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SPOŠTOVANE OBČANKE 
IN OBČANI,

prednovoletni čas je tisti del leta, ki naša 
srca napolni s toplino in veseljem, je čas za 
male pozornosti in iskrene besede. Ko se 
ozremo v minule dni leta, ki se poslavlja, se 
nam v spomin zarišejo vse radosti in uspe-
hi, ki smo jih doživeli, ob tem pa že kujemo 
nove načrte in z optimizmom ter radove-
dnostjo zremo proti novemu letu. 

Tudi občina vsako leto ob občinskem prazniku s priznanji nagradi občane, ki s svo-
jim trudom in prizadevnostjo pomembno vplivajo na razvoj in prepoznavnost ob-
čine. Več o letošnjih nagrajencih si lahko preberete na prvih straneh našega glasila. 
Praznični november je poleg jubilejnega – 20. martinovanja popestrila tudi premiera 
dokumentarnega filma o našem častnem občanu z naslovom  Hvalnica delu, Pot ra-
stlinskega zdravnika in zgodovinarja akademika Jožeta Mačka, ki je nastal v produkciji 
TV Krpana. Dddr. Maček, ki sicer živi v Ljubljani, se še vedno rad vrača v Laško. V pri-
hodnjem letu čaka na tisk njegova najnovejša knjiga Zgodovina župnije sv. Mavricija 
v Jurkloštru, ki bo zanimivo branje za vse domačine, občane in druge, ki jih zanima 
zgodovina naših krajev.

Konec leta 2016 je zaznamovalo nekaj občinskih investicij v cestno infrastrukturo. 
Posebej veselo je bilo v Rimskih Toplicah ob otvoritvi Aškerčeve in Zdraviliške ceste, 
ki sta se uredili na novo. Rimskim Toplicam se obeta še ena novost – v prihodnjem 
letu je planirana priprava projektne dokumentacije za izvedbo novega turistično infor-
macijskega centra. V Laškem se bodo obnovile nekatere javne poti, za ureditev starega 
mestnega jedra pa se bo izvedel javni natečaj. V kolikor bomo uspešni na razpisu, na 
katerega smo prijavili čezmejni projekt »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«, 
se obeta ureditev prostorov v kartuzijanski Pristavi in samostanskem delu nekdanje 
kartuzije Jurklošter, v katerem bo na ogled razstava »Moč ljubezni«, ki bo s pomočjo 
interaktivnega časovnega traku predstavila izjemen pomen Kartuzije Jurklošter v kul-
turni in politični zgodovini evropskega prostora.

Še več o dogodkih, ki so in še bodo zaznamovali utrip naše občine, si lahko prebere-
te v decembrski številki Laškega biltena, ki je tudi tokrat z zanimivimi prispevki naših 
občanov zapolnjena do zadnjega kotička. 

Drage bralke in bralci, naj se vam uresniči čim več želja in načrtov, ki jih imate v pri-
hodnjem letu, naj se vrata novega leta odpro čim bolj prijazno, strpno in optimistično. 
Vabim vas, da obiščete prireditve, ki smo jih za vas pripravili v veselem decembru ter 
vam želim lepe praznike in srečno 2017. 

Občina Laško bo tudi letos sredstva, ki bi jih namenila za novoletne voščilnice, pre-
razporedila na postavko za enkratne denarne pomoči. 

Franc Zdolšek,
župan Občine Laško

Življenje lahko doživljaš na dva načina.
Tako, da se ti nič ne zdi čudežno ali pa,  
kot da je vse čudež. 

(Albert Einstein)

Spoštovani bralci Laškega biltena,
želimo vam, da leto 2017 natrosi mnogo čudežev. Želimo veliko nasmejanih dni v 
družbi vaših najdražjih. In upamo, da še naprej ostanete naši bralci. Mi vam bomo z 
veseljem še naprej predstavljali majhne čudeže, ki nastajajo v naši občini.

Uredništvo Laškega biltena
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Laščani vsako leto v začetku novem-
bra obeležujemo  občinski praznik, ko 
se s proslavo spomnimo na prvo pisno 
omembo trga Laško v listini Leopolda 
VI. iz leta 1227. Po slavnostnem govo-
ru župana Franca Zdolška, ki je omenil 
najpomembnejše investicije preteklega 
leta ter se hkrati že zazrl v prihodnost 
in v nadaljnje projekte, so bila tudi na 
letošnji proslavi podeljena najvišja ob-
činska priznanja. Župan je podelil pet 
kristalnih grbov, tri bronaste, dva srebr-
na in enega zlatega. 

Zlati grb je letos prejel Alojz Oberžan 
za dolgoletno ustvarjalno delo na druž-
benem področju. Svojo celotno življenj-
sko in ustvarjalno pot je Lojze Oberžan 
zapisal Laškemu. Po zaključku šolanja se 
je zaposlil v Pivovarni Laško, kjer je naj-
prej opravljal dela s svojega strokovnega 
področja, kasneje pa je vse do upokoji-
tve delal na področjih, ki so ga veselila 
in kjer je lahko pokazal svoje talente. V 
času dela v ekonomski propagandi pivo-
varne je marsikaj doprinesel na področju 
likovne umetnosti in estetske vzgoje obli-
kovanja. 

V mladosti je bil aktiven na športnem 
področju kot član NK Laško, dejaven pa 
je bil tudi na glasbenem področju kot 
član skupine Safirji in še nekaj drugih se-
stavov, ki so v 70. letih prejšnjega stoletja 
s svojim novim pristopom v glasbi pope-
strili življenje v Laškem. 

Lojze Oberžan je bil pobudnik, sou-
stanovitelj in nekaj časa tudi predsednik 
Kluba ljubiteljev laškega piva, katerega 
namen je bil promoviranje piva in Laške-
ga. Posebno vlogo je odigral v Turistič-
nem društvu Laško in pri organizaciji tra-
dicionalne prireditve Pivo in cvetje, kjer 

je bil dolga leta član vodstva prireditve-
nega odbora. Bil je pobudnik več priredi-
tev, kot je na primer Laščanijada, raznih 
tekmovanj v tem času, razstav in pred-
stavitev ter pobudnik in večletni organi-
zator Dneva Laščanov. Je med ljudmi, ki 
skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine, 
saj je avtor več različnih medijskih zapi-
sov iz naše preteklosti, z namenom, da se 
ohranijo našim zanamcem.

Lojze Oberžan je tudi v času, ko uživa 
pokoj, zavezan našemu mestu in turistič-
ni ponudbi. Še vedno sodeluje pri Dnevu 
Laščanov, aktiven je pri raznih dogodkih, 
predvsem pa je neizčrpen vir znanja in 
idej, vezanih za naše mesto. Lojze Ober-
žan je letos praznoval 70. rojstni dan in 
v vsem tem času je doprinesel k razvoju, 
ugledu in prepoznavnosti naše občine. 

Srebrni grb je za uspešno delo na 
športnem in družbenem področju prejel 
Cvetko Privšek, ki je član Strelskega dru-
štva Celjska četa Mala Breza že od rane 
mladosti. V njem je pričel aktivno de-
lovati, trenirati in tekmovati na podro-
čju strelskega športa. Vključuje se tudi v 
rekreativne in tekmovalne aktivnosti na 
drugih športnih področjih, ki se odvija-
jo na področju KS Šentrupert in v okviru 
Športnega društva Šentrupert. Ekipno ali 
posamezno tekmuje na nivoju meddru-
štvenega, medklubskega ali občinskega 
tekmovanja.

Ker je udejstvovanje v športnih aktiv-
nostih postalo sestavni del njegovega ži-
vljenja, v njih ni deloval le kot tekmova-
lec, ampak je začel organizarati in voditi 
tudi različna tekmovanja ter si za posa-
mezne športne panoge pridobil licenco 
sodnika. Veliko truda posveča tudi skrbi 
za vzdrževanje objekta in urejanju pros-
torov društva ter posodobitvi opreme. 
Ko so leta 1999 pri Strelskem društvu 

Celjska četa Mala Breza iskali primerne-
ga človeka z znanji in izkušnjami za vo-
denje društva, so ga člani soglasno izvo-
lili za predsednika – funkcijo prizadevno 
opravlja že polnih 17 let. 

V Strelskem društvu Celjska četa Mala 
Breza je zdaj uspešen član ekipe, ki tek-
muje v streljanju z zračno pištolo. Po nje-
govi veliki zaslugi je zelo majhno društvo 
postavil na zemljevid strelskih društev v 
Sloveniji, saj je verjel, da ima društvo po-
tencial. Tako so cicibanke leta 2014 po-
stale ekipne državne prvakinje, lani pa je 
njegova hči Pia v kategoriji cicibank po-
samezno drugič zapored postala državna 
prvakinja. Članom in tekmovalcem veli-
ko pomeni, da so se tudi po njegovi za-
slugi in doseženih rezultatih po dolgih 
letih truda letos uvrstili v 1. B državno 
ligo z zračno pištolo. 

Cvetko Privšek ni samo športnik po 
duši – rad sodeluje tudi pri skupini za 
obujanje starih šeg in delovnih opravil, 
še posebej pa z veseljem spremlja nasto-
pe in predstavitve vseh svojih skupin in 
igralcev ter jim stoji ob strani. Omeniti 
velja, da je tudi krvodajalec – kri je daro-
val že 71-krat. 

»V društvo sem vpet že od 6. ali 7. 
leta. Pomagal sem že takrat, zdaj pa 
čutim dolžnost, da skupaj nadaljujemo 
delo tistih, ki so začeli. Treba je ohra-
njati tako objekt kot društvo oz. de-
javnost.« Seveda se dobro delo društva 
kaže tudi v uspehih mladih. »Upam, da 
bomo z uspehi nadaljevali, predvsem 
na športnem področju. Prostorske po-
goje za šport, ki ga gojimo, torej strel-
stvo, imamo solidne in iz njih lahko ve-
liko dosežemo. Nekateri imajo boljše 
pogoje, ampak potrebna je volja ljudi, 
da se lahko dela. Mislim, da je to šport,

Župan Franc Zdolšek je podelil pet kristalnih grbov, tri bronaste, dva srebrna in enega zlatega.
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v katerem se tudi iz takih okolij, kot 
je naše, da priditi zelo daleč. Nenaza-
dnje so to dokazali že naši mlajši rodo-
vi. Tekmovalne tradicije nimamo dolge, 
ker smo prej bili pod okriljem občin-
ske zveze, ampak upam, da se bo med 
mladimi našlo čim več takšnih, ki bodo 
posnemali naš način življenja in bodo 
uspeli tudi v športu.«

Prav tako je srebrni grb dobil Franc 
Rajh za požrtvovalno delo na socialno 
humanitarnem področju. Poleg dela na 
domači kmetiji se je šolal za elektrome-
hanika v Mariboru in vajeništvo opravljal 
v rudniku v Laškem, kje se je leta 1971 
po šolanju tudi zaposlil. Zaradi želje po 
nadaljnjem izobraževanju se je zaposlil 
pri Slovenskih železnicah, kjer se je med 
delom izobrazil za delovodjo električne 
smeri. Leta 1977 se je zaposlil v Libeli 
Celje, po dveh letih se je ponovno vrnil 
v Rudnik Laško. Po zaprtju slednjega je 
vse do upokojitve leta 1996 delal še v ru-
dnikih v Hrastniku in Senovem. V tem 
času je bil vseskozi družbeno politično 
aktiven. Deloval je v organih samoupra-
vljanja, aktiven je bil v takratnem zboru 
združenega dela, v sindikatu. Za požr-
tvovalno delo je prejel več priznanj. Vse-
skozi je zelo aktiven tudi pri uresničeva-
nju programov krajevne skupnosti. 

Poročil se je leta 1975 in je oče petih 
otrok. Po rojstvu sina v letu 1993, ki se je 
rodil z Downovim sindromom, se še po-
sebej ukvarja s pomočjo staršem na tem 
področju. Tako je v letu 1997 prevzel vo-
denje Društva Sožitje občine Laško, ki se 
je pod njegovim vodstvom razvilo v eno 
najboljših v Sloveniji. Sodeloval je tudi 
pri vodenju regijske zveze teh društev in 
zveze na nivoju države.

Kljub temu, da se je upokojil in v ve-
čji meri delo prepustil mlajšim, še vedno 
z nasveti in predlogi pomaga vsem, ki se 
obrnejo nanj. 

Franc Rajh, ki skupaj s svojo eki-
po v Društvu Sožitje uspešno pomaga 
osebam z motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju ter seveda tudi njihovim 
staršem, pravi, da »starš mora to prvi 
sprejeti, šele potem otrok. Otroci so po-
navadi tisti, ki so najmanj krivi, starši 
smo pa tisti, ki se moramo izobraževa-
ti, moramo biti poslušni in vložiti zelo 
veliko truda. Ampak se splača. Čeprav 
govorim v svojem imenu, mislim, da je 
to spoznalo že vseh 165 članov našega 
društva v občini Laško.«

Kot predsednik društva, na čelu ka-
terega je že 18 let, se je soočal s težava-
mi – predvsem začetki so bili polni iz-
zivov, pojasnjuje. »Resnično sem začel 
iz nič in danes lahko rečem, da društvo 
uspešno peljemo naprej, čeprav mi moči 
že malo pojenjajo. Človek se počasi tudi 
utrudi, ampak si potem, ko vidiš te naše 
otroke in starše, kako ti s hvaležnostjo 
vračajo, rečeš: »Pa bom še kakšno leto.«

Bojan Šipek je bronasti grb prejel za 
prizadevno delo na športnem in družbe-
nem področju. V preteklem šestletnem 
obdobju, ko je prevzel vodenje Športne-
ga društva Rečica, je Bojan Šipek ustva-
ril novo poglavje v smislu delovanja in 
razvoja društva. V tem času je skozi de-
lovanje podoba društva presegla vse 
meje. Razvoj se kaže v novih pridobi-
tvah športnega objekta v Hudi Jami, kot 
je na primer pokriti del z vso pripadajočo 
opremo, hkrati pa sta prostor in kraj ure-
jena in, kar je najbolj pomembno, mno-

žično obiskana. Prireditvi, kot sta Eksplo-
zija športa in Rečica fest, dokazujeta, da 
lahko s skromnostjo in veliko odrekanja 
svojega prostega časa v društvu in kraju 
narediš zgodbo o uspehu, kar je Bojanu 
Šipku sigurno uspelo. Bojan je tudi ak-
tivni član na drugih različnih področjih, 
kot je delovanje v občinskem svetu Obči-
ne Laško, Občinskemu štabu civilne za-
ščite, Svetu za preventivo v cestnem pro-
metu, aktivno pa deluje tudi na področju 
razvoja Krajevne skupnosti Rečica. 

»Nagrada mi res veliko pomeni 
– pomeni nov veter v jadra. Rad bi 
povedal, da je v tej nagradi en droben 
delček mene, veliko ljudi je zadaj, po-
leg žene, družine in vseh članov Špor-
tnega društva Rečica, s katerimi skupaj 
ustvarjamo res dobro zgodbo. Motivaci-
ja za naprej ostaja. Ravno, ko ti zmanj-
ka malo energije, takšna spodbuda res 
veliko pomeni.«

Z bronastim grbom je bil za uspešno 
delo na področju ljubiteljske fotografije 
nagrajen Boris Vrabec. Ljubiteljski foto-
graf, ki skoraj ves svoj prosti čas posve-
ča fotografijim, je po poklicu elektrikar. 
Začetki njegovega ukvarjanja s fotografi-
jo segajo v obdobje, ko je obiskoval sre-
dnjo šolo, zadnjih deset let pa njegovo 
ustvarjanje predstavlja skorajda način 
življenja.

Njegov fotografski opus zajema široko 
paleto najrazličnejših fotografij – od do-
kumentarnih, športnih, črno-belih, eks-
perimentalnih, umetniških, nočnih, po-
krajinskih do makro fotografij, tihožitja 
in portretov. Vsak dan neutrudno skrbi 
za prepoznavnost našega kraja. Ni je le-
pote naše pokrajine, ni je zanimivosti, ni 
je prireditve, ki je Boris Vrabec ne bi ujel 
v svoj fotografski objektiv. Ni ga sonč-
nega ali deževnega, toplega ali hladnega 
dneva, da ga ne srečamo v mestu ali oko-
lici s fotoaparatom v roki. Ni je ure, pa 
naj bo sredi noči, ki bi jo Boris zamudil, 
da z dušo in srcem čaka na najlepši sonč-
ni vzhod in prebujanje naše kotline. 

Laščani smo prepoznali njegovo strast 
in njegovo ljubezen do fotografije, naše-
ga mesta in občine, zato radi pogledamo 
njegove fotografije, ki sežejo tudi preko 
meja občine, Slovenije in Evrope. Pohva-
le, občudovanja, čestitke, ki jih je moč 
prebirati in »všečki«, ki jih je moč prešte-
ti na družbenih omrežjih, vsak dan pri-
hajajo z vsega sveta, iz več kot tridesetih 
držav. Lani je v Laškem izšel tudi koledar 
z njegovimi deli in njegova fotografija je 
bila izbrana, ko je Laško lani dobilo last- 
no poštno znamko.Z Otom Pesnerjem je zapela voditeljica občinske proslave Maja Šturm.
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»Priznanje je potrdilo, da sem delal 
prav. Daje mi navdih in motivacijo za 
naprej in je dokaz, da se z ljubeznijo 
in trdim delom da marsikaj narediti.« 
Čeprav so na fotografijah Borisa 
Vrabca prikazani mnogi kotički naše 
občine, pravi, da nekateri še vedno 
ostajajo skriti in meni, da sta notranji 
občutek in navdih najboljša recepta za 
ustvarjanje novih fotografij, ki dokazu-
jejo, v kako lepem kraju živimo.

Za ustvarjalno delo na družbenem 
področju je bronasti grb prejel še Jurij 
Šuhel, ki s svojo energijo, idejami in pri-
pravljenostjo za izvedbo aktivnosti izsto-
pa iz povprečja. 

Mladostne vragolije so ga odpeljale 
stran od formalnega šolanja, zato je že 
zelo zgodaj začel delovati na družbenem 
in družabnem področju v Laškem. Na 
samem začetku je sodeloval pri ustana-
vljanju in delovanju prvega mladinskega 
kluba v Laškem (v Kislingerjevi hiši), bil 
pa je tudi eden izmed ustanoviteljev sku-
pine The Stroj in kasneje StrojMachine. 
Skupaj s skupino je organiziral spekta-
kularne nastope v Kamnolomu Laško in 
kasneje v okviru prireditve Pivo in cvetje 
na vrhu objekta sladarne izvedel drzen in 
inovativno zelo odmeven projekt, ki ga je 
v Laškem na ta dan spremljalo rekordnih 
60.000 ljudi. 

Pred sedmimi leti je Jurij postal gonil-
na sila Društva ŠMOCL, kjer je s svojo 
energijo udejanil idejo Otročjega centra 
Kino Laško, skupaj z ekipo društva oži-
vil prireditev Pisani balon in postavil na 
noge Multimedijski center TV Laško, ki 
s svojo dejavnostjo pokriva celotno obči-
no Laško ter razvija in omogoča mladim, 

da se lahko seznanijo in ukvarjajo z av-
dio in video produkcijo. Z značilno če-
pico in nahrbtnikom, v katerem se skri-
va čudodelna tablica, ki skrbno beleži vse 
datume dogodkov, ki jih z ekipo pokriva, 
jasno usmerja, daje navodila in skrbi, da 
je izvedba celotnega dogodka brezhibna. 

Jurij v sebi nosi tudi nezmotljiv soci-
alni čut in občutek za sočloveka, saj daje 
priložnost tudi tistim, ki jih je marsikdo 
pozabil. V svoje aktivnosti že v osnovno-
šolskem času privabi marsikoga, ki v ta-
kem delovanju najde tudi svojo poklicno 
usmeritev. Predvsem pa je neusahljiv vir 
idej in energije, ki imajo za edini cilj ra-
zvoj Laškega in pomoč mladim.

»Zadovoljen in obenem vesel sem za 
to nagrado, ker je bilo v zadnjih osmih 
letih na področju kulture in mladinske 
kulture v Laškem vloženega veliko 
dela, predvsem v Društvu ŠMOCL, kjer 
sem najbolj vpet.« Idej Juriju Šuhlu ne 
zmanjka in že nekaj let je njegova želja 
v Laškem urediti tudi mladinski hotel, 
ki ne bi bil le hotel, ampak bi združeval 
mlade in kulturo v kraju.«

S kristalnim grbom so bili letos na-
grajeni zlati maturantki Tanja Ojsteršek 
in Monika Škorjanc ter diamantni ma-
turant Jaka Teršek. Grb kristalnega le-
ska sta prejela tudi Manuella Brečko za 
uspešen nastop na Evrosongu in Laška 
pihalna godba za uspešen nastop v Mos- 
kvi. 

Na proslavi so bila podeljena tudi pri-
znanja v okviru tekmovanja Moja deže-
la – lepa in gostoljubna. V kategoriji vas/
zaselek/naselje/ulica je tretje mesto za-

sedla Čedejeva ulica, drugega Aškerčev 
trg, najlepše urejen pa je zaselek Jagoče 
– po domače Seliše. Najlepša hiša stoji 
na Valentiničevi ulici ter pripada Heleni 
in Branku Kunšku, na drugo mesto se 
je zavihtela hiša Mojce in Davorina Po-
tokarja iz Belovega, na tretjega pa hiša 
Dragice in Alojza Seitla iz Leskovce. V 
kategoriji kmetij je slavila kmetija Ne-
venke Vidmar iz Zidanega Mosta, sledi-
ta jih kmetija družine Aleš s Strmce in 
kmetija Majde in Petra Senice iz Senožet. 
Podjetje Sašo Gerčer, s. p., je bilo naju-
spešnejše v kategoriji javni objekt/pod-
jetje, drugo mesto je zasedla Podružnič-
na šola Rečica, tretjega pa podjetje Elstik,  
d. o. o., PE Rimske Toplice.

Nagrajenci najlepše urejenih vasi in objektov.

Big bandu Laško se je na odru pridružila dobitnica 
kristalnega grba Manuella Brečko.
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Dobitnik zlatega grba Alojz Oberžan

»PRIHODNOST 
LAŠKEGA JE TURIZEM«

Z grbom zlatega leska je bil na leto-
šnji občinski proslavi nagrajen Alojz 
Oberžan. »Nikoli v življenju nisem šel 
daleč od domačega praga. Zato mi ni 
vseeno, kaj se v Laškem dogaja,« pravi 
prejemnik priznanja, rojen Laščan, ki 
si je v mestecu ob Savinji tudi ustvaril 
družino. Sodeloval je (in še sodeluje) 
pri mnogih prireditvah v kraju, za ne-
katere izmed njih je dal tudi pobudo, 
a pri tem ne pozabi omeniti, da je imel 
ob sebi strokovno ekipo - Laščane, ki so 
pomagali pri idejah vse do realizacije in 
izvedbe. Njegovo udejstvovanje v kra-
ju je preseglo meje dela na družbenem 
področju – tudi šport je pomemben del 
njegovega življenja; ukvarjal se je z no-
gometom, pa tudi smučanje mu ni tuje. 
A glasba je kasneje zasenčila športno 
pot. Ritem je dajal Safirjem in drugim 
glasbenim ansamblom, pa tudi danes še 
rad poprime za palice in zaigra na bob-
ne. Prihodnost Laškega, šport, glasba, 
službena pot, nadaljnji izzivi – to je le 

nekaj tem, o katerih smo se pogovarjali 
z letošnjim nagrajencem zlatega grba.

Bili ste pobudnik več prireditev, v ime-
nu katerih se pojavlja ime Laško (Lašča-
nijada, Dan Laščanov ...). Kako in zakaj 
so nastale ideje za tovrstne prireditve?

Vpleten sem bil v razne dejavnosti, ki 
so se odvijale v kraju, pa tudi v turizem 
ali šport. Vedno sem si rekel: »Mi v La-
škem bomo pa to drugače naredili; po 
naše, po Laško, bodimo prepoznavni.« 
Ansambel lahko kupiš in ga daš na oder, 
ampak to lahko naredijo vsi, ki imajo de-
nar. Laščanijade pa niso vsi naredili, ker 
jo je bilo treba idejno zasnovati, poiska-
ti ekipo, narediti rekvizite. Laščanijada 
so bile igre brez meja. Nekoč je Pivo in 
cvetje trajalo 14 dni, kasneje 10 dni, od 
petka do naslednje nedelje. Prvo nedelj-
sko popoldne je bilo vedno prazno, brez 
vsebine in sem rekel: »Zakaj bi bilo pra-
zno, dajmo nekaj naredit.« Pa smo na 
šolskem igrišču naredili poligon za ta-
kšno igračkanje, za zabavo ljudi. Povezal 
sem se s svojimi prijatelji, ki sem jih imel 
po Sloveniji in prišle so ekipe iz Novega 
mesta, iz Kranja, Bogdan Norčič je vsako 
leto pripeljal eno ekipo itn. Skratka, malo 
smo zabavali ljudi.

Tudi Dan Laščanov je vaša ideja. Ka-
kšen je namen prireditve?

Po 25 letih ustvarjanja Piva in cvetja 
smo organizatorji začeli poslušati, da do-
mačinom v teh dneh v Laškem ni za ži-
veti. »Pa naredimo Dan Laščanov,« sem 
rekel. Da Laščane malo pobožamo, malo 
potolažimo. Naredimo nekaj samo za 
nas, tudi zato, da smo se lahko s starimi 
Laščani, ki so se izselili iz Laškega in ki so 
se vračali v kraj samo 1. novembra, po-
družili, obnovili prijateljstva in pomenili, 
kako je bilo včasih. To je bila priložnost, 
da se dobimo v lepem vremenu, na bolj 
vesel dan, ko ni treba biti žalosten in ime-
ti kislega obraza.

Kaj po vašem mnenju manjka v La-
škem, da bi privabili še več turistov, da bi 
domačini imeli kaj od tega in da bi tudi 
mladi ostali v kraju?

Če začnem kot kritični opazovalec – 
ko z vlakom prideš v Laško, nam vstopna 
postaja, ki je že par desetletij za časom, 
ne dela usluge oz. nam ne daje lepe vsto-
pne točke v Laško. Tudi tista gostilna, ki 
je zraven, ne in upam, da ne bom koga 
užalil. Pri vstopu v Laško v prvi vrsti 
manjka kažipot, ki kaže pot proti zdra-
vilišču. Opazujem ljudi, kako se ozirajo, 
»lutajo«; mi Laščani seveda vemo, kam je 
treba iti, ljudje pa gledajo. 

In ponudbe ni v centru Laškega. Ogro-
mno je praznih hiš, lokalov. Zdi se mi, da 
po peti uri popoldan mesto postaja zelo 
duhamorno, prazno, brez vsebin. Manjka 
nam malih prodajaln. K sreči se je zdaj 
odprla trgovina Katka na Aškerčevem 
trgu, da je en cukrček. K temu cukrčku 
bi jih mogli dodati še vsaj enih 10. Ver-
jamem, da je to tudi z zakonodajo pove-
zano, da bi ljudem malo dali proste roke, 
jim pustili malo zaslužiti. Skratka, take 
male stvari bi morali oživeti in jim dati 
neko vsebino. Mislim, da bi lahko Obči-
na tu kaj naredila, pa ne vem, če lahko, se 
premalo spoznam na to. Ampak recimo 
za 1 EUR bi morali dati v najem določe-
ne prostore, ki so prazni. Verjamem, da 
je veliko tudi privatnih prostorov, ampak 
treba bi bilo to poganjati naprej in raz-
vijati malo obrt, malo gospodarstvo, da 
ostanemo Laško. Mislim, da je v Laškem 
edina perspektiva turizem in ne industri-
ja. Od tega bodo živeli zanamci.

Večino časa ste službovali v Pivovarni 
Laško, v ekonomski propagandi, kjer se 
je veliko naredilo ročno. Danes je to na-
domestila tehnologija. Se vam zdi, da se 
je z razvojem tehnologije spremenila tudi 
kreativnost? Je mogoče manj kreativnosti 
zaradi tehnologije?

Pester glasbeni repertoar je pripravil 
Big band Laško pod vodstvom Franja 
Mačka. Obiskovalce proslave so pope-
ljali na pravo glasbeno popotovanje, 
kjer so se jim pridružili ManuElla, Maja 
Šturm in Oto Pestner, ob koncu pa je 
sledilo še presenečenje, ko so na oder 
stopili tudi nekateri občinski svetni-
ki in skupaj s Pestnerjem in ob sprem- 
ljavi Big banda Laško zapeli pesem Lju-
bim te, Slovenija.

Nika Teraž
Foto: Foto Fleš



OBISK HRVAŠKE IN 
SRBSKE DELEGACIJE

V dneh praznovanja občinskega pra-
znika sta Občino Laško obiskali dele-
gaciji iz Novigrada in Trstenika. 

V zadnjih letih namreč odlično poteka 
sodelovanje z Občino Novigrad, kjer so 
v juliju že tretje leto zapored organizira-
li Slovensko noč, na kateri so društva iz 
naše občine sodelovala s kulturno-umet- 

niškim programom. Tokratni obisk 
predstavnikov Občine Novigrad pa smo 
med drugim namenili tudi pričetku ak-

tivnosti za pripravo skupnega čezmejne-
ga projekta. 

Po več letih pa so k nam v goste pri-
šli predstavniki Občine Trstenik, s kate-
ro smo pobrateni že od leta 1971. Nji-
hov obisk smo izkoristili tudi za delovni 
sestanek z namenom prenosa dobrih 
praks in izmenjavo izkušenj med obči-
nama ter dogovor o bodočem sodelo-
vanju na področju kulture, turizma in 
mednarodnih projektov. 

T. G., foto: Foto Fleš
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Mislim, da nam ta tehnologija ponu-
ja ogromno, ubija pa tudi kreativnost in 
zmanjšuje krog ljudi, ki so lahko vključe-
ni v proces dela. To je malo vezano s sa-
mim človekom – če ni radoveden, če ne 
brska, ne vohlja, ne vidi. S tem povezuje-
mo tudi malo obrtništvo, ki je bilo včasih 
malo zanemarjeno, čeprav to je že nekaj 
drugega, ampak je neka vzporedna pot. 

Kako gledate na to, kar se dogaja s pi-
vovarno danes?

To povezujem s časom, ki je neusmi-
sljen, ko je tudi našo majhno dolino, kar 
si nisem niti v sanjah predstavljal, dolete-
la globalizacija. Nikoli si nisem predsta-
vljal, da bo šla pivovarna po tej poti kot 
gre. Nočem biti nezadovoljen in izraziti 
grenkobe, mi je zelo žal, ampak nočem 
liti solze nad tem. Upam, da bo vsaj proi-
zvodnja ostala v Laškem, da bo nekaj de-
lavnih mest na ta račun ostalo. Je pa res, 
da je bila včasih vodstvena garnitura, ki 
je delala v laški pivovarni, tesno poveza-
na z razvojem in dejavnostmi v Laškem, 
zdaj tega ni več. Tu vidim največji hen-
dikep.

Prej ste rekli, da vidite prihodnost La-
škega v turizmu. Lahko turizem nado-
mesti tisto, kar je včasih pomenila pivo-
varna?

