je na voljo več 
kongresnih dvoran, in Medicinski center 
Valetuda. Čeprav je celoten kompleks 
sodobno opremljen, pa rahel pridih 
preteklosti dajejo latinski izreki, misli in 
modrosti s slovenskimi prevodi, ki nas 
spremljajo skoraj na vsakem koraku.

Čar in eleganco pa Rimskim termam 
ne daje samo notranjost, ampak tudi 
okolica – Ruska steza, znamenite se-
kvoje, okoliški hribi ... Narava je velik del 
term, ki se s svojo zeleno barvo zlivajo 
z okolico in se jih z glavne ceste sko-
raj ne opazi. Vseeno pa jih je nemogoče 
zgrešiti. Njihov sloves je dokaz, da kljub 
20-letnemu »spanju« nikoli niso šle v 
pozabo. Zdaj je napočil čas, da se obudi 
slava starih Rimskih term. Torej, boga-
stvo zgodovine za izzive sedanjosti (in 
prihodnosti).

Nika Košak
Foto: Nika Košak,  

Foto atelje Jolanda Sojč, s. p.

Rimske terme ponovno obujene
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Grad Tabor Laško 
ponovno živi  

in diši
Tako se glasi slogan ponovno odprte 

restavracije na gradu Tabor in njegovih 
novih najemnikov, Katje in Marka Pavč-
nika. Restavracija Pavus obratuje že od 
15. aprila, ko sta najemnika le uresni-
čila svojo dolgoletno željo po lastnem 
gostinstvu, saj sta kar nekaj časa iskala 
lokacijo in predvsem čakala na ugoden 
trenutek, ki je prišel s priporočilom pri-
jatelja iz Pivovarne Laško. Ime gostinstva 
Pavčnikova nista izbrala po naključju. Pa-
vus, po latinsko pav, je pravzaprav izpe-
ljanka iz njunega priimka. 

Lokacijo gradu najemnika vidita kot 
prednost in slabost. Med prednostmi 
omenjata predvsem njegov čar, Mar-
ko, ki je kuhar, pa poudarja, da je grad 
tip lokala, ki si ga želi vsak dober ku-
har. Slabost vidita v tem, da na gradu 
ni naključnih gostov – vsak pride tja z 
namenom. Med slabosti uvrščata tudi 
zimo, saj je notranja restavracija rela-
tivno majhna, s kapaciteto do 50 ljudi, 
kar je problem predvsem za večje sku-
pine ali dogodke, medtem ko terasa 
sprejme tudi do 130 ljudi. Vendar sta 
najemnika optimistična in menita, da 
bo pozimi treba biti le iznajdljiv. Pra-
vita, da bodo problem reševali tako 
s poslovnimi gosti kot z organizacijo 
kuharskih tečajev za profesionalce in 
amaterje. Kuharski tečaji bodo temat-
sko obarvani, tečajniki pa se bodo tako 
lahko izurili v pripravljanju testenin, rib 
oziroma različne sezonske hrane.

Pavčnikova želita goste privabiti 
predvsem z Markovo kulinariko – me-
nita, da je to osnova, na kateri gradita. 
Kuhinja temelji na sezonski in lokalni 
hrani, omeniti pa velja tudi avtorske 
jedi. Seveda najemnika poudarjata še 
individualni pristop do gostov. Kot pra-
vita, se gostje na gradu lahko sprostijo 
in uživajo, s čimer grad tudi dobi svoj 
smisel. Poletje je odličen čas prav za 
to. Poleg kulinarike Pavčnikova pripra-

vljata tudi pestro poletno dogajanje. 9. 
junija je že potekal vinsko-kulinarični 
dogodek, kjer so gostje lahko okušali 
vina desetih vinarjev s Primorske. V na-
črtu so tudi poletni jazz večeri, vendar 
se za realizacijo teh še dogovarjajo, v 
začetku septembra pa načrtujejo tudi 
otvoritev razstave slik likovnikov. Grad 
Tabor je znan tudi po mnogih porokah, 
teh so nekaj že imeli, z junijem jih bo 
še nekaj, upajo pa, da jih bo vedno več.

Restavracija Pavus je od torka do 
sobote odprta od 11. do 22. ure, ob 
nedeljah pa od 11. do 20. ure. Ob po-
nedeljkih je zaprta. Za vse informacije 
lahko pokličete na telefonsko številko 
051 614 664 ali pišete na elektronski 
naslov info@pavus.si. Torej vabljeni, 
da se oglasite na laškem gradu, posku-
site različne kulinarične dobrote in uži-
vate v razgledu na naše mesto. 

Nika Košak

Obzorja Mira 
Zupančiča

Za enim obzorjem je še eno, še 
širše, za tem še naslednje in za tem 
še eno. Tako nekako bi lahko opisali 
Mira Zupančiča, akademskega slikar-
ja, ki so ga iz rodnih Rimskih Toplic, 
pravzaprav iz Kojzice, prav obzorja 
odpeljala v širni svet, do Združenih 
držav Amerike. Ustalil se je v New Yor-
ku, kjer živi z družino danes. Odprtje 
Rimskih term pa je bilo tako močan 
klic, da ga je pripeljal v domovino – 
ob tej priložnosti je letošnjo razstavo 
v domovini posvetil rojstnemu kraju, 
Rimskim Toplicam.

Ko sva ob velikem slavju, uradnem 
odprtju rimskega zdravilišča, klepetala 
pred našo kamero, se je Miro iskreno 
veselil odprtja rimskega zdravilišča in 
navdušeno pripovedoval: »Ja, prišel 

sem, naravnost iz Združenih držav, 
bilo je zelo malo časa, a vendar se je 
lepo izšlo, da smo slike izbrali in pri-
pravili razstavo. V Sloveniji imam zbir-
ko svojih slik, ki so primerne za vsako 
priložnost,« je skromno povedal Miro. 
»Razstava nosi naslov Obzorja. Že kot 
otrok sem opazoval te hribe in razmi-
šljal, kaj se skriva in dviga za naslednjim 
obzorjem,« je zamaknjeno razmišljal 
Miro Zupančič, »zato je to postal moj 
moto, moja življenjska usmeritev. V 
Rimskih Toplicah so zelo lepa obzorja, 
vendar je za vsakega od nas pomemb-
no, da svoja obzorja širi in se ne boji 
naslednjega.« 

Miro se je najprej šolal na slikarski 
obrtni šoli v Mariboru in Celju, pri svo-
jih 20 letih se je 1957 preselil v Avstri-
jo in v Linzu doštudiral na tamkajšnji 
umetniški visoki šoli. Da je to lahko 
opravil, mu je pomagal dr. Ferdinand 
Kolednik, slovenski duhovnik, ki je 
verjel v njegov talent, mu omogočil 
izdelavo ilustracij za nekaj knjig in ga 
tudi sicer podprl pri študiju. Miro se je 
nato preselil čez lužo in se tam zbližal 
s slovenskim kiparjem Francetom Gor-
šetom, ki je takrat živel v Združenih 
državah. Kot svobodnjak je opravljal 
tudi vrsto drugih pomembnih opravil, 

v začetku sedemdesetih je bil tehnič-
ni direktor pri Daily Mirrorju, bil pa 
je tudi sodelavec pri enem največjih 
ameriških časopisov Newsday, ukvar-
jal se je z restavratorstvom, ilustriral 
je za Timex, mednarodno podjetje za 
izdelavo ročnih ur. Ilustriral pa je tudi 
številne otroške knjige in priročnike. 
»S slikami, s katerimi se zdaj predsta-
vlja po Sloveniji in jih sproti z novimi 
še dopolnjuje, prinese ali jih naslika 
med obiski, pa se uvršča med sodob-
ne likovne ustvarjalce, katerih likovno 
sporočilo je aktualno sveže, prežeto s 
toplino osebne poetike in ostaja v do-
tiku z življenjem stalno zanimivo,« je 
o skromnem in zanimivem Rimljanu 
zapisal imeniten likovni kritik Mirko 
Juteršek.

Boža Herek
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8. Odprto prvenstvo Slovenije 
– Thermana Laško 2011

Prvenstvo športnikov invalidov v na-
miznem tenisu je bilo v Laškem letos 
že osmič. Od 4. do 7. maja se je na par-
ketu dvorane Tri lilije zvrstilo okoli 350 
igralk in igralcev, prvenstva so se prvič 
udeležili tudi odlične igralke in igralci 
s Kitajske. Športniki invalidi in njihovi 
spremljevalci ter seveda organizatorji 
so bili deležni podpore in prijaznosti v 
Zdravilišču Laško, na tekmovališčih pa 
otrok osnovnih šol, le dvigalo v dvo-
rani Tri lilije letos ni bilo tako prijazno 
kot v preteklosti, saj se je med tekmo-
vanjem kvarilo, na pomoč pri prenosu 
športnikov invalidov na tekmovališče in 
z njega pa so morali prijazno priskočiti 
gasilci PGD Laško. Verjetno nam je dvi-
galo želelo povedati, da si v dvorani želi 
družbe vsaj še enega dvigala, s katerim 
bi dvorana in Laško konkurirala še za 
več tovrstnih tekmovanj športnikov in-
validov. Navkljub težavam z dvigalom 
je tekmovanje v organizaciji Zveze za 
šport invalidov Slovenije lepo uspelo.

Aleš Antauer, STIK
Foto: Boris Vrabec 

Športni vikend Laško

Stik Laško in Športno društvo Celjan 
sta ob svetovnem dnevu gibanja (10. 
maja) in svetovnem dnevu športa (31. 
maja) od 20. do 22. maja organizira-
la Športni vikend Laško. Zamisel, da 
bi maja pripravili športno-rekreativno 
prireditev, se je porodila zaposlenim v 
Stiku. Prireditev je bila namenjena tako 
najmlajšim kot tudi starejšim oziroma 
vsem, ki jim je ljubo gibanje. V Špor-
tni vikend smo vključili kar 18 različnih 
prireditev in k sodelovanju privabi-
li deset različnih društev, Vrtec Laško, 

foto krožek OŠ Primoža Trubarja, Zdra-
vstveni dom Laško in Zavod za zdra-
vstveno varstvo Celje, ki so v teh dneh 
vsak na svojem področju pripravili de-
lavnice, športne dogodke in meritve 
… Prireditev je v petek zvečer uradno 
odprla Laška pihalna godba, pozdravni 
govor pa je imel župan Občine Laško 
Franc Zdolšek. 

Prikazane so bile različne vrste špor-
tov, od košarke, tekov za najmlajše in 
nekoliko starejše, do kolesarjenja (Sti-
kovo rekreativno kolesarjenje čez Zg. 
Rečico na Šmohor ter 1. Kolesarski 
vzpon na Svetino). Nekateri so se po-
merili v balinanju, se preizkušali v testu 
hoje na dva kilometra, nordijski hoji ali 
poslušali predavanja o gibanju in zdra-
vem življenju. Strelci so imeli tekmova-
nje na strelišču v Zg. Rečici, ribolov je 
potekal na obrežju Savinje, gasilci pa 
so imeli turnir v malem nogometu na 
igrišču osnovne šole. V nedeljo se je 
Športni vikend zaključil s Stikovim po-
hodom na Hum in triatlonom v organi-
zaciji Športnega društva Celjan. Vse tri 
dni so bili ustvarjalni tudi otroci, ki so 
pod vodstvom vzgojiteljic laškega vrt-
ca ustvarjali v Škratovih delavnicah in 
se razgibavali na poligonu. V Škratovih 
ustvarjalnicah so spoznavali skrivno-
stni svet jamskih škratov Perkmande-
ljcev. Skupaj s starši in vzgojiteljicami 
so ustvarjali jamskega škrata, njegovo 
svetilko ter rudarski nagelj, pri katerem 
jim je pomagala »kranceljpintarica« 
Marica Lesjak. Vsak večer je bilo v šo-
toru poskrbljeno za zabavo z domačimi 
ansambli in dobro hrano. 

Vreme nam je bilo, razen sobotnega 
naliva, naklonjeno. V vseh treh dneh je 
bilo na športno-rekreativnih priredi-
tvah aktivnih nekaj več kot tristo giba-
nja željnih udeležencev. V prihodnje si 
jih želimo še več, pa tudi tistih, ki pride-
jo zanje samo navijat in jih spodbujat.

Aleš Antauer, STIK
Foto: Foto krožek OŠ PT Laško

4. Stikov pohod na Hum

Stikovci, ljubitelji Huma in rekreativ-
ni pohodniki so se v nedeljo, 22. maja, 
že skupno četrtič povzpeli na Hum. Ob 
9. uri se je na parkirišču pri Kulturnem 
centru zbralo približno štirideset po-
hodnikov, ki so se počasi vzpeli na vrh 
Huma. Ob prijetnem klepetu in druže-
nju je pot do vrha in nazaj kar prehitro 
minila, zato se je druženje nadaljevalo 
v šotoru pri Kulturnem centru ob jedači 
in glasbi. Pohod je bil letos vključen v 
sklop prireditve Športni vikend Laško. 

Andreja Križnik, STIK 

4. Stikovo kolesarsko druženje

Letos je Stik z veliko pomočjo Kole-
sarskega kluba Laško v sklopu Špor-
tnega vikenda Laško organiziral že če-
trto rekreativno kolesarjenje po laških 
kolesarskih poteh. Tokrat nas je pot v 
soboto, 21. maja, vodila po označeni 
kolesarski poti številka 4 na Šmohor. 
Štirideset rekreativnih kolesarjev se je 
zbralo na štartnem prostoru pred dvo-
rano Tri lilije, od koder so ob sprem-
stvu organizatorjev in motoristov Moto 
kluba Goldhorn odkolesarili skozi Sp. 
Rečico proti Zg. Rečici, kjer je bil prvi 
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postanek. Tu so se lahko slabše pri-
pravljeni kolesarji odločili za povratek 
proti Laškemu, bolj izkušeni pa so se 
pričeli vzpenjati proti Šmohorju. Bolj 
kot so se vzpenjali, lepši so bili razgledi 
po rečiški dolini, dokler gozd ni zakril 
pogledov in so se pogledi usmerili na 
makadamsko cesto, ki pelje proti Šmo-
horju. 

Po krajšem postanku na Šmohorju so 
se kolesarji spustili v dolino in zaključi-
li 28 km dolgo pot v lepem sončnem 
vremenu na prireditvenem prostoru pri 
Kulturnem centru, kjer so prejeli darila 
sponzorjev in malico. Upamo, da nas 
bodo tudi v prihodnje spremljali lepo 
vreme in še več rekreativnih kolesarjev.

Aleš Antauer, STIK Laško 
Foto: Foto krožek OŠ PT Laško

Slovenska turistična borza

V Termah Olimia je od 26. do 28. 
maja pod sloganom V zelenih odten-
kih slovenskih voda že štirinajstič za-
pored potekala Slovenska turistična 
borza, osrednji poslovni dogodek slo-
venskega turizma. Borzno dogajanje 
se je pričelo z neformalnim srečanjem 
udeležencev, se naslednji dan nadalje-
valo s sklepanjem poslov na delavnici, 
zadnji dan pa so se tuji gostje odpravili 
še na študijska potovanja po Sloveniji. 

Dogodek, ki ga vsako leto organi-
zira Slovenska turistična organizacija, 
nudi možnost predstavitve turistične 
ponudbe organizatorjem potovanj, 
predstavnikom turističnih agencij, av-
tobusnim organizatorjem potovanj ter 
interesnim združenjem iz tujine. Le-
tošnje borze se je udeležilo 268 pod-
jetij. Na celodnevni delavnici, kjer so 
potekali vnaprej dogovorjeni sestanki 
med ponudniki in kupci, smo pred-
stavnikom agencij iz Madžarske, Rusije, 
Nemčije, Romunije, Belgije in Hrvaške 
predstavili celotno turistično ponudbo 
občine Laško in si izmenjali kontakte, v 
nadaljevanju pa sledi priprava konkre-
tnih ponudb in izvedba dogovorjene-
ga. 

Metka Mavri,
STIK - TIC Laško

Foto: STIK

Ob petkih na ogled  
Pivovarne Laško

Zaradi velikega zanimanja turistov za 
ogled Pivovarne Laško zunaj dogovor-
jenih terminov smo v TIC-u Laško pri-
pravili možnost ogleda tudi ob petkih s 
pričetkom ob 14.30 izpred TIC-a Laško. 
Tako se lahko ogleda Pivovarne Laško, 
ki vključuje še ogled razstave Pivovar-
stva in zdraviliškega turizma v Muze-
ju Laško in degustacijo piva s slanim 
pecivom v izbranem gostišču, udeležijo 
tudi posamezniki, ogled je bil do se-
daj namreč možen samo za najavljene 
skupine.

Oglede tako izvajamo vsak petek ob 
minimalni prijavi deset oseb, za skupi-
ne pa po predhodni najavi od pone-
deljka do petka med 8.00 in 16.00 ter 
ob sobotah med 8.00 in 12.00. Ogledi 
se, odvisno od udeležencev, izvajajo v 
slovenskem, angleškem in nemškem 
jeziku.

Prav tako pa v TIC-u organiziramo 
tudi lokalna vodenja na območju ob-
čine Laško, vodene oglede in izlete za 
skupine.

Tina Belej, STIK
Foto: Jože Blagotinšek

Otroške rojstnodnevne zabave 
v Muzeju Laško

Da bi v Muzej Laško pritegnili tudi 
najmlajše in jih seznanili z zanimivo 
zgodovino našega kraja, smo za njih 
pripravili možnost praznovanja roj-
stnega dne z različnimi delavnicami, 
ki se navezujejo na različne teme, po-
vezane z zgodovino laškega območja. 
Muzejska rojstnodnevna zabava se 
tako odvije v Muzeju Laško, po želji pa 
se lahko zaključi na slastnem prigriz-

ku v Vili Monet. Spoznavanje muzej-
skih predmetov poteka pod vodstvom 
muzejskega kustosa, praznovanje pa se 
nadaljuje v obliki različnih ustvarjalnih 
delavnic pod vodstvom usposoblje-
nega animatorja. Praznovanje traja v 
muzeju približno eno uro in pol, z roj-
stnodnevno pogostitvijo v Vili Monet 
pa dve uri.

Otroke, ki si želijo spoznati sta-
re muzejske predmete, kot so stari 
kovanci, listine, orožje … vabimo na 
praznovanje rojstnega dne v Muzej 
Laško, kjer ne bodo samo odkriva-
li zanimivih muzejskih eksponatov iz 
časov Keltov, Rimljanov in srednjega 
veka, starih glasbil ter fosilov školjk in 
okamnelih ostankov mamutov, mor-
skih psov, kitov ..., ampak bodo na 
rojstnodnevnih delavnicah ustvarjali 
tudi sami (izdelava magnetkov, skri-
njic za zaklade …).

Muzejske rojstnodnevne zabave so 
namenjene vsem vedoželjnim otrokom 
od 4. leta starosti dalje. Za več infor-
macij nas lahko obiščete v TIC-u Laško 
ali pokličete po telefonu 03 733 89 50, 
lahko pa nam tudi pišete po e-pošti 
tic@stik-lasko.si. 

Tina Belej, STIK
Foto: Foto krožek OŠ PT Laško 

Poletna muzejska noč

Po svetovnem dnevu muzejev, ki smo 
ga obeležili 18. maja z brezplačnimi vo-
denimi ogledi vseh muzejskih razstav, 
junija prihaja Poletna muzejska noč. 
Že tradicionalna akcija slovenskih mu-
zejev, galerij in drugih razstavišč, ki se 
dogaja vsako tretjo soboto v juniju, bo 
tokrat potekala 18. junija. Letos bo že 
deveta po vrsti. Lani se je akciji, ki jo 
organizira Skupnost muzejev Slovenije, 
priključilo doslej rekordnih 31 krajev s 
67 institucijami, ki so pripravile 235 do-
godkov in aktivnosti. Muzej Laško bo v 
vsesplošni prireditvi slovenskih muze-
jev sodeloval drugič. Pripravili smo tri 
dogodke, ki bodo potekali v skladu z 
naslovom prireditve v večernih in noč-
nih urah.

Ob 18. uri se bomo zbrali pri kmetiji 
Nemec na Sedražu, od koder se bomo 
podali na Govce. Na večernem spre-
hodu se bomo pogovarjali o pomenu 
varovanja narave, spoznali bomo skriv-
nosti gozda in zgodovino rudarjenja. 
Če nam jo rudarski škrat Perkmandeljc 
ne bo preveč zagodel, bomo do teme 
že nazaj v dolini. Ob 21. uri, ko se v 
muzejske prostore naseli tema, oživijo 
muzejske zgodbe. Ogledali si jih bomo 
v soju sveč, ko nenavadne razpote-
gnjene sence budijo domišljijo. Nočni 
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obiskovalci laškega muzeja se bodo 
vsak s svojo svečo izgubili v muzeju 
in iskali svoje zgodbe, ali pa se bodo 
prepustili strokovnemu vodstvu muzej-
skega »svečarja«. Ob 22. uri se bomo 
iz muzeja podali pod zvezdno nebo. 
Skozi leče velikega teleskopa bomo 
kukali v skrivnosti vesolja, spoznavali 
zvezde in planete, mogoče pa nas bo 
presenetil tudi kakšen »vesoljski pote-
puh«, ki bo svoj svetleči rep narisal na 
temno nebo. Prisrčno vabljeni, da 18. 
junija del dolge poletne noči preživite 
v muzeju.

Tomaž Majcen, STIK

Festival Romanica Antiqua 
Laško znova vabi

Preteklo leto je kulturno in izobra-
ževalno poletno ponudbo Laškega 
popestril nov dogodek, ki smo ga po-
imenovali Festival Romanica Antiqua 
Laško. Bogata romanska arhitektu-
ra Laškega in okolice, ki se odraža v 
izjemnih umetnostno-zgodovinskih 
spomenikih državnega pomena, je po-
budnike festivala navdihnila za orga-
nizacijo kulturnih dogodkov, ki bodo 
združevali glasbeno, likovno in ar-
hitekturno umetnost, jo predstavljali 
širši javnosti in s tem promovirali našo 
občino. Festival raznovrstnih dogod-
kov, na katerih so sodelovali priznani 
slovenski glasbeniki in je lani potekal 
v Laškem in Jurkloštru, je vzbudil obilo 
zanimanja in doživel veliko odobrava-
nje. Prav zato so prireditelji prvega Fe-
stivala Romanica Antiqua Laško, STIK 
Laško, Glasbena šola Laško - Radeče 
in Občina Laško sklenili, da letos po-
novno organizirajo prestižni dogodek 
različnih umetnostnih zvrsti. K izvedbi 
letošnjega festivala je prijazno pristopil 
še Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Laško, in pripra-
vljen je bil program, ki ga z veseljem in 
ponosom skupaj ponujamo ljubiteljem 
kulture.

Festival Romanica Antiqua Laško bo 
potekal od 1. do 10. julija in bo po-
leg poletne glasbene šole za violino, 
violo in violončelo, ki jo bodo vodili 
profesorji Kristian Kolman, Aleksan-
dar Kuzmanovski in Benjamin Gože, 
vključeval tudi goslarsko delavnico s 
predstavitvijo priznanih slovenskih iz-
delovalcev godal ter sedem koncertnih 
prireditev. Svečani pričetek Festivala 
Romanica Antiqua Laško 2011 bo v 
petek, 1. julija, ob 19. uri, v atriju žu-
pnišča cerkve sv. Martina v Laškem. 
Nastopili bodo godalni kvartet Musi-
ca Camerata in sopranistka Gordana 
Hleb. Godalni kvartet Musica Camerata 

sestavljajo profesorji celjske glasbene 
šole; violinistki Petra Arlati - Kovačič in 
Alenka Firšt, violist Kristian Kolman ter 
violončelist Aleksandar Kuzmanovski. 
Z občasnimi spremembami zasedbe 
sodelujejo že deset let. V tem obdobju 
so sodelovali tudi s številnimi drugimi 
izvajalci. Klasični repertoar zajema ori-
ginalna dela za godalni kvartet in dela 
sodobnikov ter slovenskih skladateljev. 
Posebnost muziciranja kvarteta je pri-
ložnostni repertoar, ki obsega origi-
nalno glasbo in priredbe zabavnejših 
žanrov. Zelo radi namreč posegajo po 
glasbi dunajskega salona, folklornem 
celticu, jazzu, bluesu, izvajajo pa tudi 
tango. Sopranistka Gordana Hleb je 
magistrirala na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost v Gradcu. 
Uspešno je opravila avdicijo za operni 
studio Florida State University v ZDA. Je 
dobitnica številnih nagrad z državnih in 
mednarodnih tekmovanj. Kot solistka 
je nastopila v različnih opernih vlogah 
ljubljanske in graške operne hiše. Kon-
certira v Sloveniji in tujini ter kot glas-
bena pedagoginja deluje na glasbenih 
šolah v Velenju in Celju.