Absolutno. Mislim, da je to edina pot. 
Mislim, da je vsaka kriza, vsak propad 
priložnost za nekaj drugega. Mislim, da 
je tudi to priložnost. Če nas je prej pivo-
varna gor držala – od godbe, športa, tudi 
do komunale – in je bilo vse samoumev-
no, samo nekdo si je moral nekaj zaželeti 
in je bilo, bomo zdaj morali mi, ki smo 
v porah košarke, rokometa, nogometa, 
gasilstva, komunale, sami reči: »To si že-
limo, to moramo narediti in zato bomo 
nekaj dali in se nečemu odrekli.«

Več kot 20 let ste bili dejavni v glasbi. 
Bili ste član Safirjev in drugih glasbenih 
skupin.

22 let sem bil dejaven v glasbi. Safirji 
smo bili ansambel, ki smo ga ustanovili 

v Laškem. Malo smo bili osovraženi pri 
takratnih občinskih strukturah, najbolj 
na vojnem odseku, da malo zožam stvar, 
zaradi dolgih las in tega, kar smo počeli. 
Vendar takrat smo delali odmevne ple-
se v Sokolskem domu, danes kulturnem 
centru, in tudi iz širše okolice je mladina 
hodila na naše plese.

Kaj vam je glasbeno udejstvovanje 
predstavljajo?

Najprej mi je pomenilo to, da sem 
se priključil ekipi prijateljev, ki so ime-
li malo več pojma o glasbi kot jaz. Mo-
goče sem zato bobne igral, ker takrat 
nisem poznal nobene note. Amapk po-
menilo mi je ogromno in zelo sem se vi-
del v tem. Vzporedno sem prva leta igral 
nogomet in se ukvarjal z glasbo. Postali 
smo dober komercialni ansambel. Igrali 
smo po celi Sloveniji, na Jadran smo ho-
dili, tudi avstrijskim zamejcem smo veli-
kokrat igrali. Za dosežek štejem tudi, da 
smo bili glavni ansambel na odru Piva in 
cvetja in da smo eno leto igrali tudi na 
akademskem plesu, ki je takrat štel za eli-
tno prireditev.

Ukvarjali ste se tudi športom, pred-
vsem nogometom.

Nogometni klub v Laškem je obstajal 
po vojni. Volna je bila do leta 1960, tako 
kot pivovarna v novejšem času, velik 
sponzor. Bila je močna in imela je tudi 
svoj nogometni klub. Ko je Volna shira-
la, je par stvari ugasnilo, med njimi tudi 
nogometni klub. Mi pa smo takrat, naša 
genaracija in še kakšna za njo, imeli samo 
žogo in telovadno orodje v takratnem So-
kolskem domu. Leta 1962 smo nato usta-
novili nogometni klub – jaz sem bil zra-
ven kot predstavnik laške mladine, kot 
zagret nogometaš, pa Maks Košar, Franc 
Dovečar in Marjan Zor, ki je delal v pi-
vovarni. S pivovarno smo se dogovorili 
za sponzorstvo; prve slačilnice so bile na 
primer v prostorih pivovarne. Čez par let 
sem odšel igrat v Celje, k Železničarske-
mu klubu, ker se mi je zdelo, da morem 

iti naprej. Ampak ko je prišla družina in 
sem se začel malo bolj intenzivno ukvar-
jati z glasbo in ko se je moja dejavnost na 
glasbenem podorčju širila in zahtevala 
malo več časa, sem nogomet opustil. Pa 
tudi star sem že malo postal za ta šport.

Kaj vam danes predstavlja izziv, kaj 
vas žene naprej?

Rad bi, da Laško postane turistično me-
sto in da se živi izključno od turizma. Se-
veda mora imeti tudi ekonomsko bazo, se 
pravi gospodarstvo. Želim si, da bi bilo La-
ško destinacija, kamor bi ljudje z velikim 
veseljem prihajali, videli nove stvari, videli 
ljudi dobre volje in da bi našli neke bise-
re, ki jih drugje ni. Nekaj posebnega mo-
ramo razviti in ponuditi. Ker imamo vodo, 
sem zelo navijal, da bi naredili en spome-
nik vodi, nekakšno fontano. Voda ima v 
Laškem tri namene – je izrazito odlična za 
pitje, uporabljamo jo v zdravstvene name-
ne in primerna je za varjenje piva. 

Torej so še neizkoriščeni potenciali – 
ne samo v Laškem, ampak tudi v okolici?

So še, ampak treba je razmišljati v tej 
smeri, razviti ponudbo in seveda bi se 
dalo kaj narediti. Imamo krasne zelene 
hribe, pridne ljudi in turistične točke po 
laških hribih. To bi se dalo super prodaja-
ti, samo treba je imeti korajžo, voljo, tre-
ba se je enostavno odločiti za to.

Če bi se lahko vrnili v preteklost, bi kaj 
spremenili?

Zagotovo bi kaj spremenil, ampak 
vem, da je to vse nekje zapisano. Vse se 
dogaja z namenom. To, da nisem šel na 
fakulteto, je bilo z nekim namenom. Da-
nes sem zadovoljen penzionist, še vedno 
zagrizen in predan Laščan in vedno bom 
z veseljem in rad pomagal, če me bo kdo 
za rokav pocukal in vprašal, kaj mislim o 
kakšni stvari in ali lahko kaj naredim. In 
če bo kakšna moja ideja še dobrodošla, 
bom tudi jaz vesel, če bo rodila uspeh.

Nika Teraž, foto: Foto Fleš
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Moja dežela – lepa in gostoljubna

TEKMOVANJE ZA NAJLEPŠE UREJENE VASI IN 
OBJEKTE V OBČINI LAŠKO

Da v občini Laško skrbno ravnamo z 
okoljem so opazili tudi drugi in desti-
nacijo Laško – sotočje dobrega uvrstili 
med najbolj zelene destinacije. Prav tako 
je v sklopu Dnevov slovenskega turizma 
v Radencih kraj Laško prijel priznanje za 
prvo mesto v kategoriji zdraviliških kra-
jev in osvojil naziv najlepšega in naj-
gostoljubnejšega zdraviliškega kraja v 
Sloveniji v letu 2016. Vendar vse te do-
sežke zagotovo ne bi dosegli brez ureje-
nih, skrbnih in gostoljubnih ljudi, ki skr-
bijo za izgled kraja in okolice. Veseli smo, 
da s svojim zgledom aktivno spodbujate 
vsakega posameznika k urejanju okolja. 
Le urejeno in gostoljubno okolje bo v kraj 
privabilo več obiskovalcev. 

Urejenost vasi in objektov je Občina 
Laško skupaj s Komunalo Laško in kra-
jevnimi skupnostmi ocenjevala v okvi-
ru Tekmovanje za najbolj urejene vasi in 
objekte v občini Laško, ki se izvaja v sklo-
pu akcije Turistične zveze Slovenije Moja 
dežela – lepa in gostoljubna. 

Na občinski ravni je potekalo tekmo-
vanje za  podelitev naslova najlepša(i):
1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija, 
4. javni objekt/podjetje. 

V letošnjem letu je v posameznih ka-
tegorijah sodelovalo 22 tekmovalcev. 
Strokovna komisija je oglede vseh prija-
vljenih izvedla v mesecu avgustu in na 
podlagi kriterijev izbrala tri najboljše 
znotraj vsake kategorije. Seveda ste svo-
jo odločitev podali tudi občani in s sple-
tnim glasovanjem oblikovali 50% celotne 
ocene.

Občina Laško podeljuje priznanja in 
nagrade (darilni bon za nakup cvetja) za 
dosežena prva tri mesta. Tako je 7. no-
vembra na osrednji slovesnosti ob ob-
činskem prazniku Občine Laško župan 
Franc Zdolšek podelil priznanja in na-
grade najboljšim. 

Letošnji nagrajenci tekmovanja so:

Kategorija najbolj urejena vas/
zaselek/naselje/ulica:

3. mesto: ČEDEJEVA ULICA (KS MARIJA 
GRADEC),

2. mesto: AŠKERČEV TRG (KS LAŠKO) in 

1. mesto: ZASELEK JAGOČE – po domače 
»SELIŠE« (KS LAŠKO)

Kategorija najbolj urejena hiša: 

3. mesto: DRAGICA IN ALOJZ SEITL, LE-
SKOVCA 1A (KS VRH NAD LA-
ŠKIM), 

2. mesto: MOJCA IN DAVORIN POTO-
KAR, BELOVO 1B (KS SEDRAŽ) 
in 

1. mesto: HELENA IN BRANKO KUN-
ŠEK, VALENTINIČEVA ULICA 
10 (KS LAŠKO)

Kategorija najbolj urejena kmetija:

3. mesto: MAJDA IN PETER SENICA, SE-
NOŽETE 3 (KS RIMSKE TOPLI-
CE), 

2. mesto: DRUŽINA ALEŠ, STRMCA 51 
(KS LAŠKO) in 

1. mesto: NEVENKA VIDMAR, VELIKO 
ŠIRJE 78 (KS ZIDANI MOST)

Kategorija najbolj urejen javni 
objekt/podjetje:

3. mesto: ELSTIK, D. O. O., POSLOVNA 
ENOTA RIMSKE TOPLICE, TO-
VORNIKOVA ULICA 22, (KS 
RIMSKE TOPLICE)

2. mesto: OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA  
TRUBARJA LAŠKO, PODRU-
ŽNIČNA ŠOLA REČICA, ZGOR-
NJA REČICA 26 (KS REČICA) in  

1. mesto: SAŠO GERČER, S. P., BELOVO 
4A (KS SEDRAŽ) 

Najlepše urejen zaselek Jagoče je poleg 
priznanja dobil še tablo, ki označuje do-
sežek krajanov v okolju. Tablo smo po-
stavili skupaj z JP Komunalo Laško. Va-
bimo vas, da se sprehodite po najlepšem 
zaselku v občini Laško. Videli boste ne le 
lepo urejene hiše in zelenice, ampak tudi 
zelo gostoljubne ljudi. 

Edina Memić
Foto: Boris Vrabec
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V projektu zbrani - vodilni partner 
Občina Braslovče ter partnerji Občina 
Laško, Občina Desinići, Razvojni agen-
ciji Kozjansko in ZARA, Pokrajinski 
muzej Celje in Muzeji Hrvatskog zagor-
ja (Dvor Veliki Tabor), smo za prijavo 
na 2. rok razpisa Interreg SI-HR (14. 11. 
2016) pripravili čezmejni projekt »Ve-
ronika – ljubezenska pot mitov in dej-
stev«, ki se s svojo zasnovo pozicionira 
med vidnejše primere specializiranih 
in butičnih produktov kulturnega tu-
rizma. Le-temu UNWTO in UNESCO 
napovedujeta do leta 2020 največjo go-
spodarsko rast med vsemi turističnimi 
zvrstmi. Projekt temelji na čezmejnem 
sodelovanju partnerjev z območij, ki so 
jih miti in dejstva o eni največjih prepo-
vedanih srednjeveških ljubezni med Ve-
roniko Deseniško in Friderikom II. Celj-
skim ključno zaznamovali. Neizkoriščen 

turistični potencial zgodbe se skozi pro-
jektne cilje spleta v oblikovanje prepo-
znavne čezmejne turistične destinacije z 
inovativnimi doživljajskimi integralnimi 
turističnimi produkti, med katerimi ve-
lja posebej omeniti programe literarnega 
turizma, ki na območju predstavljajo tr-
žno nišo.

Občina Laško pričakuje, da bo z rea-
lizacijo projekta pridobila možnost ure-
ditve prostorov v samostanskem delu 
nekdanje kartuzije Jurklošter in v kar-
tuzijanski Pristavi. Osrednja razstava v 
samostanskem delu, z naslovom MOČ 
LJUBEZNI, bo s pomočjo interaktivne-
ga časovnega traku predstavila izjemen 
pomen Kartuzije Jurklošter v kulturni 
in politični zgodovini evropskega pro-
stora. Obiskovalci bodo lahko odkriva-
li izjemno literarno zapuščino, »trajno 
dušno hrano«, nekaterih jurkloštrskih 
kartuzijanov (le-ta bo podrobneje opi-
sana v članku doc.dr. Mije Oter Goren-
čič: Potenciali literarnega turizma v Jur-
kloštru, ki bo objavljen v letu 2017) ter 
njihove težnje k popolni ljubezni, uteme-
ljene v kontemplativnem življenju. Prav 
tako bodo obiskovalci lahko odkrivali 
tudi prepletenost politične in cerkvene 
sfere tistega časa ter vloge pomembnih 
srednjeveških rodbin v delovanju jurklo-
štrske kartuzije. Zgodba o prepovedani 

ljubezni Veronike in Friderika, ki se bo 
navezovala tudi na širši evropski kon-
tekst prepovedanih srednjeveških porok 
(Agnes Bernauer in Albert III. Bavarski, 
Ines in Pedro de Castro), se bo obisko-
valcem razkrila v prostorih Veronikinega 
domnevnega azila, v navezavi na literar-
na dela p. dr. Karla Gržana in nedavno 
izšlo knjigo Samotna divja roža, avtorja 
Ivana Sivca. V spodnjih prostorih kar-
tuzijanske Pristave bo obiskovalcem na 
voljo okrepčilo z lokalnimi dobrotami v 
Zeliščni čajnici. Ogledali si bodo lahko 
tudi Zeliščno galerijo, katere rdeča nit 
bo bogata zeliščna dediščina območja ter 
čarobni pomen, ki so ga zeliščem pripi-
sovali v srednjem veku. Le-ta bo pred-
stavljen v navezavi na 1. čarovniški pro-
ces na Slovenskem, kjer je Veroniko pred 
Hermanovo obtožbo čaranja z zeliščnimi 
napoji najverjetneje ubranil jurkloštrski 
prior Arnold, kar je podrobneje raziskal 
p. Gržan, s katerega mislijo zaključuje-
va članek: »Lepo bi bilo, da bi domačini 
naše dežele končno bolj ovrednotili naj-
lepšo zgodbo o ljubezni, ki se je pletla 
v našem prostoru. Ob dobro zamišljeni 
zgodbi Romea in Julije bi bilo prav, da 
smo bolj samozavestno ponosni na re-
snično ljubezensko zgodbo Friderika in 
Veronike, ki je pomenljiv del naše dedi-
ščine. Iz nje lahko duhovno in kulturno 
živimo bogateje.« 

mag. Andrej Flis,
Marina Bezgovšek

ŽUPAN POGOSTIL PROSTOVOLJKE 
IN PROSTOVOLJCE CENTRA 
STAREJŠIH

Mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, se že od leta 
1985 trudijo skupaj obeležiti vlade, Združeni narodi in civil-
nodružbene organizacije. Ta poseben dan namreč omogoča 
vsem prostovoljkam in prostovoljcem, da pokažejo, kaj so v 
preteklem letu prispevali s prostovoljskim delom na lokal-
ni ravni in seveda tudi na nacionalni in mednarodni ravni v 
okviru uresničevanja skupno določenih ciljev. Župan Franc 
Zdolšek, ki je v goste povabil prostovoljke in prostovoljce 
Centra starejših –  Hiše generacij Laško je povedal, da bi mo-
ral biti dan prostovoljstva vsak dan! 

V torek, 6. 12., so bili po dveh letih ponovno vabljeni prosto-
voljci Centra starejših – Hiše generacij Laško na Občino Laško, 
kjer se jim je župan Franc Zdolšek med drugim zahvalil ter jim 
čestital za njihovo nesebično delo. Povedal je, da Občina La-
ško sicer zagotavlja sredstva za delovanje in vzdrževanje Cen-
tra starejših – Hiše generacij Laško, a bi bila le-ta brez srčnih, 
energičnih in pozitivnih ljudi – prostovoljcev le prazna lupina, 
ki ne bi mogla doseči mnogih ljudi željnih druženja, ustvarja-
nja ter ne nazadnje vseživljenjskega učenja. Dejavnost Centra 

starejših – Hiše generacij Laško namreč temelji na prostovolj-
stvu. Izvajajo se različne zanimive aktivnosti, ki so namenje-
ne vsem generacijam, ne glede na njihov kraj bivanja in so za 
vse brezplačne. Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti v Cen-
tru starejših – Hiši generacij Laško je poudarila, da je Občina 
Laško še vedno edina občina v Sloveniji, ki v celoti financira 
takšno dejavnost na neprofitni ravni, za kar se je v imenu vseh 
najlepše zahvalila. Vsem prisotnim pa se je zahvalila tudi Po-
lonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško, ki je 
poudarila ustvarjalnost in kreativnost delovanja vseh prosto-
voljcev v Centru starejših – Hiši generacij Laško.

Povabilu se je odzvalo lepo število prostovoljcev. Ob manjši 
sladki pogostitvi, zanimivem pogovoru in prijetnem vzdušju 
pa je čas hitro minil.

Jasna Kermelj

ČEZMEJNI PROJEKT »VERONIKA – LJUBEZENSKA 
POT MITOV IN DEJSTEV«

Domnevni portret Veronike Deseniške
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LAŠČANKE IN LAŠČANI 
PRIZADEVNO 
SOOBLIKUJEJO 
OBČINSKO CELOSTNO 
PROMETNO 
STRATEGIJO

Dobra udeležba občanov na javnih 
razpravah in tvorno sodelovanje na do-
sedanjih posvetovanjih je pokazatelj, da 
želijo občani aktivno soustvarjati priho-
dnost prometa in mobilnosti v občini La-
ško. To je pripomoglo, da smo uspešno 
izvedli drugo in tretjo javno razpravo, ki 
sta potekali zadnje dni oktobra in sredi 
novembra. 

Druga javna razprava: o današnjem 
stanju mobilnosti in možnih poteh 
razvoja

Druga javna razprava je bila name-
njena predstavitvi osnutka analize sta-
nja mobilnosti v občini in različnih poti 
možnega razvoja mobilnosti v priho-
dnosti (tako imenovanih scenarijev). Pri 
pripravi osnutka analize in scenarijev je 
strokovna skupina pod vodstvom podje-
tja LOCUS d. o. o. med drugim upošte-
vala tudi rezultate ankete, pa intervjuje 
s ključnimi deležniki v občini ter seveda 
mnenja in predloge, ki so jih občani po-
dali na prvi javni razpravi junija letos. 

Uvodni predstavitvi analize stanja mo-
bilnosti je sledila razprava, v kateri so 
udeleženci poudarili, da bo zaradi zna-
čilnosti prostora, še bolj pa zaradi težav 
v postopkih samega umeščanja v prostor, 
v občini težko graditi nove prometnice. 
Dodatne težave predstavljajo tudi sektor-
ski zakoni in njihova togost. Vsak sektor 
namreč zahteva dosledno upoštevanje 
»svojih« zakonov, premalo je uspešnega 
usklajevanja in dobrih skupnih rešitev. 
Vsekakor je prav infrastruktura najbolj 
potrebna izboljšav, da bi dosegli večjo 
varnost. Med komentarji udeležencev je 
bil tudi ta, da je v analizi javni potniški 
promet predstavljen bolj za mesto, kot za 

zaledje, čeprav so v zaledju razmere še 
slabše kot v mestu. To je treba to ustrezno 
upoštevati. Poleg tega je treba po mnenju 
udeležencev razprave v analizi še bolj iz-
postaviti stanje in potrebe mobilnosti in-
validov.

V nadaljevanju dogodka so bili pred-
stavljeni štirje možni scenariji razvo-
ja mobilnosti: od (i) ničelnega scenari-
ja, ki preprosto nadaljuje sedanje trende, 
do (ii) scenarija, ki optimizira motor-
ni promet, pa (iii) scenarija, ki podpira 
ter spodbuja hojo in kolesarjenje, in ne 
nazadnje do (iv) scenarija, ki optimizira 
tri glavne oblike trajnostne mobilnosti - 
javni potniški promet, hojo in kolesar-
jenje, ob zmanjšani rabi motoriziranega 
prometa, ki je hkrati manj obremenjujoč 
za okolje. V razpravi o prednostih in po-
manjkljivostih predstavljenih scenarijev 
so udeleženci med drugim predlagali, naj 
bo v zadnjem »trajnostnem« scenariju še 
bolj poudarjen javni potniški promet, ki 
je potreben tudi zaradi hribovitega reli-
efa občine. Povečati je treba tudi vlogo 
taksijev, seveda električnih in hibridnih. 
Za bolj trajnostno mobilnost pa bo po-
trebnih tudi veliko t. i. mehkih ukrepov, 
ki bodo povečali ozaveščenost občanov 
in jih spodbujali h gibanju – hoji in kole-
sarjenju ter uporabi čistejših vozil.

Javna razprava o scenarijih je bila na-
menjena temeljitemu razmisleku o mo-
žnih poteh prihodnjega razvoja mobilno-
sti in o posledicah, ki jih posamezne poti 
prinašajo. S to razpravo so pripravljavci 
CPS skušali povečati ozaveščenost o bolj 
trajnostnih rešitvah mobilnosti, hkrati pa 
dobiti odzive in mnenja občanov o tem, 
ali in kako so take rešitve sprejemljive in 
izvedljive v praksi. Razprava o scenarijih 
pa je bila tudi nekakšna priprava za obli-
kovanje vizije mobilnosti v občini, ki je 
predstavljala naslednji korak v pripravi 
CPS.

Izžreban dobitnik nagrade za 
sodelovanje v anketi

Tik pred zaključkom druge javne raz-
prave je predstavnica občinske uprave 
Sandra Barachini izžrebala nagrajenca, 
ki je dobil kolo. Nagrajenec je bil izžre-

ban iz skupine 45 občanov in občank, ki 
so sodelovali v poletni anketi o mobilno-
sti v občini. 

Izbran slogan: Sotočje trajnostne 
mobilnosti

Skozi poletno anketo je bilo zbranih 
tudi nekaj domiselnih predlogov za ob-
činski slogan:
– Sotočje trajnostne mobilnosti.
– V družbi je vsaka pot lepša!
– Ne bodi lenilen, bodi mobilen!
– Na vlak in kolo za zdravo telo!
– Laško – varno in zdravo!
– Na varno cesto – v Laško mesto.

Za potrebe CPS smo izbrali prvi slo-
gan, ker je najbolj povezuje z občinskim, 
ob različnih priložnostih pa bomo lahko 
uporabili tudi ostale. Vsem predlagate-
ljem se iskreno zahvaljujemo za sodelo-
vanje.

Tretja javna razprava: o želenem 
stanju mobilnosti v občini

Tretja javna razprava je potekala sre-
di novembra in je bila nekoliko drugačna 
od predhodnih dveh. Zasnovana je bila 
namreč kot delavnica, saj so udeleženke 
in udeleženci v manjših skupinah sku-
paj oblikovali predstave o želenem stanju 
mobilnosti in prometa v prihodnosti. Za 
drugačnost srečanja pa je poskrbela tudi 
skupinica petošolcev: Tie, Tjaše in Nej-
ca, ki so v simpatičnem in pogumnem 
nastopu predstavili svoje ideje o prevo-
znih sredstvih in o načinih mobilnosti 
v času, ko bodo sami odrasli. Današnja 
prevozna sredstva po njihovem mnenju 
preveč onesnažujejo okolje, zato bodo 
izumili pravljična vozila in »megamobi-
le«, ki jih bodo poganjali sonce, dež, pa 
tudi gorivo iz alg in kaktusov. Okolje 
bo čisto, potovanja pa zelo zanimiva. 
Kdo ve, kako bo tam okoli leta 2030? Pri 
sedanjem hitrem razvoju utegne katera 
od njihovih idej postati resnična.

Vsekakor pa so bile iskrive predsta-
ve petošolcev resnična spodbuda za na-
daljevanje srečanja, ko so udeleženke in 
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udeleženci razmišljali o tem, kako naj se 
mobilnost v Občini Laško razvija in ka-
kšno je želeno stanje v prihodnosti, tam 
okoli leta 2030. V manjših skupinah so 
razpravljali in zapisovali svoje predstave 
o prihodnosti, na zaključku pa so pred-
stavili svoje predloge. Na kratko bi zbra-
ne predstave o želenem stanju lahko pov-
zeli takole:

V Občini Laško (2030) so občanom in 
obiskovalcem na voljo raznolike oblike 
javnega prevoza: električni vlaki, brez-
plačni, okretni medkrajevni in mestni 
avtobusi, ki so opremljeni z mobilnimi 
aplikacijami in vozijo v krajših časov-
nih presledkih, »kavalir« usluga za kraj-
še prevoze starejših, šolski prevozi, ki 
omogočajo tudi prevoz ostalih občanov. 
Za lažje premikanje v mestu so v upora-
bi moderne rešitve: tlačne cevi, vzpenja-
če, »tekoči pločniki«, turistični električni 
vlakec povezuje mesto in obe zdravilišči. 
Tudi Sava in Savinja sta plovni in upo-
rabljeni za prevoze. Prevozna sredstva 
so električna ali hibridna, uporablja se 
le tehnologija, ki nima negativnih vpli-
vov na okolje. Kolesarske poti in peščeve 
površine so urejene, nadzorovane, dobro 
označene, vendar ločene, da omogočajo 
večjo varnost. V ta namen je v mestnem 
jedru promet s kolesi omejen, javne po-
vršine so brez ovir za invalide. Vse ob-
činske ceste so urejene, opremljene z vi-
sokotehnološko opremo, ki omogoča 
udobno in varno vožnjo, odpravljene so 
nevarne točke. Parkirna mesta za obča-
ne in turiste so zagotovljena v treh par-

kirnih hišah, na obrobju mesta je zgrajen 
heliodrom. Tovorni promet je izločen iz 
mesta, poteka po vzporedni obvozni cesti 
(3. razvojna os), dostava v mestu poteka 
v glavnem podzemno. Občani so aktiv-
no soudeleženi pri načrtovanju prome-
tnih ureditev in mobilnosti. V prometu 
so kultivirani in strpni . Občinska uprava 
spodbuja in nagrajuje trajnostno mobil-
nost z različnimi nagradami in z vzgojo 
ter izobraževanjem. 

To je le kratek povzetek povedanega, 
udeleženci so namreč nanizali velik na-
bor predstav o želenem stanju. Njihova 
videnja in predstave so upoštevani pri 
oblikovanju osnutka besedila vizije mo-
bilnosti v občini, osnutek pa so načrto-
valci CPS še nadgradili in oblikovali pre-
dlog vizije. Predlog bo javno objavljen in 
nekaj časa se bodo zbirali predlogi dopol-
nitev. Po ustrezni vključitvi dopolnitev 
pa bo vizija dokončna in bo poleg ana-
lize stanja uporabljena za določitev ciljev 
in konkretnih ukrepov Celostne prome-
tne strategije. Vizija trajnostne mobilno-
sti v Občini Laško bo predstavljena tudi 
na posebni razstavi, ki je v pripravi in pri 
kateri bodo sodelovali tudi osnovnošolci 
in najmlajši. 

Naslednji koraki v pripravi 
strategije: oblikovanje ciljev in 
ukrepov

Z vizijo bo opisana zaželena priho-
dnost na področju mobilnosti v ob-

čini. Da bi takšno prihodnost lažje 
dosegli, moramo vizijo podpreti z na-
tančno določenimi cilji in opredeliti ra-
ven ter vsebine izboljšav, ki jih želimo 
doseči na izbranih področjih mobil-
nosti. V ta namen bo že v decembru 
ožja skupina ključnih deležnikov na 
področju prometa in mobilnosti skupaj 
z izdelovalci CPS na posebni delavnici 
obravnavala osnutek ciljev in določala 
ukrepe za dosego ciljev. Predstavljeni 
bodo osnutek vizije in osnutek ciljev ter 
ciljnih vrednosti na področju mobilno-
sti, nato pa bo potekala skupna razprava 
in zbiranje povratnih mnenj ter morebi-
tnih predlogov dopolnitev. Pomemben 
cilj delavnice je tudi skupaj z deležniki 
oblikovati nabor ukrepov za dosego na-
črtovanih ciljev. 

Obenem vas vabimo, da si rezervirate 
datum in se udeležite četrte javne raz-
prave o pripravi CPS, ki bo potekala 18. 
1. 2017 v Otročjem centru Kino Laško. 
Namen javne razprave je potrditi oz. do-
polniti predlog ciljev CPS ter pridobiti 
prvi nabor potrebnih ukrepov za ure-
sničitev teh ciljev.

Več o postopku priprave CPS najdete 
na http://cpsobcine.com/lasko. 

»Celostna prometna strategija je so-
financirana iz Evropskega kohezijskega 
sklada ter sredstev Ministrstva za infra-
strukturo RS ter se pripravlja v skladu z 
enotnimi evropskimi smernicami za pri-
pravo tovrstnih dokumentov.«

4. javna razprava o ciljih in ukrepih

Celostna prometna strategija.Celostna prometna strategija.

Občina 

Laško

bo 18. januarja 2017, v Otročjem centru - Kino Laško, ob 16. uri.

Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada.
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OBČINSKE INVESTICIJE

Slovesna otvoritev Aškerčeve in 
Zdraviliške ulice v Rimskih Toplicah

8. novembra sta bili namenu preda-
ni na novo urejeni Aškerčeva in Zdra-
viliška ulica v Rimskih Toplicah. Slove-
snost so popestrili člani Vaške godbe z 
Vrha, ansambel Pepelnjak, kateremu sta 
se pridružila Marko in Primož Razbor-
šek ter učenke izbirnega predmeta Glas-
beni projekt OŠ Antona Aškerca Rim-
ske Toplice pod vodstvom Alenke Štigl. 
Cesti je blagoslovil kaplan Klemen Ja-

ger. Za pogostitev je 
poskrbelo gostišče 
Aqua Roma. 

Uredilo se je 350 
metrov nove ceste 
(podaljšek Ašker-
čeve ceste) z javno 
razsvetljavo, kanali-
zacijo za morebitno 
optiko, pločnikom 
in 30 parkirnimi 
mesti. Pri OŠ Antona Aškerca se je izve-
dlo tudi krožišče. Na odseku Zdraviliške 
ceste se je izvedel pločnik v dolžini 350 
metrov, javna razsvetljava in preplasti-
tev odseka.

Zaradi novih ureditev se je prometni 
režim na odseku Zdraviliške ceste spre-
menil v enosmernega zavoljo večje var-
nosti pešcev. 

Tanja Grabrijan

Modernizacija železniške proge 
Celje – Laško – Rimske Toplice – 
Zidani Most

V sklopu modernizacije železniške 
proge poteka mnogo aktivnosti, usklaje-
vanja in priprave za napovedano moder-
nizacijo,  ki bo omogočala večji, hitrejši in 
varnejši pretok blaga po železniški progi. 
Investitor vseh del je Direkcija Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo. Pred ka-
kšnim letom se je na podlagi sprejete in 
pripravljene študije začelo z namešča-
njem oken v objekte, kateri so bili prepo-
znani, da bodo izpostavljeni večjim obre-
menitvam hrupa. 

V novembru 2016 je bil uveden v delo 
izbrani izvajalec del, ki bo izvajal moder-
nizacijo železniške proge Celje – Laško 
z ureditvijo železniških postaj v Celju in 
Laškem. 

V letu 2016 je bila izdana odločba ta-
kratnega Ministrstva za promet o zaprtju 
železniških nivojskih križanj v Laškem 
na Trubarjevi ulici pri Pivovarni Laško 
(prehod klavnica), v Marija Gradcu pri 

teniških igriščih in pri Peklar ter na Glo-
bokem v Rimskih Toplicah. Omenjena 
dejstva so se občanom in krajanom vse-
skozi predstavljala skozi različne obli-
ke informiranja. V sklopu modernizaci-
je se bodo ti prehodi zaprli, zgraditi bo 
potrebno nove nadomestne povezovalne 
ceste do naselij in zaselkov, ki gravitirajo 
na v bodoče zaprte prehode. Prehod na 
Trubarjevi ulici v Laškem bo zaprt s 1. av-
gustom 2017. Promet bo potekal po Tru-
barjevem nabrežju, v času visokih vod pa 
po servisni cesti oziroma ostalih obvozih 
vse do takrat, ko bo zgrajen III. most pre-
ko Savinje na Marija Gradcu. 