V soboto, 2. julija, se bo festival 
nadaljeval v Kulturnem centru Laško, 
kjer bo ob 19. uri nastop bivših učen-
cev Glasbene šole Laško - Radeče, ki 
so s svojo glasbeno virtuoznostjo ime 
naše šole ponesli v svet. Nastopili bodo 
violinistka Tanja Sonc, violončelistka 
Katarina Majcen in kontrabasist Iztok 
Hrastnik. Tanja svoje glasbeno znanje 
izpopolnjuje na Inštitutu za izjemno 
nadarjene mlade glasbenike Leopold 
Mozart v Salzburgu. Katarina se izobra-
žuje na podiplomskem študiju na Royal 

Scottish Academy of Music and Drama 
v Glasgowu. Iztok je letos opravil avdi-
cijo v avstrijski prestolnici in je bil spre-
jet v najprestižnejši svetovni orkester 
dunajskih filharmonikov.

V ponedeljek, 4. julija, bo ob 19. 
uri v cerkvi Karmelske Matere božje v 
Marija Gradcu koncertirala čembalist-
ka Irena Kralj. Igranje orgel je študirala 
pri profesorju Hubertu Bergantu, v Ce-
lovcu pa je nato diplomirala še iz igra-
nja čembala. Irena Kralj je članica šte-
vilnih slovenskih in tujih orkestrov ter 
baročnih komornih zasedb. Do sedaj je 
posnela že šest zgoščenk.

Četrtek, 7. julij, in petek, 8. julij, bo-
sta letos posvečena jazzu. V goste pri-
hajajo študenti glasbe na Anglia Ru-
skin University iz Cambridgea (Velika 
Britanija). Saksofonist Nathan Holder, 
kitarist Iakovos Loukas in tolkalist Pe-
ter Mansfield nas bodo razvajali v četr-
tek na vrtu Vile Monet, v petek pa na 
gradu Tabor. Njihov koncert se bo na 
obeh prizoriščih pričel ob 19. uri.

Udeleženci poletne glasbene šole 
Festivala Romanica Antiqua Laško se 
bodo predstavili na dveh koncertih. 
V soboto, 9. julija, ob 19. uri, bodo v 
Kulturnem centru Laško nastopili s so-
lističnimi točkami, v nedeljo, 10. julija, 
pa bo v Jurkloštru v stari kartuziji ob 
10. uri nastop orkestra, ki bo sestavljen 
prav za to priložnost.

Ponudba kulturnega dogajanja v pr-
vih dneh julija bo v Laškem in okolici 
res bogata in raznolika. Ne zamudite 
je. Vljudno vabljeni na Festival Roma-
nica Antiqua Laško od 1. do 10. julija!

Tomaž Majcen, STIK

V A B I L O
Drage Laščanke in Laščani!

Na predvečer prireditve Pivo in cvetje vas vabimo na prireditev 

12. DAN LAŠČANOV »LAŠČANI LAŠČANOM«
Občinsko dvorišče, 13. julij 2011, ob 19.00

Veseli praznik vseh Laščank in Laščanov vabi k prešernemu druženju,  
obujanju spominov, smehu, zabavi, vpisu v slavnostno knjigo … Ob vpisu  

v knjigo prejmete kupon za pivo Laščan. Prijetno in domače vzdušje bomo 
letos ustvarjali skupaj. 

Pred prireditvijo Dan Laščanov bo od 14.00 do 18.00 potekal dan odprtih 
vrat Pivovarne Laško z brezplačnim ogledom proizvodnje piva. Ob 18.00 bo  

v Muzeju Laško otvoritev razstave Pivovar Simon Kukec.

Laščani, pobrskajte po podstrešju in prinesite zanimivo sliko Laškega, oseb 
ali dogodka iz preteklosti. Najzanimivejše slike bomo skupaj pokomentirali. 

Laščani, s ponosom na občinsko dvorišče!

Informacije: TIC, 03 733 89 50 
Andreja Križnik

Turistično društvo Laško
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Poslanstvo KD Galerija Maleš je med 
drugim tudi promocija mladih avtor-
jev, zato smo letošnjo tradicionalno 
Pomladno trilogijo prireditev pričeli 
z odprtjem razstave likovnih del mla-
de ustvarjalke Katje Gorečan, ki jo je 
avtorica poimenovala Mačje leto. S 
prireditvijo smo obeležili svetovni dan 
poezije, saj je mlada umetnica odlična 
tudi v pesniškem izražanju.

Svetovni dan Zemlje smo letos obe-
ležili s prireditvijo Preplet nature in 
kulture, ki je bila v celoti posvečena 
tematiki cvetja in zdravilnih rastlin, s 
čimer smo želeli vsebinsko prispevati 
k bogati zdraviliški tradiciji in ponud-
bi v laški občini. Po radostnih napevih 
mešanega pevskega zbora KD Koral in 
spodbudnih uvodnih besedah župana 
Občine Laško Franca Zdolška sta nas v 
svet Bachovih cvetnih esenc na isti dan, 
ko so bila homeopatska zdravila prvič 
na voljo tudi v slovenskih lekarnah, 
popeljala Irena in Igor Kononenko z 
Inštituta za Bachovo cvetno terapijo, 
v svet herbarijev in cvetnih podob pa 
smo stopili skozi razstavo del Marije 
Gaber iz Slatine v Rožni dolini. Razsta-
vo si je ogledalo okoli 170 obiskoval-
cev, med njimi tudi učenci 3. a in 3. b 
razreda OŠ Primoža Trubarja Laško z 
učiteljicama Ano Cestnik in Tanjo Vr-
hovšek ter knjižničarko Dragico Džerić. 
Prepričani smo, da bi ogled razstave 

predstavljal prijetno in poučno dožive-
tje tudi za zdraviliške goste obeh zdra-
vilišč, zato upamo na njihov obisk na 
prihodnjih prireditvah. 

Svetovni dan muzejev smo obeleži-
li s prireditvijo, ki smo jo poimenovali 
Restavratorski pogled na Goleževo 
hišo. Namenjena je bila iskanju mo-
žnosti za ohranitev in vključitev kul-
turnega spomenika – Goleževe hiše v 
kulturno, izobraževalno in turistično 
ponudbo mesta, udeležilo pa se jo je 
približno 20 obiskovalcev, med njimi 
tudi več predstavnikov kulturnih dru-
štev iz Občine Laško. Podporniki ideje, 
da se Goleževa hiša ohrani in nameni 
vsebinam pod skupnim naslovom La-
ščani v Evropi – Evropa v Laškem, ki 
bodo namenjene vsem ciljnim skupi-
nam – od vrtcev do univerze za tretje 
življenjsko obdobje, kot tudi obiskoval-
cem našega turizmu zapisanega mesta 

– in bodo vezane tudi na sodelovanje 
z evropskimi partnerji, zgodovinsko 
vezanimi na Laško (npr. z Michael-Tif-
fernus-Institute (MTI) blizu Freiburga 
ipd.), smo z zanimanjem prisluhnili Pe-
tri Rems, ki je predstavila restavratorski 
pogled na Goleževo hišo, ki jo je poi-
menovala kar zgodovinski muzej grad-
beništva. Seznanila nas je tudi z zani-
mivimi predmeti in dokumenti, ki jih je 
našla pri pospravljanju oz. notranjem 
urejanju prostorov. Petrin prispevek je 
dopolnila mag. Mateja Golež z Zavoda 
za gradbeništvo Slovenije, ki je pred-
stavila dobre konservatorske prakse in 
na podlagi svojih strokovnih izkušenj 
pozdravila prizadevanja za ohranitev 
tega pomembnega kulturnega spome-
nika.

Ob zaključku Pomladne trilogije pri-
reditev se zahvaljujem Občini Laško 
in Stiku za pomoč in podporo pri re-
alizaciji programa, avtorjem razstav 
in predavanj za njihove prispevke ter 
vsem obiskovalcem prireditev, ki vas 
tudi v prihodnje vabim v galerijo Ma-
leš v Zgornji Rečici 89. V juniju, juliju in 
avgustu bo na ogled postavljena stal-
na razstava del Mihe Maleša. Ogledi 
so možni po predhodni najavi: Travica 
Maleš Grešak, tel.: 041 867 246.

Travica Maleš Grešak
KD Galerija Maleš

Mažorete Laško so se maja udeleži-
le 11. državnega prvenstva Mažoretne 
in twirling zveze Slovenije v Trebnjem. 
Tekmovale so v vseh treh starostnih 
kategorijah (kadet, junior, senior) in 
dosegle odlične uvrstitve. Skupina se-
nior je s samozavestnim nastopom s 
točko All that jazz in parado Rehab zo-
pet navdušila občinstvo in sodnike ter 
tako ubranila naslov državnih prvakinj. 
Skupina junior je v kategoriji pom-pom 
osvojila odlično tretje mesto, seveda 
pa so v ponos mažoretam tudi najmlaj-
še, sedemletne deklice, ki vadijo komaj 
pol leta, in so v zelo močni konkurenci 
kadetinj zasedle odlično peto mesto. 
Zelo uspešni so bili tudi pari, saj sta se-
niorki Anja Krašek in Katarina Lapornik 
ubranili državni naslov, Maruša Šantej 
in Katarina Novak pa sta zasedli drugo 
mesto. Dekleta so z uspehi več kot za-
dovoljna, saj sta bila njihov trud in pri-
zadevnost močno poplačana. To je bila 
nagrada za vse naporne treninge, ki so 

potekali tako med tednom, ob koncu 
tedna kot tudi med prazniki. Zahvalju-
jejo se vsem tistim, ki verjamejo vanje 
in jih podpirajo, tako sponzorju kot 

tudi kraju, ter zmago podarjajo vsem 
svojim navijačem.

Vesna Kovač 
Foto: Maja Klinar

Poletje v galeriji Maleš

Mažorete Laško že sedmič državne prvakinje
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Laška pihalna godba je sredi aprila 
na mednarodnem tekmovanju pihal-
nih orkestrov v Splitu osvojila 1. mesto 
v prosti kategoriji, postala absolutna 
zmagovalka med 13 nastopajočimi 
godbami iz Slovenije, Avstrije in Hrva-
ške, za nameček pa je dirigent Gašper 
Salobir pri komaj 23. letih prejel še pri-
znanje za najboljšega dirigenta. 

Kako je potekalo tekmovanje in kako so 
vas ocenjevali?

Tekmovanje je potekalo v treh različnih 
kategorijah. Kategorija A (težja katego-
rija), kategorija B (lažja kategorija) in ka-
tegorija C (prosta kategorija). Mi smo se 
prijavili v kategorijo C zaradi proste izbire 
tekmovalnega programa. Ocenjevanje je 
potekalo posamično po kategorijah, sku-
pno pa so se seštele točke za razglasitev 
absolutnega zmagovalca festivala. Ta eli-
tna nagrada je pripadala prav Laški pihal-
ni godbi, saj smo prejeli največ, 98 točk.

Poleg tekmovanja so bili po različnih 
delih mesta organizirani tudi promenadni 
koncerti. Orkestri, ki so promenadni kon-
certni program izvedli prvi dan, niso imeli 
težav, drugi pa svojega programa zaradi 
takratne politične situacije na Hrvaškem 
žal niso mogli izvesti, saj so bile v petek, 
15. aprila, prepovedane vse javne priredi-
tve.

S čim ste vi prepričali žirijo? Kdo jo je 
sestavljal?

Strokovno žirijo, ki je ocenjevala na-
stope orkestrov, so sestavljali: predsednik 
Manuel Epli (Nemčija), Marin Zokić (Hrva-
ška), Josip Grgasović (Slovenija) in Gjorgje 
Radovniković (Hrvaška). Mislim, da smo 
žirijo prepričali z izbiro zelo zahtevnega 
programa, naj izpostavim skladbo Dan-
zon no. 2 skladatelja Artura Marqueza, 
ki vsebuje veliko ritmičnih sprememb, 
barvnih in tonskih raznolikosti, agogičnih 
detajlov, zahtevno instrumentacijo, hitre 
dinamične spremembe itd. Zagotovo pa 
smo člane žirije prepričali s suverenim 
nastopom, saj smo na odru muzicirali in 
dihali kot celota. 

Kaj ta uspeh pomeni za vaše nadaljnje 
delovanje? Še več nastopov v tujini?

Zmagati na mednarodnem tekmova-
nju je želja vsakega orkestra in tudi mi ni-
smo bili izjema. Nismo pričakovali zmage, 
sploh pa nismo pričakovali takšnega re-
zultata: zbrati 98 točk na mednarodnem 
tekmovanju je velika redkost, zato smo 
še toliko bolj veseli in ponosni, da nam je 
uspelo. Dober rezultat ali dobro odigran 
koncert je vedno dobra odskočna deska 

za nadaljnje delovanje 
društva, ker vliva novo 
energijo v celotno zased-
bo. Nastopov v tujini pa 
se je v preteklih petih le-
tih zvrstilo toliko, da smo 
se letos odločili, da nare-
dimo manjšo pavzo in se 
malo odpočijemo od na-
pornih poti po Evropi.

Med 13 pihalnimi orke-
stri je bilo kar sedem slo-
venskih, slovenski orkestri 
pa so zmagali v vseh treh 

kategorijah, A, B in C. So naše godbe po-
temtakem najboljše v regiji in v čem se 
razlikujejo od hrvaških, avstrijskih?

Na festivalu je izrazito prevladovala 
kakovost slovenskih pihalnih orkestrov, 
kar kažejo strokovne ocene. Po mojem 
mnenju so slovenske godbe zelo dobro 
rangirane v regiji, to pa zato, ker smo za 
zgled povzeli nizozemski sistem sestave 
in funkcionalnosti orkestra. Avstrijski sis-
tem je drugačen, sicer združuje društva, 
kar je seveda pohvalno, je pa pri takšnem 
sistemu vprašljiva kakovost same izvedbe.

Najboljši dirigent ste postali pri 23. le-
tih. Je to nekaj običajnega in s čim ste po 
vašem mnenju prepričali žirijo? 

Nikakor nisem pričakoval, da bi lahko 
prejel to nagrado, ker sem bil veliko mlajši 
od vseh drugih dirigentov. Zelo sem vesel, 
da mi je to uspelo pri 23. letih, kar vse-
kakor ni običajno, ker se ponavadi takšne 
nagrade podeljujejo starejšim, karizma-
tičnim gospodom. Priznati pa moram, da 
sem se na to tekmovanje dobro pripra-
vil, tako po strokovni kot tudi po psihični 
plati. V samo izvedbo sem usmeril veliko 
energije, na odru sem deloval sproščeno 
in suvereno, verjetno sem s sledečim pre-
pričal strokovno žirijo. 

Kaj to pomeni za 
vašo nadaljnjo kariero?

Ta nagrada je pla-
čilo za vložen trud in 
energijo, potrditev, da 
svojo vlogo dirigenta 
opravljam korektno in 
strokovno. Trenutno 
zaključujem študij kla-
rineta na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, po 

študiju pa se nameravam izobraževati na 
področju dirigiranja.

Temelji, ki sta jih po odhodu Ivana 
Medveda postavila z Miho Derganom, so, 
kot kaže, dobri. Kako vidva gledata na to?

Z nastopom novega vodstva se v vsaki 
organizacijski strukturi nekaj spremeni. Z 
Miho sva prinesla svež veter, preobliko-
vala strukturo orkestra in postavila nove 
smernice predvsem na strokovnem po-
dročju. Žal Miha zaradi študijskih in služ-
benih obveznosti ne opravlja več funkcije 
koordinatorja, ostaja pa predvodnik god-
be. Zahvaljujem se mu za dobro sodelo-
vanje. Ob najinem prihodu je veliko ljudi 
dvomilo v najine sposobnosti, dvomili so 
v mojo strokovnost, špekulirali in podob-
no. Mislim, da smo z rezultatom dokazali, 
da društvo dela dobro, da je napredovalo 
in da so dvomi povsem odveč.

V pogovoru za Laški bilten pred slabi-
ma dvema letoma ste dejali, da ne name-
ravate počivati na starih lovorikah in da 
želite naprej, še višje. Videti je, da vam to 
prav dobro uspeva. Kakšni so načrti za na-
prej, kam še lahko posežete?

Načrtov imamo veliko. Trenutno se pri-
pravljamo na tradicionalni pomladni kon-
cert (koncert je bil 12. junija v veliki dvorani 
kongresnega centra Wellness park Laško, 
op. a.), obenem pa priprave potekajo tudi 
za državno tekmovanje v izvajanju zabav-
ne glasbe za pokal Vinka Štrucla 2011, ki 
bo 18. junija v Ormožu, in za Pivo in cvetje 
2011, kjer vsako leto organiziramo festival 
“plehmuzik”. Naslednje leto naše društvo 
praznuje 150 let obstoja, čakajo nas tudi 
državno tekmovanje slovenskih godb v 
koncertni skupini, številni nastopi in seve-
da tradicionalni koncerti. 

Ob tej priložnosti bi se najlepše zahvalil 
vsem godbenicam in godbenikom za vlo-
žen trud in energijo, Vas, spoštovani bral-
ci, pa bi povabil na naše koncerte, da se 
skupaj poveselimo in uživamo.

Jasmina Štorman
Foto: Laška pihalna godba

Intervju z dirigentom Gašperjem Salobirjem

Laška pihalna godba slavila v Splitu
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prireditve v juniju,
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LAŠKI SEJEM, petek, 3. 6. in petek, 5. 8., od 8.00 do 16.00, Trubarjevo nabrežje
Na Laškem sejmu se predstavi več kot 50 razstavljavcev, ki nudijo dobrote podeželja, mojstrske izdelke domače obrti in izdelke 
široke potrošnje. Organizatorja: Občina Laško, STIK

OTROŠKI FESTIVAL PISANI BALON, sobota, 11. junij 
Ob 8.00: Celodnevni otroški festival s pestrim programom za otroke vseh starosti (lutkovne predstave, delavnice, zabavne 
igre…) na občinskem dvorišču, travniku pri hotelu Savinja in v prostorih Šmocla. Organizator: Šmocl
Sobota, 18. 6., ob 20.00: Janez Škof & Čompe s predskupino, koncert na Občinskem dvorišču. Organizatorja: Šmocl in Lak

TRADICIONALNI POMLADANSKI KONCERT LAŠKIH GODBENIKOV
nedelja, 12. junij, ob 18.00, Velika dvorana Kongresnega centra Wellness park Laško
Predprodaja vstopnic: TIC Laško, 03 733 89 50, organizator: KD Laška pihalna godba 

POLETNA MUZEJSKA NOČ, sobota, 18. junij
Ob 18.00: Večerni pohod v pravljično deželo Perkmandeljca. Izpred kmetije Nemec v Sedražu se bomo podali na Govce. Na 
večernem sprehodu se bomo pogovarjali o pomenu varovanja narave, spoznali bomo skrivnosti gozda in zgodovino rudarjenja. 
Če nam jo rudarski škrat ne bo preveč zagodel, bomo do teme že nazaj v dolini.
Ob 21.00: Muzej Laško v soju sveč. Ko se v muzejske prostore naseli tema, oživijo muzejske zgodbe. Ogledali si jih bomo v 
svetlobi sveč. Ob 22.00: Pogled v zvezdno nebo. Skozi leče velikega teleskopa bomo kukali v skrivnosti vesolja, spoznavali zvezde 
in planete. Dobimo se pred Muzejem Laško. Organizator: STIK 

FESTIVAL ROMANICA ANTIQUA LAŠKO, 1. - 10. julij
Festival Romanica Antiqua Laško s svojim programom vsebinsko zaokroža romanske arhitekturne bisere
z organizacijo sedmih koncertov, poletne šole ter delavnice z razstavo godal in okroglo mizo.
Petek, 1. 7., ob 19.00: Koncert kvarteta Musica Camerata, Župnišče cerkve sv. Martina v Laškem
Sobota, 2. 7., ob 19.00: Koncert bivših učencev Glasbene šole Laško - Radeče,
Tanja Sonc (violina), Iztok Hrastnik (kontrabas), Katarina Majcen (violončelo), Kulturni center Laško
Ponedeljek, 4. 7., ob 19.00: Koncert čembalistke Irene Kralj, cerkev Karmelske Matere božje v Marija Gradcu
Četrtek, 7. 7., ob 19.00: Jazz na prostem - koncert študentov ARU Cambridge (VB), Vila Monet Laško
Petek, 8. 7., ob 19.00: Jazz na prostem - koncert študentov ARU Cambridge (VB), grad Tabor Laško
Sobota, 9. 7., ob 19.00: Koncert udeležencev poletne glasbene šole, Kulturni center Laško
Nedelja, 10. 7., ob 10.00: Koncert orkestra poletne glasbene šole, cerkev sv. Mavricija v Jurkloštru
Organizatorji: STIK, Glasbena šola Laško - Radeče, JSKD OI Laško, Občina Laško

DAN LAŠČANOV »LAŠČANI LAŠČANOM«, sreda, 13. julij
Od 14.00 do 18.00: Dan odprtih vrat Pivovarne Laško. Organizator: Pivovarna Laško
Ob 18.00: Pivovar Simon Kukec, otvoritev razstave v Muzeju Laško.
Organizatorji: STIK v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec in Pivovarno Laško
Ob 19.00: Druženje vseh Laščank in Laščanov na Občinskem dvorišču, obujanje spominov,
vpis v slavnostno knjigo, zabava … Organizator: Turistično društvo Laško

47. TRADICIONALNA TURISTIČNA PRIREDITEV PIVO IN CVETJE, 14. – 17. julij
Četrtek: Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Panda, Tabu, Vlado Kreslin, Gibonni, Terrafolk z Anjo Bukovec, Laška pihalna godba, Godalkarji Bo-
jana Cvetrežnika… Petek: Victory, Kingston, MI2, Big Foot Mama, Don Mentony Band, Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Electric venom 
agency, Tinkara Kovač, Papir z Majo Keuc in Ano Bezjak… Sobota: Oto Pestner s Kvintetom Dori, Nuša Derenda, Ansambel Saša 
Avsenika, Billysi, Tide, Elvis Jackson, Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Trio Oko - Pavle Kavec 60 let Tribute koncert, ognjemet z gradu 
Tabor in Krištofa ob glasbeni spremljavi ... Nedelja: ohcet po stari šegi, parada Pivo in cvetje, zaključni koncert pihalnih godb...
Ostale prireditve in razstave: razstava cvetja, razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško, razstava »47. cvetov« Likovnega 
društva Laško, promenadni vrvež po ulicah Laškega, Lepo je res na deželi, Martin Krpan, dribl turnir poulične košarke, projekt »Z 
glavo na zabavo«, otroški živ žav ... Več informacij: TIC Laško,  03 733 89 50, www.pivocvetje.com. Organizator: Turistično društvo 
Laško. Generalni sponzor: Pivovarna Laško

POHODI
Sobota, 4. 6., ob 19.30: Tradicionalni nočni pohod na Babe - start: Zavrate. Organizator: Planinsko društvo Laško 
Sobota, 11. 6., ob 8.00: 16. pohod po Aškerčevih poteh - start: pri železniški postaji v Zidanem Mostu.
Organizator: KD Anton Aškerc
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POHODI
Nedelja, 24. 7., ob 6.00: Pot spominov NOB Rečica - start: OŠ v Zg. Rečici.
Organizatorji: Združenje borcev za vrednote NOB, SD Dušana Poženela Rečica in PD Laško 
Sobota, 27. 8., ob 6.30: Po poteh 1. Celjske čete - start: Avtobusna postaja Laško.
Organizatorja: Združenje borcev za vrednote NOB, PD Laško. 