Na območju Marija Gradca potekajo s 
pristojnimi službami Direkcije RS za in-
frastrukturo, Družbe za razvoj investicij 
parcelacije projektna usklajevanja z la-
stniki zemljišč za izgradnjo novega pod-
voza pod železniško progo, novega mostu 
preko Lahomnice in povezovalnih cest 
proti Radobljam. Kot nadaljevanje temu 
se bo nadaljevalo s prestavitvijo državne 
ceste na bivši lokaciji »Turkovega mlina«, 
kot izboljšanje varnostnih razmer na od-

seku regionalne ceste Laško – Šentrupert 
– Šentjur. Kot možna realizacija tega je 
občina v preteklosti že odkupila zemlji-
šča z objekti. V sklopu tega se bo pristo-
pilo k aktivnostim za ureditev jedra Ma-
rija Gradec.

V Rimskih Toplicah je v postopku pri-
prava dopolnjenega osnutka odloka po-
drobnega občinskega prostorskega akta, 
ki bo omogočal izgradnjo navezovalne 
ceste in priključkov kot posledica načr-
tovanega zaprtja nivojskega križanja na 
Globokem. V sklopu priprave prostor-
skega akta je tudi umestitev novega mo-
stu preko Savinje v Rimskih Toplicah ter 
rušenje starega.

Luka Picej

Pripravljalna dela modernizacije železniške proge 
Celje – Zidani Most so stekla.

Obnovljeno križišče in 
odvodnjavanje meteornih voda na 
Strenskem 

V oktobru so bila zaključena dela na 
cesti v Strenskem, in sicer rekonstrukcija 
križišča JP 701 181 Radoblje - Železniška 
postaja Rimske Toplice z JP 701 183 
Strensko - Plazovje pri stanovanjski hiši 
Strensko 5. 

Z vzdrževalnimi deli v javno korist se 
je uredilo del hodnika za pešce ob objek-
tu Strensko 5 ter odvodnjavanje križišča 
in ceste, prestavil se je bližnji hidrant in 
asfaltirala se je cestna povezava med re-
konstruiranim križiščem in JP 702 831 
Strensko - Tovornik.

Sanacija mostu na Gračnici

Konec leta 2016 se je izvedla sanacija 
mostu na Gračnici v Brodnicah, na javni 
poti, ki vodi do zaselka Dol pri Laškem. 
Dela je izvajalo podjetje Brahigradnje d. 
o. o. V sklopu sanacije se je stabiliziral 
levi opornik, ob oporniku se je obložila 
leva brežina in asfaltirala povozna povr-
šina.  

Turistično obvestilna signalizacija
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Obnova javnih poti v Laškem

Na podlagi 23. člena ZFO je za leto 2017 predvidena izvedba 
projekta, ki zajema obnovo Trubarjeve ulice od nivojskega pre-
hoda na Trubarjevi ulici (ki se s 1. 8. 2017 ukine) do pošte, Me-
stno ulico od zdravstvenega doma do lekarne, dela Stegenškove 
ulice ter Poti na Grad.

V sklopu obnove javnih poti se bo delno uredilo tudi kanali-
zacijo in zamenjalo vodovodne cevi. Dela se bodo izvajala kot 
vzdrževalna dela v javno korist.

Ureditev starega mestnega jedra Laško

Na podlagi idejnega natečaja, ki ga pripravljamo v sodelova-
nju z ZAPS se bo uredilo staro mestno jedro v Laškem. Idejni 
natečaj bo obravnaval ureditve javnih površin Aškerčevega trga, 
Valvazorjevega trga, Orožnovega trga, del Savinjskega nabrežja 
pod Hotelom Savinja, del Trubarjevega nabrežja pod občinsko 
zgradbo, del Mestne ulice in del Kidričeve ulice. 

TIC Rimske Toplice

V sklop priprave projektov v prihajajočem letu 2017 sodi tu- 
di postavitev novega turistično-informacijskega centra (TIC) v 
Rimskih Toplicah.

Lokacija postavitve TIC Rimske Toplice vzpostavlja povezavo 
med termalnim centrom in občani. Lociran bo na pobočju ze-
lenega parka, v osi promenade do Rimskih Term, na parceli št. 
164/1, k.o. Rimske Toplice.

Kompleks TIC Rimske Toplice bo obsegal dva glavna objek-
ta, orientirana v smeri S – J s pripadajočimi površinami. Zaho-
dni objekt napolnjujejo dejavnosti informativno - turističnega 
značaja, kot so zgodovinska, prostorska in storitvena dejavnost 
kraja. V vzhodnem kubusu pa je načrtovan letni bar, s pripada-
jočim zunanjim prostorom – letno teraso. Zunanji prostor bo 
obsegal poleg letne terase tudi zunanja igrala. Ta bodo na dosto-
pni terasi obsegala vzmetna igrala, gugalnico, vrtiljak ter tobo-
gan. Na nivoju pod objektom pa še plezalno steno na opornem 
zidu ter gugalnico pod konzolnim previsom.

Predviden osnovni kubus je pravokotne oblike, tlorisnih di-
menzij 3,1 x 14 m ter višine 4,8 m. Objekta sta zasnovana enoe-
tažno z ravno streho.

Objekt TIC vsebuje:
– Zastekljeni fasadi na severni in južni strani, z vhodom na 

severni strani objekta;
– Ravno streho s strešnim svetlobnikom;
– Galerijski osrednji prostor.

Objekt letnega bara vsebuje:
– Zastekljeno fasado s teraso na južnem delu;
– Vhod z vzdolžne vzhodne in zahodne fasade;
– Ločen vhod sanitarij;
– Notranje prostore: sanitarije, shrambo, točilni pult, mize, te-

raso.

Andrej Kaluža

V letošnjem letu smo zaključili z na-
mestitvijo turistične informativne si-
gnalizacije, tako da bodo obiskovalci 
Laškega in Rimskih Toplic hitreje prišli 

do pomembnejših javnih in turističnih 
objektov. Projekt je bil zahteven glede 
usklajevanj med lastniki zemljišč, nosil-
ci urejanja prostora, zahtevami Direkcije 

RS za infrastrukturo in cestno prometni-
mi izhodišči.

Luka Picej
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OBČINSKA UPRAVA/OBČINSKI SVET

NOVO VODSTVO  
OBČINSKE UPRAVE

23. novembra je vo-
denje Občinske upra-
ve Občine Laško prevze-
la Stanka Jošt, ki je bila 
imenovana za vršilko 
dolžnosti direktorice Ob-
činske uprave. Joštova, 
po izobrazbi univerzitet- 
na diplomirana ekono-
mistka, je na občini za-
poslena že dobrih dvajset 
let in je do sedaj pokriva-
la stanovanjsko področje, 
občinsko upravo pa bo 
vodila naslednjih šest me-
secev. Na direktorskem mestu je zamenjala mag. Sandro Bara-
chini, ki je prevzela vodenje Urada župana.

OBČINSKA BLAGAJNA

Seznam podjetij, za katere je možno izvesti plačilo pri jav-
ni blagajni:
– Občina Laško
– Vrtec Laško
– OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
– OŠ Primoža Trubarja Laško
– JP Komunala Laško
– Glasbena šola Laško – Radeče
– Elektro Celje energija d. o. o.
– JZ Stik
– Adriaplin d. o. o.
– Novi tednik (NT&RT, d. o. o. Celje)
– CSD (Center za socalno delo Laško)
– Območno združenje slovenskih častnikov Laško
– Hortikulturno društvo Laško

Delovni čas:
– Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure
– Petek: od 8. do 12. ure

OBČINSKI SVET LAŠKO
16. seja

9. novembra je bila 16. seja Občinskega sveta Laško.
Občinski svetniki so sprejeli Mnenje o upoštevanju smernic 

z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih služb glede študije 
variant 3. razvojne osi – sredinski del s predlogom najustre-
znejše variante. Podprli so predlagani predlog najustreznej-
še variante poteka 3. razvojne osi skozi našo občino, s tem da 
se upoštevajo optimalni pogoji oz. zmanjšajo negativni vplivi 
na prebivalstvo, okolje in prostor, pri tem pa naj pripravljavci 
upoštevajo predloge gospodarstva, občanov in ostale zaintere-
sirane javnosti.

Občinski svetniki so obravnavali in potrdili Poročilo o izva-
janju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2015 
in plan gradnje za leto 2016, Letno poročilo o izvajanju kon-
cesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 
2015 ter Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo 
za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 5. 2016. 

Sprejet je bil Sklep s stališčem Občine Laško o vpisu pravice 
do pitne vode v Ustavo RS. Občinski svet podpira vpis neod-
tujljive pravice do pitne vode v Ustavo RS in se strinja z izho-
diščem, da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno 
oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospo-
dinjstev. Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni 
mogoče enačiti s pravico do javnega vodovoda. Pripravljav-
ce besedila ustavnega zakona svetniki pozivajo, da upošteva-

jo dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine 
zagotavljati javne vodovode na območjih v skladu z Operativ-
nim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa 
si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še 
naprej. Občinski svet razume predlog, da bi odslej oskrbo go-
spodinjstev zagotavljala država preko neprofitne javne službe 
tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama ne-
posredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje 
samoupravnim lokalnim skupnostim, kot poseg v izvirne pri-
stojnosti občin, zato ga ostro zavrača.

Občinski svet opozarja poslanke in poslance ter Ustavno 
komisijo Državnega zbora, da se naj v zahtevi po preprečeva-
nju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo 
jasno loči med prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z za-
sebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj dopusti iz-
vajanje te gospodarske javne službe še naprej. Državni zbor naj 
v vse postopke in razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in 
vpisom neodtujljive pravice do pitne vode vključi tudi občine 
in njihova združenja.

Na novembrski seji občinskega sveta je bila sprejeta tudi 
peta dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Laško za leto 2016 ter podano pozitivno mnenje 
h kandidaturi Grete Labohar Škoberne in Jerice Laznik Mo-
kotar za ravnateljico Vrtca Laško. Slednja je bila imenovana za 
ravnateljico na seji Sveta zavoda Vrtca Laško dne 15. novem-
bra, petletni mandat pa ji prične teči s pričetkom novega leta.

17. seja

Še zadnjič v letošnjem letu se bo občinski svet sestal 14. 
decembra. 

Med drugim bo obravnaval Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Laško za leto 2016 in Odlok o spremembah in dopol-
nitvah proračuna Občine Laško za leto 2017. 

Več o 17. seji bomo objavili v naslednji številki, saj bo ob-
činski svet zasedal ravno v času izdaje decembrske številke La-
škega biltena. 

Gradiva za seje Občinskega sveta in posnetki sej so dostopni 
na občinski spletni strani www.lasko.si. Prav tako so na občin-
ski spletni strani objavljeni vsi sprejeti občinski predpisi. 

Tanja Grabrijan
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Z geslom DeSUS – Za vse generacije, 
smo v mesecu oktobru pripravili delovno 
srečanje z vodstvom stranke in tako smo 
v Laškem gostili Karla ERJAVCA. Tema 
obiska je bila seznanitev vodstva stranke 
z aktualnimi razmerami v občini Laško, 
kakor tudi s težavami, ki jih imajo obča-
ni pri vsakodnevnemu življenju. Najprej 
smo obiskali Dom starejših Thermane 
Laško, kjer nas je prijazno vodstvo spre-
jelo, nas seznanilo z osnovnimi podatki 
in v nadaljevanju smo si skupaj ogleda-
li vsakodnevni utrip življenja. Moramo 
priznati, da so nas urejenost doma, prija-
znost zaposlenih in predvsem nasmejani 
obrazi  prepričali, da vodstvo in zaposle-
ni  vzorno in predvsem skrbno skrbijo za 
svoje varovance. Ob njihovem jubileju – 
15. obletnici delovanja, ki ga praznujejo v 
tem mesecu, pa iskrene čestitke in veliko 
lepih trenutkov ob njihovem poslanstvu.  

Sledilo je delovno srečanje s člani in 
simpatizerji stranke, kjer smo najprej 
prisluhnili besedi predsedniku OO De-
SUS Laško Matjažu PIKLU, ki je povzel 
stališča in naloge, ki jih je opravilo vod-
stvo na lokalnem  področju. Predsednik 
stranke Karel Erjavec pa je v svojem go-
voru povzel določena stališča, ki jih 
stranka preko svoje poslanske skupine v 
Državnem zboru RS izvaja in velik vse-
binski del je poudarjal položaj upokojen-
cev. Nismo mogli mimo pokojnin, ki so v 
zadnjih letih dejansko ostale nespreme-
njene in zagotovilo, da se le te ponovno 
višajo v januarju 2017, je na obraze zbra-
nih poneslo zadovoljstvo. Poudarek je bil 
tudi na medsebojnem sodelovanju med 
stranko DeSUS in Zvezo društev upo-
kojencev.  Glede slednjega lahko poreče-
mo, da v naši občini sodelujemo dobro 
in ustvarjamo prijetno vzdušje. Sledilo je 

delovno srečanje z vodstvom Občine La-
ško, kjer smo velik del časa namenili pro-
tipoplavnim ukrepom na porečju Obči-
ne Laško. V občinskem odboru DeSUS 
že aktivno potekajo aktivnosti po orga-
nizaciji obiska ministrice za okolje Ire-
ne Majcen v Laškem. Pripravljamo širšo 
razpravo na temo porečja reka Savinja, 
varovanja pitne vode in drugih nalog, 
za katero je pristojno dano ministrstvo. 
S pogledom v preteklost lahko zapiše-
mo, da smo s skupnimi močmi delovali 
dobro in s pogledom v leto 2017 želimo 
vsem našim članom, simpatizerjem in 
občanom občine Laško srečno in zdra-
vo prihajajoče novo leto in naj nas sku-
pna misel na lepši jutri povezuje še na-
prej. V kolikor imate za nas vprašanje, 
nam ga lahko zastavite na; desuslasko@
gmail.com  in z veseljem bomo odgovo-
rili. V kolikor pa se nam želite pridružiti, 
vas pričakujemo in si želimo dobrega so-
delovanja. 

Matjaž Pikl,  
predsednik OO DeSUS Laško

OO DESUS LAŠKO – ZA VSE 
GENERACIJE

PRAVNI NASVETI IN PRAVNE 
STORITVE

Pravne storitve 
lahko občani dobi-
te v pravni pisarni v 
Laškem na Mestni 
ulici 2, kjer Mateja 
Trinker, univ. dipl. 
prav., nudi nasvete 
in storitve s podro-
čja stvarnega, de-

dnega, obligacijskega in delovnega pra-
va.

Največkrat se pri delu srečuje z vpra-
šanji glede stvarnega prava, npr. mote-
nje posesti, ustanovitev služnosti, prenos 
lastninske pravice ipd. Zelo veliko vpra-
šanj in pravnih dilem je tudi s področja 
dednega prava, predvsem kadar starši ali 
stari starši želijo prenesti lastninsko pra-
vico na svoje potomce. Npr. kadar posa-
meznik napiše oporoko, mora le-ta biti v 

pravno priznani obliki, oporočitelj mora 
na podlagi Zakona o dedovanju upošte-
vati omejitve razpolaganja, saj imajo nuj-
ni dediči pravico do dela zapuščine, s ka-
terim zapustnik ne more razpolagati (to 
je nujni delež).

Za stranke sestavlja razne pogodbe ali 
dogovore, ki jim s pravnega vidika nudijo 
pravno varnost. Svetuje tudi glede vpra-
šanj iz delovnega razmerja, tako delav-
cem kot delodajalcem – delavcem razloži 
njihove pravice in kako rešiti morebitne 
nastale spore (npr. v zvezi z izplačilom 
raznih dodatkov, koriščenjem letnega 
dopusta ipd.), delodajalcem pa svetuje, 
kako morajo imeti urejeno kadrovsko 
področje, katere evidence morajo ob-
vezno voditi in kateri so obvezni pravni 
akti, ki jih mora imeti vsak delodajalec. 
Za delodajalce sestavlja ali preglejuje po-
godbe o zaposlitvi in druge pogodbe ci-
vilnega prava, sestavlja interne pravne 
akte ipd.

»Vsak posameznik se odloča po svo-
jem občutku, komu bo zaupal rešitev 
svoje nastale pravne situacije. Moje pred-
nosti so možnost prvega brezplačnega 
pravnega nasveta, ugodne cene, s kateri-
mi se želim približati posameznikom, in 
seznanitev moje strokovnosti skozi brez-
plačna predavanja, ki jih izvajam v sode-
lovanju s Hišo generacij. Vsaka stranka je 
pomembna, zato ji posvetim veliko po-
zornosti, strokovnosti in profesionalno-
sti. Moj cilj so zadovoljne stranke,« pravi 
Mateja Trinker.

Na sestanek se lahko naročite po 
predhodnem dogovoru na 040 850 024 
ali info@pravninasvet.net. Ogledate si 
lahko tudi spletno stran www.pravni-
nasvet.net, kjer je dostopen obrazec za 
brezplačni pravni nasvet. 

V bodoče bo Mateja Trinker za Laški 
bilten pisala obrazložitve pravnih situa-
cij, s katerimi se največkrat srečuje v pra-
ksi. 
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POSLANSKA PISARNA

Spoštovane in spoštovani!

Državna in lokalna politika sta preveč-
krat na nasprotnih bregovih. To se izka-
že takrat, ko se težav lokalnih skupnosti 
ne odpravlja pravočasno. Občine pa ima-
jo namesto konkretne pomoči opravka le 
s praznimi obljubami in to takrat, ko so 
posledice neoperativnosti pristojnih mi-
nistrstev in služb že vidne, največjo ceno 
tega pa plačajo ljudje.

Žal smo tovrstni zgodbi priča tudi ob 
ujmi, ki je ob koncu letošnjega avgusta 
prizadela občini Laško in Hrastnik. Hu-
dourniška voda in nanosi zemljine so 
prebivalce nekaterih naselij (Marija Šir-
je) dobesedno odrezali od »normalne-
ga« življenja, otrokom je močno otežko-
čena pot v šolo. Med posledicami ujme 
ne gre pozabiti na blokado cestnega in 
železniškega prometa, ki za to področje 
predstavljata glavno prometno poveza-
vo tako z lokalnega, državnega, kot tudi 

mednarodnega vidika. Ob vseh posledi-
cah ujme pa teh ni mogoče odpravljati s 
fototermini pristojnih ministrov, poslan-
cev in drugih, ki se ob tovrstnih dogod-
kih zberejo in obljubljajo vse mogoče. Že 
prav, da pridejo in si ogledajo posledice 
naravnih in drugih nesreč. Za prepreče-
vanje tovrstnih situacij pa bo v bodoče 
treba narediti korak naprej. V dnevnih 
po ujmi sem na pristojna ministrstva, 
podjetja in službe naslovil prošnjo po ta-
kojšnjem operativnem sestanku, da se s 
konkretnim načrtom, pospremljenim z 
določeno časovnico, sprva sanira za ljudi 
najbolj obremenjujoče posledice te ujme 
in hkrati pripravi načrt za dolgoročno sa-
nacijo cest, vodotokov in njihovih nabre-
žij. Sestanek je bil v pričetku tega meseca 
realiziran in kar je še pomembneje, dobili 
smo zagotovila, da se bo sanacija najbolj 
kritičnih in od ujme poškodovanih odse-
kov opravila do zime.

Kot poslanec in nekdanji župan se še 
kako zavedam, da so problemi lokalnih 
skupnosti v prvi vrsti problemi ljudi. Ti 
problemi so tako več kot zapis ali ocena 
stanja, s katero se tako rado postreže, ko 
se obljublja, kaj vse se bo naredilo. Terja-
jo naš največji angažma, pa najsi gre za 
odlagališče smeti, cesto ali javno razsve-
tljavo. Osebno sem prepričan, da našo in 

tudi mojo največjo pozornost zahtevajo 
vprašanja, povezana z vzgojo in izobra-
ževanjem otrok. Ob težavah Osnovne 
šole Primoža Trubarja glede ur za po-
daljšano bivanje sem skupaj z vodstvom 
šole vzpostavil dialog z ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport. Znotraj 
pogovorov smo uspeli doseči, da se je ta 
problematika pričela intenzivno urejati. 
Ob povedanem ne želim, da moje dana-
šnje sporočilo izzveni kot samohvala, kaj 
sem skupaj z ostalimi deležniki uspel do-
seči. Ob moji tezi, da sta državna in lo-
kalna politika prevečkrat na nasprotnih 
bregovih, želim s povedanim poudariti, 
da brez gradnje mostov med obema bre-
govoma, med državnim in lokalnim, ne 
bomo imeli rezultatov. Problemi lokalnih 
skupnosti in njihovih ljudi pa bodo osta-
jali še naprej v predalih ministrstev, ki se 
jih odpre takrat, ko je že prepozno – ko 
so posledice neoperativnosti že tu. Tudi 
ne bodo pomagale lepo zveneče oblju-
be, fotografiranje, izjave in medijska iz-
postavljenost. Konkretno delo ne rabi fo-
tografiranja, ne izjav, je pa za reševanje 
problemov lokalne skupnosti in njenih 
prebivalcev veliko bolj koristno in učin-
kovito!

Matjaž Han

Spoštovane občanke in občani,

v teh dneh, ko so prazniki tik pred 
vrati, razmišljamo o preteklem letu in se 
hkrati veselimo prihajajočih prazničnih 
dni, ki jih bomo preživeli v krogu naših 
najdražjih. To so dnevi, ko smo še pose-
bej občutljivi za stiske soljudi. To se kaže 
tudi v mnogih dobrodelnih akcijah, h ka-
terim lahko v teh dneh prispevamo.

Ob tem sem zelo zadovoljna, da se je 
že v septembru v Laškem odvil tovrsten 
dogodek tudi na mojo pobudo. Skupaj 
s Košarkarskim klubom Zlatorog Laško 
nam je v Treh lilijah uspelo izvesti do-
brodelno košarkarsko tekmo med po-
slanci in veterani kluba. Vsa zbrana sred-
stva smo namenili šolskima skladoma 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško 
in Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice. Poleg odlične košarke v kolegi-
alnem vzdušju in prijetnega druženja po 
njej, smo tako izpolnili tudi drugo nalo-
go – po svojih močeh pomagati pomoči 

potrebnim. Zbrali smo 3.000 eur, ki smo 
jih razdelili med obe šoli. Poleg poslan-
cev, košarkarjev in vseh obiskovalcev, je 
v sklad darovalo tudi kar nekaj podjetij: 
Komunala Laško, Jotas gostinstvo La-
ško, A2S zavarovanja Celje, Thermana 
Laško, Elektro Celje in Pivovarna Laško 
Union. Vsem, ki ste s svojim delom, ude-
ležbo, dobro voljo ali denarnim prispev-
kom prispevali k dogodku, se najlepše 
zahvaljujem. Posebej še košarkarjem, ki 
so pokazali veliko mero posluha in pri-
pravljenosti pomagati ter se v največjem 
možnem številu odzvali pobudi. Še en-

krat več smo dokazali, da je sodelovanje 
in medsebojna pomoč tista prava pot, s 
katero lahko presežemo vse razlike in do-
sežemo tudi najvišje cilje.

Želim si, da bi se leto nadaljevalo in 
zaključilo v takšnem vzdušju. Da si vsi 
skupaj vzamemo čas zase, čas za mir, 
veselje in pozitivne misli, pa tudi za 
soljudi.

Vstopite v novo leto polni energije, 
dobre volje in optimizma. Predvsem pa 
– pazite nase!

Janja Sluga,
poslanka v Državnem zboru RS
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REGISTRACIJA MOPEDOV

V Uradnem listu RS št. 68/16 je bil ob-
javljen Zakon o dopolnitvah Zakona o 
motornih vozilih (ZMV-B), ki je začel 
veljati 19. 11. 2016 in je prinesel novosti 
glede registracije mopedov.

Po novi zakonodaji se lahko moped 

(tako kot do sedaj npr. starodobnik ali 
traktor), če je bil na ozemlju Republi-
ke Slovenije pred 1. 5. 2004, registri-
ra brez pisnega dokumenta o izvoru 

in lastništvu vozila, če lastništvo vozila ni 
sporno, kar upravna enota ugotovi v po-
sebnem ugotovitvenem postopku. 

Druga novost, ki jo prinaša navedeni 
zakon, je obveznost, da morajo biti po 1. 
5. 2017 vsi mopedi registrirani. To po-
meni, da morajo biti registrirani tudi tisti 
mopedi, pri katerih trajna nazivna moč 

pogonskega motorja ne presega 4KW in 
konstrukcijsko določena hitrost ne pre-
sega 25 km/h. 

O podrobnostih, ki jih prinaša uvedba 
nove zakonodaje, se lahko pogovorite na 
okencih Upravne enote Laško. 

Opozarjamo še na novelo Zakona o 
pravilih cestnega prometa, ki med dru-
gim uvaja obvezno nošenje čelade za ko-
lesarje do 18. leta starosti.

Oddelek za upravne notranje  
in splošne zadeve

FINANČNA PISARNA LAŠKO 
na lokaciji Mestna ulica 2, 3270 La-
ško,  posluje vsak prvi in tretji pe-
tek v mesecu od 8. do 13. ure.

Zavezanci lahko vse informa-
cije v zvezi z izpolnjevanjem svo-
jih davčnih obveznosti dobijo tudi 
na sedežu Finančnega urada Ce-
lje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Ce-
lje in na spletni strani www.fu.gov.
si. Kontaktni podatki Finančnega 
urada Celje – telefon: 03 422 33 00, 
telefaks: 03 422 38 90 in e-pošta: 
ce.fu@gov.si.

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE NEVLADNIM 
ORGANIZACIJAM

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko podarili 
do 0,5 % svoje dohodnine nevladnim organizacijam. Vsak 
davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij ali 
pa izbere samo eno in s tem pol odstotka svoje dohodnine 
nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga ne stane 
nič, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Ker kar 60 % 
davčnih zavezancev svojih 0,5 % ne podari nikomur, ostane 
v proračunu skoraj 5 milijonov evrov, ki bi jih lahko dobile 
nevladne organizacije. 

Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem in-
teresu, zato z donacijo prispevamo k boljši požarni var-
nosti prek prostovoljnih gasilcev, k več paketom pomoči 
za ljudi, ki živijo v revščini, za več postelj za brezdomce, 
za počitnice otrok revnih, za lokalni šport in kulturo ... V 
občini Laško je društev, ki ustrezajo kriterijem in bi lahko 
dobila sredstva, nekaj čez 30.

Na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nev-
ladnih organizacij (CNVOS) dodajajo, da lahko darujete 
preko sistema e-Davki, preko spletnih strani nevladnih 
organizacij, kjer boste zagotovo našli podatke ali poseben 
gradnik, ki vam omogoča izpolnitev podatkov, ali pa preko 
spletne strani dobrodelen.si, kjer najdete seznam vseh 
upravičencev. Obrazec si lahko tudi natisnite in ga izpol-
nite ter odnesete ali pošljete na finančni urad.

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LAŠKO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FiNaNčNa uPRava RS



18

KRAJEVNE SKUPNOSTI

18

KS MARIJA GRADEC

Ko se takole počasi, preko lepih jesenskih barv poslavlja leto-
šnje leto, se ponavadi globoko v sebi vprašamo, ali smo uresni-
čili zastavljene cilje, ali nam to ni uspelo in kako ta preostanek 
prenesti v naslednje leto.

Za našo krajevno skupnost lahko rečem, da smo glede na iz-
vršena in trenutno še nedokončana dela dosegli začrtan plan. 
Uspelo nam je še celo nekaj več. Tako smo 23. novembra svo-
jemu namenu predali odsek JP Gabrno - Čemeršnjice, katerega 
si delimo s KS Laško v skupni dolžini 580 metrov. Ta cesta je 
obvoznega značaja in se veliko uporablja v primeru poplav ali 
drugih cestnih zapor v Laškem. Seveda nam to ne bi uspelo brez 
Občine Laško, KS Laško in Marija Gradec, Komunale Laško ter 
izvajalca del Ferdinanda Hercoga.( fotografija )

Dva odseka na LC Tevče - Sv. Peter – Olešče - Bezgovje sta še 
v zaključni fazi priprave, vendar upam, da nam bodo vremenske 
razmere dovoljevale, da se asfaltirata.

Pokrpala se je tudi JP Laško - Gabrno, vendar jih je ostalo še 
kar nekaj, ki so potrebne popravila, a nam to ni uspelo zaradi 
sorazmerno pozne sprostitve asfalterskih del. 

Verjetno ste nekateri že opazili, da se je pričela obnova kape-
lic pri cerkvi na Marija Gradcu. Prva, ki ima že nameščen tudi 
manjši zvon, je skoraj v zaključni fazi. Preostanek del se bo na-
daljeval v prihodnjem letu vzporedno z obnovo druge kapelice. 
Obe sta bili namreč v spodnjem delu precej zasipani in je potre-
ben čas, da se zidovi posušijo. 

Veliko se je govorilo tudi okrog problematike ob ukinjanju 
nivojskih križanj preko železniških tirov. Posledično je potreb-
no do gospodinjstev speljati primerne javne poti, ki bodo služile 
kot nadomestilo. Preko zborov krajanov so bili prikazani izde-
lani projekti, s katerimi smo se skušali čim bolj približati pre-
dlogom krajanov. Bilo je nekaj nesoglasij, vendar upam, da smo 
sedaj blizu zaključne faze. 

Izvedla se je razgrnitev in kasneje tudi predstavitev 3. razvoj-
ne osi, ki deloma poteka tudi preko naše krajevne skupnosti. Na 
samem soočenju s projektanti so bili s strani občanov podani 
določeni predlogi, pripombe, pa tudi nestrinjanje s projektom 
na sploh. Težko je umestiti takšen objekt kot je avtocesta v tako 
strnjeno in naseljeno kotlino kot je Laško. Verjetno se bo z do-
ločenimi popravki v projektih kasneje tudi to uredilo.

Glede na to, da smo letos pridobili kar nekaj kategoriziranih 
cest in s tem tudi dolžnost vzdrževanja, obveščam, da bomo 
tako kot ponavadi ta dela opravili v spomladanskem času. 

Ker se bližajo zimske razmere in s tem tudi naša skrb za zim-
sko službo, upam, da bomo čim bolj zadovoljili vaše potrebe, 
vendar morate vedeti, da se mora vsak, ki opravlja to delo, dr-
žati določenih kriterijev, ki so zakonsko predpisani. V primeru 
problemov, ki bi se pojavili pri zimski službi, prosim pokličite 
izvajalca Ferdinanda Hercoga na tel. št.041/653-470.

Naj vam na koncu, spoštovane krajanke in krajani, zaželim v 
imenu naše KS, vse lepo, veliko zdravja, predvsem pa varnosti 
na naših cestah.

Martin Brečko,  
predsednik KS Marija Gradec

KS REČICA
Vse krajane obveščamo, da smo še 

pravočasno izvedli vse postopke za izva-
janje zimske službe na območju KS Reči-
ca. Zimska služba se bo izvajala skladno 
s Planom zimske službe za leto 2016/17, 
ki je objavljen na naši spletni strani. Izva-
janje bodo vršili 4 pogodbeni izvajalci v 
enakem obsegu kot lansko leto, le na jav-
ni poti Lah - Podkoritnik in Sp. Rečica - 
Brečko bo zimsko službo sedaj vršila KS. 
Vse uporabnike lokalnih cest pa obvešča-
mo, da je dežurna številka zimske služ-
be JP Komunale Laško  v letošnjem letu 
spremenjena in je 051 636 185. 

Na področju modernizacije in obno-
ve javnih poti smo izvedli obnovo dela 
javnih poti, in sicer Ferme - Zakrišek 
na odseku Ferme do konca stanovanj-
skih objektov Čeperlin in Šmohor - Lah. 
Omenjena dela smo lahko izvršili s po-
močjo Občine Laško, ki v letnem prora-
čunu nameni del sredstev za posamezne 
KS, in s finančnim prispevkom krajanov. 
Izvajalec del je bilo podjetje Ferdinad 
Hercog s. p., nadzor pa je vršil Robert 
Seme. Skupna vrednost del je znašala cca. 

47.000 eur. S pogledom na športno igri-
šče v Hudi Jami lahko opazimo obširna 
obnovitvena dela in želimo si, da bodo 
dokončana še v tem letu. Izbirni postop-
ki za izbor izvajalca del pri obnovi kana-
lizacijskega omrežja v Sp. Rečici prihaja v 
zaključno fazo in lastnike zemljišč že se-
daj vljudno prosimo za strpnost ob času 
izgradnje, ki naj bi se izvajala v zimskem 
času v kolikor bodo vremenske razmere 
to dopuščale. Z vodstvom Občine Laško 
intenzivno sodelujemo pri iskanju reši-
tev za ureditev zemljišč pri Sindikalnem 
domu v Hudi Jami, kakor tudi pri ure-
ditvi dodatnih parkirnih površin za po-

trebe obiskovalcev Planinskega doma na 
Šmohorju. Komunala Laško in  KS Reči-
ca sta na posameznih mestih namestili 
nove varnostne cestne ograje in s tem za-
gotovili boljšo prometno varnost. 

V letošnjem letu smo v okviru Tekmo-
vanja za najbolj urejene vasi in objekte 
v Občini Laško v kategoriji Javni objekt 
zasedli odlično drugo mesto, in sicer s 
Podružnično šolo Rečica. Vsem, ki ste 
pripomogli k tej uvrstitvi, iskrena hvala. 
Konec leta bomo v svetu krajevne sku-
pnosti (v kolikor bo sprejet občinski pro-
račun Občine Laško za leto 2017) že pri-
pravljali plan dela za prihodnje leto. Za 
leto 2017 ne predvidevamo obsežnejših 
obnovitvenih del na javnih poteh (mo-
dernizacija), ampak bomo v okviru raz-
položljivih finančnih sredstev le te name-
nili za sanacijo poškodovanih javnih poti. 

Preden zaključimo z današnjim pri-
spevkom pa želimo vsem krajanom KS 
Rečica, občanom občine Laško in vsem 
tistim, ki nam vseskozi pomagate, da se 
vam prihajajoče leto odpre s srečo in na-
polni z drobnimi željami. Predvsem pa 
naj bo zdravo 2017. 

Matjaž Pikl, predsednik KS Rečica
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KS RIMSKE TOPLICE

V krajevni skupnosti Rimske Toplice smo v tej jeseni uspeli 
zaključiti kar nekaj pomembnih projektov. Več kot 1100 metrov 
novega asfalta na javni poti proti Sv. Kolmanu.

Sredstva za pripravo cestišča na asfaltiranje so prispevali kra-
jani, Krajevna skupnost Rimske Toplice. JP Komunala Laško je 
prispevalo material za odvodnjavanje. Podjetje Apnenec d. o. o. 
nam je doniralo apnenec za cestišče. Hvala vsem, ki ste za ure-
ditev prispevali pri sveti maši pri Sv. Kolmanu. Hvala izvajalcu 
Francu Kokotcu, Romšak Silvestru, podjetju Smit d. o. o. in kra-
janom, ki so nesebično pomagali pri zahtevni izvedbi. Velika za-
hvala pa gre občini Laško, ki je prispevala asfalt za preplastitev.

Na Strenskem smo na novo uredili asfaltirano križišče ter 
promet speljali po stari asfaltirani trasi. Uredili smo tudi asfalti-
ranje in komunalno ureditev ceste Poljane.

Najpomembnejši projekt tega leta pa je bil na novo zgrajen 
del Aškerčeve ceste ter obnovljen del Zdraviliške ceste. Zaradi 
varnosti smo preuredili dve križišči v krožišči ter del Zdravili-
ške ceste spremenili v enosmerno cesto. Vsak začetek je težak, 
pravijo, zato tudi nova prometna ureditev povzroča malce ne-
jevolje. Vsem hvala za potrpežljivost in razumevanje. Projekt 
je prinesel tudi veliko prepotreben pločnik, tako za krajane kot 
turiste.

8. novembra smo s slovesno otvoritvijo novo infrastrukturo 
predali v uporabo.

Zelo pomembno je, da se skupaj ozremo v bližnjo preteklost.
Preverimo, kaj se je zgodilo v zadnjih 10-ih letih: 

– dobili smo nov zelo elegantno urejen bazen in hotel  Aqua 
Romo,

– dobili smo nov zdravstveni dom z novimi stanovanji,
– dobili smo nove čudovite Rimske Terme,
– dobili smo nov gasilski dom in večnamenski objekt s knjižni-

co,
– prizidek k šoli
– novo Aškerčevo cesto ter obnovljen del Zdraviliške ceste s 

pločnikom.

10 let, bravo Rimske! Pa se vseeno moram vprašati, kje smo? 
Smo v čudovitem kraju, ki ima temelj, da se močno zariše na tu-
ristični zemljevid Slovenije in Evrope.

Kako naprej? Ja, z velikimi željami, ambicijami, zagnanostjo, 
dobro voljo. Jaz verjamem, da bo čez 10 let še vsaj dvakrat toliko 
novih pridobitev.

Nov most čez Savinjo, obnovljena železniška postaja, pod-
hod, nov podvoz, TIC, nova telovadnica, pa družabni prostor 
za rekreacijo, druženje in igrali za otroke, novi pločniki, nove 
stavbe …  

Mislim, da je pri vsem tem pomembno, da držimo skupaj, 
iščemo ideje, dodamo svoj košček v lepši mozaik kraja, skrbimo 
za urejenost kraja in za urejenost naših duš. Bodimo ponosni 
na naš kraj, imejmo ga radi in ga naredimo res turistično uspe-
šnega.

Še enkrat zahvala županu Francu Zdolšku za sodelovanje, 
podžupanu Jožetu Senici za podporo, hvala Andreju Kaluži, 
Luki Piceju, Aljažu Krpiču in vsem, ki se trudite za skupno do-
bro. Hvala JP Komunala Laško in direktorju Tomažu Novaku. 
Hvala občinskim svetnikom, da ste podprli ta projekt, podjetju 
AGM Nemec za izvedbo, seveda hvala tudi krajanom, ki živite 
tukaj, saj brez potrpljenja ni cilja. Hvala župniku Klemnu Ja-
gru, ki je blagoslovil novo infrastrukturo, hvala nastopajočim 
na otvoritvi, Ansamblu Pepelnjak, ki so med drugim tudi ustva-
rili prelepo skladbo Rimske Toplice, pa članoma zasedbe Dori 
- Primožu in Marku Razboršku, Osnovni šoli Rimske Toplice, 
vaški godbi Vrh nad Laškim z Ivanom Medvedom na čelu, na-
šim gasilcem, pa vsem, ki ste kakorkoli pomagali, z dejanji, be-
sedami ali mislimi. Zavala gre tudi Maji Gerčer za  pogostitev. 
Vem, da nas čaka še veliko dela, a kjer je volja je tudi pot.

Matjaž Knez,
predsednik KS Rimske Toplice
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KS LAŠKO

Jesensko dogajanje v naši krajevni 
skupnosti

Jesen je bila v KS Laško zelo pestra. 
Prilagamo nabor fotografij iz katerih je 
razvidno opravljeno delo. 

VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM ŽELIMO VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO,  
PREDVSEM PA ZDRAVO IN USPEŠNO NOVO LETO 2017.

KS LAŠKO

Župan na obisku pri Jakopičevih v Bukovci

Obisk župana, predstavnika RK in KS pri Belajevih in 
Golčevih na Doblatini.

Vesela družba čaka na otvoritev asfaltirane ceste Oj-
stro-Gabrno.

Župan na obisku pri Krejanovih v Debru

Župan na obisku pri Kmetovih na Požnici

Takole vesela je bila gospa Lancner iz Debra, ker se ji 
je uresničila davna želja po asfaltu do domače hiše.

Tak pa je pogled proti Lončarju v Rifengozdu od spo-
daj.

Tak je pogled s spodnje strani na nov asfalt v Rifengoz-
du od Sajovica proti Hriberškovim.

Župan na obisku pri Bevčevih v Rifengozdu

Srečanje sedanjega in nekdanjega vodstva KS Laško v 
gostilni Šuhel.

In tako sta pozirala Pirševa fanta na svoji novi cesti 
na Šmihelu.
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KS SEDRAŽ

Dnevi skrbi za ljudi

Svet KS Sedraž sledi v začetku mandata sprejeti strategiji so-
delovanja in povezovanja, na kar smo ponosni in za kar se za-
hvaljujemo krajanom, ki so to sprejeli in ki nam to pomagajo 
uresničevati. Vsaka pot se začne s prvimi koraki. Mi se jih ve-
selimo, saj se zavedamo, da bomo prehodili del poti k večjemu 
sožitju, boljšemu sodelovanju, številčnejšemu druženju, kvalite-
tnejšemu bivanju.

V spomladanskem času smo že drugič pripravili čistilno ak-
cijo, na katero smo povabili vsa društva na našem območju in 
seveda vse krajane. Vsako leto imamo nekaj več udeležencev 
in vsako leto imamo vidnejše rezultate in več aktivnosti. Poi-
menovali smo jih Dnevi skrbi za okolje, kot je večini že znano. 
Posledično smo si zamislili v jesenskem času Dneve skrbi za lju-
di, na katere smo vas povabili s tiskanimi letaki, ki smo jih po-
slali v vsako gospodinjstvo. Sestavljeni so bili iz treh različnih 
dogodkov v treh zaporednih dneh. Začeli smo s predavanjem 
o medčloveških odnosih in pravzaprav soglasno ugotovili, da 
si prav vsi, ne glede na osebna prepričanja, versko ali politično 
pripadnost, želimo dobrih odnosov, dobrega počutja, dobrega 
zdravja. Dejstvo je, da je to v bistvu človeška potreba in da je 
zadovoljevanje te potrebe na nek način zanemarjeno. Žal smo 
za to pravzaprav odgovorni sami. Sodoben tempo življenja nam 
sicer ponuja številne razloge za opravičevanje svoje nedejavno-
sti v smeri druženja, sodelovanja, povezovanja. Vsemu navkljub 
pa vendarle ugotavljamo, da vse bolj prevladuje zavedanje, da 
lahko prvi in najučinkovitejši korak naredimo sami, najprej za 
svoje boljše počutje in zdravje, takoj za tem za boljše počutje 
družinskih članov, sosedov, sokrajanov ... Na nekaj pomembnih 
dejstev nas je opozorila ali bolje rečeno opomnila tudi tokratna 
predavateljica in vsi smo se strinjali, da zelo dobro vemo, kako 
bi moralo biti, pa kljub temu drvimo skozi vsakdan, ne da bi po-
svetili pozornost temu znanju, ki bi moralo postati način življe-
nja. Toda vsakič, ko se ustavimo (tako je bilo tudi ob tokratnih 
dogodkih) naredimo velik korak naprej, zato se na tem mestu 
iskreno zahvaljujem vsem udeležencem in predavateljici. Pre-
pričana sem, da je bil dober namen dosežen in uresničen. 

Naslednji dogodek je bil namenjen zdravilnemu sproščanju 
s pomočjo zvočne kopeli z gongi. V imenu vseh udeležencev si 
upam trditi, da je bila izkušnja prijetna in dobrodošla. Seveda bi 
morali za dolgotrajnejše učinke takšne terapije izvajati večkrat 
in prav o teh možnostih smo se že pogovarjali tudi z izvajalcem. 

Dneve skrbi za ljudi smo zaključili z ekskurzijo, ki smo jo 
poimenovali Po energijo v Prlekijo, kamor smo se odpeljali, da 
bi se sprehodili po zdravilnih energijskih točkah v Razkrižkem 
kotu in preživeli dan v združevanju prijetnega s koristnim. Iz-
jemno slabo vreme nam je sicer onemogočilo sprehod po šte-
vilnih energijskih točkah, a smo bili kljub temu deležni zanimi-
vega in prijetnega spoznavanja posebnosti zemeljskih sevanj s 
pomočjo priznanega radiestezista in bioenergetika gospoda Tr-
stenjaka, ki si je vzel celo nekaj časa za bioenergetske analize za-
interesiranih posameznikov. Planirano predstavo o življenju v 
prazgodovinski naselbini, ki so jo na svojstven način obudili na 
Razkrižju s pomočjo aktivnih članov etnološkega društva in ce-
lotne lokalne skupnosti, so nam prikazali na filmskem platnu v 
dvorani in tako smo kljub slabemu vremenu videli in slišali vse 
o življenju izpred 5000 let, kar sicer predstavijo v živo. 

Eno najbolj močnih in vsestransko blagodejnih točk smo 
kljub vsemu obiskali in spoznali tudi legendo o zdravilnem Iva-
novem izviru na lokaciji, kjer se organizira vsakoletna božična 
predstava v živo, kar smo krajani Sedraža pred časom tudi že 
obiskali. 

S posebno dobro energijo smo ekskurzijo zaključili na meji 
Prlekije s Prekmurjem, kjer so nam poleg vrhunske kulinari-
ke pripravili čudovit Martinov večer z živo glasbo in obiskom 
svetega Martina, ki je spremenil mošt v vino in nam močno za-
vezal malhe dobre volje in dobre energije, ki smo jih v poznih 
večernih urah prinesli nazaj domov v Sedraž. Udeležencem se 
zahvaljujem za udeležbo in v pričakovanju podobnih druženj 
tudi v prihodnje želim, da naše malhe dobre volje in energije vse 
do takrat ne bodo povsem prazne!

J. Miša Alešovec,  
predsednica KS Sedraž
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Zimska služba

Za sezono 2016/2017 smo v KS Sedraž pripravili Plan zim-
ske službe, v katerem smo natančno določili obseg, prioritete, 
odgovornosti in dežurstva. Plan smo objavili na oglasni deski 
Doma krajanov v Sedražu. Pogodbeni izvajalec za zimsko služ-
bo, ki smo ga izbrali izmed prejetih ponudb na povabilo k od-
daji ponudbe, se je obvezal opravljati dela v skladu z zakonoda-
jo, pogodbenimi določili in pripravljenim planom. Zavedati se 
moramo, da smo odgovorni za vzdrževanje kategoriziranih cest 
in da za vzdrževanje nekategoriziranih dovoznih poti, ne glede 
na vzrok (ta je večinoma v nesprejemanju dogovorov  lastni-
kov zemljišč o brezplačnem prenosu oziroma zemljiško knjižni 
ureditvi javnih poti), predstavniki sveta krajevne skupnosti ne 
moremo odgovarjati in ne moremo zagotavljati sredstev. V ko-
likor krajani ugotovite, da določene ceste uporabniki sami ne 
boste mogli očistiti in zagotoviti prevoznosti, vas obveščamo in 
pozivamo, da nam posredujete pisno vlogo in se dogovorite o 
sofinanciranju, mi pa vam bomo zagotovili pluženje s strani po-
godbenega izvajalca in pokrili določen del stroškov. 

Tako, kot se moramo vsi posamezniki primerno pripraviti na 
zimo, se moramo pripraviti tudi tisti, ki delamo v dobro dolo-
čenih skupnosti. In tako kot lahko mnogo naredimo sami za 
svoja gospodinjstva, motorna vozila, osebna oblačila in obutev, 
tako lahko mnogo prispevamo tudi k pripravi na zimo v svojih 
skupnostih. Predvsem moramo upoštevati dejstva, da noben, še 
tako strokovno in materialno podkovan izvajalec zimske služ-
be, ne more očistiti vseh površin hkrati in to še preden zapade 
količina snega, ki je zakonsko določena kot mejna vrednost za 
aktiviranje zimske službe. Prav tako se moramo zavedati, da je 
pogoj za začetek čiščenja javnih poti v krajevni skupnosti pred-
hodno očiščena glavna pot – državne in lokalne ceste, ki pa so v 
pristojnosti javnih podjetij. Tudi javna podjetja se morajo držati 
planov in razporedov, določenih prioritet in trenutnih vremen-
skih razmer. 

Skratka, bodimo uvidevni in potrpežljivi drug z drugim in 
planirajmo morda kakšen odhod od doma nekoliko prej, dobro 
opremimo svoja vozila, da ne bomo povzročali zastojev in da ne 

bomo zaparkirali prostorov, kamor izvajalci pluženja odrivajo 
odvečni sneg, upoštevajmo pravila in pokažimo svojo vozniško 
kulturo z dajanjem prednosti vozilom, ki vozijo v hrib. Slednje 
predvsem takrat, kadar se cestišča oprijema sneg, saj vsi dobro 
vemo, da po ustavljanju navkreber vozilo zelo težko ali pa sploh 
ne more več speljati, tudi če je primerno opremljeno.  Morda 
bomo morali kakšen opravek prestaviti za kakšen dan, morda 
bomo morali za kakšno uro poprijeti tudi za snežne lopate in 
pomagati, da bodo v najkrajšem času vse poti in ceste prehodne 
in prevozne. Naredimo to z veseljem in dobro voljo in verjemi-
mo, da se vse vrača, tako slabo kot tudi dobro!

V pričakovanju določene tolerance, potrpežljivosti, sodelo-
vanja in dobre volje, vam želim topline ob domačih ognjiščih,  
številna druženja ob dolgih zimskih večerih, snega pa zgolj za 
kakšno zimsko radost!

J. Miša Alešovec, 
predsednica KS Sedraž

KS VRH NAD LAŠKIM

Praznični pozdrav z Vrha

Na tretjo adventno nedeljo si Šentlenartčani že tradicionalno 
vzamemo čas, da popoldan skupaj z Vaško godbo Vrh, Ljudski-
mi pevci Šentlenartčani in mažoretami Majde Marguč naredi-
mo inventuro za nazaj in zakorakamo novemu letu naproti. 

Udeleženci prireditve smo tudi letos lahko prisluhnili novim 
skladbam, ki jih je naša vaška godba med letom igrala na raz-
ličnih nastopih in gostovanjih doma in po svetu. Ljudski pevci 
Šentlenartčani so program popestrili z dvema lovcem in kapel-
niku »Medvedu« prijaznima ljudskima skladbama. Nastopile so 
tudi mažorete iz sosednjega Šentruperta. Prireditev sta odlično 
povezovala Urška Knez in Ivan Medved, za piko na i pa je po-
skrbel znani godec Tine Lesjak s svojo več kot 80 let staro fraj-
tonarico in nalezljivo dobro voljo. Udeležencem prireditve sta 
vesel božič in vse dobro v novem letu zaželela laški župan Franc 
Zdolšek in predsednik krajevne skupnosti Stanko Selič. 

Za slovesen zaključek smo se obiskovalci pridružili nastopa-
jočim in zapeli Avsenikovo Zvezde na nebu žare in Sveto noč. V 
duhu odlomka iz znane Avsenikove viže: »V srcih je luč upanja, 

polni smo dobrih želja, čar iz otroštva se vrne, srečni smo, če smo 
doma.« Tudi vam, bralcem biltena, kličemo vse dobro v priha-
jajočem letu.     

S. J.
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Uspešne presoje po standardih ISO 
9001, 14001 in HACCP

V jesenskem času sta bili v podjetju 
Komunala Laško s strani certifikacijske 
hiše Bureau Veritas uspešno opravlje-
ni kontrolni presoji po standardih ISO 
9001:2008 in ISO 14001:2004, na osno-
vi katerih je bilo ugotovljeno, da sta v 
podjetju uspešno uvedena tako sistem 

vodenja kakovosti kot tudi sistem rav-
nanja z okoljem. Sočasno z začetkom iz-
vajanja dejavnosti vzdrževanja vodovoda 
pa je Komunala Laško uspešno prestala 
tudi certifikacijsko presojo po standardu 
HACCP (kar pomeni analizo tveganja in 
ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), 
ki kot mednarodna metoda velja na po-
dročju zagotavljanja varne prehrane oz. 
vodooskrbe.

Že pred tem smo v podjetju uspešno 
opravili seminar za notranje presojeval-
ce po novih različicah standardov ISO 
9001:2015 in ISO 14001:2015, ki po no-
vem prinašata nekatere spremembe z 
dolgoročnimi posledicami pri organiza-
ciji in poslovanju podjetja. Seveda pa je 
končni uspeh lahko le rezultat dela in 
prizadevanj vseh zaposlenih v podjetju, 
lokalne skupnosti, pogodbenih partner-

jev ob upoštevanju vseh zainteresiranih 
skupin širše javnosti.

Javno podjetje Komunala Laško z vse-
mi svojimi dejavnostmi pomembno pri-
speva k urejenemu in čistemu okolju, saj 
smo se nenazadnje zavezali, da bomo za-
gotavljali nenehne izboljšave in izkazo-
vali trajno zavezanost k varovanju okolja 
ter preprečevanju vseh vrst onesnaževanj 
in drugih negativnih vplivov na okolje.

Tomaž Novak, direktor

Energetske sanacije večstanovanjskih stavb

V upravljanju JP Komunale Laško je 94 objektov, od tega so 
se od leta 2010 izvedle energetske obnove v 26 objektih. V teh 
letih je bilo od EKO sklada pridobljenih 130.452,00 € nepo-
vratnih sredstev. Zadnji dve energetski obnovi sta bili izvede-
ni v Rimskih Toplicah, na objektu Zdraviliške ceste 23 in Ulice 
XIV. divizije 6. Etažni lastniki so v energetske obnove namenili 
67.982,81 €, EKO sklad Republike Slovenije pa je prispeval v 
tem letu 14.369,00 € nepovratnih sredstev. Enako kot prejšnja 
leta, poskrbimo za pripravo vloge na EKO sklad in nudimo na-
jetje kredita pri banki preko rezervnega sklada. Vsekakor pa k 
energetski obnovi najbolj spodbudi zmanjšanje stroška za ogre-
vanje objekta. 

Zdraviliška cesta 23, Rimske Toplice, pred in po sanaciji

Ulica XIV. divizije 6, Rimske Toplice, pred in po sanaciji

Dragica Levstik

Obvestilo lastnikom stanovanj

Obveščamo vas, da je skladno s Pravilnikom o zahtevah 
za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. l. RS 100/2013) potrebno 
v prostore s kurilnimi napravami, ki so odvisne od zraka v 
prostoru, do 1. 1. 2017 namestiti naprave za odkrivanje mo-
noksida (CO senzor).

Občani in zaposleni z veseljem sodelujejo pri novoletni 
okrasitvi Laškega

Z vstopim v veseli praznični december je potrebno poskrbe-
ti tudi za praznično osvetlitev mesta. Pri tem vsako leto z veli-
kim veseljem sodelujejo tudi naši občani, ki v ta namen darujejo 
smreke in smrečice s svojih gozdov, predvsem tiste, ki jih želijo 
odstraniti iz varnostnih in drugih razlogov.

Vsled tega se iskreno zahvaljujemo občanom, ki so letos na ta 
način pomagali pri izvedbi novoletnih okrasitev. Zahvala gre g. 
Ojsteršek Jožefu, Marija Gradec 66, ki je daroval dve smreki in  
g. Melanšek Teodorju, Ojstro 30, Laško, ki je daroval eno smre-
ko. Veliko število malih smrečic za potrebe našega okraševanja 
in potrebe Turističnega društva Laško je pod skrbnim očesom 
gozdarja daroval Zavod za gozdove Republike Slovenije, KE La-
ško.

Letošnja okrasitev je po zamisli članov Likovnega društva in 
v dogovoru s STIK-om, dopolnjena z edinstvenim snežakom, 
ki je nastal v naši delavnici izpod rok Trupi Vinka in njegovih 

pomočnikov, ki vedno 
poskrbijo, da se ideje 
udejanjijo. Vsa pohva-
la in zahvala velja tudi 
njim. 

Vsem se v našem 
imenu kot tudi v ime-
nu Občine Laško in 
Turističnega društva 
Laško zahvaljujemo, 
vse ostale občane, ki 
v letošnjem letu pri tej 
akciji niso sodelovali, 
pa vabimo k sodelova-
nju v naslednjem letu.

Marko Klinar

Novoletni snežak, nova varil-
ska stvaritev Vinka Trupija.
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Novoletno darilo Komunale Laško 
za reševanje življenj

Komunala Laško in nadzorni svet pod-
jetja sta na podlagi skupne pobude pri-
stopila k projektu srcu prijaznega pod-
jetja, s katerim želita povezati zaposlene, 
občane in vse zainteresirane skupine, da 
pristopijo k projektu medsebojne pomo-
či za hitrejše reševanje življenj ob nezgo-
dah, nenadnih zastojih srca in drugih 
kriznih dogodkov. V ta namen sta direk-
tor podjetja Tomaž Novak in predsednik 
nadzornega sveta podjetja Marjan Koz-
mus skupaj z ostalimi sprejela odločitev, 
da smo ob zaključku leta del sredstev, ki 
so bila predvidena za novoletna darila in 
čestitke, namenili nakupu defibrilatorja, 
s katerim smo povečali varnost zaposle-
nih in občanov ter splošno varnost, pred-
vsem pa bomo s tem lahko reševali dra-
gocena življenja. S strani Občine Laško 
in svetnikov Občinskega sveta Laško kot 
tudi drugih zainteresiranih strani so bile 
že v preteklosti podane različne pobude 

za širitev mreže defibrilatorjev v občini 
Laško. V to mrežo sta bila do sedaj vklju-
čena le Zdravstveni dom Laško in Ther-
mana. Z nakupom defibrilatorja Defib-
tech DCF-E110 pa se je vanj kot prvo 
javno podjetje vključila tudi Komunala 
Laško. Defibrilator ima 8-letno garanci-
jo, baterijski komplet s 7-letno garancijo 
in omogoča izvajanje samodejnih AED 
analiz. Defibrilator je nameščen v zuna-
njem delu Žalnice Laško v ogrevani in 
robustni kovinski omarici in je vsem jav-
no dostopen.

Tomaž Novak, direktor

Defibtech DCF-E110

Manj sveč za več okolja, tretjič

Slovenci smo po porabi nagrobnih 
sveč med vodilnimi narodi. Čeprav pla-
men sveč simbolizira spomin na pokoj-
ne, večina sveč predstavlja nevarnost za 
okolje.

Kot dvakrat poprej, smo tudi letos sta-
knili glave in ustvarjalne moči in posneli 
še eno zgodbo o babici (v resnici je praba-
bica) Štefki (Flis) in njeni vnukinji (prav-
nukinji) Tjaši. Tokrat se je Tjaši pridru-
žil njen bratranec David (Sevšek), ki sta 
se pripravljala, da obiščeta dedkov grob 
in David v mislih vidi grozeči kup od-
padkov. Tokrat spet niso prižigali svečk, 
ampak so dedku na grob dali le droben 
šopek rož, babica (v resnici prababica 

Štefka Flis), Tjaša (Krušič) in David (Sev-
šek). Takšna je naracija letošnjega ozave-
ščevalnega filma s sloganom Manj sveč za 
več okolja. Letošnja akcija je docela pre-
segla lokalne okvire, saj se je pobudnici, 
Komunali Laško (tudi njen direktor je v 
filmu letos nastopil), pridružila še Zbor-
nica komunalnega gospodarstva pri Go-
spodarski zbornici Slovenije. Ne delamo 
si utvar, da že čez leto ali dve na grobo-
vih ne bodo več gorele sveče, želimo pa 
pri ljudeh spodbuditi razmislek, ali je res 
treba, da vsakokrat ob dnevu spomina na 
mrtve na grobu gori deset sveč in več. In 
slabo vest, zakaj bi morali biti po prazni-
ku še dolge mesece na komunalnih depo-
nijah veliki kupi odpadne plastike. 

In še, da je zgolj prižgati svečko pre-
malo, če ne ohranjamo spomina, če mlaj-
šim ne povemo, kdo so tisti, ki počivajo 
v grobu, kakšna sta bila pradedek, praba-
bica in drugi sorodniki. Zato je še veli-
ko bolj kot resnična, v plastiko oblečena 
sveča, pomembna tista notranja svečka, 
živ ogenj, naš spomin na ljudi, ki smo jih 
imeli radi in jih ni več. In da znamo vse 
tisto, kar so ti ljudje počeli dobrega in za-
nimivega, povedati mlajšim od sebe, da 

so naši predniki naš vzor. In da znamo 
ohranjati tiste vrednote, ki so jih vzdrže-
vale že generacije pred nami.

Poslanstvo ozaveščevalnega filma, ki je 
letos že tretje leto zakrožil med ljudmi in  
močno presegel lokalne okvirje, so direk-
tor Komunale Laško Tomaž Novak, Dra-
go Dervarič, predsednik komisije za rav-
nanje z odpadki, Zbornica Komunalnega 
gospodarstva pri GZS in soavtorica filma 
Boža Herek razložili tudi gledalcem v od-
daji Dobro jutro na nacionalni televiziji, 
kjer so cel izdelek tudi pokazali. Učinek 
akcije, ki je zastavljena globalno, delu-
je pa lokalno, je na kratek rok težko iz-
meriti. Dolgoročno pa bo učinek gotovo 
močno zaznaven. Predniki nam ne bodo 
zamerili, če bomo prižgali svečo manj, 
potomci pa nam bodo zaradi tega hvale-
žni.

Film si lahko ogledate na Youtube ka-
nalu Komunale Laško: https://www.you-
tube.com/watch?v=WTzO3w2sCD4

https://vimeo.com/188627212  

Tomaž Novak, direktor Komunale  
Laško in Boža Herek, TV Krpan

NAPOTKI ZA OBČANE

Kako varno odstraniti razbito 
varčno žarnico

Varčne žarnice imajo številne pozi-
tivne lastnosti. Vendar moramo z nji-
mi posebej skrbno ravnati, saj lahko 
vsebujejo živo srebro! Kaj torej storiti 
v primeru, da se nam varčna žarnica 
razbije?

Vsekakor je ne smemo posesati ali 
razbitine pobrati in odvreči med meša-
ne komunalne odpadke. Kako jih torej 
najvarneje odstranimo?

7 KORAKOV, kako varno odstraniti 
razbito varčno žarnico:
– Takoj zaprite vrata in odprite vsa 

okna v prostoru.
– Prostor zapustite vsaj za 15 minut.
– Pri čiščenju uporabite plastične ro-

kavice.
– Razbito svetilko zajemite s karto-

nom, celotno površino za tem teme-
ljito pobrišite z vlažno krpo.

– Karton z ostanki svetilke in upora-
bljeno krpo preložite v neprodušno 
zaprto posodo (lahko uporabite ste-
kleno embalažo, ki jo dobro zapre-
te).

– Posodo opremite z napisom »razbita 
varčna svetilka« in jo oddajte v zbir-
nem centru.

– Temeljito si umijte roke.

Razbitin ne pospravljajte z metlo, 
ravno tako za tovrstne razbitine ni pri-
poročljiva uporaba sesalnika! Več za-
nimivih podatkov o varčnih žarnicah 
najdete na www.ozavescen.si.
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SUBVENCIONIRANJE 
NAKUPA 
ELEKTRIČNEGA 
AVTOMOBILA ZA 
OBČANE 

Kdor se odloča za nakup novega av-
tomobila, je zanj smiselno, da razmisli o 
nakupu avtomobila na električni pogon 
in se seznani z možnostjo sofinanciranja, 
ki ga ponuja država preko Eko sklada.