KULTURNI CENTER LAŠKO
Sobota, 4. 6., ob 19.30: 4. koncert mladih glasbenikov. V koncertu sodelujejo člani družine Hrastnik, MePZ Koral Laško, pod 
vodstvom Rebeke Hrastnik, Klemen Jager, Vokalna skupina Lilija - zborovodja Krištof Hrastnik, pianistka Teja Ulaga in drugi. Večer 
bo obogatil kontrabasist Iztok Hrastnik, ki je v marcu postal član Dunajskih � lharmonikov. Organizator: družina Hrastnik

Četrtek, 9. 6., ob 19.30: Regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin
»KNEZI CELJA - SKRIVNOST GRADU OJSTRICA” KUD Zarja Trnovlje - Celje. Organizator: JSKD OI Laško 

Petek, 17. 6., ob 17.00: Proslava ob dnevu državnosti. Kulturni program bodo pripravili učenci osnovne šole Primoža Trubarja 
Laško. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Zlati učenec. Slavnostni govornik bo g. Ivan Sivec, pisatelj, novinar, urednik 
in avtor besedil za glasbo. Organizatorji: STIK, JSKD OI Laško, Občina Laško, OŠ Primoža Trubarja Laško. Petek, 24. 6., ob 18.00: 
Slovesnost ob dnevu državnosti pred spomenikom borcem za osamosvojitev Slovenije. Organizator: Občina Laško

MUZEJ LAŠKO
Četrtek, 2. 6., ob 16.00: Vrtec na ogled postavi…, otvoritev razstave. Na letošnji razstavi bodo otroci iz vrtca Laško in Debro 
na ogled postavili svoje izdelke, ki so nastali v okviru različnih projektov v šolskem letu 2010/11. Razstava bo odprta do 30. junija. 
Organizatorja: STIK, Vrtec Laško
Sreda, 13. 7., ob 18.00: Pivovar Simon Kukec, otvoritev razstave. Simon Kukec je laško pivovarno vsestransko izpopolnil, jo 
povečal, opremil z boljšo opremo in zaposloval le slovenske delavce, zato ga upravičeno imenujemo “oče laške pivovarne”. Ob 
odprtju razstave bo predstavljen tudi dokumentarni � lm Pivovar Simon Kukec. Razstava bo odprta do 3. septembra 2011.
Organizator: STIK v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec in Pivovarno Laško

KNJIŽNICA LAŠKO
Četrtek, 2. 6., ob 19.00: Srečanje bralcev bralne značke
Pogovarjali se bomo o letošnjem izboru, ki je osredotočen na biogra� je in avtobiogra� je. 
Četrtek, 9. 6., ob 18.00: Otvoritev razstave ilustracij otroških del Jožice Bratec in Desiree Kolarec ter manjše razstave 
otroških risbic, nastalih pri predšolski bralni znački. Na prireditvi bo nastopil MPZ Trubadurji OŠ Primoža Trubarja Laško pod 
vodstvom zborovodkinje Mateje Škorja. Razstava bo na ogled do sredine avgusta, ko jo bo zamenjala razstava fotogra� j poletnih 
motivov Cvetke Teršek z naslovom ‘’Podaljšajmo počitnice’’. 

POLETNE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADINO
Knjižnica Laško
Sreda, 6. in 13. 7., ob 10.00: Mavrična ribica in hobotnica, v tehniki kaširanja  
Sreda, 20. 7., ob 10.00: Avto na veter, izdelava iz odpadnih materialov  
Sreda, 27. 7., ob 10.00: Pošastek iz � lca, po motivih iz zgodbic
Sreda, 3. 8., ob 8.00: Izlet v Rimske Toplice, zbrali se bomo v laški knjižnici in se z vlakom odpeljali v Rimske Toplice. Ogledali si 
bomo novo knjižnico. Med potjo na Aškerčevino se bomo ustavili tudi v novem zdravilišču. 
Knjižnica Rimske Toplice
Torek, 12. in 19. 7., ob 10.00: Mavrična ribica in hobotnica, v tehniki kaširanja 
Sreda 3. 8., ob 8.45: Sprejem otrok iz Laškega in skupni izlet, zbrali se bomo v rimski knjižnici, kjer bomo pričakali goste iz 
Laškega. Delavnice, ki bodo trajale po dve uri, bo v obeh knjižnicah vodila Martina Ajdnik. 

POVABILO K BRALNIM AKCIJAM V NAŠIH KNJIŽNIC 
V knjižnici se bomo zelo potrudili, da bi vam pomagali pri izboru knjig za dopustniške dni. Nadaljujemo s projektom Beremo 
slovenske avtorje in vas že četrto leto vabimo k sodelovanju pri Bralni znački za odrasle.  Posegli boste lahko tudi po »mačku v 
žaklju«, vrečkah s petimi tematsko različnimi knjigami za mladino in odrasle.
Več informacij o naših prireditvah najdete na spletni strani: www.knjiznica-lasko.si

CENTER STAREJŠIH - HIŠA GENERACIJ 
Torek, 7. 6., ob 9.00: Kusudami rožice, ustvarjalna delavnica. Sreda, 8. 6., 9.00: Rože iz nogavic, ustvarjalna delavnica, ob 16.00: 
Odprtje slikarske razstave Jožeta Barachinija iz Radeč. Razstava bo na ogled do 8. 7., vsak dan, od ponedeljka do petka, med 9.00 
in 16.00. Četrtek, 9. 6., ob 9.00: Darilne vrečke iz papirja, ustvarjalna delavnica. Torek, 14. 6., 9.00: Origami darilne škatlice, 
ustvarjalna delavnica. Četrtek, 16. 6., 9.00: Rože iz krep papirja, ustvarjalna delavnica. Petek, 24. 6., ob 19.00: Mini delavnica 
EFT-tehnike na temo: Slabe navade. Delavnico bo vodila ga. Pika Rajnar. Prispevek udeleženca je 15 eur. Četrtek, 14. 7., ob 17.00: 
Odprtje razstave ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško. Razstava bo na ogled vsak dan, do nedelje, 17. 7., med 10.00 in 13.00 ter 
med 16.00 in 19.00. Vsak torek in četrtek, ob 7.00: Kleklanje, delavnica. 
Vse delavnice so brezplačne, namenjene vsem generacijam. Predhodna prijava na aktivnosti ni potrebna. 

PARK THERMANE LAŠKO, petek, 17. in sobota, 16. 6., od 10.00 do 18.00: Likovna delavnica slikarjev Likovne sekcije 
Zveze paraplegikov Slovenije in Likovnega društva  Laško na temo »Kapljica veselja«. 
Organizatorja: Thermana Laško in Likovno društvo Laško  

GRAD TABOR, 1. 6. - 31. 8.: Stalna razstava Likovnega društva Laško.
Organizatorja: Likovno društvo Laško in Gostinstvo Pavus

VILA MONET, petek, 24. 6., ob 18.00: Monetfest - pridih poletja: Koncert Laške pihalne godbe. Organizator: Vila Monet

CERKEV SV. MARTINA LAŠKO, nedelja, 5. 6., ob 18.00: Koncert »LITURGIJA - rimskokatoliška in pravoslavna 
liturgija«. Izvedba: Pevsko društvo Orion Laško z gostoma ŽPZ Rozka Usenik iz Šentvida nad Ljubljano in Mestnimi piskači 
Tyberyensis. Organizator: Pevsko društvo Orion Laško

ATRIJ ŽUPNIŠČA LAŠKO, nedelja, 19. 6., ob 19.30: Premiera otroške opere Brundibar.
Skladatelj Hans Krasa, uprizarja Vokalna skupina Lilija, zborovodja Krištof Hrastnik, pianistka Teja Ulaga, režiserka Magdalena 
Hrastnik. Sobota, 25. 6., ob 19.30: ponovitev otroške opere Brundibar. Organizator: KD Koral 

ZAVOD ODON, KARTUZIJA JURKLOŠTER
23. - 26. 6.: 2. Srednjeveški tabor pod zvezdami Celjanov, 26. 6.: »Dan odprtih vrat« za obiskovalce tabora. Podroben 
program bo predstavljen na www.td-celje.si. Organizator: Turistično društvo Celje 
Vsako nedeljo, od 14.00 do 17.00: Vodeni ogledi Kartuzije. 

AQUA ROMA RIMSKE TOPLICE
Sobota, 11. 6. in nedelja, 14. 8.: Algida party. Petek, 17. 6.: Rimske igre. Sobota, 9. 7. in sobota, 6. 8.: Ledo party. Sobota, 27. 
in nedelja, 28. 8.: Golažijada 2011. Vsak petek (med počitnicami): Nočno kopanje in party.      

DOM SVOBODE ZIDANI MOST, četrtek, 30. 6., ob 19.00: Koncert zborovskega petja v počastitev dneva državnosti  
Mešanega pevskega zbora Spev Zidani Most in gostujočega Mešanega pevskega zbora Jadran  Freyming - Merlebach iz 
Francije. Organizator: MePZ  Spev Zidani Most

REČICA
Krajevni praznik KS Rečica - sobota, 18. 6., ob 9.00: Turnir v odboji na mivki, ob 10.00: Turnir v nogometu na travi, ob 19.00: 
Revialna tekma Rečica-Debro, pristanek padalcev in tekmovanje v izboru Rečičan Krpan 2011 v športnem parku Huda Jama. 
Organizator: Športno društvo Rečica 
Sobota, 25. 6., ob 7.00: Tradicionalni pohod po Rečiški planinski krožni poti - start: Sindikalni dom Huda Jama. Organizator: 
Planinsko društvo Laško in Krajevna skupnost Rečica. 
Nedelja, 3. 7., ob 10.30: Slavnostna maša v cerkvi Antona Martina Slomška, ob 15.00: Srečanje rudarjev 2011, pri knapu pod 
Babo - Zavrate in osrednja z ansamblom Dejana Kušarja. Organizator: KS Rečica

GALERIJA MALEŠ, Zgornja Rečica, junij, julij in avgust: Ogled stalne razstave del Mihe Maleša, enega ključnih 
popularizatorjev umetnosti, ki je leta 1977 prejel Prešernovo nagrado za gra� čni, slikarski in ilustracijski opus.
Ogled je možen po predhodni najavi: Travica Maleš Grešak, tel.: 041 867 246.

TEVČE, pri kozolcu na Slogih, sobota, 18. 6., popoldan: Tekmovanje v kmečkih opravilih.
Organizatorja: Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim in Društvo podeželske mladine Laško - Radeče 

LAŠKA VAS, družina Deželak, torek, 21. 6., ob 17.00: Poletni literarni večer in ogled Valentinove etnološke zbirke. 
Organizator: JSKD OI Laško, KD Vrh nad Laškim

SEDRAŽ, petek, 24. 6., ob 20.00: 14. tradicionalni koncert MoPZ Sedraž z gosti pod lipo pri sv. Jederti ter srečanje 
krajanov Sedraža.  Organizator: KD Sedraž   

TROBNI DOL, Kulturni dom, nedelja, 3. 7., ob 15.00: Druženje ob košnji na Kozjanskem
Organizatorji: Kulturno društvo Trobni Dol, Turistična kmetija Salobir in Etno odbor Jureta Krašovca »Možnar« 

ŠMOHOR, cerkev sv. Mohorja in Trebežnikova domačija,
nedelja, 28. 8., ob 15.00: 26. prikaz starih šeg in delovnih opravil občine Laško z naslovom: Lepa nedelja.
Organizator: Etno odbor Jureta Krašovca »Možnar«

TIC LAŠKO
Poleg informiranja o prireditvah, prodaje vstopnic za prireditve v Laškem ter po Sloveniji in tujini preko mreže Eventim, sodelujemo 
tudi pri pripravi in izvedbi različnih prireditev in dogodkov s področja športa, turizma in kulture. Organiziramo lokalna vodenja na 
območju občine Laško, vodene oglede in izlete za skupine, med drugim organiziramo oglede Pivovarne Laško za najavljene 
skupine ob petkih, razen ob praznikih, ob 14.30, ob prijavi vsaj 10 oseb. Več informacij o ponudbi, prireditvah, ogledih in 
možnostih rezervacij: TIC Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško, tel.: 03 733 89 50, GSM: 051 305 466, e-pošta: tic@stik-lasko.si

Za točnost in vsebino podatkov o prireditvah drugih organizatorjev STIK ne odgovarja, saj jih je podal tako, kot jih je prejel z njihove strani.
Prireditelji si pridržujemo pravico do spremembe datumov in prireditev. Hvala za razumevanje.

Ob~ina
La{ko

Glavna partnerja:Zloženko oblikoval in založil:



25

VILA MONET, petek, 24. 6., ob 18.00: Monetfest - pridih poletja: Koncert Laške pihalne godbe. Organizator: Vila Monet

CERKEV SV. MARTINA LAŠKO, nedelja, 5. 6., ob 18.00: Koncert »LITURGIJA - rimskokatoliška in pravoslavna 
liturgija«. Izvedba: Pevsko društvo Orion Laško z gostoma ŽPZ Rozka Usenik iz Šentvida nad Ljubljano in Mestnimi piskači 
Tyberyensis. Organizator: Pevsko društvo Orion Laško

ATRIJ ŽUPNIŠČA LAŠKO, nedelja, 19. 6., ob 19.30: Premiera otroške opere Brundibar.
Skladatelj Hans Krasa, uprizarja Vokalna skupina Lilija, zborovodja Krištof Hrastnik, pianistka Teja Ulaga, režiserka Magdalena 
Hrastnik. Sobota, 25. 6., ob 19.30: ponovitev otroške opere Brundibar. Organizator: KD Koral 

ZAVOD ODON, KARTUZIJA JURKLOŠTER
23. - 26. 6.: 2. Srednjeveški tabor pod zvezdami Celjanov, 26. 6.: »Dan odprtih vrat« za obiskovalce tabora. Podroben 
program bo predstavljen na www.td-celje.si. Organizator: Turistično društvo Celje 
Vsako nedeljo, od 14.00 do 17.00: Vodeni ogledi Kartuzije. 

AQUA ROMA RIMSKE TOPLICE
Sobota, 11. 6. in nedelja, 14. 8.: Algida party. Petek, 17. 6.: Rimske igre. Sobota, 9. 7. in sobota, 6. 8.: Ledo party. Sobota, 27. 
in nedelja, 28. 8.: Golažijada 2011. Vsak petek (med počitnicami): Nočno kopanje in party.      

DOM SVOBODE ZIDANI MOST, četrtek, 30. 6., ob 19.00: Koncert zborovskega petja v počastitev dneva državnosti  
Mešanega pevskega zbora Spev Zidani Most in gostujočega Mešanega pevskega zbora Jadran  Freyming - Merlebach iz 
Francije. Organizator: MePZ  Spev Zidani Most

REČICA
Krajevni praznik KS Rečica - sobota, 18. 6., ob 9.00: Turnir v odboji na mivki, ob 10.00: Turnir v nogometu na travi, ob 19.00: 
Revialna tekma Rečica-Debro, pristanek padalcev in tekmovanje v izboru Rečičan Krpan 2011 v športnem parku Huda Jama. 
Organizator: Športno društvo Rečica 
Sobota, 25. 6., ob 7.00: Tradicionalni pohod po Rečiški planinski krožni poti - start: Sindikalni dom Huda Jama. Organizator: 
Planinsko društvo Laško in Krajevna skupnost Rečica. 
Nedelja, 3. 7., ob 10.30: Slavnostna maša v cerkvi Antona Martina Slomška, ob 15.00: Srečanje rudarjev 2011, pri knapu pod 
Babo - Zavrate in osrednja z ansamblom Dejana Kušarja. Organizator: KS Rečica

GALERIJA MALEŠ, Zgornja Rečica, junij, julij in avgust: Ogled stalne razstave del Mihe Maleša, enega ključnih 
popularizatorjev umetnosti, ki je leta 1977 prejel Prešernovo nagrado za gra� čni, slikarski in ilustracijski opus.
Ogled je možen po predhodni najavi: Travica Maleš Grešak, tel.: 041 867 246.

TEVČE, pri kozolcu na Slogih, sobota, 18. 6., popoldan: Tekmovanje v kmečkih opravilih.
Organizatorja: Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim in Društvo podeželske mladine Laško - Radeče 

LAŠKA VAS, družina Deželak, torek, 21. 6., ob 17.00: Poletni literarni večer in ogled Valentinove etnološke zbirke. 
Organizator: JSKD OI Laško, KD Vrh nad Laškim

SEDRAŽ, petek, 24. 6., ob 20.00: 14. tradicionalni koncert MoPZ Sedraž z gosti pod lipo pri sv. Jederti ter srečanje 
krajanov Sedraža.  Organizator: KD Sedraž   

TROBNI DOL, Kulturni dom, nedelja, 3. 7., ob 15.00: Druženje ob košnji na Kozjanskem
Organizatorji: Kulturno društvo Trobni Dol, Turistična kmetija Salobir in Etno odbor Jureta Krašovca »Možnar« 

ŠMOHOR, cerkev sv. Mohorja in Trebežnikova domačija,
nedelja, 28. 8., ob 15.00: 26. prikaz starih šeg in delovnih opravil občine Laško z naslovom: Lepa nedelja.
Organizator: Etno odbor Jureta Krašovca »Možnar«

TIC LAŠKO
Poleg informiranja o prireditvah, prodaje vstopnic za prireditve v Laškem ter po Sloveniji in tujini preko mreže Eventim, sodelujemo 
tudi pri pripravi in izvedbi različnih prireditev in dogodkov s področja športa, turizma in kulture. Organiziramo lokalna vodenja na 
območju občine Laško, vodene oglede in izlete za skupine, med drugim organiziramo oglede Pivovarne Laško za najavljene 
skupine ob petkih, razen ob praznikih, ob 14.30, ob prijavi vsaj 10 oseb. Več informacij o ponudbi, prireditvah, ogledih in 
možnostih rezervacij: TIC Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško, tel.: 03 733 89 50, GSM: 051 305 466, e-pošta: tic@stik-lasko.si

Za točnost in vsebino podatkov o prireditvah drugih organizatorjev STIK ne odgovarja, saj jih je podal tako, kot jih je prejel z njihove strani.
Prireditelji si pridržujemo pravico do spremembe datumov in prireditev. Hvala za razumevanje.

Ob~ina
La{ko

Glavna partnerja:Zloženko oblikoval in založil:
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Info: TIC Laško, 03 733 89 50

Četrtek, 14. 7.   
•Muzej Laško 12.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Valvasorjev trg 16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško 
•Hiša generacij 17.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško 
•Trubarjevo nabrežje 17.30 »Martin Krpan« - izbor najmočnejšega Slovenca  
•Zgornji vrt hotela Savinja  18.00 otroški živ žav z Damjano Golavšek in čarodejem
•Park pri TICU 19.00 RAZSTAVA CVETJA
•Šotor pri hotelu Hum 19.00 Vrtiljak polk in valčkov 
•Orožnov trg  19.00 house prizorišče z DJ Deanom Deenom 
•Oder Laško Club*   19.00  Folk večer: Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Laška pihalna godba, 

Terrafolk z Anjo Bukovec 
• 19.30 promenadni vrvež po ulicah Laškega
•Oder Laško Zlatorog* 20.00 Večer popa: E.V.A., Nina Pušlar, Jan Plestenjak
•Oder Bandidos*  20.00 Bandidos Ice večer: Tabu, Vlado Kreslin, Gibonni

Petek, 15. 7.   
•Muzej Laško 12.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Valvasorjev trg   16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško
•Šotor pri hotelu Hum 16.00  Naj harmonikar Pivo in cvetje in predizbor za Zlato harmoniko Ljubečne, 

ansambel Fantje izpod Lisce
•Hiša generacij 17.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško  
•Valvasorjev trg 18.00 etno prireditev Lepo je res na deželi – »Marija Gradec se predstavi«
•Zgornji vrt hotela Savinja  18.00 otroški živ žav z Damjano Golavšek in čarodejem
•Orožnov trg  19.00 house prizorišče z DJ Deanom Deenom 
•Oder Laško Club*  19.00  Damski večer: Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Panda, Tinkara Kovač, 

Papir z Majo Keuc in Ano Bezjak
• 19.30 promenadni vrvež po ulicah Laškega
•Oder Laško Zlatorog* 20.00 Večer plesa: Victory, Kingston
•Oder Bandidos*  20.00 Bandidos Sun večer: Mi2, Don Mentony Band, Big Foot Mama

Sobota, 16. 7.    
•Šolsko igrišče 11.00  9. turnir ulične košarke DRIBL 2011 (DJ, breakdancers, navijaške skupine, 

tekma zvezd, ...) prijave 041 534 515
•Muzej Laško 12.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Valvasorjev trg   16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško 
•Hiša generacij 17.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško 
•Zgornji vrt hotela Savinja  18.00 otroški živ žav z Damjano Golavšek in čarodejem
•Valvasorjev trg  18.00 etno prireditev Lepo je res na deželi – »Zidani Most se predstavi«
•Ploščad pred Kulturnim centrom 18.00 Fundacija »Z glavo na zabavo« 
•Šotor pri hotelu Hum 19.00 ansambel Pravi fantje
•Orožnov trg  19.00 house prizorišče z DJ Deanom Deenom         
•Oder Laško Club*  19.00  Večer legend: Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Benčeve legende iz Srca 

do Septembra ter Soli, Popra in Sanj, Trio Oko z gosti – Pavle Kavec  
60 let Tribute koncert 

• 19.30 promenadni vrvež po ulicah Laškega
•Oder Laško Zlatorog* 20.00  Večer legend: Oto Pestner s Kvintetom Dori, Nuša Derenda, Hišni 

ansambel Avsenik
•Oder Bandidos*  20.00 Bandidos Tequila večer: Billysi, Tide, Elvis Jackson 
 22.00  VODNA SIMFONIJA OB REKI SAVINJI TER VELIČASTEN OGNJEMET OB 

GLASBENI SPREMLJAVI z gradu Tabor in Krištofa

Nedelja, 17. 7.   
•Muzej Laško 9.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Hiša generacij 9.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško
•Oder Laško Club*  10.00 OHCET PO STARI ŠEGI
•Šotor pri hotelu Hum 13.00 ansambel Posavskih 5
•Valvasorjev trg 16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško
•	 17.00 PARADA PIVO IN CVETJE po ulicah Laškega 
•Oder Laško Zlatorog* 18.00  ZAKLJUČNI KONCERT PIHALNIH GODB 

*Oder Laško Club – Občinsko dvorišče, Oder Laško Zlatorog – Aškerčev trg, Oder Bandidos – Trubarjevo nabrežje

 Glavni organizator:                 Generalni pokrovitelj:                     Sponzorji: 
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Info: TIC Laško, 03 733 89 50

Četrtek, 14. 7.   
•Muzej Laško 12.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Valvasorjev trg 16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško 
•Hiša generacij 17.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško 
•Trubarjevo nabrežje 17.30 »Martin Krpan« - izbor najmočnejšega Slovenca  
•Zgornji vrt hotela Savinja  18.00 otroški živ žav z Damjano Golavšek in čarodejem
•Park pri TICU 19.00 RAZSTAVA CVETJA
•Šotor pri hotelu Hum 19.00 Vrtiljak polk in valčkov 
•Orožnov trg  19.00 house prizorišče z DJ Deanom Deenom 
•Oder Laško Club*   19.00  Folk večer: Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Laška pihalna godba, 

Terrafolk z Anjo Bukovec 
• 19.30 promenadni vrvež po ulicah Laškega
•Oder Laško Zlatorog* 20.00 Večer popa: E.V.A., Nina Pušlar, Jan Plestenjak
•Oder Bandidos*  20.00 Bandidos Ice večer: Tabu, Vlado Kreslin, Gibonni

Petek, 15. 7.   
•Muzej Laško 12.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Valvasorjev trg   16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško
•Šotor pri hotelu Hum 16.00  Naj harmonikar Pivo in cvetje in predizbor za Zlato harmoniko Ljubečne, 

ansambel Fantje izpod Lisce
•Hiša generacij 17.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško  
•Valvasorjev trg 18.00 etno prireditev Lepo je res na deželi – »Marija Gradec se predstavi«
•Zgornji vrt hotela Savinja  18.00 otroški živ žav z Damjano Golavšek in čarodejem
•Orožnov trg  19.00 house prizorišče z DJ Deanom Deenom 
•Oder Laško Club*  19.00  Damski večer: Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Panda, Tinkara Kovač, 

Papir z Majo Keuc in Ano Bezjak
• 19.30 promenadni vrvež po ulicah Laškega
•Oder Laško Zlatorog* 20.00 Večer plesa: Victory, Kingston
•Oder Bandidos*  20.00 Bandidos Sun večer: Mi2, Don Mentony Band, Big Foot Mama

Sobota, 16. 7.    
•Šolsko igrišče 11.00  9. turnir ulične košarke DRIBL 2011 (DJ, breakdancers, navijaške skupine, 

tekma zvezd, ...) prijave 041 534 515
•Muzej Laško 12.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Valvasorjev trg   16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško 
•Hiša generacij 17.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško 
•Zgornji vrt hotela Savinja  18.00 otroški živ žav z Damjano Golavšek in čarodejem
•Valvasorjev trg  18.00 etno prireditev Lepo je res na deželi – »Zidani Most se predstavi«
•Ploščad pred Kulturnim centrom 18.00 Fundacija »Z glavo na zabavo« 
•Šotor pri hotelu Hum 19.00 ansambel Pravi fantje
•Orožnov trg  19.00 house prizorišče z DJ Deanom Deenom         
•Oder Laško Club*  19.00  Večer legend: Godalkarji Bojana Cvetrežnika, Benčeve legende iz Srca 

do Septembra ter Soli, Popra in Sanj, Trio Oko z gosti – Pavle Kavec  
60 let Tribute koncert 

• 19.30 promenadni vrvež po ulicah Laškega
•Oder Laško Zlatorog* 20.00  Večer legend: Oto Pestner s Kvintetom Dori, Nuša Derenda, Hišni 

ansambel Avsenik
•Oder Bandidos*  20.00 Bandidos Tequila večer: Billysi, Tide, Elvis Jackson 
 22.00  VODNA SIMFONIJA OB REKI SAVINJI TER VELIČASTEN OGNJEMET OB 

GLASBENI SPREMLJAVI z gradu Tabor in Krištofa

Nedelja, 17. 7.   
•Muzej Laško 9.00 razstava »Pivovar Simon Kukec«
•Hiša generacij 9.00 razstava ročnih del DU, DI in Hiše generacij Laško
•Oder Laško Club*  10.00 OHCET PO STARI ŠEGI
•Šotor pri hotelu Hum 13.00 ansambel Posavskih 5
•Valvasorjev trg 16.00 »47. cvetov« razstava Likovnega društva Laško
•	 17.00 PARADA PIVO IN CVETJE po ulicah Laškega 
•Oder Laško Zlatorog* 18.00  ZAKLJUČNI KONCERT PIHALNIH GODB 

*Oder Laško Club – Občinsko dvorišče, Oder Laško Zlatorog – Aškerčev trg, Oder Bandidos – Trubarjevo nabrežje

 Glavni organizator:                 Generalni pokrovitelj:                     Sponzorji: 

Nobelov nagrajenec  
Ivo Andrić  
v Laškem

Pred dobrim mesecem smo lahko v 
Sobotni prilogi Dela prebrali zanimiv 
obsežen članek o bosanskem pisate-
lju Ivu Andriću, dobitniku Nobelove 
nagrade za literaturo leta 1961. Sta-
rejši se ga spomnimo predvsem po 
romanu Most na Drini, ki smo ga v 
srednji šoli imeli celo za domače bra-
nje. Iz prispevka v Delu smo izvedeli 
o Andriću veliko podatkov, o katerih 
se včasih ni govorilo. Nekoč se je po-
udarjala njegova osebna opredelitev 
za Jugoslovana, kar pa se sedaj po-
zablja. Andrića, ki se je rodil pri Trav-
niku v Bosni katoliškim staršem in 
živel pretežno v Beogradu, si lastijo 
Srbi, Hrvati in Bošnjaki. Novinarka v 
Delu pravi, da Slovenci z znamenitim 
pisateljem razen kot bralci nismo bili 
posebej povezani, le da je Andrić leta 
1914 kot član Mlade Bosne eno leto 
preživel v zaporu v Mariboru in da je 
imel po drugi vojni nekaj vezi s SAZU. 