Eko sklad j.s. je v mesecu novembru 
objavil nov Razpis 45SUB-EVOB16 za 
občane za dodeljevanje nepovratnih fi-
nančnih spodbud oz. subvencij za nakup 
okolju prijaznejših vozil na električni po-
gon, ki bodo prvič po proizvodnji ali pre-
delavi registrirana v Republiki Sloveniji. 

Eko sklad je za leto 2016 predvidel sku-
pno 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev 
(subvencij) za električna vozila. Zaradi 
izjemne rasti povpraševanja občanov po 
subvencijah, k čemur je poleg dejavnikov 
na trgu verjetno botrovala tudi višja 
maksimalna subvencija, to je 7.500 EUR 
namesto 5.000 EUR, so bila sredstva, ki 
so bila na voljo po dosedanjem javnem 
pozivu, že v celoti razdeljena. Glede na 
to, da se je Eko sklad skladno s Poslov-
no politiko 2016-2020 zavezal k zagota-
vljanju kontinuitete javnih pozivov na 
ključnih področjih, so pripravili nov jav-
ni poziv za subvencioniranje električnih 
vozil občanov, ki je nadomestil javni po-
ziv 39SUB-EVOB16.

Bistveni pogoji v novem javnem po-
zivu 45SUB-EVOB16 ostajajo nespre-
menjeni, vključno z višinami subvencij, 
torej 7.500 EUR za novo ali predelano 
vozilo na elektriko. Zaradi lažje izvedbe 
pa je podaljšan rok za zaključek naložbe, 
in sicer s 6 na 9 mesecev. Na navedenem 
javnem pozivu bo na voljo predvidoma 
700.000 EUR sredstev. Je pa razpis odprt 
do porabe sredstev. Pričakovati je, da se 
bodo tovrstni razpisi nadaljevali tudi v 
naslednjem letu. 

Ker vozila poleg individualnih kurišč 
zelo doprinesejo k onesnaženosti ozra-
čja, želi država z spodbujevanjem k na-
kupu električnih avtomobilov vplivati na 
izboljšanje kakovosti zraka na območjih, 

obremenjenih zaradi prekomerne one-
snaženosti s PM10 delci.

Javni poziv 55OB16 za kreditiranje 
okoljskih naložb občanov pa omogoča, 
poleg kreditiranja drugih naložb, tudi 
najem ugodnega kredita za nakup vozi-
la na električni pogon. Obrestna mera je 
trimesečni EURIBOR +1,3% oz.  1,3%, 
ker je Euribor manjši od 0%.  Odplačilna 
doba kredita je lahko do 10 let. Hkrati je 
mogoče prejeti subvencijo in kredit.

Ker pa vozila na električni pogon ra-
bijo čim širšo mrežo polnilnih postaj za 
električna vozila, je Eko sklad objavil tudi 
Javni poziv 44SUB-EVPOL16 za občine, 
na osnovi katerega lahko občine dobijo 
nepovratno finančne spodbudo oz. sub-
vencijo za postavitev polnilnih postaj. S 
tem lahko tudi občani in turisti kmalu 
pričakujemo prve javne polnilne postaje 
na področju Laškega. Skupaj je v okviru 
tega javnega poziva na voljo predvidoma 
500.000 EUR iz sredstev Sklada za pod-
nebne spremembe, za subvencioniranje 
polnilnih postaj.

Višina nepovratne finančne spodbude 
za občine znaša do 100% vrednosti cene 
za posamezno polnilno postajo, vendar 
ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno 
AC polnilno postajo  oziroma ne več kot 
5.000 EUR za posamezno DC polnilno 
postajo. 

AC polnilna postaja je na izmenični 
tok, DC polnilna postaja pa je na eno-
smerni tok in je primernejša za javno 
polnilno postajo, saj v 10 do 20 minutah 
napolni pogonski akumulator do 50%.

Lastnik vozila na električni pogon rabi 
za polnjenje pogonskega akumulatorja 
tudi hišno polnilno postajo. Za posta-
vitev hišne polnilne postaje ni potrebno 
pridobiti nobenih soglasij, saj se te po-
staje priključujejo direktno na obstoje-
če hišno omrežje. V tem primeru poln-
jenje poteka preko običajne vtičnice in 
v omrežju ni potrebna nobena dodatna 
oprema. Za posebne vtičnice je potrebna 
vgradnja polnilne omarice, s tem pa do-
bimo hišno polnilno postajo.

V primeru, da se odločimo za hišno 
polnilno postajo, potrebujemo primeren 
kraj v neposredni bližini, kjer bo parkira-
no vozilo. Lahko je znotraj ali zunaj hiše 
(garaža, pred hišo). Če je polnilnica na 
prostem, naj bo zaščitena s strešico pro-
ti vremenskim vplivom. Na mestu, kjer 
je polnilna postaja nameščena, mora biti 
izvedena elektro instalacija (kabel pri-
mernega preseka, ozemljitev).  V elektro 
razdelilni omarici mora biti pripravljena 
varovalka, s katero lahko odklopimo pol-
nilnico iz tokokroga.

Polnjenje preko »navadne« gospodinj-
ske električne vtičnice traja 10 do 12 ur, s 
hišno polnilno postajo, pritrjeno na zid 
6 do 8 ur in s hitro polnilno postajo do 
30 min.

Primer hišne polnilne naprave je na 
sliki.
 

Kljub nekoliko večjemu začetnemu 
strošku pri nakupu električnega vozila, 
izračuni mesečnih stroškov kažejo, da je 
električno vozilo do polovice cenejše od 
klasičnega bencinskega vozila. Prihra-
nek je največji pri nepovratnih sredstvih 
(7.500 EUR), subvencioniranem kre-
ditiranju, gorivu, zavarovanju, servisu, 
cestnini. Stroški npr. za  gume in vinje-
te so enaki. So pa še dodatne ugodnosti 
pri električnih vozilih kot so brezplačno 
parkiranje in polnjenje električnega vozi-
la. Primeri: Ljubljana, Maribor, Bled, Bo-
hinj, Logarska dolina ...

Vsi javni pozivi so objavljeni v Ura-
dnem listu RS in na spletnih straneh Eko 
sklada https://www.ekosklad.si/, kjer je 
na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Informacije o javnih pozivih in raz-
pisu so na voljo na telefonski številki 01 
241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek 
med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski 
pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Robert Seme, energetski svetovalec

ENERGETSKO SVETOVALNA 
PISARNA LAŠKO

Lokacija: 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 
LAŠKO

Delovni čas pisarne:
vsak petek od 13:00 do 15:00

Prijave za svetovanje:
tel. 03 733 87 26 (sprejemna pisarna) 
ali tel. 031 622 441 (svetovalec Robert 
Seme)
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MEDENI ZAJTRK JE 
PRAZNOVAL 10 LET

V petek, 18. novembra, je po Sloveni-
ji že deseto leto zapored potekala prire-
ditev Medeni zajtrk, katere pobudnik je 
bila Čebelarska zveza Slovenije. Od leta 
2011 dalje je bila prireditev nadgrajena v 

vseslovensko akcijo, poimenovano Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. Deset let orga-
niziranega medenega zajtrka je obrodilo 
številne sadove na področju medsektor-
skega sodelovanja ter širšega seznanjanja 
in izobraževanja o pomembnosti čebe-
larstva za ohranjanje celotnega ekosiste-
ma, od katerega je odvisno tudi naše pre-
živetje. Ob tej priliki se v Čebelarskem 
društvu Laško zahvaljujemo vsem, ki ste 
sodelovali pri izvedbi medenih zajtrkov 
na območju naše občine, predvsem žu-
panu Občine Laško in njegovi ekipi ter 
zaposlenim v vrtcih in osnovnih šolah na 
območju občine, za predano delo in ne-
precenljivo pomoč pri osveščanju otrok o 
čebelarski dediščini.

Letos je bila ob jubileju organizirana 
tudi novost. Ob 10. uri je preko 42.000 
pevcev iz kar 430 slovenskih šol in vrt-

cev, tudi iz občine Laško, skupaj zapelo 
znano pesem Lojzeta Slaka – Čebelar.  Z 
njenim sporočilom vabimo k skupnemu 
delu tudi v prihodnje. Naj medi!

P. S.: V občini Laško je v vrtcih in 
osnovnih šolah prepevalo več skupin. 
Posnetke si lahko ogledate na YouTube 
in spletni strani Vrtca Laško.

Franc Šolar, predsednik ČD Laško 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
LAŠKO

Turistično društvo Laško tudi v letoš- 
njem decembru prispeva k čarobnosti 
našega mesta s postavitvijo okrašenih 
smrečic. V letošnjem letus smo smrečice 
postavili na Aškerčevem, Orožnovem in 
Valvasorjevem  trgu. Okrašene in osve-
tljene smrečice so postavljene pred vho-
di stanovanjskih hiš in lokalov - tam, kjer 
prostor to dopušča. Pri okrasitvi in po-
stavitvi so poleg članov Turističnega dru-
štva Laško sodelovali tudi prebivalci sta-
romestnega jedra. Smrečice so tako kot 
lani prispevali gozdarji Zavoda za gozdo-

ve Slovenije krajevne enote Laško, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo. Akci-

jo smo letos obogatili z zbiranjem ok-
raskom, ki so jih zbrali otroci Osnovne 
šole Primoža Trubarja Laško in nekateri 
posamezniki.  Velika hvala pa predvsem  
Komunali Laško za vso pomoč pri ce-
lotni izvedbi. 

Foto: Boris Vrabec

ČAROVNIŠKE JESENSKE POČITNICE 
IN POZDRAV VESELEMU DECEMBRU

Letošnja sončna in topla jesen nas je razvajala v vsej svoji 
lepoti. V Thermani Laško smo pridno lovili še zadnje tople 
sončne žarke z zdravo zabavo, vodnimi dogodivščinami na 
bazenih in družinskimi jesenskimi doživetji. 

Jesen je za mnoge najboljši in najlepši čas za izlete in 
potovanja. Še posebej za družine, ki krompirjeve počitnice tra-
dicionalno izkoristijo za druženje in oddih pred skokom v veseli 
december. Thermano so tudi letos obiskale številne družine, za 
katere smo poskrbeli z bogatim animacijskim programom. 31. 
oktobra so Grajska igrala v parku zajele čarovnice in priredile 
pravo čarovniško rajanje na zdaj že tradicionalni Grajski noči 
čarovnic. Thermanini animatorji so igrala okrasili z zacoprani-
mi okraski in izrezljanimi bučami, ki so jih otroci ustvarjali na 
delavnicah v času krompirjevih počitnic. Nato pa smo skupaj 
s številnimi malimi čarovnicami in čarovniki odkrili pravi re-

cept za popoln čarovniški dan. Sprva smo si poslikali obrazke 
in izdelali klobuke, na fotozabavi posneli edinstveno halloween 
fotko ter nato skupaj zaplesali na najbolj zacoprane melodije. 
Ogledali smo si brezplačno predstavo v izvedbi Ku-kuc gledali-
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Zaposleni Thermane očistili park jesenskega 
listja 

Letošnje odpadlo jesensko listje so iz Zdraviliške-
ga parka odstranili zaposleni Thermane. V dveh de-
lovnih akcijah je sodelovalo približno 80 zaposlenih, 
ki so običajno delovno okolje za nekaj ur nadomesti-
li z grabljenjem listja na prijetnem jesenskem soncu. 
Opravilo, ki sicer ne sodi med najbolj priljubljene, 
je bilo ob smehu in klepetu s sodelavci veliko hitreje 
opravljeno. Zahvala gre vsem sodelavcem, ki so v ak-
ciji sodelovali in dokazali, kako pomembno je poskr-
beti za zdravje tudi na delovnem mestu. Na ta način 
pa smo v Thermani storili še korak naprej k obram-
bi naziva za najlepši zdraviliški kraj, ki ga je Laš- 
ko na državni ravni prejelo letos.

šča z naslovom Čarovnici Mica in Cica - Buča spora. Dočakali 
pa smo tudi prihod posebnega gosta, našega Vodomčka, ki nam 
je pokazal nekaj novih plesnih korakov. Na koncu so Therma-
nine animatorke poskrbele za nagradne igre, kjer smo podelili 
nagrade za najmlajše. Hvala vsem, ki ste bili v naši družbi na 
najbolj strašljiv dan v letu. Se vidimo naslednje leto!

November je v družbi dobrega počutja minil v znamenju zdra-
ve zabave in športnih dogodkov. V sredo, 16. novembra, se je v 
šolski telovadnici OŠ Primoža Trubarja, Podružnični šoli De-
bro odvil tradicionalni košarkarski turnir med člani Društva 
paraplegikov celjske regije in zaposlenimi Thermane Laško. 
Letošnji turnir, ki se ga je udeležilo 11 Thermaninih zaposlenih, 
je minil v znamenju zagretega tekmovanja in pozitivne špor-
tne energije. Po zaključenem tekmovanju je sledilo neuradno 
druženje v hotelu Zdravilišče Laško. V imenu vseh sodelujočih 
se je vodstvo Društva paraplegikov celjske regije Thermaninim 
zaposlenim zahvalilo za prijeten večer, pogostitev in izkazano 
podporo ter tesno sodelovanje med društvom in Thermano, za 
kar se društvu iskreno zahvaljujemo in se veselimo našega na-
slednjega športnega druženja. 

V soboto, 19. novembra, smo za vse ljubitelje skupinskih vadb 
in rekreacije v Thermani Laško organizirali brezplačen štiriurni 
Maraton aerobike. V telovadnici Wellness Spa Centra se je 
zbralo veliko število prijavljenih in vsakdo je lahko preizkusil 
vadbe in testiral svoje sposobnosti. Vadbe so vodile Thermani-
ne inštruktorice: Nastja Štern je predstavila vadbo WTS z utež-
mi, Sara Vodopivec funkcionalni trening z lastno težo, Danica 
Pinter pilates in Slavica Polanc jogo. V odmorih smo poskrbeli 
za osvežitev in zdravo malico, za vadeče pa smo pripravili tudi 
ugodnosti pri koriščenju naših storitev. Vsem udeležencem ma-
ratona se zahvaljujemo za pozitivno energijo. Če ste slučajno 
zamudili dogodek, vas vabimo, da se nam pridružite na rednih 
vadbah, ki potekajo v Thermani. Urnik vodenih vadb vas čaka 
na www.thermana.si. Pridružite se nam, sedaj je čas, da naredi-
te nekaj zase!

V veseli december smo v Thermani uradno stopili s Prižigom 
prazničnih lučk v soboto, 3. decembra. V našo družbo smo po-
vabili posebne glasbene goste, ki so nam pomagali prižgati luč-
ke. Thermano smo praznično osvetlili ob spremljavi božičnega 
programa Akademskega pevskega zbora Risto Savin z dirigen-
tom Petrom Novakom Smoličem na čelu. Hladnejši meseci in 
prazničen konec leta nas vabijo na razvajanje v objem toplih la-
ških termalnih vrelcev, savn in edinstvene wellness ponudbe. 
Zato vabljeni, da veseli december preživite tudi v naši družbi. 

Sreča se skriva v drobnih stvareh, v trenutkih, ki jih poda-
rimo sebi in drugim. Želimo vam srečno in razvajanja polno 
2017! Kolektiv Thermane Laško.

NAPOVEDUJEMO: 
OTROŠKO MINI SILVESTROVANJE, 30. 12. 2016
Petek, 30. decembra, ob 18. uri, v Gala dvorani hotela Ther-
mana Park Laško
Brezplačna gledališka predstava Gledališča Ku-kuc in mini 
silvestrovanje s Palčkoma Zavijalčkoma!
STAR WARS SILVESTROVANJE,  
31. 12. 2016 
All inclusive silvestrovanje pod  
stekleno kupolo Termalnega Centra  
Thermana Park Laško.
Informacije in rezervacije:  
www.thermana.si
GALA SILVESTROVANJE V ZDRAVILIŠČU LAŠKO, 31. 12. 2016
Restavracija Vrelec hotela Zdravilišče Laško ob glasbeni spre-
mljavi SHOW MIX banda.  
Informacije in rezervacije: www.thermana.si
NOVOLETNI PLES, 6. 1. 2017 
Velika dvorana Kongresnega Centra Thermana Park Laško 
ob glasbeni spremljavi Black & White banda.
Informacije in rezervacije: www.thermana.si
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Prireditve v jesensko-zimskem času 
v Kulturnem centru Laško

V Kulturnem centru Laško poskuša-
mo skozi vse leto gostiti odlične umetni-
ke in predstave. Dolgo pričakovani, izvir-
ni slovenski muzikal Cvetje v jeseni nas 
je, z Majo Martino Merljak in Matjažem 

Robavsom v glavnih vlogah, ponovno 
popeljal v Tavčerjevo povest in poskrbel 
za nepozaben večer. Glasbeni abonma je 
otvorila zasedba Help!, ki nas je z odlič-
nim nastopom prestavila v čas skupine 

The Beatles, za dodatno energijo na odru 
pa je poskrbel 40-članski zbor OŠ Primo-
ža Trubarja Laško. V narodnozabavnem 
abonmaju Mavrica Polk in valčkov je go-
stoval ansambel Veseli Dolenjci z gostjo 
ManuEllo. V praznični december pa nas 
je popeljala Eroika ob svoji desetletnici 
delovanja in navdušila razprodano dvo-
rano. 

V decembru ne zamudite večera z do-
mačinko in sopranistko Marijo Peganc, 
ki jo bo na večeru božičnih pesmi, sa-
mospevov in opernih arij spremljala pi-
anistka Beata Ilona Barcza ter ansambla 
Unikat z gosti večera - koncertnim an-
samblom ustnih harmonik Soramonica.

Tina Belej

Prihod Miklavža

Tradicionalni Miklavžev sejem je tudi 
letos naznanil, da bo Laško ponovno obi-
skal Miklavž. Stojnice z raznoliko ponud-
bo so bile tokrat postavljene pred Kultur-
ni center Laško, medtem ko so si otroci v 
dvorani ogledali predstavo Vidkova sraj-
čica v izvedbi Plesnega teatra Igen. Pra-
znično dogajanje sta dopolnili še dve 
delavnici. Predstavnice Centra starejših 
– Hiše generacij so pripravile delavnico, 
na kateri so obiskovalci izdelovali adven-
tne aranžmaje, otroci pa so bili še pose-

bej navdušeni nad delavnico, na kateri 
so si izdelali čokoladne lizike. Vrhunec 
dneva je prav gotovo predstavljal prihod 
Miklavža, ki so ga otroci nestrpno priča-
kovali. Med njih so prvi pritekli parklji, 
Miklavž pa je otroke vmes že pozdravljal 
iz strehe Kulturnega centra, od koder se 
je tudi spustil po vrvi. Skupaj z angeli je 
nato pozdravil otroke in jim razdelil bon-
bone in mandarine.

V decembru vas želimo povabiti na 
številne ostale dogodke na prostem ter 
na ogled čarobnih točk po mestu.

Tina Belej

Laško – sotočje dobrega na 
poročnem sejmu v Ljubljani

V začetku decembra je na eni izmed 
zaželenih poročnih lokaciji – na Lju-
bljanskem gradu potekal poročni sejem, 
ki se ga je udeležila tudi destinacija Laško 
– sotočje dobrega. Za skupno predstavi-
tev so pod okriljem STIK-a Laško poskr-
beli Thermana Laško, Grad Tabor Laško 
– Pavus in Rimske terme.

Gre za enega izmed najbolj obiskanih 
poročnih sejmov v Sloveniji, ki ga revija 
Moja poroka kot organizator oblikuje že 
tretje leto zapored. Omenjena revija de-
luje v slovenskem prostoru več kot 15 let 
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in je s svojo bogato vsebino nepogrešljivo 
čtivo vseh bodočih mladoporočencev in 
vseh, ki se ukvarjajo s poročno dejavno-
stjo v regiji.  

Na sejmu se je predstavilo več kot 60 
različnih ponudnikov poročnih stori-
tev iz Slovenije in tujine, obiskovalci pa 
so našli prav vse, kar potrebujejo za svojo 
poroko: predstavili so se številni poročni 
kraji iz vseh slovenskih regij; pari so lah-
ko pokramljali z najboljšimi zlatarji, cve-
tličarji, poročnimi saloni, gostinci, slašči-
čarji, dekoraterji ... ter si ogledali modne 
revije poročnih oblek za neveste in ženi-
ne.

Ponudniki naše destinacije so se pred-
stavili s ponudbo poročnih obredov in 
slavij ter znova dokazali, da postajajo če-
dalje bolj uveljavljeni v svetu porok.

Sabina Seme, STIK Laško

Veseli november in december v 
Muzeju Laško

Konec oktobra smo v Muzeju Laško 
odprli novo razstavo v seriji predstavitev 
naslovljenih »Veliki Laščani«, s katero 
obujamo spomine na rojake, domačine, 
ki so s svojo dejavnostjo pustili neizbri-
sen pečat ne le v lokalnem, temveč tudi 
širšem okolju.

Sanje, ujete v čas je naslov razstave o 
Mirku Kopaču, ki je bil po poklicu stroj-
ni tehnik. Leta 1932 je dopisno opravil 
izpite na Inštitutu politehnike v Parizu in 
dobil naziv elektroinženir. Bil je vsestran-
ski raziskovalec in izumitelj. Njegova od-
kritja in izumi segajo od pripomočkov za 
vsakdanjo uporabo do izboljšav reaktiv-
nih motorjev.

Skupaj z bratom Josipom je bil tudi 
ustanovitelj podjetja lesenih izdelkov 
KOP, kjer so poleg ostalega proizvaja-
li tudi otroške vozičke in stajice, v kate-

rih je svoje otroštvo preživel marsikateri 
Laščan. Razstava je že ob odprtju požela 
veliko zanimanje Laščanov, predvsem ti-
stih, ki so Mirka Kopača poznali. Skupi-
ne obiskovalcev muzeja, ki pridejo k nam 
na obisk iz drugih slovenskih krajev, pa 
se čudijo predvsem njegovi izumiteljski 
žilici in vnemi. Razstavo si lahko ogleda-
te še do konca leta.

Tako kot vsa leta do sedaj, se je tudi le-
tos Muzej Laško pridružil vseslovenske-
mu kulturnemu dogodku »Ta veseli dan 
kulture« in z odprtimi vrati vabil na brez-
plačne, strokovno vodene oglede svojih 
razstav.

V novembrski Vitrini meseca so si 
obiskovalci mestnega muzeja lahko ogle-
dali tiskane izdaje leksikonov in slovarjev 
založbe Georg Heinrich Zincken iz Le-
ipziga. V bogati zbirki leksikonov in slo-
varjev, ki so bili natisnjeni ob koncu 18. 
stoletja, so v posameznih knjigah opisi in 
razlage strokovnih izrazov iz medicine, 
botanike, kemije, farmacije, umetnosti, 
ekonomije …

Georg Heinrich Zincke (1692 - 1769, 
Braunschweig, Nemčija) je bil nemški 
pravnik in ekonomist. Teologijo in filo-
zofijo je študiral na Univerzi v Jeni, pravo 
pa na Univerzi Erfurt in v Halleju. Pisal 
je periodične članke o ekonomiji in v Le-
ipzigu ustanovil leksikografsko založbo. 

Decembrska posebna vitrina je name-
njena inteligentni družabni igri - šahu.

V zadnjem mesecu letošnjega leta smo 
pričeli z novo rubriko na spletnem druž-
benem omrežju Facebook. Na naši pro-
filni strani MUZEJ LAŠKO bomo vsak 
teden objavili kakšen časopisni članek 
izpred trideset, štirideset ali več let. Ob 
prebiranju le-teh boste lahko obujali spo-
mine, ugotavljali, kaj se je, ali pa ni, v La-
škem od takrat spremenilo in se zabavali 
ob zanimivem načinu pisanja.

Tomaž Majcen

Polona Petek v razstavišču 
Kulturnega centra Laško

Zadnje dni letošnjega in prve priho-
dnjega leta bodo likovno sceno v Laškem 
zaznamovala dela umetnice, ki v razsta-
viščne prostore Kulturnega centra prina-
šajo nežne linije vodne pokrajine. O njej 
je likovni kritik Mario Berdič zapisal:

»Akademska slikarka Polona Petek 
posveča svoj novejši likovni opus upoda-
bljanju dogodkov iz vsakdanjega življe-
nja, v smislu sodobnega figuralnega ža-
nra, po eni strani, po drugi pa krajinam 
in redkeje mestnim vedutam, slogovno 
navezujoč na neo- in postimpresionistič-
na izročila, kar je na domači likovni sce-

ni sicer dokajšnja redkost. Ob tem upo-
rablja lastne fotografske predloge, ki jih 
likovno reinterpretira s pomočjo slikovi-
to učinkujočega, prelivajočega se lisaste-
ga tkanja, kjer zaznamo barvno struktu-
ro še pred oblikami. Praviloma slika na 
hrbtno stran grundiranega platna ali na 
večje papirne nosilce, kamor sprva s črno 
konturo pastela ali oglja zariše kompo-
zicijsko mrežo in obrise osnovnih likov, 
na tako osnovo pa nanaša oljno barvo, 
vendar pogosto pušča posamezne parti-
je slikovne površine nedokončane, tako 
da lahko ob blizu opazujemo dihotomijo 
med risarskim in slikovitim pristopom, 
med tem ko so celostne podobe, posre-
dujoč vtis zabrisanosti oziroma prema-
knjenega fokusa, namenjene predvsem 
gledanju od daleč. 

Tokratna razstava sestoji skoraj iz-
ključno iz vodnih pokrajin, ki umetnici 
omogočajo upodabljanje odsevanja na 
vodnih površinah, vendar ji ne gre to-
liko za natančno odslikavanje zrcalje-
nja, marveč gre dejansko za variacije na 
osnovno temo, pri čemer ustvarja likov-
na celota sinestetični vtis neskončnih vi-
bracij, kot bi dejansko šlo za zvočno od-
zvanjanje stvarstva.«
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Pohod po nekdanjih trških meja 
Laškega – PO LAŠKIH POTEH 2016

Za nami je še zadnji pohod v sklopu 
akcije PO LAŠKIH POTEH v letošnjem 
letu. Kljub negotovi vremenski napovedi 
se je na pot podalo več kot 300 pohodni-
kov. Pomerili smo trške meje in ugotovi-
li, da še veljajo ... Tako kot dobra volja, 
prijeten klepet v dobri družbi in lahkoten 
korak na tematski poti v spomin na lep 
običaj iz preteklosti. Tudi jesensko vre-
me nam je bilo naklonjeno. Krajani vasi 
Trojno so se še enkrat več izkazali v go-
stoljubnosti in vsaj po moje smo v Go-
stišču Čater jedli najboljši golaž do sedaj. 

V sklopu akcije PO LAŠKIH POTEH 
smo dobili šest novih »zlatih pohodni-
kov«, ki so se vpisali v častno knjigo. 
Novi zlati pohodniki so: Ivan Gunzek, 
Nada Knez, Anica Kramer, Franc Pod-
koritnik, Mija in Juš Pešec. Lani smo 
dobili za sedaj najstarejšega zlatega po-
hodnika, letos pa najmlajša pohodnika. 
Vsem iskrene čestitke! 

Skupaj smo v letu 2016 izpeljali pet 
pohodov in še dodatna dva, s katerima 
ste pohodniki lahko pridobili en ali dva 
manjkajoča žiga. Vseh pohodov se je 
skupaj udeležilo blizu 2000 pohodnikov. 

Veliko vas je bilo takih, ki ste v zbirnem 
kartončku zbrali vseh pet žigov.

Hvala vsem, ki so kakorkoli sodelova-
li in pripomogli pri izvedbi in promoci-
ji akcije pohodov po urejenih tematskih 
pohodnih poteh na območju občine La-
ško (med drugimi Občini Laško, vsem 
organizatorjem pohodov, KS Laško za 
finančno pomoč in ostalim KS, lastni-

kom zemljišč, po katerih so speljane poti, 
vsem društvom, vsem krajanom naselij 
in posameznikom, ki so nas na poti pri-
jazno pogostili z različnimi dobrotami, 
še posebej krajanom naselij Trojno, Širje, 
Jurklošter, Strmca, Šmihel in Kuretno ..., 
posameznikom Branku Pušniku, Vladu 
Marotu, Francu Lesičarju, Janku Cesarju, 
Tonetu Šterbanu, družini Bevc, družini 
Sikovšek, družini Aškerc ..., vsem spon-
zorjem, še posebej: Komunali Laško, 
Thermani Laško, Pivovarni Laško ..., OŠ 
Laško (ga. Mariji Čibej ...), OŠ Rimske 
Toplice (ga. Mileni Suhodolčan), Nadžu-
pniji Laško in nadžupniku g. Roku Metli-
čarju ter ključarjem, Laški pihalni godbi 
in Pihalni godbi Vrh nad Laškim, vsem 
sodelujočim gostinskim ponudnikom - 
Gradu Pavus, Gostišču Čater, AquaRomi 
Rimske Toplice ...), ter vsem ostalim. Če 
sem koga pozabil, nisem namerno in se 
iskreno opravičujem.

Za vas se bomo trudili tudi v nasle-
dnjem letu, zato vas že danes lepo va-
bimo na pohode PO LAŠKIH POTEH 
2017 – že danes si na koledarju označite 
22. april 2017, ko se bomo v sklopu ak-
cije podali na prvi pohod v letu, to je Po-
hod na Hum.

Dean Muhovec

Mija Pešec, najmlajša Zlata pohodnica Po laških po-
teh 2016
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Knjižnica Laško v letu 2016

Dogajanje v Knjižnici Laško je bilo 
tudi letos pestro, razgibano in boga-
to. Za to številko biltena smo pripravili 
manj prispevkov, saj smo želeli ob kon-
cu leta (nekatere) naše dejavnosti pov-
zeti z zgornjimi fotografijami in slede-
čimi besednimi utrinki.

Univerza za tretje življenjsko obdobje; 
Poletni bralci – drugič; ustvarjalci, ki so 
obiskali naše mlajše bralce: Boštjan Go-
renc – Pižama, Andrej Rozman –Roza, 
Melita Osojnik; bogato sodelovanje s 
šolo; delavnica Osebni dnevnik; ime-
nitni literarni gostje: Andrej Capuder, 
Josip Osti, Andrej E. Skubic, Saša Pav-
ček; koncert Ditke; 3.800 aktivnih čla-
nov, več kot 150.000 enot izposojene-
ga gradiva, 330 prireditev … (podatki 
za Občino Laško); domoznanski krožek; 
pravljične in bibliopedagoške ure; raz-
stave; domoznanska zbirka; elektronski 
viri; Knjižnični nahrbtniki; informacij-
sko opismenjevanje; plesne pravljice; Noč 
branja – 3-krat; digitalna demenca; stro-
kovna, domoznanska in potopisna preda-
vanja, Megakviz … in še in še …

Upamo, da je bilo leto, ki se poslav-
lja, tudi za vas polno nepozabnih doži-

vetij in prijaznosti. Leto 2017 pa naj bo 
spleteno iz prijetnih srečanj, lepih tre-
nutkov in dogodkov, ki bodo v vas ostali 
kot najžlahtnejši spomini. 