Laščani pa vemo, da je bil Andrić 
tudi v Laškem, v zdravilišču, in da je 
navezal stike z dr. Arnoldom Perna-
tom, vodjem muzeja od leta 1947 do 
1962. K Pernatu so zahajali tudi Alojz 
Gradnik, Božidar Jakac, Franc Stele in 
drugi pomembni Slovenci. O tem je 
pripovedoval in pisal prof. Miloš Ry-
bař. Dr. Jože Maček je predlagal, naj 
za Delo napišemo dopolnitev član-
ka. Nam se je zdelo še pomembneje, 
da oživimo spomin, oz. se seznani-
mo z zanimivim obiskom, mi sami v 
Laškem. Ob tem pa smo zadovoljno 
pomislili, koliko ljudi, katerih imena 
so že zapisana v vrhovih slovenske 
ustvarjalnosti ali pa to še bodo, je bilo 
tudi že v naši knjižnici, koliko zanimi-
vih pogovorov in lepih večerov se je 
zvrstilo z njimi. Upamo, da bo ostalo 
katero od njih v lokalni zgodovini, da 
se ga bodo spominjali zanamci, kot se 
mi spominjamo Andrića. 

Pravkar sestavljamo prireditveni 
program za novo sezono. Seveda si 
želimo, da bi pri iskanju in izbiranju 
gostov imeli srečo, ob tem pa vas lepo 
vabimo na naše prireditve že v jeseni, 
še posebej konec oktobra na osrednji 
dogodek letošnjih bralnih aktivnosti, 
na srečanje z Manco Košir.

Metka Kovačič

Še eno uspešno leto  
predšolske bralne značke

V knjižnici smo že četrto leto zapo-
red izvajali predšolsko bralno znač-
ko, ki smo jo poimenovali Beremo 
skupaj. S projektom spodbujamo 
bralne navade pri najmlajših in dru-
žinsko branje. Letos je bilo vključenih 
192 otrok iz starejših skupin vrtcev v 
Laškem, Debru, Rimskih Toplicah, Se-
dražu in Zidanem Mostu. Na začetku 
šolskega leta smo skupaj z vzgojitelji-
cami izbrali osem poučnih, kvalitetnih 
slikanic in pravljic. Otroci so z vrtcem 
skozi vse leto obiskovali knjižnico, 
kjer »Beremo skupaj«, se pogovarja-
mo in na temo pravljice ustvarjamo. 
Ob popoldnevih otroci s starši zaha-
jajo v knjižnico in zbirajo nalepke, ki 
jih skupaj z likovnimi izdelki hranijo 
v posebnih mapicah. Z vrtci sodelu-
jemo zelo lepo, veseli pa bi bili tudi 
malce večje odzivnosti staršev.

Na koncu leta, ob zaključku projek-
ta Beremo skupaj, smo pripravili raz-
stavo izdelkov, otroke pa nagradili z 
diplomicami in zaključno prireditvijo. 
Letos smo bili navdušeni nad pred-
stavo Piki je sam doma v izvedbi Dru-
žinskega gledališča Kolenc. Zanimiva 
zgodba in odličen nastop igralcev, ki 
so vseskozi skrbeli tudi, da so otroci 
sodelovali in soustvarjali predstavo, 
so pričarali nepozabno dopoldne za 
naše najmlajše bralce.

Martina Ajdnik

Tudi poleti marsikaj 
zanimivega za otroke

V knjižnici otroke pričakujemo tudi 
poleti. Lahko si boste ogledali raz-
stavo ilustracij otroških knjig in revij 
Jožice Bratec in Desiree Kolarec ter 
izdelkov, nastalih pri predšolski bral-
ni znački, si izbrali knjige s priporo-
čenega seznama ali mačka v žaklju, 

igrali družabne igre, si ogledali ka-
kšno risanko, film – in seveda ustvar-
jali na delavnicah v Laškem in Rim-
skih Toplicah. Te so namenjene vsem, 
ki radi izdelujete unikatne predmete 
in se družite. Potekale bodo v juliju, in 
sicer ob sredah med 10. in 12. uro v 
Laškem ter dvakrat ob torkih med 10. 
in 12. uro v Rimskih Toplicah. Z vami 
bom ustvarjala vaša knjižničarka Mar-
tina Ajdnik. 

Z mladimi v korak

Knjižničarji si v sodelovanju s šol-
skimi učitelji prizadevamo, da bi čez 
vse leto stopali v korak za dobro otrok 
in mladih. Varen prostor odprtih vrat, 
dostop do informacij in gradivo, ki 
jim ga za šolske ali prostočasne de-
javnosti priporočamo, so tisto naj-
osnovnejše, kar jim knjižnica nudi. 
Ob rednem izposojno-svetovalnem 
delu se sestajamo tudi na Srečanjih z 
mladimi, kjer se pogovarjamo o knji-
gah. V prijaznem sodelovanju s šolo 
pa izvajamo in proti koncu šolskega 
leta zaključujemo vsakoletna projek-
ta Rastem s knjigo za sedmošolce 
in rešujemo vseslovenski knjižnično-
-muzejski Mega kviz. S tem že tradi-
cionalnim kvizom otroci od 4. razreda 
dalje spoznavajo znamenite Slovence 
in Slovenke in našo kulturno dedišči-
no. V maju smo osnovnošolcem na-
menili tudi razstavo v knjižnici, ob 
kateri so ugibali imena Slovencev, 
katerih obletnice obeležujemo v leto-
šnjem letu.

Še posebej veseli smo bili, da šte-
vilne rešitve kviza, ki jih pošljemo v 
Ljubljano, niso ostale neopažene. Lani 
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je bila v finalnem žrebu reševalcev 
nagrajena Laščanka Alja Grešak in za 
nagrado smo skupaj z drugimi reše-
valci in prizadevnimi osnovnošolci 
preživeli čudovit nagradni majski dan 
v Kozjanskem parku, kjer smo obiskali 
grad Podsreda. 

Večjemu številu reševalcev leto-
šnjega kviza pa smo namenili sklepno 
prireditev v Kulturnem centru, kjer so 
se osnovnošolci laške in rimske šole 
pomerili v kvizu Male sive celice s Pa-
vletom Ravnohribom, ki ga poznamo 
s televizijskih zaslonov. Dvorana, pol-
na otrok, je kar vršela od navdušene-
ga navijanja. Zadovoljni smo, če jim 
je prireditev poleg zabave pomenila 
tudi izziv za reševanje kvizov in izpo-
sojo tovrstnih knjig.

Barbara Rančigaj

Vzemimo si čas za branje

Poletje, čas počitnic in dopustov, 
je ob različnih aktivnostih za mnoge 
tudi del leta, ko ob oddihu, v svežih 
jutrih, popoldanski senci ali dolgih 
večerih najdete več časa za knjigo kot 
med letom.

Vse vas tudi letos vabimo v knjižni-
co po dobro knjigo. Veseli bomo, če 
se boste priključili k našima akcijama 
– Bralni znački za odrasle, pri kateri 
se s širokim izborom del trudimo, da 
bi bila vedno sveža in kvalitetna – ter 
k projektu Beremo slovenske avtorje.

Tudi letos vas bodo čakali novi, ra-
znovrstni paketi petih knjig – maček v 
žaklju – za odrasle, otroke in mlade. V 
pomoč pri izbiri vam bodo še sezna-
mi priporočenega poletnega branja. 
Poleg ponujenih oblik branja pa vam 
bomo pri izbiri knjig z veseljem po-
magali tudi bibliotekarji.

Ob koncu vas še opozarjamo na 
nekaj novih, zanimivih knjig. Npr. bi-
ografsko delo o Edvardu Kocbeku In 
stoletje bo zardelo avtorja Andreja 
Inkreta, Čas velikih sprememb Fran-
ceta Bučarja, delo Slovenija na sve-

tovnem prizorišču Dimitrija Rupla, 
spomine Aleša Bergerja (Omara v 
kleti) in Poldeta Bibiča (Spominja-
rije), kolumne Mance Košir Žareti 
upanje, Sto obrazov notranje moči 
Alenke Rebula in kot zanimivost raz-
mišljanja o družbi 18-letnega gimna-
zijca Jureta Aleksejeva (Za pest ese-
jev). 

Če se želite ob knjigah bolj zabavati 
oz. se razvedriti, pa bi med množico 
tovrstnega čtiva izpostavili dela: Te 
že pogrešam, Proti vetru, Poljub iz 
Rusije, Hotel Borg, Ženska v rdečih 
čevljih, Hotel Grand, Klofuta, Proti 
severnemu vetru, Nekaj sposojene-
ga, Resnica o Melody Browne …. 

Matej Jazbinšek

Poletni delovni čas 
knjižnic

Knjižnici v Laškem in Rimskih To-
plicah sta odprti kot običajno, razen 
ob petkih po 15. uri in ob sobotah v 
Laškem in ob sredah v Rimskih Topli-
cah. O delovnih časih izposojevališč 
boste obveščeni sproti.

To pomlad sta poleg vseh vsako-
letnih dogodkov kulturni utrip v La-
škem popestrili tudi dve zaključni 
državni srečanji, ki ju je organizirala 
laška območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti.

V začetku aprila je v Laškem pote-
kalo 31. Srečanje tamburašev in man-
dolinistov Slovenije. Po predhodnem 
izboru se je v Laškem zbralo sedem 

tamburaških skupin, in sicer: tambura-
ški orkester Prosvetnega društva Ruda 
Sever Gorišnica; Petrovi tamburaši, 
Šempeter v Savinjski dolini; Tamburja-
ši Vipava; mandolinska skupina AMOS 
Zavrč; tamburaška skupina KUD Oto-
na Župančiča Vinica Viniški tamburaši; 
KD Vipavski tamburaši in tamburaški 
orkester KUD Otona Župančiča Artiče. 
Za skupino, ki je v zadnjem letu najbolj 
napredovala, so izbrali skupino s Celj-
skega, to so Petrovi tamburaši iz Šem-
petra v Savinjski dolini pod umetniškim 
vodstvom Neže Zagoričnik. Za spod-
budo pri nadaljnjem delu so jim pode-
lili tamburico, ki jo je izdelal in podaril 
Mario Žmegač. Prireditev je posnela 
RTV Slovenija, zato si bomo posnetke 
lahko tudi ogledali.

Dogodek meseca maja pa je bilo 
državno zaključno srečanje otroških 
folklornih skupin z naslovom Ringara-
ja 2011, na katerem se je predstavilo 
osem otroških folklornih skupin iz vse 
Slovenije. Preko 200 otroških folklornih 
skupin je to leto pripravilo svoje splete, 
za zaključno srečanje pa so bile izbra-
ne naslednje: otroška folklorna skupina 
OŠ Šentjernej; otroška folklorna skupi-
na Domžale; folklorna skupina OŠ Jan-
ka Glazerja in vrtca Ruše; otroška fol-

klorna skupina Val, OŠ Koper; otroška 
folklorna skupina Jurij in Marjetica, OŠ 
ob Dravinji, Slovenske Konjice; mladin-
ska folklorna skupina Ajda, KD Jožeta 
Paplerja, Besnica; Veseli Marki IV., OŠ 
Beltinci in starejša otroška folklorna 
skupina OŠ Dobrepolje. Prav tako pa 
je ta dan potekal seminar za mentorice 
otroških folklornih skupin, ki se ga je 
udeležilo preko sto marljivih vaditeljic 
za folklorno dejavnost.

Dobili smo veliko pohval za organi-
zacijo in delimo jih z vsemi, ki so sku-
paj z nami kakor koli pripomogli, da 
sta prireditvi lepo uspeli. Še posebej se 
zahvaljujem Občini Laško, Kulturnemu 
centru Laško in OŠ Primoža Trubarja 
Laško.

Ivan Medved
Foto: Foto atelje Jolanda Sojč, s. p., 

Janez Eržen

Ljubiteljska kultura popestrila spomladanski utrip v Laškem
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Vokalna skupina Vodomke praznuje 10 let

Srečanje vaških godcev v Šmiklavžu

Že celo desetletje je od takrat, ko je 
na pobudo Jožice Soko, priznane zbo-
rovodkinje z dolgoletnimi bogatimi 
izkušnjami, nastal pevski sestav Pojoči 
šopek, v katerem je pelo pet odličnih 
pevk. Kmalu so postale registrirano 
društvo in se preimenovale v vokalno 
skupino Vodomke. Vodomec je redka 
in lepa vrsta ptiča in takšno naj bi bilo 
tudi petje vokalne skupine. V skupino 
so priletele nove ptičice, nekatere pa 
so odletele. V sedanjem sestavu pre-
peva deset pevk. Veselje do petja, pri-
jetno druženje in neizmerna energija 
umetniške vodje so bili dobra popo-
tnica za prvo desetletje.

Vodomke imamo vsako pevsko 
sezono nastope ob različnih prilo-
žnostih. Sodelovale smo že z 
različnimi pevskimi sestavi, s 
katerimi smo spletle prijateljske 
vezi: MoPZ Laško, MePZ Tabor, 
MoPZ Vojnik, MePZ Murska So-
bota, KMePZ Celje, CPD Celje, 
MoPZ Jurklošter. Petje vokalne 
skupine Vodomke se je razle-
galo že skoraj v vseh sloven-
skih pokrajinah, predvsem pa 
v mnogih krajih Štajerske. Vo-
domke je bilo slišati tudi na Ra-
diu Celje, Murskem valu, Štajer-
skem valu in videti na VTV – Vaši 
televiziji Velenje ter na TV Krpa-
nu. Pevske vezi pa segajo tudi 

na Češko. V letu 2007 smo gostovale 
pri ženskem komornem zboru v Jir-
kovu, češke prijateljice pa so obiskale 
Laško aprila 2010. Občina Laško je v 
letu 2011 na pobudo različnih predla-
gateljev vokalno skupino Vodomke 
počastila s posebnim Aškerčevim pri-
znanjem za dosežke na področju kul-
turne dejavnosti in nas tako zapisala v 
zgodovino Laškega. Visoko priznanje 
pomeni potrditev našega dela, hkrati 
pa spodbudo, da bomo z novo ener-
gijo ustvarjale naprej.

Vodomke smo ob jubileju pripravi-
le koncert, s katerim smo predstavile 
svoje dosedanje delo. Scenarij priredi-
tve je napisala umetniška vodja Jožica 
Soko in izbrala bogat repertoar pesmi. 

V goste smo povabile Moški pevski 
zbor KUD France Prešeren iz Vojnika 
pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan 
in Moški pevski zbor Laško pod vod-
stvom Dejana Jakšiča, s katerima smo 
v preteklosti uspešno sodelovali. Naši 
gostje na jubilejnem koncertu so bili 
tudi glasbeni prijatelji: virtuoz na kla-
rinetu Franjo Maček, kitarist Srečko 
Cizelj iz Celja in harmonikar Dejan Ku-
šer iz Laškega. Za klavirsko spremljavo 
je poskrbel pianist Dejan Jakšič. Prire-
ditev je povezoval mojster besede Bo-
rut Alujevič. Z nami so zapele tudi vse 
pevke, ki so bile v preteklosti članice 
vokalne skupine. Za prijetno presene-
čenje so poskrbeli pevci MePZ Jesen, 
ki prav tako delujejo pod umetniškim 

vodstvom Jožice Soko, saj so 
zapeli posebej za naš jubilej na-
pisano voščilo. Po odru sta ve-
selo poplesavali vodomčici Ema 
in Tia. Za zaključek koncerta je 
pesem Rada Simonitija z naslo-
vom Pod jasnim soncem združi-
la pevce vseh zborov.

Najlepše je praznovanje s pe-
smijo med prijatelji. In takšen 
je bil koncertni večer, ki je za 
nas nepozaben in upamo, da je 
ostal v srcih vseh obiskovalcev. 

Predsednica društva
Zdenka Lenko

V soboto, 30. aprila, je bilo v dvorani 
KD Miklavž organizirano srečanje va-
ških godcev ali bolje rečeno vseh, ki se 
kakorkoli ukvarjajo z glasbo ali pa na 
instrumente igrajo zgolj v svoje razve-
drilo. Povabljeni so bili vsi muzikanti. 
Pobudnik za evidentiranje glasbenikov 
je bil že leta 2004 še vedno navdušen 
godec gospod Marjan Klepej, ki je po 
spominu napravil seznam nekdanjih 
godcev od leta 1900 do 2003 – skupaj 
jih je bilo kar 93. Sedanje glasbeni-
ke pa je v seznam dodal Ivan Jelenc. 
Datum srečanja je bil izbran prav z 
namenom, da se ob začetku pomla-
di, ko vse cveti, razcvetijo tudi god-
ci in drugi glasbeniki za spodbudo 
mladim, ki se z glasbo ukvarjajo kot 
samouki ali pa že obiskujejo glasbe-
no šolo. 

Bilo je precej pomislekov, ali bo 
sploh kaj nastopajočih. A se je v za-
dnjih dneh najavilo kar nekaj muzi-
kantov, ki so dejali, da pridejo pogle-
dat, kako in kaj bo na programu. Po 

prvih nastopajočih – najmlajših – je bil 
led prebit in godci so nazadnje igrali, 
da jih skoraj ni bilo mogoče ustaviti. 
Nastopali so: Kristjan Krašovec (d. har-
monika), Luka Horjak (klavir), Tomaž 
Horjak (k. harmonika), pevci iz Škofc: 
Klara Šoster, Larisa Strašek, Aljaž Pav-
šek, Eva Pavšek in Julija Pavšek, Andrej 
Horjak (pevec), Ludvik Horjak (d. har-
monika), Henrik Zupanc (k. harmoni-
ka), Marjan Klepej (d. harmonika), Ivan 

Jelenc (k. harmonika), Boštjan Ivšek (d. 
harmonika), Drago Ivšek (d. harmo-
nika), Aljaž Pepelnjak (d. harmonika), 
Slavko Pepelnjak (d. harmonika), Drago 
Pušnik (d. harmonika) in Janko Kolar 
(klarinet, d. harmonika). 

Prireditev je trajala dobro uro in pol. 
Vsem nastopajočim je predsednik KD 
Miklavž podelil priznanje za nastop, 
otrokom pa še dodatno darilo, koza-
rec medu in vrečko Banke Celje. Vsi 

muzikanti so ob zaključku priredi-
tve skupaj zaigrali še Avsenikovi Na 
Golici in Na Roblek bom odšel. Bilo 
je enkratno! Posnetek bo pripravil 
Stanko Horjak. Za sceno in dopolni-
tev priznanj sta skrbela Martina Je-
lenc in Marko Šmit, za pripravo hrane 
Janez Pavšek in Jože Knez, za pijačo 
pa Primož Horjak in Drago Pušnik. 
Program sta povezovala Ivan Jelenc 
in Slavko Pepelnjak. Po prireditvi so 
muzikanti nepretrgoma igrali vse do 
enajste zvečer.

Ivan Jelenc 
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Petič Po Anzekovih poteh
Etno odbor Jureta Krašovca Možnar in 

pobudnica pohoda, družina Sikovšek iz 
Ojstrega, sta sredi aprila s skupnimi mo-
čmi pripravila sedaj že peti spominski po-
hod Po Anzekovih poteh. Z njim Laščani 
in drugi udeleženci obujamo spomine na 
čase in poti, ki jih je Ivan Ulaga, bolj znan 
kot Vrhovski Anzek, prehodil vsakokrat, 
ko je šel k laški godbi na vaje, pred njim 
pa sta po njih hodila že njegov ded Jože 
in oče Janez. Pozneje so se jim pridruži-
li še njegov sin Ivan ter hčerki Ivanka in 
Marinka. Vsekakor pa je tudi tokrat šlo za 
prijetno druženje, spoznavanje slikovite 
pokrajine in nabiranje kondicije za še zah-
tevnejše pohode. Več kot 30 kilometrov 
dolgega pohoda se je letos udeležilo 62 
pohodnikov, kar je 24 več kot lani. Med 
potjo so nas tudi tokrat ustavili prijazni 
domačini. Že pri »Štiglnovem« Zdravku na 
Reki, kjer so poleg njega doma tudi drugi 
glasbeniki, so nas pozdravili s starimi me-
lodijami, ki so nam jih za presenečenje in 
v veselje zaigrali skupaj s sinom Vrhovske-

ga Anzeka, Ivanom Ulago, in Anzekovim 
glasbenim »tovaršem« Francom Kaplom s 
Svetine. Med potjo so nas ustavili še pri 
Slapšakovih v Kanjucah in pri rojstni hiši 
Vrhovskega Anzeka na Velkem Vrhu. Tam 
smo njegovi sestri Gelci, ki je pred časom 
praznovala 90. rojstni dan, tudi čestita-
li. Ustavili smo se še na pokopališču na 
Svetini, kjer je že 16 let pokopan Vrhovski 
Anzek. Na Svetini nas je pričakala njihova 
godba, katere dolgoletni kapelnik je bil 
Vrhovski Anzek, njegovo delo pa zdaj na-
daljuje njegov sin, že prej omenjeni Ivan 
Ulaga. Dobrodošlico nam je izrazil tudi v 
imenu Krajevne skupnosti Svetina. Tam-
kajšnji župnik Vlado Zupančič, ki je tudi 
aktivni član »Svetnske godbe«, pa nas 
je popeljal v cerkev Marije Snežne, nam 
predstavil njene znamenitosti in spre-
govoril o velikem vsakoletnem romanju. 
Med vračanjem proti Sikovškovemu »ah-
kerju« na Ojstro preko Doblatine, kjer nas 
je čakal golaž, smo se ustavili še pri enem 
dolgoletnem članu laške godbe, Milanu 
Ojsteršku, na Ojstrem, kjer sta nas s so-
progo Roziko prijazno postregla, Milan 
pa je skupaj z nekaterimi glasbeniki, ki jih 
tudi med pohodniki ni manjkalo – med 
njimi je bil, denimo, tudi Toni Žikovšek – 
poskrbel še za nekaj domačih skladb. 

Pohod je lepo uspel. Vsi pohodniki so 
za spomin ob skromni startnini prejeli tudi 
priložnostno majico. Hvaležni smo vsem, ki 
so prispevali svoj delež, še posebej pa se za 
materialno pomoč zahvaljujemo Pivovarni 
Laško, Klasju Celje ter Dragu in Štefki Aleš.