Predpraznični čas je kot nalašč za to, 
da nas obiščete v knjižnici, malce pok-
lepetate z nami in izberete knjige, ki 
jih potrebujete ali pa one potrebujejo 
vas. Naj bo obisk knjižnice vaš korak k 
umirjanju in ustvarjanju prazničnega 
vzdušja …

Vaši knjižničarji

Večer našega domoznanstva

V sklopu prireditev ob občinskem pra-
zniku smo v novembru celovito predsta-
vili domoznansko dejavnost Knjižnice 
Laško. Domoznanstvo je ena temeljnih 
nalog splošne knjižnice, ki omogoča 
poglobljeno poznavanje domače zgodo-
vine, značilnosti domačih krajev, življe-
nja in dela ljudi, ki so tu delovali oz. de-
lujejo, ljudi, ki so se v naših kraji rodili 
in postali znani v širšem okolju ipd. Na 
domoznanskem področju je knjižnica že 
dolgo zelo aktivna ter prepoznavna v lo-
kalnem okolju in tudi širše.

Na že omenjenem dogodku sem 
osebno spregovoril o organiziranosti 
domoznanstva splošnih knjižnic. Met-
ka Kovačič je predstavila razvoj in do-
sežke domoznanske dejavnosti Knjižni-
ce Laško od začetkov rednega dela na 
tem področju l. 1990 pa do sedaj. Za-
radi pomanjkanja temeljne literature o 
našem območju je bilo domoznanstvo 
knjižnice usmerjeno predvsem v zbira-
nje in izdajanje tovrstne literature (Zna-
ni Laščani, Laški zbornik 2002 in 2007, 
800 let Jurkloštra idr.), kar je bilo izred-
no zahtevno delo, ki vedno bolj pridobi-
va na svojem pomenu. Poleg tega je bilo 
veliko truda vloženega v načrtno pred-
stavljanje našega območja s številnimi 
temeljnimi domoznanskimi predavanji 
in v strokovno obdelavo domoznanske-
ga gradiva. Imeli smo srečo, da – kot so 
bili v preteklosti I. Orožen, A. Stegen-
šek, K. Valentinič in še kdo – smo tudi 
v sodobnosti imeli široko razgledane 
ljudi, izobražene na zgodovinskem, ar-
heološkem in kulturološkem področju, 
kot npr. M. Rybář in T. Knez ter še de-
lujoča dddr. J. Maček in dr. T. Korošec. 
Ti so bili s svojim domoznanskim delo-
vanjem sposobni prenašati in prevajati 
zgodovinska dela predhodnikov pa tudi 
raziskovati in pisati nove prispevke. Po-
membni pa so bili tudi posamezniki, ki 
so skrbno zapisovali, kar bi utegnilo za-
nimati zanamce (E. Jelovšek, J. Krašo-
vec). Nenazadnje, pa gre tudi za zaslugo 
knjižnice, ki je spodbujala, organizirala 
in skrbela, da je delo omenjenih dajalo 
konkretne rezultate. 

V nadaljevanju večera je kolega Sreč-
ko Maček iz celjske knjižnice spregovo-
ril o domoznanstvu v e-okolju in vlogi 
Osrednje knjižnice Celje pri domoznan-
ski dejavnosti v regiji. Ob koncu smo 
predstavili še načrte in usmeritve za 
naprej. Nadaljevati želimo sodelovanje z 
avtorji in zbiratelji domoznanskega gra-
diva ter še koga pridobiti. Še naprej se 
bomo posvečali digitalizaciji in drugim 
domoznanskim dejavnostim v e-okolju 
ter eventuelnemu publicističnemu delu. 
Okrepiti želimo delovanje Sveta za do-
moznanstvo pri knjižnici kot posveto-
valnega telesa, spodbujali in sodelovali 
bomo pri aktivnostih domoznanskega 
krožka v okviru UTŽO ter si prizadeva-
li za pridobitev konkretnih rezultatov za 
knjižnično domoznansko zbirko.

Ta večer je pomenil novo obliko sku-
pnega razmišljanja ustvarjajočih in 
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uporabnikov našega domoznanstva. Zbiranje, prezentacija in 
promocija domoznanskega gradiva namreč ni odvisna samo 
od knjižnice, pač pa tudi od kraja in uporabnikov kot soobli-
kovalcev te dejavnosti. 

Na presenetljivo lepo obiskani prireditvi nas je s svojim 
obiskom počastila Milena Bon iz Centra za razvoj knjižnic v 
Narodni in univerzitetni knjižnici, ki je v svojem govoru po-
hvalila ne samo domoznansko, ampak celotno dejavnost naše 
knjižnice. Ta od nekdaj izkazuje nadpovprečno pripadnost kra-
ju, ljudem in območju, na katerem deluje. Izpostavila je še, da 
je domoznanstvo namenjeno vsem in pozvala prisotne k sode-
lovanju pri njegovem razvoju. Zaključila pa je z željo in apelom, 
da lokalna skupnost za normalen razvoj domoznanstva in knji-
žnične dejavnosti na sploh prisluhne potrebam po širitvi oz. po-
večanih prostorih knjižnice. »Investiranje v splošno knjižnico je 
namreč investiranje v ljudi.«

Matej Jazbinšek

Tudi druženja z mladimi so obarvala knjižnično jesen

Z oktobrom se prične noč vztrajno daljšati in popoldnevi 
se kmalu prevesijo v večer. Tako so nas v okviru Noči branja 
obiskali učenci OŠ Primoža Trubarja Laško. Vrata smo v po-
znih večernih urah odprli skoraj petdesetim vedoželjnim, igri-
vim in nad branjem knjig navdušenim učencem, ki so del noči 
preživeli z nami. V goste smo povabili Jožeta Senico, ki nas 
je navdušil s predstavitvijo dela meteorologa in nam razkril, 
kako je opravljati poklic na najvišje ležečem delovnem mestu 
v Sloveniji. Nato so učenci prebirali poezijo, in to poskušali 
tudi z znanimi popularnimi pesmimi, kar nas je vse nasmejalo 
do solz . Posebna gostja večera je bila izvrstna Špela Med-
ved, s katero smo se razgibali in ustvarili nepozabne pravljične 
pantomime. 

Z nočjo,  pravzaprav z zvezdami, pa je bilo povezano še eno 
sodelovanje z mladimi. Gostili smo mlade literarne ustvarjal-
ke OŠ Primoža Trubarja Laško in POŠ Debro, ki so nam prip-

ravile recital Vsaka zvezda skriva svojo zgodbo. Bilo je pravljič-
no, osrednje zvezde večera pa so bile: Nika Brečko, Barbara 
Grešak, Larisa Kolarec, Zarja Nemec, Ana Šmerc, Tina Vori-
na, Eva Vujasinovič, Lara Zalokar in Katja Pajk. Na pot iz ga-
laksije so jih odlično pripravile mentorice Dragica Brinovec, 
Tanja Drolec in Lidija Toplišek. Zvezdice so presenetile tudi z 
uglasbitvijo nekaterih svojih pesmi, pri čemer jim je pomaga-
lo nekaj deklet iz MPZ Trubadurji in mentorica Mateja Škorja. 
Ponosni smo, da smo z ‚‘zvezdnimi utrinki‘‘ pričarali delček 
pričakovanj in prazničnosti, ki jo prinaša mesec december. 
Naj se ti lepi trenutki, ki smo jih doživeli z mladimi, ohranijo 
v srcih skozi vse leto, ki prihaja!

Jerica Horjak

Pravljične delavnice v Knjižnici Zidani Most

Na četrtek med krompirjevimi počitnicami je KUD Svobo-
da Zidani Most organiziral ustvarjalne delavnice za otroke. S 
pravljico se je pridružila tudi knjižnica, izposojevališče Zidani 
Most. Prisluhnili smo Palačinkarni Urše Krempl, ki prijazno 
sporoča, da ščepec truda in kanček poguma izpolnjujeta sanje. 
Tudi mi smo bili pogumni pri našem ustvarjanju. Pobarvali 
smo vsak svojo jabolko, poskusili jabolka, sok, krhlje in seveda 
palačinke z jabolčno marmelado. Delavnice v različnih skupi-
nah se je udeležilo več kot 30 otrok različne starosti. Otroci 
so uživali ob ustvarjanju in dodobra spoznali našo knjižnico, 
tudi tisti, ki niso pogosti obiskovalci.

Z veseljem vas vse krajane pričakujem ob torkih med 17. in 
19. uro.

Anita Jazbec

V Laškem in Rimskih Topli-
cah smo v sodelovanju s Horti-
kulturnim društvom izdelovali 
adventne venčke, ki v praznič-
nem času krasijo oba kraja.

Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje v Muzeju krščanstva na Slovenskem 
v Stični. V jesenskem času smo že bili na strokovnih ekskurzijah v Šmarju pri Je-
lšah, kjer so nas navdušili Muzej baroka, kalvarija in cerkev sv. Roka ter odlično 
vodenje našega gostitelja g. Jožeta Čakša, ter na gradu Bogenšperk in v Stični, 
od koder nas je poln avtobus udeležencev odnesel z veliko vedenja o Valvasorju 
ter zgodovini cistercijanskega samostana in krščanstva pri nas na sploh. Ekskur-
zije, pri katerih je v ospredju izobraževalno-kulturni namen in seveda prijetno 
druženje, so vedno bolj obiskane in lepo sprejete pri članih UTŽO in tudi širše.
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ZGODBE IZ 
DOMOZNANSKE KAMRE
Z Možnarjem po Laškem in  
okolici … (7)

KULTURNO DRUŠTVO PREŽIHOV VO-
RANC JURKLOŠTER
Kulturno društvo Prežihov Voranc 

Jurklošter je bilo uradno registrirano 10. 
novembra 1960 in od takrat naprej delu-
je neprekinjeno. Njegovi začetki segajo 
vsaj še nekaj desetletij nazaj. Po nekate-
rih virih je bilo kulturno življenje v Jur-
kloštru prisotno že v obdobju med obe-
ma vojnama. Znano je, da je med drugo 
svetovno vojno pri njih deloval pevski 
zbor pod vodstvom Radovana Gobca. 
Društvo povezuje ljubiteljske kulturnike 
na področju Krajevne skupnosti Jurklo-
šter. Enkrat so bolj dejavni pevci pevske-
ga zbora, drugič člani igralske zasedbe, 
danes pa poleg obeh sekcij v društvu de-
lujeta še etno skupina in skupina pevcev 
ljudskih pesmi. Pri ustvarjanju pomaga-
jo otroški folklorni skupini, prebujajo pa 
se tudi ljubiteljski literati. Društvo je po 
pisatelju Prežihovem Vorancu povsem 
naključno poimenovala Ilica Jančič po 
vajah gledališke skupine, ker je želela, da 
ima društvo tudi ime.

Sicer pa društvo aktivno sodeluje z 
Etno odborom Jureta Krašovca Možnar 
od njegovega nastanka pred več kot tri-
desetimi leti, kar je tudi razumljivo, saj so 

njihovi pevci že vrsto let pred njegovim 
delovanjem v Jurkloštru in okolici vsa-
ko leto pripravili Florjevanje na predve-
čer godu sv. Florjana 3. maja  in to lepo 
navado ohranili vse do današnjih dni. 
Na omenjeni večer ena ali celo dve sku-
pini pevcev obišče krajane na domu, da 
jim zapojejo Florjanovo pesem, ki ima 
simbolni pomen in zanj prejmejo darove 
- špeh in jajca. Nekaj let nazaj so se po-
vezali s tamkajšnjimi gasilci, ki pripravijo 
Florjanovo mašo, da po njej vse prisotne 
pogostijo s Florjanovimi dobrotami. Po 
2. svetovni vojni je bil v Jurkloštru tudi 
običaj pokopa pusta na pepelnično sredo, 
ki pa je v devetdesetih letih zamrl. Zadnja 
leta so ga člani etno skupine znova oživili. 
Iz pozabe poskušajo iztrgati tudi opravilo 
in šege ob kožuhanju. Približati ga želijo 
predvsem mladim, ki tega opravila sploh 
ne poznajo več in ga na ta način ohraniti 
za bodoče rodove. Za ohranjanje ljudske 
pesmi, zlasti pa otroških iger in plesov,  
skrbi otroška folklorna skupina, ki bo-
gati njihov program, pogosto z na novo 
odkritim materialom, s čimer se večkrat 
predstavijo v kraju in izven njega. Člani 
etno skupine preko predstavnika sodelu-
jejo z zvezo Možnar in Etno odborom Ju-
reta Krašovca ter se dejavno vključujejo 
v njihove projekte. Zlasti v prikaze Lepo 
je res na deželi, Poulično dogajanje in v 
etnografski del parade Pivo in cvetje. Nji-
hovo sodelovanje je nepogrešljivo tudi na 
vsakoletnem občinskem prikazu starih 
ljudskih šeg in delovnih opravil. Vredno 
in potrebno je omeniti, da so bili kar ne-
kajkrat v bogatem obdobju dela Etno od-
bora odlični gostitelji prikaza starih ljud-
skih šeg in delovnih opravil občine Laško 
skupaj s Krajevno skupnostjo Jurklošter. 

ALBUM LAŠKEGA
Milko Jerše, avstro-ogrski vojak 
(1916)

Milko Jerše (+1949)1 se je kot avstro-
-ogrski vojak boril na »ruski« fronti 
v Galiciji. Spomladi leta 1916 je prišel 
na dopust in se ob tem za spomin foto-
grafiral 13. marca 1916 v fotografskem 
ateljeju W. Fodermayer v Žalcu. Po do-
pustu se je vrnil na fronto in sredi po-
letja navedenega leta časopis Učiteljski 
tovariš poroča: »V rusko ujetništvo je 
prišel ob vročem boju pri Koiomeji dne 
6. t. m, neranjen kadetni aspirant Milko 
Jerše, učitelj v Hrastniku.«2 O spominih 

1 Učitelj v Laškem (1922-1946). Pred tem v Ormožu 
in Hrastniku, od koder je bil vpoklican na fronto. 

2 Učitelj v Laškem (1922-1946). Pred tem v Ormožu 
in Hrastniku, od koder je bil vpoklican na fronto. 

na rusko ujetništvo je na občnem zbo-
ru Učiteljskega društva za laški okraj 5. 
marca 1922 imel predavanje z naslovom 
Bivanje v Sibiriji«.3 V Laškem je bil uči-
telj od 14. septembra 1922 do 30. avgu-
sta 19464 in ob zaključku učiteljske kari-
ere po drugi vojni dobro leto upravitelj 
laške šole.5

Prispeval: Bogdan Jerše

Rubriko pripravlja: Domoznanski odde-
lek Osrednje knjižnice Celje, 
info: 03 426 17 36 (Srečko Maček).

Vir: www.kamra.si, Album Slovenije – 
osebni spomini 20. st.

3 Učitelj v Laškem (1922-1946). Pred tem v Ormožu 
in Hrastniku, od koder je bil vpoklican na fronto. 

4 Učitelj v Laškem (1922-1946). Pred tem v Ormožu 
in Hrastniku, od koder je bil vpoklican na fronto. 

5 Učitelj v Laškem (1922-1946). Pred tem v Ormožu 
in Hrastniku, od koder je bil vpoklican na fronto. 

Nošenje gnoja na letnem prikazu v  Sedražu, 30. av-
gust 1992

Jurkloštrski pevci ljudskih pesmi na srečanju v Trob-
nem Dolu, 2. september 2012.

Pred odhodom na praznično nedeljo na Šmohorju, 28. 
avgust 2011.

Mladi folklorniki iz Jurkloštra na reviji otroških fol-
klornih skupin v Kulturnem centru Laško, 25. marec 
2014
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HVALNICA DELU PRED OBČINSTVOM

Niso tako pogoste priložnosti, da pride podpredsednik naj-
višje znanstvene ustanove, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti v Laško, premiera dokumentarca o rednem članu 
SAZU, kar dddr. Jože Maček je že dobri dve desetletji, pa že je 
takšna priložnost. 17. novembra se je namreč v Kulturnem cen-
tru Laško odvila premiera dokumentarca o tem velikem sokra-
janu, naslov filma pa je Hvalnica delu, Pot rastlinskega zdrav-
nika in zgodovinarja akademika Jožeta Mačka.

Podobno kot je izid knjige praznik za tistega (ali tiste), ki jo 
napiše(jo), je premiera filma praznik za ustvarjalce in vse, ki 
so pripomogli in sodelovali  pri tem, da je nastal. In premiera 

je običajno na moč slovesna. Tudi tokrat je bilo tako. Slovesen 
ton so ji dali nastopajoči – portretiranec in dobršen del njegove 
družine, pa podpredsednik SAZU dddr. Jože Krašovec, ki se je 
udeležil tega dogodka, še nekateri nastopajoči in župan, ki se je 
še enkrat lahko zahvalil portretirancu, ki toliko postori za svoj 
rojstni kraj, pa ustvarjalca filma in tisti, ki so omogočili, da je 
film nastal.  

V dneh okrog premiere se je velikokrat tudi javno postavilo 
vprašanje, kaj je sporočilo filma. Vsak dober izdelek ima več 
sporočil in vsak gledalec lahko najde svojega. Hvalnica delu je 
predvsem s filmsko govorico izražena pripoved o velikem člo-
veku, ki ni maral ne mikrofonov in ne kamer, zdaj pa je suvere-
no nastopal. Je pripoved o delu, saj kdor veliko dela, nima časa 
za opravljanje, »špetire« in zamere. Delo ga očisti tega, da bi bil 
užaljen in zamerljiv. Delo zapolni čas in daje (četudi ne časti in 
nagrad) zadovoljstvo, ker je delo opravljeno. Film je tudi pri-
poved o učinkovitih vzgojnih prijemih, kakršnih so bili deležni 
trije Mačkovi otroci, ko so na tridesetih stopinjah sredi vročega 
poletja morali od jutra do večera obirati ribez in kolikor se jim 
je takrat to upiralo, se jim zdaj zdi preizkušnja, ki bi jo moral 
doživeti vsak. In tudi, da svet ni grozen in če se potrudimo, nam 
vsaka stvar, ki se je lotimo, uspe. 

Res hvala iz srca vsem, ki ste pomagali, da je izdelek nastal in 
tudi tistim, ki ste si ga prišli ogledat na premiero. Zdaj je že za-
živel svoje  filmsko življenje in videli bomo, kam vse ga bo zane-
slo. Pa bodite še »prošeni«, saj bo še priložnosti …

Boža Herek, TV Krpan

RAZSTAVA SPOMINSKIH KNJIG V 
KNJIŽNICI VELENJE

Spominske knjige nosijo posebno nostalgijo in vonj po sta-
rih časih in po ljudeh, ki so nam v določenem obdobju veli-
ko pomenili. Včasih so spominske knjige pomenile veliko, saj 
so omogočile pisno in umetniško izražanje, pa tudi povezanost 
med ljudmi. 

V Knjižnici Velenje je 16. 11. potekala otvoritev razstave spo-
minskih knjig. Vseh razstavljenih je v vitrinah kar 103. Najsta-
rejša je iz leta 1885, še nekaj jih je iz 19. stoletja, večina pa iz 20. 
stoletja. Nekaj zapisov je celo po letu 2000. Med vsemi knjigami 
je moč opaziti tudi 3 knjige slikarja Mihe Maleša, njegove žene 
Olge Čibej, njene sestre Anice Čibej in navsezadnje tudi hčerke 
slikarja, Travice Maleš Grešak. 

Razstava bo odprta vse do 20. 12. 2016. Vljudno vabljeni v 
Knjižnico Velenje k ogledu! Pogovarjali smo se z organizatorico 
razstave, gospo Stanko Ledinek.

Kako ste prišli na idejo, da bi razstavili stare spominske knji-
ge?

Včasih smo bili s spominskimi knjigami zelo povezani, matu-
ranti smo si kupovali iste knjige in si pisali v spomin … Potem 
pa je to z leti padlo v pozabo. Nekoč pa sem po daljšem času na-
pisala prijatelju nekaj v spominsko knjigo in dobila sem navdih 
za razstavo. 

Danes spominske knjige skorajda ne poznamo več. Kakšno 
vlogo je odigrala spominska knjiga v času vašega otroštva?  

Lahko rečem, da je bila t.i. povezovalen element med vrstni-
ki. Če jo je nekdo dobil, potem jo je hitro še kupil drug, in na 
koncu smo jih imeli vsi. Lahko rečem, da je odigrala kar po-

membno vlogo, saj smo se z njimi povezali, si knjige izmenjevali 
in si zaželeli lepe misli, ki smo jih zapisali v knjigo. 

Na razstavi si lahko ogledamo spominske knjige iz različnih 
obdobij vseh generacij. Lahko najdemo med njimi tudi zapiske 
ljudi, ki so danes znani pisatelji ali ilustratorji?

Da. Opazimo lahko vtise Boža Kosa, Smiljana Rozmana, Da-
neta Zajca, Marinška, Jelke Reichmann …

Se vam je kakšen rek, ki je bil včasih zelo popularen, še pose-
bej vtisnil v spomin?

Kar nekaj rekov je, ki smo jih radi pisali drugim v spominske 
knjige, npr.: »Učiti se je prvo, živeti šele drugo«, »Vse se giblje 
in spreminja, čas mladosti v dalj izginja, vse veselje šolskih dni v 
srcu mnogo let živi«, »Moj nasvet  za življenje: Varuj in izogibaj 
se hudobnih ljudi!« … 

Nataša Grešak
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PREDSTAVITEV KNJIGE 
LISTI IZ DNEVNIKA 

V sodelovanju s 
Knjižnico Radeče in 
bivšimi železničarji iz 
Zidanega Mosta je bila 
12. 10. predstavitev 
knjige Jožefa Slokar-
ja, Listi iz dnevnika. 
Vsebina knjige se do-
takne tudi dela pol-

pretekle zgodovine na železnici, saj je bil 
avtor knjige v letih 1974 – 1989 predsed-
nik Poslovodnega odbora Železniškega 
gospodarstva v Ljubljani. Takratni zapos-
leni v TOZD za promet Zidani Most smo 

imeli pomembno vlogo, predvsem v času 
od 1989 do osamosvojitve Slovenije. Na 

predstavitvi v knjižnici se je zbralo veliko 
železničarjev, ki so takrat neposredno so-
delovali pri izvajanju nalog, ki so bile vo-
dene iz poslovodstva ŽG. Tudi v knjigi je 
to omenjeno kot pomembno obdobje tis-
tega časa. 

Knjiga je vredna branja, saj je avtor 
kritični opazovalec dogajanj v družbi. 
Zadnji del knjige pa ima značaj prave 
kriminalke, saj sledimo dogajanju v Beo-
gradu v času zadnje jugoslovanske vlade, 
kjer je bil avtor knjige prometni minister.

Kot pobudnik predstavitve se v imenu 
avtorja knjige Jožeta Slokarja in mode-
ratorja Francija Pintarja iskreno zahva-
ljujem Knjižnici Laško in Radeče, da je 
bila omogočena predstavitev knjige.

Marjan Kozmus

Marjan Kozmus - pobudnik predstavitve, Jože Slokar 
- avtor knjige, Franci Pinter (sodelavec avtorja) - mo-
derator na predstavitvi

SAMOTNA DIVJA ROŽA

Zavod Odon, Krajevna skupnost Jurklošter in knjižnica Jur-
klošter vedo, da če združijo moči pisatelj in pesnik Ivan Sivec, 
pisatelj in zgodovinar doktor pater Karel Gržan in slikar Joža 
Barachini, lahko pričakujemo le najboljše. Gospod Sivec je pre-
pričan, da o Celjskih knezih ne vemo dovolj oziroma smo na-
nje premalo ponosni, zato je ob pomoči prijateljev strokovnja-
kov in umetnikov spisal pet knjig zgodovine Celjskih grofov in 
knezov. Četrta izmed njih je Samotna divja roža, ki govori o 
ubogem Mihaelu Turnškem ter o usodni ljubezni med Frideri-
kom II. Celjskim in Veroniko Deseniško. Ker se je ta ljubezen, 
ovita v tančico skrivnosti, dogajala ravno za zidovi Jurkloštra, 
smo v soboto, 15. oktobra, organizirali predstavitev knjige Sa-
motna divja roža, gospod Sivec pa nam je na kratko predsta-
vil tudi zgodovino Celjskih, ki jo opisuje v preostalih knjigah. 
Družbo sta mu delala pater Gržan, ki je prvi začel raziskovati 
povezavo gospodov Celjskih ter Friderika in Veronike z Jurklo-
štrom. Knjigi, za katero pravi, da vrednoti dragoceno dediščino 
naše dežele, je dodal spremno besedo. Spretni prsti umetnika iz 

Radeč Jožeta Barachinija pa so narisali vse portrete Celjskih, ki 
krasijo naslovne strani Sivčevih knjig. Slike je prinesel na ogled. 
Kratke odlomke iz knjige nam je prebral menih, kateremu je 
veliko usodnih podrobnosti ljubezni zaupal njegov oče Mihael. 
Program so glasbeno popestrili Fantje z vseh hribov in citrarka 
Monika Stefanciosa. Prijeten večer smo zaključili ob klepetu in 
druženju, ob dobri hrani in Čaju ljubezni, ki ga je pripravila Mi-
lena Kozmus.

Nina Palčnik

MOŽNARJEVO LETO 

Člani Zveze kulturnih društev občine 
Laško Možnar in Etno odbor Jureta Kra-
šovca pri tej zvezi že kar nekaj časa no-
simo domače ime – »Možnarji«. Seveda 
nas veseli, ko kdo pokliče in vpraša, če 
bomo Možnarji kaj pripravili ... Pome-
ni, da smo se udomačili in da smo spre-
jeti. V letu 2016 smo obeležili dva jubi-
leja: 10. Pohod po Anzekovih poteh in 
20. Martinovo v Laškem. Veseli nas, da 
sta bili  obe prireditvi dobro sprejeti in 
obiskani. Obema jubilejema smo posve-
tili tudi etno prireditve na Pivo in cvetju 
– godčevske šege in šege ob Martinovem. 
Z učenci osnovne šole smo pripravili 27. 
Jurjevanje po ulicah Laškega, družili smo 
se ob košnji na star način pod Laškim 

gradom.  Še v letošnjem letu vam bomo 
pripravili 18. Žegnanje konj v Laškem, 
gotovo pa se bomo srečali še na kakšni 
prireditvi. Še tesneje sodelujemo - tudi z 
drugimi društvi in skupinami, zato se že-
limo zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli pri oblikovanju in izvedbi vseh 
naših prireditev. Hvala! 

Zveza Možnar in Etno odbor Jureta 
Krašovca vam voščimo vesele praznike ter 
srečno in zdravo novo leto 2017! 

Naj bo to najlepše leto, z veliko sonca, z 
mnogo sreče, 
naj z uspehi bo prežeto, naj pride v miru in 
v miru se izteče.

(staro ljudsko voščilo)

Urška Knez,
Etno odbor Jureta Krašovca  

pri Zvezi Možnar
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DVAJSET LET MARTINOVEGA V 
LAŠKEM

Pisalo se je leto 1996, ko se je v Laškem obudilo martinovo. 
Organizacijski odbor (Turistično društvo Laško, Etno odbor Ju-
reta Krašovca pri Zvezi Možnar, Nadžupnijski urad sv. Martina, 
Knjižnica Laško in Muzej Laško, kasneje sta se organizaciji pri-
družila še STIK Laško in območna izpostava JSKD) je marti-
novemu dal pridih praznika, ki še danes temelji na sodelovanju 
različnih deležnikov in črpa zamisli iz naše dediščine ter ohra-
nja spoštovanje in tradicijo s predavanji, igro, pesmijo, plesom 
… 

A na začetku ni bilo lahko, da so organizatorji prepričali 
tudi vse tiste, ki so dvomili v martinovo v Laškem, pravi Vlado 
Marot, eden izmed pobudnikov praznovanja in častni predse-
dnik Zveze Možnar. Ko so pred dvajsetimi leti postavljali te-
melje martinovemu, dodaja, so skupaj z Juretom Krašovcem 
poiskali tehtne razloge za njegovo obuditev. In našli so jih kar 
nekaj … Ne le, da je sv. Martin že od davnine zavetnik Laškega 
in patron ene najstarejših prafar pri nas, ampak je Laško imelo 
v trških privilegijih leta 1227 na dan svetega Martina zapisano 
pravico do tržnega dne. Prav tako so se Laščani pred leti lahko 
ponašali z bogatim vinorodnim področjem – podatek iz leta 
1567 kaže, da je bilo v laškem gospostvu kar 1344 manjših vi-
nogradnikov. 

Organizatorji so tako prireditvi dali dobre in trde temelje, 
kar dokazuje vsakoletni obisk martinovega, ki so ga domačini, 
kljub večji pivovarski tradiciji v kraju, dobro sprejeli. »Kon-
cept je skozi leta ostal isti. Potrudili smo se, vsak po svojih mo-
čeh, da je Knjižnica Laško vsako leto privabila kakšnega zani-
mivega predavatelja, da je cerkev na praznično nedeljo povabila 
kakšnega zanimivega cerkvenega dostojanstvenika in da smo v 
kulturnem centru, poleg domačih pevcev in godcev, gostili tudi 
imenitne goste. V tem obdobju se je zapelo veliko pesmi, tudi ta-
kšnih, ki so redko slišane, ali takih, ki smo jih lahko prvič slišali 
na takšni prireditvi,« pojasnjuje Vlado Marot in dodaja, da so 
v goste radi povabili tudi posameznike in društva iz martino-
vih far.

Jubilejno martinovo v Laškem

Tudi letos se je tridnevno jubilejno martinovo začelo s preda-
vanjem v Knjižnici Laško. Dr. Damjan Ovsec, ki preučuje pra-
znovanja in praznike ter s tem povezane šege in navade, je pred-
stavil izvor praznika in običaje, ki jih gojimo na Slovenskem, 
spregovoril pa je tudi o kulinaričnih dobrotah, pri čemer je opi-
sal simboliko tradicionalne martinove gosi. Opisal je še mite in 
legende, povezane s svetim Martinom in praznikom, ki mu po-
nekod pravijo tudi šmarčika ali jesenski pust.

Sobotno dogajanje se je pričelo popoldan s srečanjem zakon-
cev v cerkvi sv. Martina, ki je namenjen zakoncem jubilantom, 
ki obhajajo obletnice svojega zakonskega življenja. Praznovanje 
se je v večernih urah nadaljevalo v kulturnem centru, kjer so 
odzvanjale pesmi o trti in vinu, napitnice in zdravičke, pa tudi 
plesni čevlji so poplesavali na odru. Lokalnim kulturnim dru-
štvom so se pridružili še člani Folklornega društva Prekmurje 
Lendava, ki so bo koncu prireditve prikazali njihov običaj bla-
goslova vina. 

Ob tej priložnosti je Etno odbor Jureta Krašovca pri Zvezi 
Možnar posameznikom in društvom, ki s vključeni v zvezo, za 
udeležbo na letošnjem 32. Prikazu šeg in običajev poklonil za-
hvalo v obliki 250 in 300 let starih strešnikov s cerkve sv. Križa 
na Svetini, ki so jih poslikali člani Likovnega društva Laško.

Praznovanje martinovega je v Laškem že od samega začet-
ka povezano tudi z nekdanjim župnikom in dekanom Jožetom 
Horvatom, ki je za martinovo vedno rad poklonil vino in to 
gesto še danes ohranja družina Horvat iz Male Polane – na ta 
način uresničujejo tudi Horvatovo naročilo, in sicer: »Za mar-
tinovo pa le poskrbite za Laško in Laščane.« Organizatorji so po-
zornosti vsako leto izredno veseli in se Horvatovim zahvaljujejo 
za vsakoletni dar, zato so bili še posebej veseli letošnje gostje 
Martinovega večera, Kristine Horvat, svakinje pokojnega žup- 
nika, ki je iz rok Vlada Marota prejela zahvalo za sodelovanje.