Ohcet po stari šegi bo 
tudi letos

Prireditveni odbor Pivo-cvetje pri Turi-
stičnem društvu Laško je leta 1986 Etno 
odboru Jureta Krašovca Možnar na njego-
vo pobudo zaupal nalogo ponovne oži-
vitve, priprave in izvedbe ohceti po stari 
šegi. To leto od takrat mineva že 25 let. 

Na javni razpis so se letos prijavili trije 
pari, vse vloge pa je Odbor enakovredno 
obravnaval. Z dodatno pridobljenimi dej-
stvi in kriteriji za izbor je sprejel dokončno 
odločitev in izbral: 43. poročni par na leto-
šnji, 47. prireditvi Pivo in cvetje in Ohceti 
po stari šegi, ki bo v nedeljo, 17. julija, 
ob 10. uri, na graščinskem dvorišču ob-
čine Laško, sta nevesta Ksenja Možič iz 
Marijine vasi pri Jurkloštru in ženin Ro-
land Cizl iz Sevnice. Omenjeni par je na 
podlagi kriterijev namreč dosegel najvišjo 
uvrstitev. Kakor je znano, je Odbor že pred 
14 leti izdelal kriterije, s katerimi želi med 
prijavljenimi pari poiskati tistega, ki se naj-
bolj približa pravilom za sklepanje zakon-
skih zvez, kot so veljala v starih časih. Po-
membno je, da par prvič sklepa zakonsko 
zvezo, da še nima otrok, nato pa sledijo 
še kombinacije glede kraja bivanja in de-
lovanja v društvih. Igrani del ohceti bodo 
predstavili Tanci in »šrangarji« iz Šentru-
perta, zagotovo pa bodo v njuni družbi 
tudi kulturniki in gasilci iz Jurkloštra, ka-
terih člana sta letošnja mladoporočenca. 

Letos bomo skupaj kosili in 
se veselili v Trobnem Dolu

Kulturno društvo Trobni Dol in Turi-
stična kmetija Salobir sta letos društva in 
skupine, povezane v Etno odboru Jureta 
Krašovca Možnar, povabila na druženje 
ob košnji v njihov kraj. Po lanskoletni ko-
šnji pod laškim gradom, ki je marsikomu 
ostala v lepem in prijetnem spominu, so 
si mnogi želeli, da bi se druženje ob košnji 
ohranilo in obnovilo vsako leto, morebiti 
vsakič v drugem kraju. Zato ste prisrčno 
vabljeni v nedeljo, 3. julija, ob 15. uri, v 
Trobni Dol, kjer boste lahko skupaj z nami 
podoživeli trenutke nekaj desetletij nazaj 
in preživeli prijetno popoldne v naši druž-
bi in družbi gostiteljev. Z nami bodo za-
gotovo tudi folklorniki in laški likovniki. 

Vlado Marot

SREDNJEVEŠKI TABOR POD ZVEZDAMI CELJANOV
KARTUZIJA JURKLOŠTER OD 22. DO 26. JUNIJA 2011

Z dogajanjem v srednjeveškem taboru se bomo preselili v obdobje prve polovice 15. stoletja 
ter se z metodami eksperimentalne arheologije podali na pot odkrivanja bogatega srednjeve-
škega kulturnega izročila Celjskih knezov in Jurkloštra.

PROGRAM TABORA

Od srede, 22., do nedelje, 26. junija: 
– prihodi skupin, postavljanje tabora, srednjeveške kuhinje in cenografije;
– vzpostavljanje taborskega reda, oblikovanje scenarijev nastopov skupin;
– vaje ter prikazi spretnosti mečevalcev in lokostrelcev;
– srednjeveške igre in glasba, kaligrafija, otroške delavnice;
– srednjeveška taborska kuhinja s pokušino izbranih jedi;
– četrtek, 23. junij: promocija tabora Pod zvezdami Celjanov v Laškem ob 17.00 s sprevodom 

nastopajočih po Laškem;
– petek, 24. junij: promocija tabora Pod zvezdami Celjanov v Celju ob 17.30 ceremonialni spre-

vod nastopajočih po celjskem mestnem jedru, ob 18.00 v cerkvi sv. Danijela v Celju – sve-
čana maša v spomin 560. obletnice smrti ogrske, nemške in češke kraljice Barbare Celjske 
(1392–1451);

Sobota, 25. junij – DAN ODPRTIH VRAT:
– 10.00: ceremonialna otvoritev tabora Pod zvezdami Celjanov s predstavitvijo sodelujočih sku-

pin;
– srednjeveška in eko tržnica z okoliško ponudbo izdelkov in dobrot;
– srednjeveško taborsko življenje s tematsko kuhinjo;
– lokostrelstvo, mečevanje, srednjeveška glasba, plesi in igre;
– otroški delavnici Mali vitez in Mala grofična;
– 11.30–13.00: predavanje Srednjeveška kulinarika in delavnica Priprava jedi iz perutnine po sre-

dnjeveški recepturi;
– 14.30–16.00: predavanje Značilnosti srednjeveških pokrival in delavnica Izdelajmo si srednjeve-

ško pokrivalo;
– 17.30: vrhunec dneva – uprizoritev igre Friderik in Veronika z množičnim spopadom vitezov in 

mečevalcev;
– 19.00: zaključek uradnega programa

www.td-celje.si

Etno odbor Jureta Krašovca Možnar
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Mali likovnik

Stari rek pravi »Kar se Janezek nau-
či, Janez zna«. V naše male nadobudne 
glave se znanje kar vliva, saj vpijajo zu-
nanje vtise kot gobe. Likovne delavnice 
za otroke so potekale od oktobra 2010 
do maja 2011 v sodelovanju z Vrtcem 
Laško. 18. maja je bila zaključna de-
lavnica in otroci iz skupine Čebelice so 
ustvarjali na pravih slikarskih platnih z 
akrilnimi barvami. Na zaključno delav-
nico smo povabili tudi ravnateljico Gre-
to Škoberne in pomočnico ravnateljice 
Betko Pfeifer, ki sta se našemu povabilu 
prijazno odzvali. Otroci so si nabrali veli-
ko novega likovnega znanja in nastali so 
zanimivi izdelki, saj so naši mali likovniki 
skupaj z nami uživali v ustvarjanju.

Dobrota brez meja
V Thermani Laško že več tednov go-

stujejo ruski otroci s posebnimi potre-
bami, skupine pa se menjujejo na tri 
tedne. Zdravilišče jim omogoča čisto 
posebne počitnice daleč od doma, med 
katerimi si ogledajo veliko slovenskih 
krajev, naše mesto in okolico, vmes pa 
tudi uživajo v kopanju in terapijah. A ker 
potrebujejo tudi duševno hrano, so bile 
zanje organizirane različne delavnice. 
Likovniki smo jih vodili v svet umetnosti, 
otroška domišljija pa je dodala svoje in 
nastale so čudovite slike, ki so bile raz-
stavljene v avli zdravilišča. Na zaključni 
prireditvi ene od skupin sem opazila, 
kako ti otroci in tudi njihovi starši iz vsa-
ke slabe stvari potegnejo nekaj lepega, 
dobrega, pozitivnega. Lep zgled. 

Pa še nekaj  
iz domačih logov

V Kulturnem centru Laško je bila 19. 
maja otvoritev razstave z naslovom 
Leto 2011. Na njej razstavlja 22 slikar-

jev Likovnega društva Laško, ki so svojo 
ustvarjalno svobodo oz. lastno videnje 
dogodkov v letošnjem letu prenesli na 
slikarska platna.

Dela so trenutek resnice, spremljana 
z različnimi občutki in naslikana v pro-
stih slikarskih tehnikah. Iskrena hva-
la vsem, ki nam omogočate pot do 9. 
Območne likovne razstave. Razstava 
bo na ogled do julija.

Prijazno pa vas vabimo 17. in 18. ju-
nija od 10. ure dalje v park Zdravilišča 
Laško, kjer bodo naše lepo mesto upo-
dabljali slikarji, ki slikajo z usti. Veseli 
bodo, če se jim pri njihovem ustvarja-
nju pridružite ali jih le obiščete.

Cvetka Berginc

Vodeni ogledi 
kartuzije Jurklošter

Junija, julija in avgusta so vodeni 
ogledi kartuzije pod vodstvom lo-
kalnih turističnih vodičev vsako ne-
deljo od 14. do 17. ure. Spoznajte 
kulturno dediščino Jurkloštra, veseli 
bomo vašega obiska!

Zavod Odon Jurklošter

Slikajo te barve, 
duša je paleta, 

v brezmejne črte 
barvica opleta.

Nosijo te sence, 
v vejah mesec zlati, 

in ko drugi spijo 
ti ne moreš spati.

Boža te belina 
z žametno tišino, 

drugi svet odkrivaš 
z mavrično milino.

Dihajo te polja, 
sonce nad sinjino, 
tvoja platna oljna 
vpeta v bolečino.

Slikajo te barve, 
duša je paleta. 

V brezmejne črte 
barvica opleta.

Zdravstveni dom Laško

7. april –  
svetovni dan 

zdravja
Ob svetovnem dnevu zdravja 

smo v Zdravstvenem domu Laško 
pripravili dva dogodka. 7. aprila je 
medicinska sestra obiskala učence 
5. razredov OŠ Laško in PŠ Debro 
in z njimi preživela del dopoldne-
va. Poučevala jih je o tem, kako po-
membna je skrb za osebno higieno 
odraščajočega osnovnošolca. Na 
soboto, 9. aprila, smo izvedli vse-
splošni preizkus hoje na 2 km v 
parku Zdravilišča Laško. Občanom 
smo dali možnost, da so preverili 
svojo telesno kondicijo in s hojo 
prispevali h krepitvi svojega zdrav-
ja. Preizkusa se je udeležilo 36 ljudi.

Obiskovalci so lahko obiskali tudi 
stojnico promocije zdravja, kjer so 
medicinske sestre opravljale meri-
tve krvnega tlaka, krvnega sladkor-
ja, telesne teže in izračun indeksa 
telesne mase. Obiskovalcem so 
svetovale, kako preprečujemo de-
javnike tveganja, kot so povišan 
krvni tlak, krvi sladkor, telesna teža 

in povišan holesterol. Z zdravstve-
novzgojnim nasvetom in zloženka-
mi so obiskovalce motivirale k bolj 
zdravemu načinu življenja, pred-
vsem zdravim prehranjevanjem in 
izvajanjem redne telesne dejavno-
sti, kot so hoja, tek, kolesarjenje. 
Z bolj zdravim načinom življenja 
lahko posameznik veliko pripo-
more h krepitvi svojega zdravja. 
Našo zdravstvenovzgojno stojnico 
je obiskalo 51 udeležencev. Veseli 
smo, da smo lahko pomagali obča-
nom Laškega ob svetovnem dnevu 
zdravja z drobnimi zdravstveno-
vzgojnimi nasveti. 

Damjana Ključevšek, dipl. m. s.
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Za zaključek še srečanje  
prostovoljk in prostovoljcev
Pri Območnem združenju Rdečega kri-

ža Laško je že dlje časa tlela zamisel, da 
bi sicer delovno obeleževanje 55-letnice 
delovanja naše organizacije, ustanovljene 
avgusta 1955, za zaključek obeležili malce 
drugače. Odločili smo se za prvo srečanje 
vseh prostovoljk in prostovoljcev RK laške 
in radeške občine, saj doslej še ni bilo časa 
niti priložnosti za to. Ker nam je lani načrte 
prekrižala septembrska poplava, smo vse 
skupaj preložili na letošnji maj. Dogodek 
je imel zato še večjo težo, saj je sovpadal 
z mednarodnim letom prostovoljstva, to-
rej področjem, brez katerega si ne znamo 
predstavljati delovanja naše organizacije. 
Tako prostovoljke in prostovoljci RK, pove-
zani v krajevnih organizacijah RK laške in 
radeške občine, kakor tudi tisti v Območ-
nem združenju RK Laško in na šolah, kjer 
delujejo krožki RK, so pomemben, nepo-
grešljiv dejavnik, neke vrste motor uresni-
čevanja vseh zastavljenih nalog. 229 naših 
prostovoljk in prostovoljcev opravi okrog 
15.000 ur prostovoljnega dela. To je izje-
mno velik in pomemben podatek ter vre-
dnota za vse nas, ki si zagotovo zasluži vsaj 
takšno pozornost. 

Prvo srečanje vseh prostovoljk in pro-
stovoljcev RK laške in radeške občine je 
bilo 11. maja v Kulturnem centru Laško. 
Umestili smo ga v čas, ko smo doma in po 
svetu, v 186 državah, obeleževali 8. maj kot 
mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca (v spomin na rojstvo ustanovi-
telja RK Henrya Dunanta), ko je v Sloveniji 
potekal teden Rdečega križa (od 8. do 15. 
maja) in ko je lokalno, v občinah Laško in 
Radeče, potekal že 17. mesec dejavnosti 
organizacij Rdečega križa laške in radeške 
občine. Srečanja so se udeležili večina vseh 
naših prostovoljk in prostovoljcev, mento-
ric krožkov RK iz osnovnih šol s predstav-
niki članov krožkov, praporščaki s prapori, 
sodelavci, člani organov Območnega zdru-
ženja RK Laško in številni drugi gostje. Do-
brodošlico nam je pred Kulturnim centrom 
Laško pripravil šolski pihalni orkester Glas-
bene šole Laško - Radeče pod vodstvom 
dirigenta Marka Razborška, zbrane pa so v 
dvorani ob domiselni sceni Nevenke Fanti-
natto nagovorili: predsednica Območnega 
združenja RK Laško Marija Šmauc, podžu-
pan Občine Laško Klemen Grešak, župan 
Občine Radeče in poslanec v DZ Republike 
Slovenije Matjaž Han in generalni sekre-
tar Rdečega križa Slovenije Janez Pezelj. O 
vlogi in pomenu prostovoljstva je zbranim 
spregovorila Tina Nemanič, strokovna so-

delavka Rdečega križa Slovenije. Za zaklju-
ček pa smo za dušo in srce prisluhnili eno-
urnemu koncertu Adija Smolarja, ki ga je v 
znak hvaležnosti za njihovo delo in pomoč 
vsem podaril sekretar ob njegovem jubile-
ju. S prijetnimi občutki in odmevi, da smo 
nekaj lepega naredili tudi za naše marljive 
prostovoljce, smo prepričani, da bomo po-
dobno druženje pripravili še kdaj. 

Prvega srečanja se je udeležila večina prostovoljk 
in prostovoljcev z gosti iz občin Laško in Radeče. 

Foto: Foto atelje Jolanda Sojč, s. p.

Podeljena priznanja
Na srečanju prostovoljk in prostovolj-

cev smo na podlagi razpisa ter prejetih 
in potrjenih predlogov podelili redna pri-
znanja Rdečega križa Slovenije. Iz rok ge-
neralnega sekretarja mag. Janeza Pezlja 
in predsednice Območnega združenja 
RK Laško Marije Šmauc so diplomo RK 
Slovenije prejeli: Stanka Brečko iz Rečice, 
Zdenka Jakopič z Vrha nad Laškim, Florjan 
Klopčič iz Sedraža, Marija Žibret Krašovc z 
Vrha nad Laškim, Irma Nemec iz Sedraža, 
Stanka Nemec iz Sedraža, Cvetka Primon 
iz Sedraža in Pavla Rossi iz Svibnega. Bro-
nasti znak Rdečega križa Slovenije je bil 
podeljen Marici Cestnik iz Sedraža, Vinku 
Knafelcu iz Šentruperta, Damjanu Knezu iz 
Sedraža, Štefanu Krpiču iz Marija Gradca, 
Mariji Marici Lesjak iz Rečice pri Laškem, 
Matildi Lukmar iz Sedraža, Cvetki Mešel iz 
Rečice, Mariji Selič iz Rečice, Majdi Šmerc 
iz Rečice, Branku Trebežniku iz Jagnjenice 
in Pavli Ulaga z Vrha nad Laškim. Srebrni 
znak Rdečega križa Slovenije je prejel Da-
nijel Doberšek iz Jurkloštra, zlati znak pa 
Krajevna organizacija Rdečega križa Se-
draž ob 60-letnici delovanja. 

Ekipi prve pomoči pokazali 
svoje znanje

Letos sta se 5. regijskega tekmova-
nja ekip prve pomoči osnovnih šol, ki je 

potekalo sredi aprila na OŠ Ponikva pri 
Šentjurju, udeležili tudi ekipi učencev PŠ 
Debro pod mentorskim vodstvom Milene 
Žohar in OŠ Antona Aškerca Rimske To-
plice pod mentorskim vodstvom Jožice 
Romih Krajnc. Tekmovalci so se pomerili v 
zahtevnem pisnem in praktičnem znanju 
prve pomoči, cestnoprometnih predpisih 
in Rdečem križu ter za prvič, brez lokal-
nega tekmovanja, pokazali solidno znanje 
in uvrstitev. Tokrat lokalnega tekmovanja 
v pravem pomenu nismo pripravili, ker se 
ekipe iz občine Radeče zaradi daljše bol-
niške odsotnosti mentorice časovno niso 
uspele pripraviti in se zato niso prijavile. 
Sodelujoči ekipi in spremljevalci smo bili z 
rezultati zadovoljni, ekipi pa sta obljubili, 
da se bosta z letos pridobljenimi izkušnja-
mi prihodnje leto pripravili še bolje. 

Tekmovalni ekipi iz obeh osnovnih šol 

Letovanje otrok in akcija  
Peljimo jih na morje

Letovanje otrok je že vsaj 55-letna tra-
dicija izvajanja programa Rdečega križa 
Slovenije. Vsaj tako sklepamo, ker smo 
pred petimi leti obeležili 50-letnico Mla-
dinskega zdravilišča RK na Debelem Rtiču. 

Tudi iz našega območnega združenja 
je samo v zadnjih treh letih na Debelem 
Rtiču brezplačno letovalo kar 99 otrok. 
Letovanje smo jim omogočili z različni-
mi donacijami in akcijami. Ena pomemb-
nih je v zadnjih štirih letih zagotovo ak-
cija Rdečega križa Slovenije Peljimo jih 
na morje!, ki se je pravkar pričela. Z njo 
želimo na počitnice v letoviščih Rdečega 
križa Debeli Rtič in Punat na Krku peljati 
novih 500 otrok in 100 starejših iz soci-
alno šibkejših okolij vse Slovenije. Zato 
nagovarjamo vaš čut za solidarnost in do-
brosrčnost. Od uspeha akcije je odvisno, 
koliko oseb bo lahko odšlo tudi iz naše 
občine. Več, kot bo darov, več jih bo lahko 
letovalo, zato vas prosimo, da po svojih 
najboljših zmožnostih prispevate za nji-
hovo letovanje. Svoj prispevek lahko na-
kažete s plačilnim nalogom BN 02 na ra-
čun 03100-1234567891, sklic 00-937030 
(dobite ga tudi na našem sedežu) ali pa 
pošljete SMS z besedo MORJE na 1919. 
Čisto vsak vaš prispevek bo toplo dobro-
došel. Več informacij o akciji Peljimo jih 
na morje! lahko najdete na spletni strani 
www.rks.si/morje.

Območno združenje Rdečega križa Laško

Prejemnik srebrnega znaka RK Danijel Doberšek 
in Damjan Knez iz Sedraža, ki je za svojo organi-
zacijo prejel zlati znak RK. 



33

Humanitarna dejavnost

Krvodajalski akciji bosta  
v Šentrupertu in Rečici

Med desetimi krvodajalskimi akcijami, 
kolikor jih bomo pripravili letos, bosta 
dve, kot je v navadi že nekaj let, v počitni-
ško-dopustniškem času, saj so na žalost 
včasih potrebe v tem obdobju še večje 
kakor sicer. Zato vas skupaj s krajevnima 
organizacijama Rdečega križa Šentrupert 
in Rečica prisrčno vabimo na krvodajal-
ski akciji, ki bosta v četrtek, 14. julija, na 
PŠ Šentrupert in v četrtek, 11. avgusta, 
v sindikalnem domu v Hudi Jami v Rečici 
pri Laškem, obe od 7. do 10. ure. 

Pri naših slavljencih 
Naš najstarejši občan je star že 103 leta
Bilo je v petek, 13. maja, ko smo zno-

va počastili našega najstarejšega občana 
iz Rimskih Toplic in enega od najstarejših 
Slovencev, Janeza Božiča, ki je prav na ta 
dan imel svoj 103. rojstni dan. Janez Bo-
žič, ki ga sicer bolj poznajo pod imenom 
Janko, že tretje leto jesen svojega življenja 
preživlja v Trubarjevem domu v Loki pri 
Zidanem Mostu, prej pa je dolga leta živel 
v Rimskih Toplicah, kjer je v tamkajšnjem 
zdravilišču opravljal delo kurjača in na 
koncu nočnega čuvaja. Rodil se je v Mirni 
Peči na Dolenjskem, v Ljubljani pa se je 
izučil za čevljarja. 

Poleg župana Franca Zdolška in pred-
stavnikov Rdečega križa so ga prišli obi-
skat tudi njegovi sokrajani iz Rimskih To-
plic in glasbena skupina Stari časi. Voščili 
smo mu, se zahvalili vodstvu doma, ker 
tako lepo skrbijo zanj, in mu zaželeli, da bi 
z nami dočakal to čast, da bi tudi mi en-
krat imeli najstarejšega Slovenca. Do ta-
krat pa po informacijah, ki smo jih dobili 
iz Ministrstva za notranje zadeve, niti ni 
več tako daleč. 

Janko se dobro drži, še vedno se posebej 
prijazno nasmeje ženskemu delu občinstva. 
Na prste je prešteval vse prisotne gospe ob 
njem in milo zajokal, vmes pa nam je kdaj 
tudi kakšno rekel. Posvaril nas je pred mo-
rebitnim pretiranim pitjem, nasmeh pa se 
mu je razlezel, ko ga je ena od glasbene 
skupine Stari časi prijela za roko, da ji je po-
magal igrati na njen inštrument. Srečanje je 
bilo nadvse sproščeno in prijetno.

Janez Božič pri 103 letih.

V tem času sta 90 let življenja prazno-
vala dva naša občana. 

Najprej smo se na obisk podali v Lo-
kavec pri Rimskih Toplicah, kjer v družbi 
soproge Zore in sina Ivana živi Rudolf Pa-

vlič. Rudolf sicer izhaja iz Rogatca. Vojni 
čas je pustil nanj izjemno močan vtis, saj 
je bil kot mlad fant mobiliziran v nemško 
vojsko. Bil je na frontah v Rusiji, Franciji in 
Severni Afriki. Ko se je vrnil, je postal bo-
rec V. prekomorske brigade vse do konca 
vojne. Je prijeten sogovornik. Potožil je o 
bolečinah in težavah, ki so posledica voj-
ne, in dejal, kako se z leti človek povsem 
spremeni. Najbolj pa ga moti, ker mu je 
vid popolnoma opešal, zato je najbolj sre-
čen, kadar ima koga ob sebi, da mu dela 
družbo. Sicer pa je bil Rudi večino svoje 
aktivne dobe voznik na Avto Celju, po-
zneje pa še na šoli v Rimskih Toplicah, kjer 
je prevažal otroke. Ob službi sta z ženo 
gospodarila še na 35 hektarjev veliki kme-
tiji, ki se ji sedaj več ali manj posveča njun 
sin.

Rudolfu Pavliču je čestitala tudi predstavnica RK 
Rimske Toplice Dragica Strniša. 

Odpravili smo se tudi v Lahomno, kjer je 
praznovala Neža Maček. Za tisti čas pre-
toplo vreme jo je že zvabilo na sonce pred 
hišo, kjer nas je tudi pričakala. Ona in drugi 
domači so vsem nam, ki smo ji prišli voščit 
za njen 90. rojstni dan, pripravili prisrčen 
sprejem. Da ne bi na kaj pozabila, nam je 
na list napisala del svojega življenjepisa, 
česar doslej še nismo doživeli. Na njem 
takole piše: »Rodila sem se v Šempetru, se-
daj Oleščah. Do 20. leta starosti sem živela 
doma pri starših. Tik pred drugo svetovno 
vojno sem odšla v Nemčijo. Tam sva se s 
Poldetom 1942. leta poročila. Moje veselje 
sta bila delo na polju in skrb za družino,« je 
še zapisala. 

Vesela je, ker ima ob sebi tako pridno 
snaho Mileno, sina Milana in druge do-
mače, ki lepo skrbijo zanjo, mi pa tudi, ker 
se tako dobro drži. Ko smo se s spomini 
vrnili v mladostna leta, nam je pripove-
dovala o tem, kako je mimo njih iz Šen-
truperta še vozila manjša lokomotiva. Za 
slovo pa nam je še povedala, da čeprav je 
rojena na dan lažnivcev, jih vseeno nima 
rada. 

Neža Maček v družbi vseh, ki so ji prišli voščit.

Vlado Marot

Zaplesala za svoj  
100. rojstni dan

Ni jih veliko, ki živijo celo stoletje. 
Še manj je takih, ki za svoj 100. roj-
stni dan zaplešejo, pa ne le enkrat, 
trikrat! Milka Jelovšek iz Laškega je 
med njimi. Svoj visoki jubilej je pra-
znovala 8. maja skupaj s skoraj 70 
povabljenci.

»Hvala vsem, ki me imate radi. Bog 
vam povrni in naj vam da zdravja,« se 
jim je zahvalila, potem ko je v družbi 
še enega, 30 let mlajšega slavljenca 
tistega dne razrezala torto. Da je laž-
je živeti, če imaš vse ljudi rad, je tudi 
sicer njeno življenjsko vodilo, ob tem 
pa poudarja, da so najbolj pomemb-
ne sorodstvene vezi. Milka, ki jo vsi 
bližnji kličejo mama, je še vedno dokaj 
pri močeh in bistrega uma. Rodila se 
je 5. julija 1911 kot zadnja od enajstih 
»Hrasteljevih« otrok v hiši sredi vasice 
Vrh nad Laškim. To je bila poslednja 
generacija Hrastnikovih, saj se je po-
tem k hiši priženil Štormanov Alojz iz 
Savinjske doline in domače ime »pri 
Hrasteljevih« je bilo le še zgodovina. 
Zgodovina pa je tudi Milkino življe-
nje. Izučila se je za šiviljo in v težkih 
časih gospodarske krize v 30. letih 
prejšnjega stoletja šla s trebuhom za 
kruhom – v Zagreb, Crikvenico, Lju-
bljano. Tam je spoznala moža, Franca 
Oblaka, in rodila se jima je hčer Ida. A 
usoda je šla po svoje. Pri 38. letih je 
Milka izgubila moža in nato nekaj let 
živela sama in s šivanjem preživljala 
sebe in hčer. Sredi petdesetih let se je 
v drugo poročila z znanim laškim kra-
jevnim ljubiteljskim zgodovinarjem 
Edom Jelovškom. Od moževe smrti 
leta 1986 pa do svojega 90. leta je 
Milka živela sama, po zlomu gležnja 
pa se je preselila k hčeri v Ljubljano, 
kjer živijo tudi njen vnuk in dve prav-
nukinji, ki jo obiščeta skoraj vsak dan. 
V Laško in rodni Vrh nad Laškim pa 
pride le še na obisk. 

Jasmina Štorman
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Balinanje v krog

V sklopu prvega športnega vikenda 
v Laškem smo v Hiši generacij organi-
zirali nordijsko hojo in posebno balina-
nje v krog. Pravila je po Mednarodnem 
tehničnem pravilniku Balinarske zveze 
Slovenije priredila Zlata Strel, tako da 
se je v dveh urah lahko v dveh kro-
gih zvrstilo devet ekip, ki so štele po 
tri člane. Tekmovali so člani DU Laško, 
Zidani Most in Rimske Toplice, DI La-
ško, MDKS Laško in predstavnice CSD 

Laško. V prijetnem vzdušju smo na 
koncu podelili zlato priznanje ekipi DU 
Rimske Toplice, srebrno moški ekipi DU 
Zidani Most, bronasto pa ženski ekipi 
DU Laško. Najboljši balinar srečanja pa 
je bil Boris Rižnar iz DU Rimske Toplice.

Cvetje – ujeto v nogavico

Ob 5. obletnici ustvarjalne delavnice 
izdelovanja rož iz nogavic smo med 16. 
in 22. majem pripravili bogato razstavo 
preko 40 različnih vrst cvetja, ki je uni-
katno in edinstveno posnemalo cvetje 
iz narave. Zgovoren je podatek, da je 
treba za skromen cvetni list narediti 
pet posameznih cvetnih listkov; za cvet 
sončnice najmanj 30 cvetnih listov, za 
cvet hiacinte pa kar 150 drobnih cvetnih 
lističev, narejenih iz žice, preko katere 
je napeta barvna najlonska nogavica, ki 
jo nato zatrdimo z močnim sukancem, 
na koncu pa pecelj povijemo z zelenim 
lepilnim trakom. Izdelovanje rož iz no-

gavic je mlada spretnost, ki je nastala 
v 70-ih letih 20. stoletja v Ameriki in se 
nato hitro razširila na Japonsko. V Hiši 
generacij je to spretnost prva pokaza-
la gospa Marica Breznikar, ki je nato 
navdušila Marijo Kamenšek, ki sedaj že 
več kot štiri leta uči naše obiskovalce 
te ročne spretnosti. Poleg Marije so s 
svojimi izdelki razstavo obogatile na-
slednje gospe: Joža Kerin, Cirila Peklar, 
Dragica Šuster in Berta Kompož, ki se 
jim iskreno zahvaljujemo za ves trud.

Petra Šuster

Center starejših - Hiša generacij Laško

Klekljarska skupina Kitice iz 
Laškega razstavlja v Tržiču

Zelo nas je presenetilo in razveselilo 
vabilo, ki je prišlo iz Tržiča. Ga. Moj-
ca Bohinjec nas je prijazno povabila, 
da v Domu Petra Uzarja postavimo na 
ogled naše klekljarske izdelke. V po-
nedeljek, 23. maja, nas je devetnajst 
Kitic prispelo v dom, kjer so nas pri-

srčno sprejeli. Hitro smo se lotile dela 
in stanovalci doma so že med posta-
vljanjem razstave sodelovali z nami in 
občudovali nežne preplete nitk. Ob 
15. uri smo pripravile odprtje razsta-
ve, na katerem nam je uvodoma ga. 
Mojca Bohinjec zaželela dobrodošlico, 
me pa smo pripravile kratek kulturni 
program, ki ga je povezovala ga. Tina. 
Eva, osnovnošolka, naša najmlajša 
klekljarica, je navdušila stanovalce z 

igranjem na klaviature, ob koncu pa je 
sledilo obvezno sladkanje z domačimi 
dobrotami. Naši izdelki so našli svoje 
mesto v zastekljenih vitrinah in bodo 
na ogled do konca junija. Zelo smo 
počaščene, da sodelujemo tudi zunaj 
domačega kraja, in s tem pletemo pri-
jateljske niti povsod po Sloveniji.

Klekljarska skupina Kitice

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  
ZA KAKOVOSTNO STAROST

Kako se spopasti z izgorelostjo

Med 2. in 3. aprilom je Medgenera-
cijsko društvo za kakovostno starost 
(MDKS) Laško organiziralo strokovni 
seminar za njegove prostovoljke, ki se 
enkrat tedensko, po uro in pol, družijo s 
starejšimi ljudmi. Osrednja nit letošnje-
ga seminarja je bila izgorelost, do katere 
prihaja na vseh področjih človekovega 
delovanja. V dveh sklopih predavanja, 
ki ga je pripravila predsednica MDKS 
Laško Irenca Kovčan, so se izluščila po-
glavitna spoznanja. Izgorijo lahko le tisti 
ljudje, ki delajo, »lenuhi« pač ne morejo 
izgoreti, ker niso nikoli »goreli«. Da bi 
se lažje spopadli s stresom, je zelo po-
membno, da imate v organizmu dovolj 
hormonov endorfinov, ki jih lahko v or-
ganizmu tvorite sami s treningom utr-
jevanja lastne volje npr. da zjutraj vsta-
nete pol ure prej, da pojeste le polovico 
odlične sladice ipd.; tudi v Sloveniji je 

vse več srednješolcev in študentov, ki 
izgorevajo zaradi pomehkuženosti in 
lagodnosti sodobnega načina življenja. 
Zato je zelo pomembno, da starši svo-
jim otrokom omogočijo le tiste stvari, 
po katerih otrok resnično hrepeni. Naj-
pogostejše zdravstvene težave zaradi 
izgorelosti so glavobol, težave s srcem, 
pljuči, jetri, grlom in mišičjem (bolečine 
v vratu in križu). Zelo pogoste so migre-
ne, za katere strokovnjaki pravijo, da so 
posledice psihičnega glavobola zaradi 
stresa. Migreno poskusite zdraviti s ko-
peljo (temperatura vode naj bo med 35 
do 40 °C), v katero se potopite do vratu. 
Kopeli dodajte sol za kopanje. Za boljše 
vzdušje prižgite umirjeno glasbo in za-

prite oči. V kopeli bodite vsaj 20 minut. 
Stresu lahko kljubujete tudi z zdravim 
načinom prehranjevanja. Strokovnjaki 
priporočajo čim manj ogljikovih hidra-
tov. Priporočajo izdelke iz pire, ječme-
na, ovsa, rži, otrobov; zelenjavo rdeče 
in zelene barve; antioksidante – vitamin 
C, limono, med in zeleni čaj. Pijte veliko 
vode iz pipe do tri litre na dan. Od mize 
odhajajte zadovoljni, saj je vsaka dieta 
stres za organizem. Za dobro počutje 
plavajte, privoščite si masažo, prezra-
čite in osvežite stanovanje z dišavami 
(dišeče čajne sveče, kadilo, ipd.), veliko 
se družite, smejte in objemajte. Člo-
vek potrebuje šest objemov na dan za 
preživetje in devet objemov na dan za 
osebnostno rast.

Poleg objemov smo za sprostitev in 
osebno rast šli na krajši izlet v Olimje, 
zvečer pa se zabavali ob tomboli in kvi-
zu Male sive celice, ki sta ju pripravili 
Irenca in Petra. Vikend je minil, kot bi 
trenil, in v glavah že imamo načrte za 
prihodnje leto.

Petra Šuster
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Mladi po letih in mladi po srcu se 
družimo radi

Tretji tradicionalni vzpon  
na Krištof

Pomlad je že dobro potrkala na vrata 
in nas razveselila z zelenjem in pisanim 
cvetjem, naši pogledi pa so vse bolj uha-
jali proti oddaljenemu Krištofu, ki je bil za 
nas zaenkrat še vedno nedosegljiv. Pa smo 

staknili skupaj glave mladi in malo 
manj mladi in pripravili načrt, kdaj in 
kako bomo osvojili vrh Krištofa. Ko 
je napočilo jutro našega pohoda, so 
nam prišle na pomoč naše zlate ba-
bice iz Hiše generacij. Na poti skozi 
mesto smo se spraševali, ali bomo 
zmogli, saj je Krištof videti tako da-
leč. Vendar je bila skrb odveč. Bolj 
kot smo se dvigali, lepši razgled 
se nam je ponujal in čisto na vrhu, 
ko smo bili že malo utrujeni, nas je 
pričakal čudovit razgled. Škoda, ker 
tega ne vidi več krajanov Laškega, 
saj je na vrhu najlepši razgled na 
prav vse strani neba. Opazovali smo mesto 
pod seboj in ugotavljali, kje je vrtec, kje je 
pivovarna, kje je šola ipd., iskali smo tudi 
naše domove in stavbe, kjer so zaposleni 
naši starši pa tudi babice in dedki. Ko smo 
se na vrhu malo odpočili, se okrepčali ter si 
ogledali okolico, smo tudi zapeli in zarajali 
ter se malo lovili. Pred odhodom v dolino 
pa smo za seboj lepo počistili. V vrtec smo 
se vrnili polni novih vtisov in hvaležni babi-
cam: Greti, Jožici, Marjeti, Rezki, dediju in 

naši Adriani. Spomnili smo se tudi babic, 
ki so že dvakrat šle z nami, pa tokrat niso 
utegnile. To so babica Marija, Ana in Rezi-
ka. Tako se je končal naš že tretji, zdaj že 
tradicionalni vzpon na Krištof. V prihodnjih 
dneh pa nameravamo s pomočjo naših zla-
tih babic obiskati tudi svoje vrstnike v vrtcu 
Debro. Upamo, da bodo takrat vse naše 
babice pri zdravju in da bomo skupaj pre-
živeli še en nepozaben dan.

Za vas napisali, da bi vi prebrali,  
otroci iz skupine Muc.

Dogodivščine iz vrtca Zidani 
Most

Maj je bil v vrtcu Zidani Most zelo pe-
ster, saj smo želi uspehe našega preteklega 
dela. Ker je naša ptičja krmilnica na vseslo-
venski naravovarstveni akciji Majhna hišica 

– veliko zavetje, ki je potekala v sodelova-
nju s Holdingom slovenskih elektrarn, za-
sedla 3. mesto med 300 prijavljenimi vrt-
ci, nas je sedaj obiskal modri Jan. Za naše 
otroke je pripravil pravo zabavo. Skupaj z 
modrim Janom in Puhcem smo plesali, peli, 
igrali na glasbila in se veselili. 

Na občinski plesni reviji smo se uvrstili 
na regijsko tekmovanje in tako 
so se naši mali plesalci s plesno 
točko Mišja vas udeležili plesne-
ga tekmovanja v Žalcu. Ogleda-
li smo si vrt čutil na Zavodu za 
slepo in slabovidno mladino ter 
obiskali otroke vrtcu Sevnica. 
Obiskala pa nas je tudi mamica, 
ki dela v laboratoriju tovarne in 
nam pokazala zanimive ekspe-
rimente, pri katerih so sodelo-
vali tudi otroci. Tako so prido-
bivali bogate izkušnje, doživetja 
in nova znanja. Sedaj pa veselo 
poletju naproti!

Mirjana Brežnik,  
Mojca Velikonja

Obisk na Zavodu za slepo in slabovidno  
mladino v Ljubljani

Starejša skupina otrok iz vrtca Zidani Most se je 18. maja odpra-
vila na obisk v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljano. 
Naša Mia namreč obiskuje vrtec tudi na zavodu, tokrat pa je zraven 
pripeljala še prijatelje iz domačega vrtca.

Otroci so se igrali s slepimi in slabovidnimi otroki, ki obiskuje-
jo tamkajšnji vrtec, ogledali pa so si tudi njihov vrt čutil, ki je za 
stavbo zavoda. Osnovni namen vrta je omogočiti inkluziven razvoj 
senzomotorike. Hkrati je na 986 m to edinstven primer krajinske 
arhitekture za učenje in usposabljanje slepih in slabovidnih pri nas. 
Posebnost vrta je, da ga lahko doživljamo z vsemi čutili, predvsem 
tistimi, ki jih običajno ne uporabljamo. Polnočutnim omogoča lažje 
vživljanje v svet slepih in slabovidnih in predstavlja arhitekturne 
rešitve, ki pomagajo tako enim kot drugim. Vrt je zasnovan v treh 
delih, ki se med seboj prostorsko in vsebinsko prepletajo: poligon 
za orientacijo in mobilnost, različne »učilnice« in prostor, name-
njen igri. Vsi skupaj so preživeli lep dan in se vrnili polni novih 
doživetij in izkušenj. 

Mojca Velikonja

Vzgoja in izobraževanje

Ob svetovnem dnevu gibanja smo se vzgo-
jiteljice, otroci in starši štirih skupin iz Vrtca 
Laško odpravili na pot do turistične kmetije 
Pirc. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Pi-
vovarni Laško, ki nam je podarila majčke in 
darovala vodo Odo, s katero smo se vsi lahko 
odžejali, gospodu Jožetu Krajncu iz Zavaro-
valnice Adriatic, ki nam je priskrbel kapice za 
zaščito otroških glav pred soncem, in gospodu 
Alojzu Štormanu, s. p., ki je poskrbel za to, da 
smo kape dobile tudi vzgojiteljice.
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Vzgoja in izobraževanje

Povezovanje učencev  
1. in 2. triade

Dan zdravja, ki je bil 7. aprila, smo si 
letos na razredni stopnji popestrili tako, 
da so se nam pridružile učenke šestih 
razredov. Že prvo uro nam je gledališki 
krožek pripravil igrico o zdravju, v ka-
teri smo na šaljiv način prikazali skrb za 
zdravje otrok in odraslih. Drugo šolsko 
uro so mlajše učence v roke vzele sta-
rejše učenke šestih razredov. 

Za vsak razred so pripravile kviz o 
zdravju in nas skozi tretjo uro zagrele 

s plesno aerobiko. Četrto uro si je vsak 
razred izbral dejavnost. Nekateri so 
se igrali različne igre na temo zdravja, 
drugi so pripravljali sadni narezek ali 
zelenjavni namaz. Tisti, ki jim je ostalo 
še nekaj časa, pa so se odpravili na svež 
zrak.

Učenke šestih razredov pravijo, da se 
jim je zdelo delo kar naporno, a kljub 
temu poučno in zabavno. Naporno 
zato, ker so ugotovile, koliko truda je 
treba vložiti, da mlajše otroke kaj nau-
čiš in z njimi preživiš pet ur. Zabavne so 
bile ure, kjer si se lahko malo sprostil 
in plesal. Ugotovile so, kako zahtevno 
je napisati vprašalnik in učence motivi-
rati za delo. Tako so se o delu in zdrav-
ju poučile tudi same. Vsem učenkam, 
ki so tako lepo popestrile naš dan ter 
skrbno pripravile vprašalnike in poroči-
la, se zahvaljujemo tudi učiteljice razre-
dne stopnje na MŠ Laško in jih vabimo 
k ponovnemu sodelovanju naslednje 
šolsko leto.

Učenke 6. a in b  
pod vodstvom učiteljice Ane Cestnik

Zeleni Jurij – glasnik pomladi, 
zelenja in nove rasti

Zelen’ga Jurija vodimo,
za špeha, jajca prosimo.
O, sveti Jurij, orožnik,
bodi ti naš pomočnik.
Ob svetem Juriju maša
je dobra kravja paša.

Zgodovinar Ignacij Orožen je v drugi 
polovici 19. stoletja pisal o jurjevanju v 
Laškem. Laščani so na jurjevo ovili ka-
kšnega moža od glave do peta v zelenje 
(predvsem bukovino). Vodili so ga po 
trgu in peli. Spremljali so ga pastirji in 
pastirice. Ob zelenem Juriju sta bila dva 
dečka, eden je imel košarico in je pobiral 
jedila, drugi s sodčkom pa vino. Jurij se 
je zahvalil za darove tako, da je na zahte-
vo enega od spremljevalcev poskočil en-
krat, dvakrat ali trikrat, odvisno od vre-
dnosti darila. Po končanem sprevodu so 
se zbrali v kakšni okrašeni hiši, jedli, pili, 
peli in plesali. Običaj je sčasoma zamrl. 
Ponovno smo ga obudili učenci Osnov-
ne šole Primoža Trubarja Laško pod vod-
stvom učiteljev in v sodelovanju z Etno 
odborom Jureta Krašovca Možnar. 

Vsako leto je v Jurija 
oblečen fant višje posta-
ve, ki je dovolj močan, da 
nosi koš, odet v bršljan 
in bukovino. Letos se je 
v spremstvu pastiric s 
cvetjem v košaricah in z 
venčki na glavah ter gla-
snih pastircev, ki so tro-
bili na rogove in piščali, 
odpravil po laških ulicah. 
Spremljalo ga je šest har-
monikarjev, ki so ubrano 
igrali. Sodelovali so učen-
ci in učenke od 1. do 4. razreda matične 
šole in PŠ Debro. Ne smemo pozabiti 
tudi staršev, tet, stricev, babic, dedkov, ki 
so sodelovali pri izdelavi venčkov, rogov, 
piščali in so poskrbeli, da so bili učenci 
zelo simpatični pastirji in pastirice. 

Med potjo smo se večkrat ustavili in 
s pesmijo Zelen’ga Jurija vodimo prosi-

li jajca in »špeha«. Dragocenejše, kot je 
bilo darilo, večkrat je Jurij v zahvalo po-
skočil. Posebnost je tudi cvrtnjak, jed iz 
stepenih jajc in »špeha«. Otroci, ki spre-
mljajo Jurija, si ga privoščijo za malico. 
Sprevod z Zelenim Jurijem je svojo pot 
končal na občinskem dvorišču. Izbrali 
smo tri najdaljše in najglasnejše rogove 
iz naravnega materiala. Pastirci in pasti-
rice pa so zaplesali nekaj ljudskih plesov.

Zahvaliti se želimo vsem za sodelova-
nje in pomoč pri izpeljavi jurjevanja ter 
organizacijam in posameznikom, ki so 
obdarovali Jurija.

Petra Velikonja, Tanja Bezgovšek
Foto: Fotografski krožek

Zaključek projekta Evropska 
vas v Laškem

Letos si je naša šola v okviru projekta 
Evropska vas izbrala Francijo. Učenci od 
prvega do petega razreda so iz najra-
zličnejšega materiala izdelovali različne 
predmete v zvezi s to državo. Otroci so 
o njej že vedeli veliko stvari, saj danda-
nes več potujemo. Tudi tistim, ki tam 
še niso bili, evropske države in njihova 
glavna mesta niso tuja, saj dobijo veli-
ko informacij prek računalnika in tudi 

televizije. Zaključek projekta je bil v 
Celju, kjer se vsaka šola predstavi, po-

nudi nekaj izdelkov in pripravi kakšno 
specialiteto države, ki jo predstavlja. Mi 
smo izbrali francoski sir – brie, ki se je 
krasno podal k madžarskim mesnim iz-
delkom in domačemu kruhu iz Sloveni-
je. Vabljeni v Celje spet naslednje leto, 
ko se bomo preselili v kakšno drugo 
državo Evropske unije. Na dan šole, 8. 
junija, si lahko razstavo ogledate tudi v 
avli šole. Razstavljeni bodo vsi izdelki 
učencev MŠ, PŠ Debro in PŠ Šentru-
pert. Vljudno vabljeni! 

Ana Cestnik
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Policist Leon svetuje

Tudi letošnje šolsko leto se je na matični šoli Laško in PŠ 
Debro v 5. razredu izvajal projekt Policist Leon svetuje. V po-
vezavi s Policijsko postajo Laško ga je izvajal gospod Bojan 
Šipek. Učenci so s pomočjo policista in delovnega zvezka 
spoznali nevarnosti, ki jim pretijo v vsakdanjem življenju, in 
poiskali ustrezne rešitve in ravnanja. 

Irena Plevnik

Po končanem projektu so učenci pisali pesmi, spise ter sli-
kali in risali motive, vezane na projekt.

Policist Leon
Policist Leon otrokom svetuje, 

ker nasilje med vrstniki slabo se končuje, 
naj vse ljudi se enako spoštuje 

in v miru spore rešuje.
Za varno pot v šolo 

starši, otroci in šola poskrbijo. 
Če peljejo nas z avtom, 

z varnostnim pasom na sedež pritrdijo.
Ko na cesto se podamo, 

vozimo po kolesarski poti, 
»izpravno« kolo, čelado in izpit imamo, 

da izognemo vsaki se nezgodi.

Lucija Deželak, 5. a razred PŠ Debro

Dan zdravja na podružnični 
šoli Vrh

Zdravje je ravnovesje telesnih, du-
ševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih 
in socialnih prvin, ki se kaže v zmožno-
sti opravljanja različnih opravil. Zato 
zdravje in skrb zanj nista le interes po-
sameznika in zdravstvenih institucij, 
temveč odgovornost celotne družbene 
skupnosti. Tudi na podružnični šoli Vrh 
se zavedamo, da je treba za ohranjanje 
našega zdravja veliko narediti. 

V četrtek, 7. aprila, ob svetovnem 
dnevu zdravja, smo tako tudi mi naše 
dejavnosti usmerili k skupnemu cilju, 
to je zdravo življenje. Dan smo zače-

li razdeljeni po učilnicah. Pogovarjali 
smo se o tem, kaj vse moramo storiti 
za naše zdravje, in ugotovili, da so zanj 
izjemno pomembni zdrava prehrana, 
gibanje ter čista in »zelena« narava. 
Našega zdravega dne smo se tako lo-
tili s pripravo različnih jedi iz zdravih, 
naravnih in svežih sestavin ter ga na-
daljevali s sejanjem in sajenjem različ-

nih rožic in zelenjave. Za naše zdravje 
pa seveda ni pomembna samo zdrava 
prehrana, temveč tudi veliko gibanja. 
Po pripravi jedi, njihovi peki ter seve-
da končanem sejanju in sajenju smo se 
tako odpravili še na sprehod v naravo. 
Med sprehodom smo tekali, se razgi-
bali in v bližnjem gozdu nabirali čemaž. 