Nedeljska sveta maša in Martinov sejem

Martinova nedelja se je iz meglenega jutra, kot nalašč za pra-
znik, prevesila v sončno dopoldne. S pritrkavanjem sta Irena in 
Marko Zeme v nedeljo malo pred opoldnevom oznanila konec 
svete maše, zvoki Pihalne godbe Laško pa so naznanili začetek 
praznovanja. Zbrane na Aškerčevem trgu, kjer je potekal tudi 
tradicionalni Martinov sejem, sta pozdravila župan Franc Zdol-
šek in laški nadžupnik Rok Metličar. A ni pravega martinovega 
brez blagoslova vina, ki ga je letos opravil generalni vikar ma-
riborske škofije Janez Lesnika – slednji je pred tem že daroval 
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praznično mašo. Ob zaključku so člani Kulturnega društva Lipa 
Rečica, Ofirovci in koledniki s petjem in plesom prikazali, ka-
kšno je bilo praznovanje martinovega leta nazaj. 

Prireditelji se organizacije vsako leto lotevajo s skromnimi 
finančnimi sredstvi, pravi Marot, a so hkrati ponosni, da so 

ohranili svojstven pristop, ki so ga pohvalili tudi strokovnjaki 
s področja etnologije. To jim vliva veselje in zadovoljstvo, da z 
optimizmom gledajo v prihodnost.

Urška Knez, Nika Teraž
Foto: Jaka Teršek, Boris Vrabec

SPET JE LETO NA OKOLI

Tako smo Tanci naslovili svoj letošnji koncert, ki smo ga 
skupaj s svojimi prijatelji izvedli v novembru. Da je koncert 
tako odlično uspel, se moramo zahvaliti FD Šentjur, Ljudskim 
pevcem Šentlenartčanom ter KD Ofirovci in koledniki iz La-
škega.

Tanci pa smo najbolj veseli in ponosni, da imamo spet otro-
ško/mladinsko skupino, katere vodenje je ponovno prevzela 
naša nekdanja in dolgoletna članica in vaditeljica Brigita Kovač. 
Iz srca se ji zahvaljujemo.

In če povzamemo, kaj vse nam je vse zgodilo v tem letu, lahko 
izpostavimo, da smo Tanci spomladi nastopili na območni reviji 
folklornih skupin in zopet dosegli regijski nivo.

Nastopili smo tudi na prireditvah Lepo je res na deželi ter v 
sodelovanju s »šrangarji« iz Šentruperta izpeljali Ohcet po sta-
rih šegah v okviru Festivala Laško Pivo in Cvetje. Nastopili smo 
tudi na jubilejnem 20. Martinovem.

Oh, in ne smemo pozabiti na naše letošnje potepanje. Letos 
smo se namreč podali na mednarodni folklorni festival v Prago. 
Nazaj smo se vrnili polni novih vtisov in lepih spominov.

Pridružili smo se tudi projektu Laško, naše mesto, kjer smo 
med drugim sodelovali tudi pri čistilno olepševalni akciji ter 
mnogih zanimivih dogodkih.

Res, da se bliža konec leta, a Tanci še ne odhajamo na počit- 
nice. Z mislimi smo že pri decembrskih in januarskih nasto-
pih. Na štefanovo nas boste lahko videli na graščinskem dvo-
rišču, kjer bomo predstavili božične običaje. Januarja pa se 
bomo zavrteli skupaj z varovanci Doma starejših Laško, s ka-
terimi ob 15. obletnici doma pripravljamo venček slovenskih 
ljudskih pesmi in plesov. 

To bodi dovolj za letos. V teh prazničnih dneh naj vam božič-
ni čas prinese veliko veselja ter novo leto veliko sreče in zdravja!

Bogomila Košec-Kajtna 
Foto: Foto Fleš in Maja Ferme
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V letošnjem letu KD Anton Aškerc 
Rimske Toplice obeležuje visok jubilej. 
Že sedem desetletij v kraju s kulturnimi 
prireditvami ohranjajo spomin na Anto-
na Aškerca in njegova dela ter hkrati ne-
gujejo lepo slovensko besedo – s pesmijo, 
igro, poezijo in instrumentalno glasbo, 
ko melodija zamenja besede. 

Naših 70 let

Tudi zadnji četrtek v novembru je bil 
kulturno obarvan. Na literarnem veče-
ru so se v kratkih programih predstavi-
le vse sekcije kulturnega društva. Na hu-
domušni način sta Jelka Kapun in Avgust 
Aškerc pod okriljem gledališke sekcije 
krmarila med nastopajočimi, medtem 
ko je Matjaž Aškerc prevzel povezoval-
no vlogo. Najprej so s štirimi pesmimi 
dvorano napolnili glasovi Mešanega pev-

skega zbora, nato pa sta Valentina Pavlič 
in Kaja Gričar z Aškerčevo balado Anka 
predstavili še literarno sekcijo društva. 
Zvoki violine so odzvanjali v nadaljeva-

nju večera, ko je Marija Terezija Kolman 
s Fantazijo za violino obiskovalce pope-
ljala na glasbeno popotovanje, ki ga je s 
tremi pesmimi zaključila etno skupina 
Stari časi, ki pod okriljem društva deluje 
zadnjih pet let.

Med obiskovalci večera je bil tudi žu-
pan Franc Zdolšek, ki je ob koncu kul-
turnega programa predsednici društva 
Mileni Suhodolčan podelil bronasto ju-
bilejno listino Občine Laško in ob tem 
poudaril, da so društva tisti del ponudbe 
kraja, ki je ne moreš kupili in ki pride iz 
ljudi.

Z literarnim večerom v Rimskih ter-
mah so člani društva popestrili čas pred 
prazničnim decembrom in hkrati napo-
vedali osrednjo prireditev, ki bo v čast 
jubileju potekala v sredini decembra. V 
letu, ko društvo obeležuje 70 let, mineva 
tudi 160 let od rojstva Antona Aškerca. 
Ob tej priložnosti je društvo razpisalo li-
terarni natečaj, katerega nagrajenci bodo 
znani prav na osrednji prireditvi.

NT
Foto: Brigita Pavčnik

Z LITERARNIM VEČEROM V UVOD V 
PRAZNOVANJE 70-LETNICE KD ANTON AŠKERC 
RIMSKE TOPLICE

LETNI KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA LAŠKO

Letošnji koncert smo poimenovali »Martinov koncert« in 
smo ga izvedli 4. novembra. 

V goste smo povabili pevsko skupino »Prekmurci« iz Tiši-
ne, ki jo vodi dolgoletni zborovodja našega zbora Lojze Švec, in 
duet odličnih glasbenikov Petra Napreta na violini in Janje Brlec 
na citrah. Koncert je tudi tokrat povezovala Nina Pader Topole. 
Rdeča nit skozi celoten koncert so bile napitnice, saj je to čas, ko 
iz mošta nastane vino, ki ga takrat še posebej častimo. Tudi sce-
na, ki jo je naredila Nevenka Fantinato, je bila temu primerna.

Ob tej priložnosti smo se za dolgoletno sodelovanje v zboru 
zahvalili Jožetu Požaršku. Sredi lanskega leta je namreč zaključil 
svojo pevsko kariero, v kateri je deloval celih 51 let. Podelili smo 
mu listino častnega člana.

Po kritikah, ki smo jih bili deležni, je tudi letošnji koncert v 
celoti uspel, za kar gre zasluga vsem, ki smo pri izvedbi koncerta 
sodelovali in se vsem tudi iskreno zahvaljujem. 

Jože Rajh

ZELENI GOZD JE 
LOVČEV RAJ 

20. novembra smo člani Kulturnega 
društva Vrh nad Laškim, skupina Ljud-

ski pevci Šentlenartčani, pripravili že tre-
tji letni koncert – tokrat lovskih ljudskih 
pesmi z naslovom »Zeleni gozd je lovčev 
raj«. Idejo smo dobili, ko smo iskali prav 
lovske pesmi za sodelovanje pri progra-
mu po Hubertovi maši na sv. Trojici pri 
Jurkloštru meseca junija. Koncert je sve-
čano začela Vaška godba Vrh z Avseni-
kovo Lovsko koračnico, v goste so prišli 
Florjanovci iz Jurkloštra, z učenci OŠ Vrh 
nad Laškim, ki so pripravili igro Zrcal-
ce, smo tudi skupaj zapeli, zadnjo pesem 
pa je z nami zapela nepogrešljiva Terezija 
Zupanc. Na koncertu smo zapeli v novih 
»gvantih«. Čisto pravih, da se lahko kjer-

koli pojavimo v njih. Po starih fotografi-
jah in strokovnih predlogah jih je zašila 
Fanika Bačič. V letošnjem letu smo na-
stopali že 16 - v domu starejših na Polani, 
pa v Hiši generacij, na Slovenski noči v 
Novem gradu, na srečanju ljudskih pev-
cev in godcev, za Rdeči križ, na Pivo in 
cvetju, celo »kobilčvat‘« smo šli in s Tan-
ci smo vandrali po Pragi ... Veliko lepega 
smo doživeli v tem letu, zato vsem, ki ste 
nam ves ta čas pomagali in z nami sode-
lovali, iskreno izrekamo HVALA! 

Vsem skupaj želimo veselo, zdravo in 
uspešno novo leto 2017! 

Vaši Šentlenartčani
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NAŠIH DESET

»Če dolgo sekaš, mora past', čeprav je 
še tako mogočen hrast,« pravi ljudska mo-
drost.

Tudi člani Kulturnega društva Ofi-
rovci in koledniki Laško smo spoznali, 
da ta rek drži. Drugo leto februarja bomo 
namreč praznovali že deseto obletnico 
delovanja našega društva. 

Najprej smo pred desetimi leti usta-
novili pevsko društvo Veseli upokojenci. 
V začetku se nas je zbralo po številu kar 
za dobra dva ducata, a smo v naslednjih 
letih, tudi zaradi starosti posameznikov, 
doživeli osip. Najbolj vztrajni ostajamo.

Leta 2010 smo pričeli z obujanjem 
ljudskih običajev »ofiranja« in koledova-
nja ter prevzeli ime, pod katerim deluje-
mo še danes. 

Z zanosom smo obudili v življenje kar 
nekaj ljudskih običajev. Zavzeto se pri-
pravljamo na nastope pred publiko na 

vajah enkrat tedensko skozi vse leto. Lju-
dje so nas spoznali in začeli našo dejav-
nost tudi ceniti, tako da zadnja leta be-
ležimo okrog 50 nastopov na leto. Ker 
veliko prepevamo, naše petje postaja 
bolj usklajeno in kvaliteta našega petja 
je boljša. V ponos nam je, da smo letos 
sodelovali na območnem srečanju pev-
cev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
in se uspeli uvrstiti na regijsko raven. Naš 
član, ljudski godec na harmoniki Martin 
Selič pa je bil izbran tudi za nastop na dr-
žavni ravni na prireditvi ljudskih pevcev 
in godcev na gradu Bogenšperk.

Valentin Deželak, foto: Foto Fleš

Nihče nam ne more narediti vsega,
toda vsak lahko naredi nekaj.

Schwarz

Že tretje leto zapored je KUD Svoboda 
Zidani Most v času krompirjevih poči-
tnic organiziralo ustvarjalne delavnice za 
otroke. Vsako leto se trudimo, da bi bilo 
malo drugače in še bolj zanimivo.

Zbrali smo se v četrtek, 3. novembra. 
Vsak od otrok je prejel »znak«, da je ve-
del h kateri skupini pripada in z mladinci 
- animatorji so začeli ustvarjati.

V delavnicah smo izrezovali buče, se 
s plesom razgibali, izdelovali dekorativ-
ne netopirje, kozarce, broške iz plastič-
nih zamaškov in ustvarjali z modelirnimi 
baloni. Pod mentorstvom Marjana Gob-
ca smo iz odpadnega materiala izdelovali 
ptičje krmilnice. Veseli smo, da se je pro-
jektu s pravljico in ustvarjalno delavnico 
pridružila tudi Knjižnica Laško, izposo-
jevalna enota Zidani Most.

Dobra volja, žareče, iskrive otroške oči 
so nam potrdile, da so otroci uživali v 
ustvarjanju. Ob tej priložnosti bi se rada 

zahvalila vsem, ki so kakorkoli prispeva-
li k uspešnemu dnevu. Hvala tudi Juriju 
Šuhlu iz TV Laško, ki je vse skupaj tudi 
posnel. Vsem in vsakemu še enkrat iskre-
na hvala.

Janja Babič 

Člani Kulturnega društva Svoboda iz 
Zidanega Mosta in nekaj drugih ljubite-
ljev kulture smo se na oktobrsko soboto 
odpravili k sosedom, v zaledje Tržaškega 
zaliva.  Čeprav se je dopoldansko sonce 
zgolj nakazovalo, je bil dan več kot pri-
meren za sprehod po razgledni Rilkejevi 
poti od Sesljana do gradu Devin. Spelja-
na je nad strmimi apnenčastimi stenami 
po skalnem robu nad morjem, enkra-
tnem naravnem okolju deželnega rezer-
vata Devinske stene. Sprehajalni poti je 
dal ime avstrijski pesnik Rainer Maria 
Rilke, ki je na teh poteh iskal navdih za 
svoje elegije. Eni od njih smo tudi pri-
sluhnili:

JESENSKI DAN
Čas je, Gospod. Poletje bo zašlo.
Zagrni z dolgo senco sončne ure,
vetrove zakotali čez zemljo.

Ukaži, naj dorase zadnji sad;
nakloni še dva sončna, južna dneva,
da se dopolni vse, kar dozoreva,
in pade v težko vino zadnji slad.

Kdor nima hiše, več je ne zgradi.

Kdor je zdaj sam, še dolgo sam ostane,
nad pisma sklonjen, knjige neprebrane,
in ko v alejah listje porjavi,
bo šel nemirno tavat med platane. 

(Prevedel Kajetan Kovič)

Pod Devinski grad so radi zahaja-
li tuji umetniki (skladatelj Franz Liszt 
in Richard Strauss, poet Victor Hugo, 
satirik Mark Twain), pa tudi domači: 
Simon Gregorčič, Igo Gruden in An-
ton Aškerc. Ugibali smo, ali ni morda 
France Prešeren prav tukaj spesnil Lepo 

Vido, navdahnjen s pogledi na širno 
modrino vse do piranske punte in na-
prej proti Istri.

Vožnjo smo nadaljevali v Gradež sre-
di lagune, ki so jo ustvarile tudi naplavi-
ne reke Soče in je živahno pristaniško in 
letoviško mesto. Sprehod po starem me-
stnem jedru je dobro del, tudi kava, saj 
se hvalijo, da je pri njih ena najboljših v 
Italiji. 

Po nasipu skozi laguno smo prispe-
li v Oglej, nekdanji sedež oglejskega pa-
triarhata. Mesto je pravi zgodovinski 

biser rimskega obdo-
bja, zato je pod zašči-
to Unesca. Na pote-
pu po mestnih ulicah, 
polnih kamnitih ar-
tefaktov, smo si ogle-
dali ostanke rimskega 
pokopališča, na koncu 
pa še slovito cerkev sv. 
Mohorja in Fortunata, 
imenovano tudi Po-
ponova bazilika s pre-
lepimi starokrščan-
skimi mozaiki. Pa še 

STROKOVNA EKSKURZIJA KULTURNIKOV IZ ZIDANEGA MOSTA

ČAROBNO PRAVLJIČEN DAN V ZIDANEM MOSTU
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Najlepše zveni naša godba, godba Slo-
venskih železnic Zidani Most, pod vod-
stvom Francija Lipovška, pri nas v Domu 
Svobode v Zidanem Mostu. Tudi tokrat 
so svečano in glasno pričeli kulturno pri-
reditev.

Člani KD Zidani Most smo skupaj 
z našo godbo Slovenskih železnic ter z 
otroki Osnovne šole Antona Aškerca 
Rimske Toplice, Podružnične šole Zida-
ni Most, pripravili večer slovenskih petih 
in govorjenih pesmi. Med tremi sklopi 
pesmi je teklo projiciranje fotografij Zi-
danega Mosta avtorjev Borisa Vrabca in 
Stanka Šmerca. Prekaljena ekipa inter-
pretov pesmi zidanmoških pesnic (Mar-
jan in Alenka Zorec, Marija Lipovšek 
Schuller in Mara Hohkraut) nas je pope-
ljala skozi pesniški svet ljubezni, narave 
in doživljanja našega kraja.

Večer je bil tudi in predvsem name-
njen spominu nanjo, na veselo, mlado-
stno, energično gospo Zlato, ki je živela 
za kraj in je bila rada v soju žarometov, 
obkrožena z ljudmi vseh starosti, od naj-
mlajših do najstarejših. Odšla je hitro, 
prehitro … 

Organizirala je veliko nepozabnih kul-
turnih dogodkov doma in širše po Slove-
niji. Nikjer ni pozabila na naš kraj, vedno 
je iskala možnosti za nove pridobitve na 
vseh področjih. Največ pa je bilo vredno 
njeno prizadevanje za tkanje vezi med 
ljudmi. Če povem z besedami našega ro-
jak, Antona Aškerca, delala je dobra dela, 
zato bo živela večno.

V tem brezdušnem času, polnem mo-
gočne tehnologije, se pogosto sprašuje-
mo, kaj je življenje. Nekdo je rekel, da ži-
vljenje ni kakšna velika stvar, je pa vse, 

kar imamo. Povedano pesniško, je življe-
nje večno iskanje in večni cilj in večne sa-
nje.

Prvi sklop pesmi pesnice Zlate Strel je 
pričela s svojo pesmijo Zlati Nena Fan-
tinato iz Laškega. Prebrala je še pesem 
Dan, iz zbirke Zlatinih pesmi. Našo goro 
in Veselo pesem sta predstavili Alen-
ka Zorec in Mara Hohkraut. Zbirka pe-
smi gospe Zlate Strel ima naslov Vse, kar 
imam. Ko prebereš vse njene pesmi, stoji 
pred teboj takšna, kakršna je bila za nas, 
ki smo z njo veliko sodelovali. Skozi njej 
najljubšo pesem Solinar, so nas godbeni-
ki popeljali v stare, ljube čase in spomine. 
Ni naključje, da je za Zlatinimi pesmi sle-
dil nastop učencev PŠ Zidani Most. Tudi 
zaradi nje še imamo šolo v našem kraju. 
Program z učenci so pripravile učiteljice 
Mirica Štaut, Alenka Štigl in Nika Ko-
sem. Risbice mostov so kot simbol prija-
teljstva krasile našo dvorano.

Drugi sklop so bile pesmi pesnice, ki je 
tudi že zapustila zemeljski svet, Hedi Pe-
terkovič. Gospa Hedi je živela tiho, mir-
no življenje, kot statist v zaodrju na sceni 
življenja, kot je rekla sama. Njena zbir-
ka pesmi Na Križišču spominov je polna 

njenih lastnoročnih risb, saj si je v mla-
dih letih želela študirati likovno ume-
tnost. Pesmi odsevajo njeno življenje v 
železničarski družini. Izbrali smo pesmi 
Maj in Človek, ki sta ju recitirala Marjan 
Zorec in Marija Lipovšek Schuller.

Godbeniki pod vodstvom Francija Li-
povška so se premierno predstavili z veli-
častno filmsko glasbo skladatelja Bojana 
Adamiča, Valter brani Sarajevo.

Tretji sklop pesmi smo namenili naši 
dragi pesnici častitljive starosti, v štiri-
indevetdesetem letu, gospe Jožici Lipov-
šek. Redkokateri kulturni dogodek gospa 
Joži zamudi, žal je tokrat zaradi bolezni 
ni bilo. Njena zbirka pesmi ima naslov 
Šepetanje samote. Kdo bi znal bolje opi-
sati osebnost pesnice, kot njene pesmi 
same. Pesmi Jesen in Savinja sta prebrala 
Alenka in Marjan Zorec, posebno čutno 
je zvenela pesem Jeresov graben, ki jo je 
povedala Marija Lipovšek Schuller in na-
zadnje je predstavila pesem Prvi sneg še 
Mara Hohkraut.

Sledila je priredba skladatelja Tovor-
nika Ljubim te, Slovenija, v izvedbi naše 
godbe.

Za konec pa še kitica iz pesmi Srečanje 
gospe Hede Peterkovič:

Samo za danes smo se vsi vrnili,
iz druženja v mladosti bomo govorili,
v solzah radosti obujeni spomini
minili bodo in se razgubili.

Minil je tudi letošnji literarno pesniški 
večer. Hvala Javnemu skladu za kultur-
ne dejavnosti in predsedniku Gašperju 
Salobirju za soorganiziranje prireditve, 
hvala vsem sodelujočim v programu ter 
vsem, ki ste si vzeli čas in prišli k nam v 
Zidani Most.

Zvonka Krivec, foto: Nevenka Fantinato

LITERARNO PESNIŠKI VEČER V ZIDANEM MOSTU

poroke smo bili deležni, ubranega petja 
svatov, si napasli oči na lepih oblekah ne-
veste in družic in na prestižnih avtomo-
bilih.

Druženje smo zaključili na Vrhniki s 
kulturnim programom, kjer so se izkaza-
li pevci in na hitro sestavljen orkester, v 

zabavnih igrah pa je prišla do izraza im-
provizacija in mnogi talenti udeležencev.

Strinjali smo se, da to ni bila le stro-
kovna kulturna ekskurzija, ampak tudi 
naporno kulinarično potovanje, saj se je 
avtobus podjetja Anton prevozi šibil pod 
pitami, drobnim pecivom, rogljički, sla-

nimi prigrizki, svežimi jogurti, ajdovim 
kruhom, jabolki, domačimi sokovi ...

Soglasna odločitev na koncu: ob letu 
gremo zopet odkrivat kulturno zakladni-
co domovine, ob majhni pomoči kulina-
ričnih dobrot.

Jolanda Gobec
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ŽELIMO VAM SREČE IN 
ŽARKOV V OČEH ...

Martinovo  je mimo, približuje se zima 
s svojim mrazom in dolgimi večeri. Kaj 
bomo počeli? Vsakdo po svoje. Na toplem 
bo kdo bral, nekdo pletel, pisal ali risal.

Likovniki smo že ob martinovem slika-
li aktualne motive in sicer ne na navadna 
platna.

Kot podlaga nam je tokrat služila pribli-
žno 200 let stara opeka. Najprej so posli-
kane opeke razveseljevale ob dogodku na 
Svetini, nato pa še na Martinovo v Kultur-
nem centru Laško.

Človek je bitje odnosa in ena najpo-
membnejših stvari v našem življenju je, da 
nismo sami in da znamo komunicirati z 
ljudmi okrog sebe.

Še lepši pa je občutek, da smo komu 
omogočili občutek varnosti, sprejetosti, 
topline in razumevanja.

O dobrodelnosti in solidarnosti je bilo 
že res veliko napisanega ali povedanega, 
pa vseeno na to včasih pozabimo. Vsaka 

spodbuda nas opominja, da so med nami 
stiske, ki jih z majhnim darom lahko vsaj 
omilimo in da lahko morda v kakšen dom 
posveti sončni žarek upanja. Ko smo te 
dni gledali po medijih prireditev Klic do-
brote, smo zagotovo pomislili prav na to.

Likovno društvo Laško že nekaj let de-
luje tudi v dobrodelnih akcijah. Vsak pač 
prispeva po svojih močeh. Hkrati pa nam 
je poslikava dežnikov prinesla kako novo 
izkušnjo in zadovoljstvo ob lepem izdelku, 
ki bo nekomu v veselje, denar od prodane-
ga izdelka pa  bo komu tisti sončni žarek, 
po katerem vsi hrepenimo.

Vedno smo dovzetni za nova znanja, 
zato se pridno udeležujemo tečajev, si iz-
menjujemo zamisli, jih uresničujemo in 
tako nastajajo zanimiva dela, ki so nato na 
ogled po raznih razstaviščih.

Pred kratkim smo se udeležili  delav-
nice v Radečah, pod vodstvom Severine 
Šprogar-Trošt, ki nam je pokazala tehniko 
slikanja s kavo. Razstava del bo v Kultur-
nem domu Radeče 8. decembra.

Naj vam za konec zapišem še tole:
Iz hiš bo zadišalo po cimetu,
stisnila bo roka roko,
naj vam v teh prazničnih dneh
bo pri srcu toplo.

Vpletite lučke v svoja pričakovanja
in naj vam njihova svetloba sveti
še dolgo, dolgo po prazničnih dneh,
in vas napolnjuje z zadovoljstvom
in žarki sreče v očeh.
SREČNO 2017!

CB, Likovno društvo Laško

Tone Pavček - Sreča 

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. 
Sreča je, ko se delo dobro opravi. 
In ko imaš nekoga rad. 

KULTURNO DRUŠTVO PREŽIHOV 
VORANC JURKLOŠTER

se ob izteku leta zahvaljuje vsem  
članicam in članom za prizadevno 

delo, občini Laško, Krajevni  
skupnosti Jurklošter, krajevnim  
društvom, donatorjem ter vsem  

krajanom, ki nas podpirate, zlasti pa 
vsem obiskovalcem naših prireditev, 
ki z obiski potrdite, da delamo prav  

in za vas.

Ker pa leto 2017 že razpira svoja krila,
želimo, da delovna vnema ne popusti,
da nam še vedno pomagate po svojih 

zmožnostih, da se še večkrat in v  
večjem številu srečamo.

Naj vas božični prazniki napolnijo z 
mirom in vedrino, novo leto pa naj 

zbriše skrbi in tegobe,
naj vas osreči z zdravjem, uspehi in 

bližnjih toplino.

Vodstvo KD Jurklošter

DIHLJAJ

Tu sem, da občutim, da zaslutim
njo, ki se razlega dol z višav vesolja,
moč, ki me oblega skozi vsa življenja polja,
da so zelenela, rojevala in dehtela,
da so dala in jemala, se učila in iskala
njo, ki dovoljuje si s prebliski biti veličastno cela,
moč, ki potuje skozi vso brezčasje srčna in vesela,
ki tolmači svit in žar neznan prostranstev dobrega sveta,
njo, ki se vsuje kot stoterih sonc pramenov snop z neba,
moč, ki domuje v edenskem obilju nesnovnih globočin,
njo, ki tolažilno umiri zavest v brezskrbje in v spomin – 
od davnih vekov – tisti lučci vdahne sončnozvezdni soj,
ki skozi njih je bil, je zdaj in kot zavest bo večnostni obstoj – 
tu sem, zemeljski dihljaj, v razsežnostih neskončnih visočin 
sveta,
da občutim njo, ki sem jaz, sem moč, sem smrt in rojstvo 
brez meja! 

Lini Grabar

MED MOŽE ODHAJAM

Prijatelji adijo, adijo …
od vas poslavljam se,
stan fantovski zapuščam,
odhajam med može.

Ljubezen zapeljala
me v zakonski je stan,
družica zdaj krojila
bo nama noč in dan.

Pa kaj boš to nam pravil,
mi vsi smo že možje,
ne boš sam ti se hvalil,
da zdaj nam lepše je.

Kar vse imaš pri roki
in vse takoj dobiš,
piješ, ješ in ljubiš
kadarkoli si želiš.

Stanko Gotar

O ČASU

Veter nosi duh preteklosti časa,
za zmeraj izgubljenega v prostoru.
Vse se bo vrnilo:
poletje po pomladi
in zima po jeseni.
Vse, vse se bo vrnilo.
Le čas bo ostal za nami,
za vedno izgubljen v preteklosti. 

ČAS II

Kot čarovnik se mi zdi,
ki spreminja vse ljudi.
Iz otrok v odrasle,
majhne v večje,
z drevja listje prepodi
in zimo v čas, 
ko vse cveti. 

Čas še imena s seboj vzame
in vse, kar smo in smo bili,
v spominih le nekje ostane,
ČAS – čarovnik večnosti. 

Cvetka Berginc

LITERARNI KOTIČEK
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PRENOVA OTROŠKE 
AMBULANTE V ZD 
LAŠKO

Otroška ambulanta ni bila deležna prenove od začetka nje-
nega delovanja, ki sega v leto 1979. V tej ambulanti se je do 
sedaj zdravilo kar nekaj generacij otrok občine Laško. Da bi 
zagotovili ustrezne pogoje za kakovostno in varno delo, smo 
v letu 2016 sklenili, da bo otroška ambulanta ZD Laško do-
bila novo podobo. Tako smo se lotili  prenove prostorov or-
dinacije, prevezovalnice in čakalnice. V sklopu te prenove so 
zajeti tudi sanitarni prostori, ki so prilagojeni otrokom. Tako 
je otroška ambulanta dobila nove, prijetne barve, vsekakor pa 
bo vplivala na boljše počutje in delo zaposlenih ter naših ma-
lih in malo večjih nadobudnežev. 

V otroški ambulanti izvajamo kurativno in preventivno zdra-
vstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenč-
kov in dojenčkov  in spremljanje  skozi vse faze rasti in razvo-
ja v 1., 2., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti, v 3. in 5. letu ter 
pred vstopom v vrtec. Sestavni del preventive so tudi pogovori 
s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklo-
pu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdra-
vstvene vzgoje. V ambulanti skrbimo za redna cepljenja, dolo-
čena po programu za cepljenje. Varovanje zdravja šolskih otrok 
ter mladostnikov poteka celostno, kar pomeni kurativno in pre-
ventivno varstvo skupaj. Namen preventivnih programov je ak-
tivno spremljanje zdravja posameznika, odkrivanje zdravstvene 
problematike, ukrepanje in svetovanje. Izvajamo vse dejavnosti 
s področja preventive, sistematske preglede izvajamo pred vsto-
pom v šolo,  v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole.

V otroški ambulanti že vrsto let delajo dr. Nada Dogša ter 
medicinski sestri Irena Šeško in Zdenka Ukman. Dr. Nada Do-
gša pa nam je zaupala nekaj svojih pogledov in izkušenj iz svoje 
dolgoletne prakse.

Že vrsto let ste zdravnica v otroški in šolski ambulanti ZD La-
ško. Kaj vas je opogumilo, da ste vsa ta leta opravljali zelo težko 
in zahtevno delo?

»Vsako delo nosi svoj delež odgovornosti, delo z otroki pa še 
posebej. Je pa pri tem zelo pozitivno, da so bolezni v tem obdo-
bju večinoma kratkotrajne in nekomplicirane. Ko gre za kro-
nične bolezni, pa spoznaš, kako potrpežljivi pacienti so otroci. 
Vsak dober izid ti daje voljo in energijo, da po svojih močeh po-
magaš pri teh procesih.«

Nam lahko zaupate, kako poteka vaš običajen delovni dan?

»V službo pridem zjutraj pred 7. uro in ob čaju ali kavi pre-
gledam izvide, odgovarjam na klice in določam potrebno te-
rapijo. Nato sledijo pregledi pacientov in ob koncu delovnega 
dne ponovno telefonski dogovori glede terapije in naročanje na 
kontrole. V dneh, predvidenih za sistematske preglede, pa pre-
gledamo okoli 25 otrok na dan. Pri dojenčkih sproti dajemo na-
vodila, pri šolarjih pa po opravljenih pregledih pregledam ce-
lotno dokumentacijo in izpišem pomembne dogodke in oceno 
stanja. Delo zaključimo ob 15. uri.«

Zdravnikov je premalo, zato so pogosto preobremenjeni, pa-
cienti pa nemalokrat čakajo tudi po več ur. Kako poteka delo 
pri vas?