Po vrnitvi k šoli smo se vsi razredi 
zbrali skupaj in predstavili dobrote, ki 
smo jih pripravili. Na naši mizi so se 
tako znašli sadni in jogurtovi napitki, 
limonada brez sladkorja, ovseni in me-
deni piškoti, sadni kruh ter polnozrnate 
žemljice. Po obilni gostiji smo našim 
trebuščkom namenili nekaj minut po-
čitka, nato pa nadaljevali s športnimi 
igrami na igrišču.

Maja Deželak

Otvoritev čebelnjaka

»Žarek zlati je posijal na čebelnjak, 
zdramil čebele, ki vse vesele poletele 
so na plan.« S temi verzi je 25. maja 
zazvenela čebelarska himna na otvori-
tvi novega učnega čebelnjaka, ki zdaj 
krasi okolico naše PŠ v Šentrupertu.

Učenci PŠ v Šentrupertu že vrsto let 
sodelujejo v čebelarskem krožku. Zna-
nje o ravnanju s čebelami se je bogati-
lo, z njim pa tudi želja, da bi imeli svoj 
čebelnjak, kjer bi to znanje ob nepo-
srednem delu s čebelami še nadgradili. 
A pot do uresničitve želja je lahko kar 
dolga. Čebelarska zveza Slovenije je 
leta 2010 ustanovila sklad za ohranitev 
kranjske čebele, v katerem se zbirajo 
finančna sredstva raznih sponzorjev 
in donatorjev z namenom ohranjanja 
avtohtone, v Evropski uniji zaščitene 
čebelje rase kranjske čebele. Sloven-
ski čebelarji skrbijo za svoj podmladek 
tako, da po šolah delujejo čebelarski 
krožki, in prav v PŠ Šentrupert se lahko 
pohvalimo z najdaljšim stažem v občini 

ter večkratnim sodelovanjem in dobri-
mi rezultati na republiških tekmovanjih 
mladih čebelarjev. Na podlagi nave-
denega so se v Čebelarskem društvu 
Laško odločili, da namenijo prvi učni 
čebelnjak v občini prav učencem PŠ 
Šentrupert. 

Tako smo lahko z učenci aprila in 
maja opazovali nastajanje nove prido-
bitve: gradnjo osnovne betonske plo-
šče, sestavljanje čebelnjaka, vstavljanje 
panjev, izdelavo ličnih stopnic in ogra-
je, urejanje okolice in končno so nekaj 
dni pred otvoritvijo v svoj novi dom 
prispele tudi marljive čebelice. To je bil 
vsekakor vrhunec. Marsikateri nosek je 
bil kar prilepljen na steklo okna šole, ko 

smo opazovali vestna čebelarja, ki sta 
selila čebele v novi panj. Vse to doga-
janje nas je spodbudilo k pripravi kul-
turnega programa, ki smo ga obarvali 
»tako po ljudsko, kot se za nas na vasi 
spodobi«: ljudska pesem, ples, glas 
harmonike, izbrane besede, vezane na 
čebelice, in vonj po medenjakih. Skupaj 
z mentorjem čebelarjev smo pripravili 
tudi razstavo. Otvoritve čebelnjaka so 
se v lepem sončnem vremenu udeležili 
predstavniki Čebelarske zveze Sloveni-
je, Čebelarskega društva Laško, Občine 
Laško z županom, donator, podjetje 
Adriaplin, d. o. o., iz Ljubljane, strokov-
ni delavci OŠ Primoža Trubarja Laško z 
ravnateljico in krajani. Bilo nam je lepo.

Velika želja učencev, šolnikov in la-
ških čebelarjev se je uresničila, pri če-
mer se moramo zahvaliti donatorjem 
in vsem, ki so kakor koli pripomogli k 
tej pomembni pridobitvi za čebelarski 
podmladek ne le v Šentrupertu, ampak 
v celotni občini Laško. In zdaj se učenci 
in učiteljice z velikim zanosom za če-
belarjenje že veselimo jesenskih dni, ko 
bomo na kruh mazali »domači« med.

Renata Kolšek

PŠ DEBRO

PŠ VRH NAD LAŠKIM

PŠ ŠENTRUPERT
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Projekt Evropska vas

Glavni trg v Celju se je 10. maja 
šesto leto zapored spremenil v 
evropsko vas. V njej so bile na stojni-
cah izpostavljene posebnosti držav, 
zanimivosti, statistični podatki, ljud-
ske šege in navade, običaji in jezik, 
kultura, kulinarika ter prepoznavno-
sti vsake od njih; na osrednjem odru 
pa so bile države predstavljene še v 
pesmi, plesu, recitacijah.

Učenci in učitelji OŠ Antona Ašker-
ca Rimske Toplice smo bili v letošnjem 
letu že četrto leto vključeni v projekt 
Evropska vas, katerega organizator je 
Evropska hiša Maribor v sodelovanju 
s slovenskimi osnovnimi in srednji-
mi šolami. Oktobra smo izvedeli, da 
bomo imeli priložnost raziskovati de-
želo z bogato umetnostno zgodovi-
no, deželo začetnico olimpijskih iger, 

deželo bogov in boginj, 
deželo Sofokleja, Pita-
gore – Grčijo. Zanimanje 
za vključenost v projekt 
in raziskovanje Grčije je 
bilo veliko in v projekt 
smo se vključili učenci 
in učitelji centralne šole, 
PŠ Jurklošter, PŠ Lažiše, 
PŠ Sedraž in PŠ Zidani 
Most. Ideje so se hitro 
nabirale in intenzivno 
raziskovanje se je v de-
cembru pričelo in je tra-
jalo vse do maja. 

Grčijo smo raziskova-
li po dolgem in počez tako na razre-
dni kot tudi na predmetni stopnji. Učili 
smo se grško abecedo, plesali sirtaki, 
peli grške pesmi, brali grške mite, igra-
li igro peteja, pekli piškote. Nastali so 
številni raznovrstni izdelki: partenon 
z bogovi, trojanski konji, amfore, gr-
ška abeceda, želvice, sovice, obeski 
v modro-beli barvi, olimpijski krogi, 
masažno olivno olje, glinene poso-
de, slovensko-angleško-grški slovar, 
zloženke, plakati in skripte z različnih 
področij raziskovanja. Še posebej smo 
ponosni na umetelno izdelane štiri ste-
bre in timpanon iz stiroporja v velikosti 
štiri krat tri metre. Pročelje predstavlja 

delček Partenona, templja, posvečene-
ga boginji Ateni. 

Del naše ustvarjalnosti in znanja smo 
predstavili na zaključni prireditvi v Ce-
lju, kjer smo uredili svojo stojnico. Del 
Partenona, med stebri katerega so se 
lahko sprehodili obiskovalci, in v toge 
oblečeni učenci naše šole so mimoi-
doče popeljali naravnost v staro Grčijo. 
Na osrednjem odru so z grško ljudsko 
pesmijo Pera ston, pera kambo pope-
strili dogajanje učenci Orffovega krož-
ka. Ob dnevu šole smo v avli matične 
šole pripravili razstavo našega dela, ki 
so si jo lahko ogledali tudi učenci, uči-
telji, krajani in drugi gostje.

Vodja projekta Klara Trkaj 

Osnovna šola Rimske Toplice v 
polfinalu državnega prvenstva 

v nogometu

Aprila se je v Murski Soboti končalo 
še zadnje dejanje našega nastopanja na 
nogometnih državnih prvenstvih. Svo-
je najboljše znanje, moč in sposobnost 
smo uporabili, da smo se uspeli prebiti 
do polfinala državnega prvenstva. Žal 
nam je tam zmanjkalo malo tistega, če-
mur se reče športna sreča. Do zadnje 
tekme smo bili kandidati za prvo me-
sto in s tem tudi za finale. Nekaj trenut-
kov nepazljivosti je bilo dovolj, da smo 
najpomembnejšo tekmo izgubili. V za-

doščenje nam je ostalo, da smo vsee-
no suvereno premagali najboljšo ekipo 
na polfinalu. Nenazadnje so našega 
Andraža proglasili tudi za najboljšega 
vratarja polfinala. Z nastopanjem v pol-
finalu smo hkrati dosegli najboljšo eki-
pno uvrstitev v zgodovini naše šole.   
Svojo uvrstitev na polfinale smo si pri-
borili na občinskem prvenstvu, kjer 
smo premagali dobro ekipo iz OŠ La-
ško. Na področnem prvenstvu smo 
premagali OŠ Slivnica in OŠ Ljubečna. 
Kot prvouvrščena ekipa smo se uvrstili 
na regijsko prvenstvo, kjer smo zopet 
premagali nogometaše OŠ Zreče (po-
znejši državni prvaki) in OŠ Pod goro 

iz Konjic ter tudi v 
tem delu tekmova-
nja zasedli 1. mesto. 
V četrtfinalu držav-
nega prvenstva smo 
se preizkusili tudi v 
organizaciji. V dvo-
rani Tri lilije smo s 
pomočjo sponzorjev 
in Občine Laško or-
ganizirali četrtfinale, 
kjer so ob naši ekipi 
nastopile še šole iz 
Gorice pri Velenju, 
Spuhlje pri Ptuju in 

Ludvika Pliberška iz Maribora. Za po-
sebno motivacijo sta nam bila župan 
Franc Zdolšek, ki je prijazno odprl pr-
venstvo in nam zaželel obilo uspehov, 
in g. Dimitrij Gril, ki je najboljšim pode-
lil priznanja. Na tem tekmovanju smo 
si privoščili en poraz in osvojili drugo 
mesto, ki nas je popeljalo v polfinale 
državnega prvenstva. S ponosom lah-
ko rečem, da so naši fantje v postavi: 
Žiga Jelec, Andraž Marinko, Luka Ma-
rinko, Peter Marinko, Tim Unuk, Anže 
Stopinšek, Luka Stopinšek in Dejan 
Dovjak prikazali širok repertoar nogo-
metnega znanja. Še največji optimisti si 
jeseni, ko smo pričeli z občinskim tek-
movanjem, niso niti v sanjah predsta-
vljali, kako visoko se lahko naši fantje 
zavihtijo. S svojo neomajno voljo, tru-
dom in velikim športnim srcem so bili 
gotovo največje presenečenje letošnje-
ga državnega prvenstva. Zatorej fantje 
– glave pokonci in s ponosom povejte, 
da ste vi tisti, od katerih se lahko dru-
ge šole z bogato nogometno tradicijo 
česa naučijo. Zame pa ste tako ali tako 
presegli same sebe in vsak zase postali 
mala nogometna zvezda – sedaj pa je 
čas, da ji v življenju dodate še žlahtni 
sijaj!

Franc Unuk
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Tim Unuk osvojil 2. mesto na 
državnem prvenstvu

V dvorani Zlato polje v Kranju je ko-
nec aprila potekalo državno prvenstvo 
v športnem plezanju za osnovnošolce. 
Tekme se je z velikimi pričakovanji ude-
ležil tudi učenec naše šole Tim Unuk, 
ki je osvojil odlično drugo mesto in s 
tem dosegel največji uspeh naše šole 
na športnih posamičnih prvenstvih. 
Tim je že pred tekmo veljal za kandi-
data za osvojitev najboljših mest, kar 
je z odličnim plezanjem tudi uresničil. 
Za zmagovalcem, sicer reprezentanč-
nim kolegom Martinom Bergantom, je 
zaostal za pol oprimka in se zasluženo 
veselil drugega mesta. Svojo odlično 
pripravljenost je v tem letu že pokazal 
na reprezentančnih pripravah v Špani-
ji, kjer je splezal kar šest smeri težav-
nosti 8A na pogled. Posebej ponosen 
je na nevsakdanji dosežek v športnem 
plezanju – v enem dnevu je preplezal 
tri smeri 8A na pogled ali kakor bi rekli 
po nogometno – plezalni »hat trick«.  

V maju se je z reprezentanco Sloveni-
je udeležil tudi tekme evropske mla-
dinske serije, ki je bila v Edinburgu na 
Škotskem. Po dveh smereh kvalifikacij 
je zasedel šesto mesto, naslednji dan 
je v finalu osvojil peto mesto in svojo 
najboljšo uvrstitev na teh tekmovanjih. 
V skalnem plezanju je s smerjo Strelo-
vod (8C) v plezališču Mišja peč postal 
najmlajši Slovenec, ki je pri štirinajstih 
letih preplezal smer takšne težavnosti. 
Ta podvig ga v skalnem plezanju uvršča 
med najboljše plezalce na svetu v nje-
govi kategoriji. V avgustu se bo ude-
ležil svetovnega prvenstva v športnem 
plezanju in prepričani smo, da bo to 
zanj neponovljiv dogodek. Tim oblju-
blja, da bo iztisnil zadnje atome moči 
za odličen rezultat. Do takrat pa bo po-
trebnega še veliko treninga na umetni 
steni in v skalah.

Franc Unuk

Dejan Dovjak med najboljšimi 
dolgoprogaši

V sredo, 1. junija, se je na stadionu 
Poljane v Mariboru končalo letošnje 
državno prvenstvo za osnovnošolce v 
atletiki. Na finale se uvrsti dvajset naj-
boljših učencev v vsaki disciplini. Med 
najboljše v disciplini tek na 1.000 me-

trov se je z dobrimi nastopi na medob-
činskem in regijskem prvenstvu uvrstil 
tudi učenec osnovne šole iz Rimskih 
Toplic Dejan Dovjak. Na finalnem teku 
je iz sebe stisnil zadnje atome moči in 
za dve sekundi izboljšal svoj osebni re-
kord ter s časom 2,51,47 osvojil sedmo 
mesto v Sloveniji. 

Poudariti je treba, da je Dejan po 
športni plati nogometaš in ne atlet, kot 
se zdi, vendar se uspešno udejstvuje 
tudi v kraljici športov. Na zadnjem špor-
tnem vikendu v Laškem se je preizkusil 
tudi v teku na 10 kilometrov, kjer je v 
svoji kategoriji osvojil prvo mesto, v ab-
solutni razvrstitvi pa se je s komaj štiri-
najstimi leti zavihtel na tretje mesto. 

Franc Unuk

Iz OŠ Primoža Trubarja Laško in 
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
smo prejeli veliko število člankov. 
Zaradi prostorske stiske bodo 
nekateri izmed njih objavljeni v av-
gustovski številki.

Uspešni tekmovalci  
GŠ Laško – Radeče

V aprilski številki Laškega biltena 
smo predstavili naše učence, ki so se 
udeležili različnih tekmovanj, nekate-
ri pa so se vestno pripravljali na tek-
movanja, ki so sledila. Jaka Rožej se je 
udeležil mednarodnega tekmovanja 
Mörski festival kitare, ki je potekal v 
Murski Soboti od 30. marca do 3. apri-
la. Prejel je srebrno priznanje. Njegov 
učitelj je Matjaž Piavec.

Jaka Rožej

Val Jelenski se je udeležila 5. med-
narodnega tekmovanja godalcev v 
Nišu od 13. do 19. aprila. V disciplini 
violina je prejela drugo nagrado, 1. 
mesto. Njena učiteljica je Maja Glavač, 
korepetitor pa Dejan Jakšič.

Val Jelenski v Nišu

Hana Lavrinc se je udeležila 2. med-
narodnega tekmovanja mladih glasbe-
nikov Antonio Salieri v Legnagu v Italiji, 
ki je potekalo od 15. do 17. aprila. V di-
sciplini viola je prejela diplomo za ude-
ležbo. Njen učitelj je Kristian Kolman, 
korepetitorka je Marjanca Ocvirk.
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Hana Lavrinc 

7. mednarodnega srečanja klasič-
ne in diatonične harmonike v Beltin-
cih, ki je bilo 14. maja, sta se udeleži-
la Alexandra Kovač in Žiga Kališnik. 
Oba sta prejela drugi nagradi v svojih 
kategorijah. Njun učitelj je Boris Raz-
boršek.

Vsem učencem, učiteljem in korepe-
titorjema čestitam za odlične dosežke, 

staršem pa se zahvaljujem za sodelo-
vanje.

Čestitke pa izrekam tudi učencem 
harmonikarskega orkestra pod diri-
gentskim vodstvom Borisa Razborška, 
ki so 9. aprila igrali na 6. srečanju har-
monikarskih orkestrov Slovenije na Je-
senicah. Srečanje je spremljal strokovni 
ocenjevalec Slavko Magdič, ki je podal 
spodbudno mnenje.

Harmonikarski orkester

Ob zaključku šolskega leta, ki je bilo 
bogato z različnimi dejavnostmi, se 
zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali z 
nami in nam tako omogočili, da smo še 
bolj uspešno zaključili leto. Vsem sku-
paj želim prijetne počitnice.

Ravnateljica 
Rosana Jakšič

Glasba ne pozna meja

V duhu glasbene brezmejnosti je 
bil aprila realiziran projekt, v katerem 
sta se povezala šolski pihalni orkester 
Glasbene šole Laško - Radeče in or-
kester Show marching band Varbergs 
Kustband iz Švedske. Načrtovanje in 
priprava projekta sta tekla od oktobra, 
njegova realizacija pa se je zgodila od 
nedelje, 17., do srede, 20. aprila. Cilji 
so bili vezani predvsem na vsestransko 
medkulturno povezovanje in izmenja-
vo izkušenj učiteljev in učencev, glas-
beno ustvarjanje in pripravo skupne-
ga zaključnega koncerta orkestrov. V 
projektu je sodelovalo 33 učencev iz 
Švedske in 35 učencev iz Laškega. 

Gostje iz Švedske so med obiskom 
Slovenije doživeli veliko zanimivosti: 
ogled koncerta pihalnih orkestrov v 
Šentjurju, ogled Postojnske jame, Li-
pice, Konzervatorija za glasbo in balet 
v Ljubljani, ogled Laškega in koncert 

obeh orkestrov v dvorani Kulturnega 
centra Laško, kjer so gostje pred vho-
dom predstavili tudi svoj kratek show 
program v korakanju. 

Čeprav je izpeljavo medkulturne-
ga sodelovanja organizirala Glasbena 
šola Laško - Radeče, je bila vendarle 
potrebna vsestranska pomoč. Torej, 
velika hvala Občini Laško, JSKD OI La-
ško, Stiku Laško in Pivovarni Laško, saj 
ste našim mladim glasbenikom omo-
gočili pomembno 
izkušnjo. Naš trud 
ni bil zaman, saj so 
bili gostje iz Šved-
ske zelo navduše-
ni tako nad Laškim 
kot tudi nad samo 
Slovenijo, našo kul-
turo in prijaznostjo. 
V prihodnje si želijo 
še kakšnega sode-
lovanja z nami. Raz-
misliti velja o pova-

bilu, da bi podoben projekt izpeljali 
tudi na Švedskem. 

Če kaj, smo z izpeljanim dokaza-
li, da za glasbo meje ne obstajajo, le 
priložnost potrebuje, da v muziciranju 
poveže glasbenike, poslušalce, različ-
ne kulture … Ne glede na vse pa smo 
zelo veseli, da se nam je ponudila pri-
ložnost medkulturnega muziciranja. 

Marko Razboršek,
vodja projekta

Plesni potep v svet umetnosti

“Vsi smo umetniki,” je misel, ki jo je 
nekoč razširjal umetnik Joseph Beuys. 
Stavek, ki bi ga plesalci plesnega oddel-
ka Glasbene šole Laško - Radeče prav 
lahko preoblikovali kar v misel »Vsi smo 
plesalci«. Plesni oddelek v Laškem na-
mreč letošnje leto obiskujejo kar 103 
plesalci, ki so se v pripravi zaključnega 
nastopa odpravili na plesno raziskova-
nje v svet likovne umetnosti, svet, ki ga 
je zgoraj omenjeni umetnik prav dobro 
poznal. Umetniške zamisli plesalk in 

plesalca so se strnile v pravo malo pred-
stavo Plesni potep v svet umetnosti, ki 
se je občinstvu predstavila na odru Kul-

turnega centra Laško v torek, 5. aprila, in 
v sredo, 6. aprila, ko je potekala v sklopu 
Območne plesne revije Zavrtimo se in 

Alexandra in Žiga

Obisk s Švedske

Ples skupinska (Foto: Ana Marija Kanc)



LAK-ov kulturni vikend

Začetek pomladi je bil v La-
škem akademskem klubu kultur-
no obarvan. Drugi vikend aprila 
so laški študentje organizirali dva 
dogodka, namenjena vsem, ki jih 
zanimata fotografija in glasba. 

Tako je v petek, 8. aprila, v Muzeju 
Laško svoj epilog z otvoritvijo raz-
stave dobil že 7. fotografski natečaj 
KLAK. Na naslov kluba je letos prispe-
lo kar 115 fotografij 58-ih avtorjev, ki 
so strast videli v plesu, glasbi, naravi, 
živalih, športu, ljubezni, dotiku, so-
vraštvu. Kljub različnim motivom na 
fotografijah pa lahko opazimo, da so 
imeli avtorji letošnjega natečaja ne-
kaj skupnega – strast do fotografije. 
Osrednji del otvoritve je bila razgla-
sitev zmagovalcev natečaja. Letošnjo 
komisijo so sestavljali Silvo Privšek, 
ljubitejski fotograf, Simona Škor-
ja, restavratorka, Nika Damjanovič, 
absolventka umetnostne zgodovine 
in primerjalne književnosti, in Žiga 
Gričnik, fotograf. Komisija je tudi 
letos fotografije ocenjevala glede 
na tematsko ustreznost, tehnično 
dovršenost, estetsko učinkovitost in 
inovativnost. S svojim ciklom Apa-
tija – odsotnost strasti je komisijo 
najbolj prepričala Ana Straže. Drugo 
mesto je osvojila Andreja Ravnak s 
fotografijo Interakcija III, tretjo na-
grado pa so podelili Adrijani Aleksić 
in njeni fotografiji z naslovom Strast. 
Ne smemo pozabiti še na posebno 
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Tolkalska delavnica na  
GŠ Laško – Radeče

V nedeljo, 10. aprila, je na Glasbeni 
šoli Laško - Radeče potekala delavni-
ca na temo »latin percussion«. Namen 
te delavnice je bil predstaviti eno od 
»družin« tolkal, saj pojem tolkala zaje-
ma širok spekter takšnih glasbil. Učni 
načrt na glasbenih šolah ne vključu-
je učenja latinskih tolkal, zato smo se 
odločili, da skozi delavnico približamo 
tolkala učencem in tudi drugim. Udele-
ženci so bili učenci tolkalnega oddelka 
iz Laškega in Radeč, delavnice pa so se 
udeležili tudi tolkalci lokalnih godb na 
pihala. 

Predavatelj je bil Goran Moskovski 
s Primorske, ki sodeluje z nekaterimi 
znanimi slovenskimi glasbeniki (Neis-
ha, Šukar …). Je eden redkih tolkalcev 
v Sloveniji, ki se je specializiral pred-
vsem za latinska tolkala. Delavnica je 
potekala v zelo sproščujočem vzduš-
ju, predvsem pa v nekakšnem skritem 
pričakovanju udeležencev, kaj sploh 
so latinska tolkala in seveda, kako se 
nanje igra. Ugotovili so, da palic sploh 
ne bodo potrebovali, saj se večino teh 
tolkal igra samo z rokami – t. i. »hand 
drumming«. Predavatelj je na začetku 
na kratko razložil zgodovino teh tolkal. 
Po uvodu je sledilo učenje udarcev, saj 
ne obstaja samo en udarec, ampak več 
različnih tehnik, s tem pa se tudi pri-
vabi različne tone. Po odmoru nam je 
predavatelj pokazal »novost«, in sicer, 
kako se igra na tapan (vrsta tamburina) 
in kako se ga ozvoči. Udeleženci smo 
bili presenečeni nad zvokom, saj bi lah-
ko rekli, da se sliši, kot da bi nekdo igral 
na komplet bobnov.

Zahvaljujem se mojemu prijatelju in 
predavatelju Goranu Moskovskemu, ki 
je navdušil slušatelje in nam predstavil 
tolkala ter igranje na njih. Prav tako pa 
gre zahvala tudi vodstvu šole za pod-
poro pri tovrstnih dejavnostih. 

Sebastjan Snoj,
vodja aktiva tolkal  

v GŠ Laško - Radeče

Tolkalska delavnica 2011

so si jo ogledali tudi mlajši učenci laških 
osnovnih šol. 

Vsi, ki so se pridružili plesnemu po-
tepanju, so se s plesalci lahko odpra-
vili na popotovanje in se sprehodili 
med gibljivimi slikami risanke Čebeli-
ca Maja, lutkami na nitkah, kiparskim 
ateljejem, ravnimi črtami in barvnimi 
ploskvami pa izmuzljivimi sencami, sli-
kanjem s telesom, oživelo sliko, vrtinci 
domišljije in se pritepli vse do izdelova-
nja plesnih avtoportretov. Da so se ple-
salci še dodatno vživeli v svoje vloge, 
je nedvomno poskrbela tudi vizualna 
podoba Plesnega potepa. Predvsem 
je izstopala vsebinsko dopolnjena ko-
stumografija, ki si jo je zamislila in jo z 
veliko pozornostjo sešila Mateja Oro-
žim. Pri postavitvi scene pa je ustvarjal 
tudi Valentin Belej s stvaritvijo platna. 
Izjemno ustvarjalno moč plesalcev sta 
opazili tudi strokovni spremljevalki Ob-
močne plesne revije, ki sta nekatere 
plesne koreografije izbrali za regijsko 
plesno srečanje. Slednje je poteka-
lo 19. maja v Žalcu. V dopoldanskem 
delu regijske plesne revije so se, poleg 
drugih nastopajočih, predstavile Plesne 
pripravnice 2 in 3, Sodobni ples 1. ra-
zreda ter Alma Pleteršek - Fajfer s solo 
plesom. V popoldanskem delu pa so 
skupno ustvarjanje odplesali še oddel-
ki Sodobnega plesa 3. in 5. razreda ter 
Nina Tovornik Jurgelj. Regijsko srečanje 
smo zapustili polni prijetnih vtisov, no-
vih idej in spodbud za nadaljnje plesno 
ustvarjanje.

Seveda pa takšnih in drugačnih pred-
stavitev plesnega oddelka ne bi bilo 
možno izpeljati brez: neizmernega po-
sluha za potrebe ustvarjalnega procesa, 
ki ga izkazuje vodstvo šole, Kulturnega 
centra Laško, v katerem imajo plesalci 
možnost nastopiti na pravem odru, uči-
teljev glasbene šole in staršev, ki poma-
gajo pri usmerjanju in urejanju plesal-
cev v zaodrju, ter vseh staršev in tistih, 
ki plesalce navdihujete in podpirate pri 
njihovem plesnem ustvarjanju. Med 
slednjimi še posebej omenjamo Špelo 
Medved, ki je in bo s svojim pedago-
škim delom in ljubeznijo do plesa nav-
duševala in razvijala mlade in nadvse 
nadobudne plesalce. Za vašo podporo 
se vam zatorej iskreno zahvaljujemo!

Umetniško izražanje nima meja in 
glede na to, da se v Laškem v plesni 
umetnosti tako intenzivno udejstvuje 
toliko mladih, ki s svojo ustvarjalnostjo 
bogatijo kulturno življenje mesta, se 
vam ni treba čuditi, če vas kateri od njih 
navduši za ples na kakšnem drugem 
potepu. Ples nas pač spremlja na vsa-
kem koraku. 

Barbara Kanc,
vodja strokovnega aktiva za ples
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Uspeh laških 
planincev

Ekipa laških planincev, v kateri so bili: 
Manja Frece, David Lapornik, Martin 

Ocepek in Marko Mavri je v soboto, 
21. maja, in nedeljo, 22. maja, tekmo-
vala na državnem orientacijskem tek-
movanju. Osvojila je prvo mesto v ka-
tegoriji do 26 let pa tudi prvo mesto v 
absolutni kategoriji.

Cveto Brod

13. tradicionalni 
turnir v namiznem 

tenisu
Športno društvo Vrh nad Laškim je 

22. aprila v gasilskem domu na Vrhu 
nad Laškim organiziralo velikonočni 
turnir v namiznem tenisu. Turnirja se 
je udeležilo 14 igralcev, najboljši pa 

so prejeli pokale in praktične nagra-
de. Prvo mesto je osvojil Nejc Bizjak, 
drugo Gašper Bizjak, tretje Irena Frece, 
na četrto mesto pa se je uvrstil Drago 
Knez, ki je bil sicer tudi vodja tekmo-
vanja. Kot vsako leto je bilo tudi letos 
vzdušje odlično. Že zdaj vas vabimo, 
da se turnirja udeležite tudi prihodnje 
leto!

Podpredsednik društva  
Janko Tovornik

Zlatorogovci iz 
Laškega osvojili 
srebrno medaljo

V Buzetu je potekalo letošnje Držav-
no prvenstvo v natančnem pristajanju. 
Klub Zlatorog iz Laškega so zastopali 
trije tekmovalci in svojo nalogo opravili 
več kot odlično. Anton Svoljšak je vo-
dil do zadnje šeste serije, kjer je naredil 
manjšo napako in se je moral zadovo-
ljiti z drugim mestom. David Sluga je 
skakal konstantno dobro in se na kon-
cu veselil petega mesta. Tudi Matja-
žu Slugi se je obetala boljša uvrstitev, 
vendar ga je trenutek nezbranosti stal 
boljše uvrstitve. Na koncu je osvojil tri-
najsto mesto. Vsi ti rezultati so se na 
koncu sešteli in seštevek nas je popeljal 
na drugo mesto na državnem prven-
stvu za leto 2011. 

Po tem prvenstvu so bile izpeljane 
še kvalifikacije za nastop na svetovnem 
prvenstvu, ki bo julija na Češkem. Anton 

Svoljšak in Matjaž Sluga sta se uvrstila 
med peterico tekmovalcev iz Slovenije, 
ki bo zastopala naše barve na tem pr-
venstvu, David Sluga je zaenkrat prva 
rezerva in še čaka na svojo priložnost. 
Glede na to, da smo se zlatorogovci iz 
vseh svetovnih in evropskih prvenstev 
vračali z medaljo, so tudi pričakovanja 
na letošnjem kar velika – pustimo se 
presenetiti.

Franc Unuk

priznanje komisije, ki si jo je prifo-
tografiral David Brusnjak s ciklom 
Ljubim te. Otvoritve se je poleg na-
grajencev udeležilo precej ljubiteljev 
fotografije in vizualne umetnosti, ki 
so si lahko ogledali več kot 90 raz-
stavljenih fotografij vseh avtorjev, ki 
so sodelovali na letošnjem natečaju. 
Za glasbeno popestritev večera so 
poskrbeli Trio Adio, ki so zaigrali dve 
skladbi, ki sta se vsebinsko ujemali z 
letošnjim naslovom teme. Čeprav se 
je razstava šele zaključila, pa smo že 
v pričakovanju 9. KLAK-a, saj lahko 
ugotovimo, da fotografom ne glede 
na razpisano temo ne zmanjka idej 
in ustvarjalne domišljije. 

Z otvoritvijo KLAK-a pa se je kul-
turni vikend šele dobro začel. Nada-
ljevanje je sledilo v soboto, 9. apri-
la, v Šmoclu z literarno-glasbenim 
večerom Mi2 piševa poezije. Člana 
skupine Mi2, Jernej Dirnbek in Tone 
Kregar, sta občinstvo navdušila z 
izjemno zabavnimi besedili pesmi, 
obilico humorja, zajetega v vme-
snem besedilu, in odlično izvedbo 
nekaterih skladb skupine ob spre-
mljavi akustične kitare. Z gotovostjo 
lahko trdimo, da obiskovalcem v uro 
in pol trajajočem koncertu ni bilo niti 
za trenutek dolgčas. Namen literar-
no-glasbenega večera je bil približa-
ti kvalitetno glasbo in literarna dela 
širši populaciji, kar je prav gotovo 
uspelo. Po nastopu sta nastopajoča 
v zaodrju s svojo sproščenostjo in 
prav nič zvezdniškim obnašanjem 
navdušila člane in (predvsem) člani-
ce LAK-a.

Laški študenti po zaključenem kul-
turnem vikendu ugotavljajo, da se je 
dvodnevno dogajanje izkazalo za 
dobro potezo. Umirjen petek, poln 
strastnih fotografij, in literarno-rock-
ovska sobota s pridihom humorja 
sta pustila pozitiven vtis in upe, da 
se kulturni vikend ponovi tudi nasle-
dnje leto.

Nika Košak in Špela Gobec

Šport in rekreacija



Srečanje članic  
GZ Laško

Kar nekaj društev v Gasilski zvezi La-
ško ima v svojih vrstah aktivne članice, 
ki se udeležujejo raznih tekmovanj, 
delavnic in srečanj. Dogovorile so se, 
da bo srečanje vsako leto organiziralo 
eno od društev. Letos je bilo to zaupa-
no PGD Zidani Most. Odločili pa smo 
se, da 14. maja ne organiziramo le sre-
čanja, ampak tudi rekreativni pohod s 
športnimi igrami in piknikom.

Ob 9. uri smo tako peš odrinili proti 
Gašperjevi koči pod Velikim Kozjem. Po 
približno pol ure hoje je bil pri druži-
ni Flis organiziran postanek. Postregli 
smo s kavo, sladkarijami, pa tudi kaj 
»takratkega« se je našlo. Po dobri uri 

smo odrinili naprej v hrib v gozd proti 
cilju – Gašperjevi koči. Pot se vije nav-
zgor po gozdu, po približno tri četrt ure 
hoje prideš do potočka, in ko ga pre-
stopiš, zagledaš kočo. Stoji na nadmor-
ski višini 513 metrov in je lepo urejena. 
Leta 1985 je prejšnja koča pogorela do 
tal in zagnani planinci so naredili novo, 
takšno, kot stoji še danes. Je idealno 
izhodišče za vrh Velikega Kozja ali še 
naprej do Lovrenca in Lisce. Po okrep-
čilu in kratkem počitku se je nekaj 
članic odločilo, da nadaljujejo pot do 
razgledne točke, ki ji pravimo »skalca«, 
do katere je približno 15 minut lahke 
hoje. Po skupnem fotografiranju in sli-
kanju zgornjega dela Zidanega Mosta 
so se nekatere članice povzpele še na 
vrh, drugi pa smo se vrnili do koče, kjer 
je že dišalo po pečenju. Po malici smo 
organizirali vlečenje vrvi, pikado in ke-
gljanje. Smeha in dobre volje je bilo 
na pretek, pa tudi vreme nam je služi-

lo. Vsaka članica je dobila simbolično 
darilo, tiste, ki so šle na vrh, pa še po-
sebno. Ura je hitro tekla in naenkrat je 
bilo pozno popoldan, ko smo se počasi 
odpravili v dolino z obljubo, da takšna 
srečanja morajo ostati in da društvo, ki 
bo srečanje organiziralo naslednje leto, 
to naredi še boljše in da pritegne tudi 
tiste članice, ki smo jih letos pogrešali. 
Če preživiš prijeten dan v prijetni druž-
bi, je dan popoln in tako je tudi bilo. 

Beno Kolander,  
tajnik PGD Zidani Most

Gasilci v Rimskih 
Toplicah praznovali 
90-letnico društva 
Prostovoljno gasilsko društvo Rim-

ske Toplice je bilo ustanovljeno leta 
1921, leto dni po tem, ko je požar sko-
rajda upepelil vas Ogeče. Letos tako 
praznuje 90 let obstoja. Slavnostna 

prireditev je bila v soboto, 4. junija, 
pred novim gasilskim domom, poleg 
župana Občine Laško Franca Zdolška 
in predsednika Gasilske zve-
ze Laško Jožeta Rajha pa se 
je je udeležil tudi predsednik 
Gasilske zveze Slovenije An-
ton Koren. V slavnostnem 
govoru je poudaril, da je 
biti gasilec poslanstvo in da 
v času, ko številne vrednote 
izgubljajo svoj pomen, insti-
tucije pa izgubljajo zaupanje 
ljudi, gasilci s svojo požrtvo-
valnostjo in nesebično po-

močjo drugim to zaupanje ohranjajo. 
Te lastnosti brez dvoma odlikujejo tudi 
gasilce PGD Rimske Toplice, zato so jim 

Društva
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PGD Zidani Most

PGD Rimske Toplice

Mladinsko športno 
tekmovanje Zidani 

Most 2011
V Zidanem Mostu je 27. aprila po-

tekalo že 17. mladinsko športno tek-

movanje. Letos se ga je udeležilo 21 
ekip iz devetih gasilskih društev in pe-
tih gasilskih zvez. Potekalo je v prije-
tnem vzdušju na igrišču pred osnovno 
šolo v Zidanem Mostu.

Dovoljene so bile mešane ekipe, 
tako da so lahko v ekipi, ki šteje tri 
tekmovalce, tekmovali tako dečki kot 

deklice. Ekipe so bile razdeljene samo 
po starosti, in sicer mlajši pionirji od 7 
do 11 let in mladinci od 12 do 16 let. 
Vsaka ekipa je nastopila v treh športnih 
disciplinah in gasilskem kvizu, ki ga se-
stavljajo splošna vprašanja o gasilstvu. 
Odgovarjati so morali na vprašanja, ki 
so jih naključno izvlekli, mladinci pa so 
morali pokazati malo več znanja kot pi-
onirji, pri katerih so bila vprašanja pri-
rejena za njihovo starost. Na gasilskem 
kvizu so določene ekipe pokazale res 
veliko znanja, kar je bilo lepo presene-
čenje, zato vsa pohvala mentorjem za 
pripravo otrok na tekmovanje. Po pri-
bližno dveh urah so se najboljše ekipe 
veselile pokalov, ki so jih prejele, vse 
ekipe pa so dobile priznanje za ude-
ležbo. V želji, da se naslednje leto spet 
vidimo, so se ekipe po malici odpravile 
domov. Organizator PGD Zidani Most 
pa je pohitel s pospravljanjem prizori-
šča, saj je grozilo, da bo deževalo.

Beno Kolander
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Društva

Člani Planinskega društva Laško in 
Združenja borcev za vrednote NOB La-
ško so v soboto, 21. maja, organizirali 
pohod Po poteh OF, in sicer iz Rimskih 
Toplic, čez hrib Kojzica in Sedraž v Gov-
ce. Med potjo so se ustavili pod mo-
gočno skalo, kjer je bil 22. maja 1941 
ustanovni sestanek Pokrajinskega od-
bora OF za Štajersko. Pot so nadaljevali 
do lovske koče v Govcah, kjer je bila 
spominska svečanost ob 70-letnici OF. 
To spominsko svečanost je organizira-
lo laško združenje borcev za vrednote 
NOB v sodelovanju z združenji borcev 
za vrednote NOB Podravja, celjske po-
krajine in Zasavja. Na njej so nastopili 
godba na pihala, moški pevski zbor in 
učenci podružnične osnovne šole, vsi 
iz Sedraža. Udeležence svečanosti – 
bilo jih je nekaj manj kot 400 – je na 
začetku pozdravila predsednica sve-
ta Krajevne skupnosti Sedraž Martina 
Dernovšek. Zatem so obudili spomin 
na ustanavljanje odborov OF v Rečici, 
na Sevcah, v Breznem in pri sv. Jederti 

(Sedražu) in upor proti okupatorju. Ob 
tem so spomnili, da je okupator pred 
70 leti izselil preko 300 občanov naše 
občine, ker niso ustrezali njihovemu 
političnemu prepričanju. Izselili so vo-
dilne iz podjetij in učitelje ter duhov-
nike. Nosilca postavljanja mreže OF sta 
bila Lojze Lešnik in Lojze Diacci, funkci-
onarja Jugoslovanske strokovne zveze 
v rudniku Huda jama oziroma sindika-
lista. Pred 70 leti – 6. julija 1941 je bil v 
Govcah pri kmetu Blažu Kurniku sesta-
nek, na katerem so ustanovili Okrajni 
odbor OF Celje za 
celjsko območje, ka-
terega predsednik je 
bil Lojze Lešnik, ru-
dar, doma iz Rečice. 
Te priprave na upor 
so zagotavljale pre-
skrbo partizanskih 
enot na tem obmo-
čju v vseh štirih letih 
vojne. To pa je ter-
jalo tudi številne žr-

tve, saj so bili zaradi policijskega dela 
odkriti številni aktivisti OF. Preko sto so 
jih internirali po taboriščih, preko sto iz 
tega območja jih je padlo v partizan-
skih enotah ali kot pripadniki osvobo-
dilnega gibanja. Spomin je bil name-
njen tudi vasi, ki je ni več – Govcam. Vas 
je zaradi rudarskih del izginila s površja 
zemlje pred dobrimi štiridesetimi leti. 
Nanjo spominja le še spominska plošča 
na lovski koči rečiških lovcev.

 Andrej Mavri
Foto: Gvido Jeran

Častni znak  
ZSČ

Predsedstvo Zveze slovenskih ča-
stnikov je na glavnem zboru častnikov 
podelilo visoko priznanje častni znak 
Zveze slovenskih častnikov predsedni-
ku OZSČ Laško gospodu Zvonku Zor-
cu. Priznanje je dobil za prizadevno in 
uspešno delo v organizaciji, pomeni 
pa tudi spodbudo za prihodnje delo 
tako v domačem okolju kot tudi širše 
v okviru pokrajine in države.

Dan Slovenske  
vojske

Slovenska vojska letos praznuje 
okroglo, dvajseto obletnico v samo-
stojni državi Republiki Sloveniji. 

Slovesnosti v Cerkljah ob Krki smo 
se 15. maja udeležili tudi pripadniki 
veteranskih in domoljubnih organiza-
cij obcin Laško in Radece. Predstavlje-
ni sta nam bili oprema in oborožitev, 
ki ju naši vojaki uporabljajo doma in 
v misijah v tujini. Navkljub prizadeva-

njem »Zofke«, ki si je res dala duška in 
nas je močila čez ves dan, smo zado-
voljno zaključili skupno praznovanje.

Dan odprtih vrat  
vojašnice SV Celje
Za popularizacijo in predstavitev 

poklica vojaka med mladimi, pred-
vsem pa za prikaz usposobljenosti 
pripadnikov naše vojske so bili maja 
organizirani odprti dnevi vojašnic po 
Sloveniji. Nam najbliže je vojašnica v 

70-letnica OF v Govcah

bila ob tej slavnostni priložnosti pode-
ljena priznanja Gasilske zveze Laško in 
odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. 
Priznanja gasilske zveze Laško 3. sto-

pnje, ki jih je podelil predsednik zveze 
Jože Rajh, so prejeli: Tadej Grašič, Go-
razd Prevolšek, Martin Skerbiš, Nata-

ša Veršec in Matej Žagar, pri-
znanje gasilske zveze 1. stopnje 
pa je prejel Bojan Ivšek. Odliko-
vanja Gasilske zveze Slovenije je 
podelil predsednik zveze Anton 
Koren, za zvesto, požrtvovalno 
in uspešno delo v društvu pa so 
jih prejeli: Franc Breznikar, Mi-
lan Horjak, Franc Kapun, Rade 
Ratković, Milan Cvek, Aleksan-
dar Cvetković, Damjan Cvetko-
vić, Peter Flis, Boris Jazbinšek, 
Roman Ljubej in Sandi Sotlar. 
Vrhunec prireditve je bila sicer 
zamenjava starega prapora z 

novim, ki ga je predsedniku PGD Rim-
ske Toplice Borisu Jazbinšku predal la-
ški župan Franc Zdolšek. V kulturnem 
programu so nastopili pevci moškega 
pevskega zbora KD Antona Aškerca 
Rimske Toplice, Vaška godba Vrh nad 
Laškim in mažoretna skupina Majde 
Marguč.

Pravega praznovanja pa ni brez ga-
silske veselice. Rockovsko obarvana je 
bila že v petek, ko so se na odru pred 
novim gasilskim domom zvrstile skupi-
ne Zion park, Modre zvezde, Utrip in 
Jodl rok, za sobotno rajanje pozno v 
noč pa so poskrbela dekleta iz ansam-
bla Iskrice.

Jasmina Štorman 
Foto: Janko Rode
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Celju, kjer so vrata obiskovalcem odprli v soboto, 21. maja, 
in se predstavili s široko paleto predstavitev ter opreme 
in oborožitve. Res so pripravili pester in bogat program, 
ki je zadovoljil številne obiskovalce: predstavitev dela na 
kontrolni točki, predstavitev sistemov zvez, nastop pripa-
dnikov 20. MOTB – gardna enota, predstavitev postop-
kov pri vzdrževanju javnega reda in miru ter predstavitev 
opreme, dinamični prikaz premagovanja pehotnih ovir 
v bojni opremi, prelet enote vojnega letalstva, statična 
predstavitev bojnih in drugih vozil, predstavitev taktične-
ga operativnega centra, predstavitev opreme in oboroži-
tve Bojevnika 21. stoletja, vožnja z LKVO, valuk in Svarun, 
prikaz borilnih veščin (Judo klub Celje), pripravljen je bil 
kotiček za najmlajše z ogledom risank, risanjem, barva-
njem, ročnim ustvarjanjem in družabnimi igrami za otroke, 
nastopala je folklorna skupina Muhtin iz Vranskega, glas-
bena skupina, izvedeno pa je bilo tudi tekmovanje v pri-
pravi in kuhanju golaža. Pri tem smo uspešno sodelovali 
tudi člani Območnega združenja slovenskih častnikov La-
ško (Vitko Pečnik, Joško Krajnc, Konrad Zemljič, Marjan 
Čokelc, Viljem Hladin), ki smo v hudi konkurenci zasedli 
odlično tretje mesto. Uspešno pa smo s pomočjo dona-
torjev predstavili tudi kraj in občino Laško z namiznimi in 
tekočimi dobrotami ter predstavitvenimi materiali, ki smo 
jih razdelili obiskovalcem. 

Vsa pohvala za odlično organizirano in izvedeno pred-
stavitev gre osebju Vojašnice Celje, 20. MOTB Celje in EVOJ 
Celje s poveljniki, majorjem Bašom in stotnikoma Škorjan-
cem in Pančurjem, predvsem pa častnicam in častnikom, 
podčastnicam in podčastnikom ter vojakinjam in vojakom 
na točkah predstavitve. Se vidimo prihodnje leto.

Konrad Zemljič 
Foto: Viljem Hladin



46

Oglas

Razkošje narave, udobje tradicije in 
popolnost hedonističnega doživetja. 
Vse to in še več vam pričarajo v so-
dobno opremljenem Wellness centru 
Amalija, kjer boste lahko poskrbeli 
za kakovost in skrb svojega telesa in 
duha. Svojemu telesu privoščite raz-
lične vrste in tehnike unikatnih masaž 
(s soljo, zelišči, svečami, aromatera-
pija). Obiščite Deželo savn Varinia, 
kjer so vam na voljo rimska, finska, 
turška in infra savna, hidromasažne 
bazene, zaplavali pa boste lahko tudi 
v unikatnem bazenu Rimskih term, ki 
je zgrajen po vzgledu bazenov v sta-
rem Rimu. V Fitnes centru Spartakus 
si boste lahko nabirali moči na najso-
dobnejših fitnes napravah, ki so na-
menjene začetnikom, kot tudi vrhun-
skim športnikom.

HISTORIČNE KOPELI VODNIH 
NIMF 

V Rimskih termah so ponovno oži-
veli tempelj (Historičen del), v katerem 
kraljujejo nimfe. Mističnost in zdravil-
no moč nimf lahko doživite v Historič-
nem delu – v Kopeli vodnih nimf, kjer 
se lahko prepustite sprostitvi v štirih 
avtentičnih kamnitih kopelih in šestih 
modernih kopelih, ki so namenjene 
razvajanju v dvoje.

Lotusova kopel nimfe Evridike za 
1 ali 2 osebi

Kopel vodne vile Evridike vas bo 
razvajala ob vonju in dotiku lotusovih 
cvetov, kopel pa je prav tako bogata s 
številnimi blagodejnimi lastnostmi za 
kožo in njeno varovanje pred zunanji-
mi vplivi.

Kopel nimfe Najade za 1 ali 2 ose-
bi

Vodna nimfa Najade vas bo po-
peljala v razkošno doživetje Romea 
& Julije, kjer se boste lahko predaja-
li medenim užitkom in sproščenemu 
razvajanju v dvoje. Pustite, da vas 
čarobno doživetje popelje v svet lju-
bezni in nežnih dotikov.

Kopel nimfe Kalipso za 1 ali 2 ose-
bi

Kopel vladajoče nimfe je izrazito 
močna kopel, ki vam bo pomagala pri 
večnih težavah in bojih s celulitom ter 
povečala odvajanje odvečne vode. Po-
leg zmanjševanja pomarančaste kože 
pa vam Kalipsina kopel omogoča tudi 
bolj čvrsto in napeto telo.

Kopel nimfe Nereide za 1 ali 2 ose-
bi

Kopel nimfe Nereide temelji na bla-
godejnih učinkih limonske trave, ki 
blaži bolečine, deluje proti depresiji, 
vrača napetost in življenjsko silo, krči 
žile in tkivo, osvežuje, krepi, pomirja, 
povečuje koncentracijo, zmanjšuje 
vročino, pomaga pri mastni in aknasti 
koži.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE : T 035742030 E wellness@rimske-terme.si
WWW.RIMSKE-TERME.SI

Rimske terme vabijo na nepozabno razvajanje
v Wellness center Amalija

Informacije: www.thermana.si | info@thermana.si | Termalni Center 03 734 89 00 | 080 81 19
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MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!