»Z uvedbo obveznega naročanja se je situacija bistveno iz-
boljšala. Res pa je tudi, da nam nenaročeni nenujni pacienti ru-

šijo red in povzročajo slabo voljo nas vseh. Težko je pri šestih 
pacientih na uro, ki so naročeni na 10 minut, obdelati še nekaj 
nenaročenih. Večkrat pa rabiš tudi od 20 do 30 minut za ne-
predviden težji primer in takrat moramo vsi potrpeti. Pravilo-
ma pa so nenaročeni in nenujni najmanj potrpežljivi.« 

Kaj je največji problem, s katerim se srečujete zdravniki v 
zdravstvenih domovih?

»Na prvem mestu je preobremenjenost. Poleg rednega dela 
zdravniki opravljamo še delo v urgenci in dežuramo. Če moraš 
med delom v ambulanti na teren, to pomeni 1 do 2 uri stresne-
ga dela in ko prideš nazaj, polno čakalnico nestrpnih pacientov. 
Dežurstva pa so, ne glede na število pacientov, vedno stresna.  
Po opravljenem nočnem dežurstvu ali 24-urnem delu v nede-
ljo pa sledi še 8 ur dela v ambulanti. Zaradi tega smo kronično 
utrujeni. Kar se tiče dela v drugih ZD izven rednega delovnega 
časa pa ne gre za pohlep zdravnikov ampak za pomoč in sodelo-
vanje zaradi pomanjkanja zdravnikov v bližnjih ZD.« 

Kakšne so vaše izkušnje – kako pomembni so dobra komuni-
kacija, pristen odnos in odkrit pogovor z bolnikom? 

»Po mojih izkušnjah je najpomembnejše z malimi pacienti in 
njihovimi starši vzpostaviti dobro komunikacijo in odkrit po-
govor. Naloga zdravnika, ki dela v ZD je, da pacientu svetuje in 
pomaga, da se mu povrne fizično in psihično zdravje. Če upo-
števamo, da ima zdravnik okoli 2000 pacientov, je težko verjeti, 
da bo z vsemi vzpostavil idealen odnos in da bo pri svojem delu 
100% uspešen. To dejstvo moramo čim prej sprejeti zdravniki 
in tudi pacienti.« 

V tem poklicu ste že vrsto let. Kaj vam po vsem tem času pri-
naša največ zadovoljstva? 

»Največ zadovoljstva mi prinese kontakt z uspešnimi in zdra-
vimi mladostniki, ki so nekoč bili moji mali pacienti, a so si z 
delom in pridnostjo ustvarili  lepo življenje in po možnosti tudi 
družino. Posebno poglavje pa so pacienti, ki so preboleli kakšno 
težko bolezen in so v življenju brez izjeme izredno uspešni in 
vztrajni ter dosegajo nadpovprečne rezultate na različnih po-
dročjih. Z njimi in njihovimi starši sem povezana tudi, ko zapu-
stijo našo ambulanto.«  

Zdravniki opravljate enega najodgovornejših poklicev, vaše 
odločitve lahko tudi usodno vplivajo na naša življenja. Je breme 
te odgovornosti veliko? Vam sploh ostane kaj časa za zasebno 
življenje? Kaj takrat najraje počnete? 

»Breme odgovornosti, ki ga nosimo zdravniki, je izredno veli-
ko. Vsi mi želimo pomagati pacientom in vsak recimo temu ne-
uspeh nas zelo prizadene. Pri odločanju o pacientovem zdravju 
so poleg znanja vključeni še številni drugi faktorji, poleg po-
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Drage občanke in občani!

Ponovno je leto za nami. Veseli smo, če 

smo k vašemu boljšemu počutju in na 

poti k zdravemu življenju vsaj malo  

pripomogli tudi mi.

Želimo vam lepe praznike,  

v prihajajočem letu 2017 pa veliko 

zdravja in osebnega zadovoljstva.

Zdravstveni dom Laško 

MEDENIČNA URA

PABLO NERUDA - čilenski pesnik je 
zapisal, da počasi umira, kdor postane 
suženj navad, ki si vsak dan postavlja 
iste omejitve, kdor ne zamenja rutine, 
kdor si ne upa zamenjati barv, kdor ne 
govori s tistimi, ki jih ne pozna ... Tega 
se je zavedal tudi MOSHE FELDEN-
KRAIS - izraelski fizik in znanstvenik, 
ki je vse življenje pomagal ljudem od-
krivati naučene gibalne vzorce, jih reor-
ganizirati in s tem odpraviti vzroke raz-
ličnih kroničnih težav in bolečin.

Kmalu bomo začeli odštevati ure sta-
rega leta in si začeli postavljati cilje in že-
lje za prihajajoče leto. S pomočjo vaj, ki 
jo imenujemo medenična ura ali kom-
pas, se lahko naučimo učinkovite upora-
be medeničnih mišic, mišic pasu in zgor-
njega dela nog. To so najmočnejše mišice 
našega telesa, ki dajejo moč za vsakda-
nja opravila. Medenica je največja kostna 
struktura v človeškem telesu. Nudi opo-
ro pri sedenju, hoji in varuje notranje or-
gane trebušne votline z obročasto obliko 
posode. 

Vaja - nazaj, naprej

Ležite s hrbtom na tleh, s pokrčeni-
mi nogami. Predstavljajte si, kot da leži-
te na uri ali kompasu in da je vaša glava 
na številki ure 12 ali na severu kompasa 

in nogi na številki 6 ali na jugu. Občuti-
te, kje je medenica in jo nekajkrat nežno, 
z majhnimi gibi in usmerjeno pozorno-
stjo na dihanje, kotalite v smeri navzgor 
in navzdol. Ustavite gibanje in stegnite 
noge. Opazujte, kakšen je sedaj stik nog 
s tlemi, kje je ledveni del, kako se tal do-
tikajo lopatici in primerjajte, kako se do-
tika tal desna stran telesa v primerjavi z 
levo stranjo.

Vaja - levo, desno

Ležite s hrbtom na tleh, s pokrčenimi 
nogami. Predstavljajte si, kot da ležite na 
uri ali kompasu in da je vaša leva stran 
medenice in kolka na številki ure 3 ali na 
zahodu kompasa in desna stran medeni-
ce in kolka na številki 9 ali na vzhodu. 
Ko nagibamo medenico na levo in desno 
stran, ne nagibajmo kolen v smeri mede-
nice, lahko jih potisnimo proti stropu in 
v tla, skladno z nagnjenostjo medenice in 
dihanjem.

Vaja - kroženje

Če povežemo vse ure ali smeri neba 
občutite risanje kroga z medenico na 
tleh. Počasneje in točneje, ko izvajate gi-
banje, bolj boste začutili, kje gibanje me-
denice ni gladko in sproščeno, da si pri-
dobite  mehkobo.

Z medenico lahko ponovite vajo leže 
na hrbtu s pokrčenimi nogami, ko sta ko-
leni narazen in stopali s podplati skupaj 
in ko imate eno nogo pokrčeno in drugo 
iztegnjeno.

Vaje izvajajte brez napora, brez nape-
njanj mišic stegen in trebuha in hrbta. 
Dovolite, da gibanje gre skozi skelet in 
se nikjer ne ustavlja. Opazujte, do kam 
po telesu odmeva gib medenice ali se pri 
tem samodejno giba tudi glava, kaj ob-
čutite v stopalih, se z njimi odrivate. Ko 
prenehate z gibanjem in sprostite  telo, 
primerjajte kakovost ležanja, stika s pod-
lago  in ga primerjajte z ležanjem pred 
začetkom kotaljenja medenice. Občutite, 
kje in kakšne so razlike. 

Vsaka feldenkrais vadba je drugačna, 
vse pa se začnejo z zavedanjem skozi gib. 
Sledi učenje, kako mišice medeničnega 
ali ramenskega obroča aktivirati, da se 
delo mišic enakomerno razporedi in se s 
tem razbremeni roke in noge. Z obiskom 
organizirane vadbe smo zadovoljni, če-
prav smo Laščani v manjšini. Laško ima 
dobro ponudbo rekreacij, kjer lahko po-
skrbimo za svoje telo in vsem želim obi-
lo zdravja ter  da bi v prihajajočem letu 
prestopili k vadbam tudi tisti, ki še raz-
mišljate.

Majda Anžin, fizioterapevtka  

zitivnih (izkušnje, empatija, pozorno po-
slušanje in opazovanje …), tudi negativni 
(utrujenost, jeza, gneča,  nerazumevanje 
in neposlušnost pacienta ...). Vse to vpli-
va na naše odločitve in zahteva izjemno 
velik napor, da vse to obvladamo in se 
izognemo napakam. Toliko bolj pa smo 
veseli  ozdravitve po kakšni hudi in kom-
plicirani bolezni. 

Dokler si aktiven, je zasebno življenje 
podrejeno profesionalnemu in zahtevam 
družinskih članov, predvsem otrok. Ker 
se bom ob koncu leta upokojila, upam, 
da bom nadoknadila zamujeno. Rada po-
tujem, plavam, berem. Učila se bom tujih 
jezikov in želim si, da bi odkrila tečaj, na 
katerem bi se naučila obdelovati les. Ima 
čudovit vonj.«
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Praznični december pri Rdečem 
križu prežet z lepimi željami in 
pomočjo

V decembru se vsako leto zgrne vrsta 
različnih aktivnosti, ki so najbolj poveza-
ne z mislimi in skrbjo, kako čim večje-
mu številu naših članov in občanov, ki 
so osamljeni, bolni, starejši obogatiti čas 
prihajajočih praznikov. Eni v tem času še 
pobirajo članarino za iztekajoče se leto, 
medtem ko bodo denimo na Vrhu nad 
Laškim to počeli že za prihodnje leto, 
ponekod pa z razdeljevanjem koledar-
jev zbirajo tudi prostovoljne prispevke za 
potrebe vsake krajevne organizacije RK 
posebej. 

Vstop v praznični december je bil 
tudi za nas vesel, saj smo ga pričeli s sre-
čanjem krvodajalcev največje krajevne 
skupnosti laške občine, torej KS Laško 
in po nekaj letih znova izkazali čast ter 
pozornost številnim njihovim krvoda-
jalcem, ki so bili tokrat prejemniki ene-
ga izmed priznanj za darovano kri. Nato 
smo z veliko naglico pohiteli z razvozom 
in razdeljevanjem zadnje pošiljke hrane 
iz Evropskega sklada za pomoč najbolj 
ogroženim in domačih jabolk iz t.i. »ru-
skega embarga«. Vse zato, da nas ne bi 
prehitele slabše vremenske razmere. To-
krat smo 350 družinam in posamezni-
kom razdelili skoraj petnajst ton hrane. S 
tem smo si naredili prostor v naših pre-
skromnih skladiščih, da smo v njih lahko 
pričeli z izdelovanjem paketov pozorno-
sti, ki so nam  jih naročile Krajevne or-
ganizacije RK in s katerimi bodo prosto-
voljke in prostovoljci v teh dneh obiskali 
občane ter jim poskušali polepšali njihov 
vsakdan. Teh bomo pripravili okrog 500. 
Učenci nekaterih šol so skupaj z mento-
ricami krožkov Rdečega križa zanje že 
pripravili tudi lepe voščilnice. Prav tako 
pa bomo posebej oblikovali še okrog 120 
paketov, namenjenih našim občanom, ki 
živijo v domovih starejših. Z dobrimi že-
ljami pa še ne bomo zaključili, saj je pred 
nami 19. prireditev »Laško združuje do-
bre želje«, ki bo v nedeljo, 18. decembra, 
ob 14.30 uri v Kulturnem centru Laško. 
Nato bomo skupaj z občinama, krajev-
nimi skupnostmi, društvi upokojencev, 
krajevnimi organizacijami RK in društvi 

invalidov pripravili skupna obiska naših 
občanov v Trubarjevem domu v Loki in 
Domu starejših Thermane Laško.  Vmes 
pa bomo opravili še zadnje tri obiske na-
ših občanov ob njihovem 90-letnem ju-
bileju in izpeljali še zadnjo od treh kr-
vodajalskih akcij v tem mesecu, ki bo v 
četrtek, 22. decembra, od 7. do 10. ure v 
Thermani Laško za potrebe bolnišnice 
Celje. Kot vedno, se bo tudi tokrat leto 
zaključilo delovno, zato bomo na našem 
področju praznično leto Rdečega križa 
ob  150-letnici delovanja Rdečega križa 
na Slovenskem obeležili maja prihodnje 
leto. 

Obnova prošenj za pomoč 

Za kakršnokoli pomoč pri Rdečem 
križu je vstopna pot prošnja za pomoč, ki 
mora biti podana na posebnem obrazcu, 
izpolnjena z vsemi potrebnimi dejstvi in 
opremljena z mnenjema CSD Laško ter 
krajevne organizacije Rdečega križa po 
sedežu bivališča. 

V letošnjem letu bo večini naših dose-
danjih prejemnikov pomoči – uporabni-
kom potekla veljavnost prošenj (dve leti), 
zato bomo takoj po novem letu vsem tem 
prosilcem posredovali v izpolnitev in 
ažuriranje nov,  dopolnjen obrazec »Pro-
šnja za pomoč pri Rdečem križu«. Z nji-
mi moramo aktualizirati obstoječe stanje 
in jih podkrepiti z novimi dejstvi. Zato 
vse prejemnike pomoči, ki boste preje-
li obvestilo in priložen obrazec, že sedaj 
prosimo, da ga izpolnite, priložite foto-
kopije vseh potrebnih listin in ga čim prej 
vrnete v obdelavo. Pri tem vam bomo 
nudili tudi vso potrebno pomoč. Vsi pre-
jemniki pomoči se vodijo v spletni ra-
čunalniški aplikaciji e-sociala, ki zaradi 
roka veljavnosti prošnje omogoči ali ne 
omogoči izdelavo izdajnice kakršne koli 
pomoči in se ob izdaji razknjiži. Ne bi že-
leli, da bi tistim, ki zares potrebujejo našo 
pomoč, zaradi administrativnih ovir le te 
ne mogli izdati.  

»Drobtinica 2016 – Malo je ...veliko«

RKS–Območno združenje Laško- - 
Radeče je v soboto, 15. oktobra, v so-

delovanju s Krajevnimi organizacijami 
Rdečega križa Laškega, Radeč in Rim-
skih Toplic, osnovnih šol, donatorjev in 
prostovoljcev pripravilo 2. dobrodelni 
projekt pod imenom »DROBTINICA«, 
ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, 
in svetovnem dnevu lakote, 17. oktobru. 
Pripravili smo ga v Laškem, Radečah in 
Rimskih Toplicah. 

Podarjeni kruh, pecivo, druge dobrote 
in izdelke donatorjev  smo na stojnicah 
pri Sparu v Laškem, pri TUŠ-u v Rim-
skih Toplicah in pri Blagovnici Mercator 
v Radečah ob pomoči naših prostovolj-
cev zamenjali za prostovoljne prispev-
ke obiskovalcev in z njimi lepo oboga-
tili »Drobtinico«. Zanjo smo letos na ta 
način zbrali 2.418,51 EUR. Zbrani denar 
je namenjen za tople obroke pomoči po-
trebnih otrok na Osnovni šoli Primoža 
Trubarja Laško, Osnovni šoli Marjana 
Nemca Radeče in Osnovni šoli Antona 
Aškerca Rimske Toplice, in sicer lokalno, 
vsaki po izkupičku stojnice. Sočasno sta 
Komunala Laško in Komunala Radeče 
na drugi stojnici seznanjali občane s pro-
jektom »Skupaj za boljšo družbo – zavr-
žena hrana« in k »Drobtinici« pridali za 
vsako stojnico še po 100 EUR prispevka, 
kar pomeni, da je bilo za »Drobtinico« z 
njihovim  dodatnim prispevkom zbrane-
ga 2.718,51 EUR oz. za cca. 1.350 toplih 
obrokov. Pri izvedbi projekta je sodelova-
lo 31 prostovoljcev in kar 41 donatorjev. 

Za vašo dobroto in naklonjenost se 
vam iz srca iskreno zahvaljujemo. Želimo 
vam še naprej veliko uspehov pri ustvar-
jalnem delu ter se priporočamo za sode-
lovanje tudi v prihodnje. 

Križem in počez po Krajevnih 
organizacijah Rdečega križa

V minulih tednih so se v kar petih 
Krajevnih organizacijah RK laške občine 
zvrstila srečanja in druženja z našimi sta-
rejšimi občani. Zato bodo zapisi v nada-
ljevanju tesno povezani z njimi. 

MARIJA GRADEC 
Prvi so srečanje krajanov, ki je poteka-

lo v gostišču Čater, pripravili pri Krajevni 
organizaciji RK Marija Gradec. Združili 
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so ga s srečanjem krvodajalcev omenje-
ne krajevne skupnosti. Program so obo-
gatili učenci Osnovne šole Vrh nad La-
škim z učiteljico Marijo Kotar, člani KD 
Ofirovci in koledniki iz Laškega, pevka 
Mojca Peganc ter pevki ljudskih pesmi 
Terezija Zupanc in Ida Sajtl. Prireditev 
je povezala Petra Šuster. Čeprav je jesen 
s hladnim vetrom že naznanila, da zima 
ni več daleč in je nekaterim bilo malce 
prehladno, smo prireditev uspešno spra-
vili pod streho. Več kot 50 krvodajalcem 
pa smo namenili priznanje za darovano 
kri. Edi Baumkirher in Damjan Kolšek 
sta prejela priznanji in spominski uri za 
50-krat darovano kri, Daniel Albreht pa 
priznanje za 70-krat darovano kri.  

Vlado Marot

VRH NAD LAŠKIM
V soboto, 22. oktobra, je bilo v dvo-

rani gasilskega doma na Vrhu tradicio-
nalno srečanje vseh tistih krajanov naše 
krajevne skupnosti, ki so že bili z nami 
in vseh tistih, ki so v tem obdobju do-
segli to čast, da so bili v družbi svojih 
vrstnikov. Bili smo pozitivno presene-
čeni, da so se nam v zelo lepem številu 
pridružili, si vzeli čas  in prišli med nas. 
Mi pa smo se potrudili z lepim in zani-
mivim programom. Bilo je slišati godbo, 
ljudske pevce Šentlenarčane, učence PŠ 
Vrh in Razborškovi punci. Igrali in peli 
smo na temo doma, kjer vladajo ljube-
zen, toplina, razumevanje in kamor se 
ne glede na starost vedno radi vračamo. 
Po kulturnem programu je sledil prigri-
zek in klepet. Da so se med nami poču-
tili lepo in prijetno,  so dokazali z nas-
mehom, s petjem, pripovedovanjem šal 
in tudi s tem, da so si to soboto  rezer-
virali in si  vzeli malo več časa. Oblju-
bili smo si, da se prihodnje leto zopet 

snidemo, seveda,  če nam bo le zdravje 
dopuščalo.

Marija Kotar

RIMSKE TOPLICE
»Vsak človek je zase svet, čeden, sve-

tal in lep kot zvezda na nebu ... Vsak tiho 
zori počasi in z leti, a kamor že greš, vse 
poti je treba na novo začeti«, je zapisal 
Tone Pavček.  Z leti, ko stopamo na novo 
pot, v tretje življenjsko obdobje, se zač-
nemo zavedati, da se nam čas razmakne, 
da se naše življenje nekoliko upočasni, 
spoznavamo svetle plati nove življenj-
ske poti, imamo več časa za drobne stva-
ri. Druženje med starejšimi je priložnost 
za sproščen klepet, obujanje spominov in 
pogovor o drobnih vsakdanjih stvareh, 
ki bogatijo življenje. Zato  smo tudi letos 
pri Krajevni organizaciji RK Rimske To-
plice medse povabili krajane s 75 in več 
leti na srečanje, ki je bilo sredi oktobra v 
Okrepčevalnici Marjeta. Za lep in razi-
gran  začetek srečanja je poskrbela otro-
ška folklorna skupina OŠ Antona Ašker-
ca Rimske Toplice. Prijazne pozdrave in 
lepe želje so nam izrekli: predsednica Ob-
močnega združenja RK Laško – Radeče 
Jožica Brilej, sekretar Vlado Marot, pred-
sednik KS Rimske Toplice Matjaž Knez, 
predsednik Društva upokojencev Silvo 
Malgaj, predsednik Turističnega dru-
štva Samo Lah in župnik Klemen Jager. 
Po skupnem kosilu je bil čas za druženje. 
Ivan Jazbinšek je zaigral na harmoniko, 
skupaj smo zapeli,  najbolj pogumni pa 
so zaplesali. Srečanje je bilo sproščeno in 
obarvano z veliko mavrico dobre volje. 
Zahvaljujemo se TD Rimske Toplice, KS 
Rimske Toplice in RKS - Območnemu 
združenju Laško za denarno pomoč, ka-
kor vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi 
tega srečanja v želji, da se v naslednjem 
letu ponovno srečamo. 

Vse najboljše …

V Krajevni skupnosti Rimske Toplice 
so  v letošnjem letu praznovale 90. rojstni 
dan: Jožefa Skerbiš, Zdenka Stopinšek in 
Ana Podpečan. V mesecu februarju je Jo-
žefa praznovala v Trubarjevem domu v 
Loki. Zdenka in Ana pa sta ga praznovali 
v krogu družine, prijateljev.

V mesecu aprilu so otroci starejšega 
oddelka vrtca Ostržek Rimske Toplice 
potrkali na vrata slavljenke Zdenke Sto-
pinšek. Ob spremljavi kitare, ki jo je igral 
Jaka Hliš, so zapeli: »vse najboljše za te, 
vse najboljše, draga Zdenka« … in še ne-
kaj otroških pesmic. Iskrenemu voščilu 
otrok je sledilo voščilo prostovoljk Kra-
jevne organizacije RK Rimske Toplice, 
Grete Dremel in Jelke Kapun. Zdenka se 
je obiska razveselila in skupaj z možem 
Alojzijem sta pripravila sladko presene-
čenje. Skupno druženje v kuhinji je bilo 
sproščeno, slavljenka pa nasmejana in z 
iskricami v očeh.

Mesec oktober je začel barvati jesen-
ske liste. Otroci starejšega oddelka vrtca  
Ostržek s strokovnima delavkama Stan-
ko Gaši in Matejo Ferčec so se skupaj s 
prostovoljkama Krajevne organizacije 
RK, Marinko Sluga in Jelko Kapun od-
pravili na sprehod do Slančeve kmetije. 
Pozvonili so pri Podpečanovih in zape-
li, vse najboljše za te, vse najboljše, draga 
Ana … pripravili mali pevski koncert in 
tudi zaplesali. Slavljenki so predali darilo, 
ji zaželi vse lepo. Ga. Ana se je obiska zelo 
razveselila in otroci so ji na obraz priča-
rali iskriv nasmeh. Za sladko preseneče-
nje je poskrbela snaha Marica. Druženje 
je bilo sproščeno, slavljenka pa dobre vo-
lje.

Jelka Kapun
SEDRAŽ
Srečanje njihovih krajanov so pred-

zadnjo nedeljo v oktobru po lepi navadi 
pripravili tudi v Sedražu, na tamkajšnji 
Turistični kmetiji Nemec. Za vse pova-
bljene, ki jih je bilo tokrat nekaj manj, 
kakor prejšnja leta, so pripravili zelo 
bogat program z otroci in vzgojitelji-
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cama iz vrtca Sedraž, učenci Osnovne 
šole Sedraž, Moškim pevskim zborom 
Sedraž, citrarko Manco Knez in pozdra-
vi prisotnih gostov. Izrazili so hvale-
žnost za gmotno podporo pri srečanju 
in se zmenili, da bodo v prihodnje za ro-
kav pocukali vse njihove krajane, stare 
nad 70 let, da bodo z večjo korajžo prišli 
v njihovo družbo. Še posebej so pri Kra-
jevni organizaciji RK Sedraž čestitali 
najstarejšima prisotnima, Pepci Pušnik 
in Štefanu Brezovšku.

LAŠKO 
Letošnje tradicionalno srečanje kra-

jank in krajanov Laškega, ki so ga sku-
paj organizirali Krajevna organizacija 
Rdečega križa Laško, Krajevna skupnost 
Laško in Društvo upokojencev Laško, je 
potekalo v laškem zdravilišču. Na tokra-
tno srečanje so povabili kar 248 krajanov 
Laškega, ki so že ali bodo do konca leta 
dopolnili 80 in več let. Med prisotnimi 
udeleženci jih je bilo nekaj s kar častitlji-
vo starostjo, tudi jubilantov, ki so imeli 
letos eno od okroglih obletnic. Med temi 
je bil tudi 98-letni Martin Zavšek, ki je 
trenutno najstarejši moški prebivalec la-
ške občine, svojo jesen življenja pa preži-
vlja v Domu starejših Thermane Laško. 
Organizatorji so tudi letos poskrbeli za 
pester kulturni program, ki ga je tokrat 
povezala Janja Podkoritnik Kamenšek. 
V njem so sodelovali učenci Osnovne 
šole Primoža Trubarja Laško, kjer delu-
je tudi krožek Rdečega križa z mentorico 
Marico Trupej, navdušila je njihova glas-
bena skupina z odlomkom iz Kresnička, 
ki ga pripravlja učiteljica Mateja Škorja. 
Mladim nastopajočim sta se pridružila 
še učenca glasbene šole Laško-Radeče, 
bobnarska skupina Pihalne godbe La-
ško, Mešani pevski zbor Društva upoko-

jencev Laško, pisec pesmi Stanko Gotar 
iz Spodnje Rečice ter pevki ljudskih pe-
smi Terezija Zupanc in Ida Sajtl iz Tevč. 
Zbranim so namenili veliko lepih misli 
tudi številni gostje, delček programa pa 
so pripravili tudi sami udeleženci.

Pri naših slavljencih

Družno smo nadaljevali z obiski in vo-
ščili našim občankam in občanom, ki le-
tos praznujejo svoj 90-letni jubilej. V tem 
obdobju smo obiskali Avguština Šanteja, 
Marijo Dremelj, Karolino Aleksencev in 
Elizabeto Žafran.  

Avguštin ŠANTEJ iz Polane pri Jurklo-
štru je praznoval še sredi vročega poletja 
na Okroglicah pod Razborjem, kjer sta 
se ob hčerkah Zdenki in Alijani z druži-
nama v lepem številu zbrali njegovi so-
rodniki, znanci in prijatelji. Svoje življe-
nje je namenil kmetovanju na  rojstnem 
domu, pri Tončkovih. Skrbel je, da je bilo 
vse lepo urejeno. V posebno veselje pa 
mu je bilo izdelovanje lesenih igrač, vr-
tnarjenje, igranje v gledališki skupini, 
branje knjig in petje. Zato ni naključje, 
da je bilo njegovo praznovanje prežeto s 
pesmijo pevcev Moškega pevskega zbo-
ra Jurklošter, v katerem je prepeval vrsto 
let, in imenitne skupine pevcev Fantje iz 
vseh hribov. Kot preudaren mož in prije-
ten sogovornik se je zavzemal za razvoj 
kraja pri napeljavi elektrike, vodovoda, 
izboljšanju cestne povezave, telefona, av-
tobusne povezave, za kar so mu še danes 
nadvse hvaležni.

                  

Marijo DREMELJ iz Velikega Širja smo 
zadnje dni avgusta obiskali v Trubarje-
vem domu starejših v Loki, kamor je ne-
rada šla po poškodbi, ko je kar nenadoma 
padla in se tako poškodovala, da sama ni 
mogla skrbeti zase, skrbni sin in snaha, 
ki živita v Ljubljani pa tudi zaradi svojih 

obveznosti nista mogla prevzeti dnevne 
obveznosti zanjo. Težko se je sprijaznila 
z načinom življenja v njem, še zlasti ko 
ugotavlja, kako so nekateri ljudje našli 
zaposlitev, pa ne znajo ravnati z ljudmi. 
Sedaj se ji je stanje kar izboljšalo. Mari-
ja je rojena Konjičanka in se je z druži-
no pri sedmih letih zaradi službe očeta, 
ki je bil vlakovodja, preselila na železni-
ško postajo Zidani Most. Sama se je izu-
čila za knjigovodjo, bila pa je tudi enajst 
let vodja kolodvorske restavracije Zidani 
Most skupaj s še nekaterimi drugimi po-
stajami, mož pa je delal na laški občini. 
Ko smo to izvedeli, nam je bilo jasno, za-
kaj je ob nazdravljanju našemu županu 
rekla, da naj še dolgo  traja občina. Doma 
je veliko delala, saj je imela velik vrt in 
hišo, ki zahtevata svoj čas. 

Karolina ALEKSENCEV iz Celjske ceste 
v Debru pri Laškem je svojih 90 let zao-
krožila v začetku oktobra in jih najprej 
proslavila v krogu domačih. Dva dni 
kasneje pa smo ji voščili še v imenu 
Občine Laško, Krajevne skupnosti La-
ško, Društva upokojencev, Društva in-
validov in Rdečega križa. V prijetnem 
vzdušju pri njih doma smo skupaj s sna-
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ho Anico, vnukinjo Katjo in slavljenko 
pokramljali o tem in onem. Izvemo, da 
čeprav se je izučila za frizerko, tega dela 
ni poklicno opravljala, ampak je vse do 
upokojitve delala v Volni Laško. V par-
tizanih pa je opravljala delo bolničarke. 
Če ji je čas dopuščal, je zelo rada šla so-
sedom pomagati pri delu. Karolina, vpe-
ta med železnico in cesto, se kar dobro 
počuti, zato še vedno rada bere, se trudi, 
kolikor le lahko, poskrbeti zase, čas pa si 
krajša tudi z gledanjem televizije.  

Elizabeta ŽAFRAN iz Zgornje Rečice 
nas je pričakala v sobi Špesovega doma 
v Vojniku, kjer sedaj živi že približno dve 
leti. Ker smo se k njej odpravili nekaj dni 
po rojstnem dnevu, je bilo presenečenje 
toliko večje, saj nas sploh ni več pričako-
vala. Poleg župana občine Laško Franca 
Zdolška in podpredsednika KS Rečica 
Petra Krašovca so bili z njima še pred-
stavniki Rdečega križa, Društva upoko-
jencev in Zveze borcev. Elza je zelo zgo-

vorna in rada nam je pripovedovala ter 
ob slikah iz njenih albumov obujala spo-
mine na prehojeno pot. Izvedeli smo, da 
ima dve hčerki, štiri vnuke in šest prav-
nukov, da je rada igrala v gledališki sku-
pini, da je 24 let skrbela za zvonjenje v 
rečiški cerkvi in da je pri RK opravila 
tečaj za bolničarja. Zato je bila pri njih 
doma omarica prve pomoči, iz katere je 
pogosto kdo potreboval kakšen obve-
zilni material, oz. tudi njeno pomoč. Z 
življenjem je zadovoljna, pa čeprav ga ji 
lajša kar nekaj zdravil. 

Vsem slavljencem, ki ste letos pra-
znovali 90-letni jubilej, še enkrat iskre-
no čestitamo. 

Vlado Marot

ZAHVALA IN VOŠČILO

Vsem članicam in članom Rdečega 
križa, vsem krvodajalcem, krožkar-
jem, mentoricam, prostovoljcem, so-
delavcem, poslovnim partnerjem, do-
natorjem, občankam in občanom se 
najprej iskreno zahvaljujemo za lepo, 
bogato, dobro in uspešno sodelovanje. 
Voščimo vam lepe božične in novole-
tne praznike. V novem letu pa vam že-
limo, da bi imeli vsi čim več trdnega 
zdravja, blagostanja, upanja, miru in 
veliko dobrih, pozitivnih ljudi v svoji 
bližini. Želimo si, da bi bilo še naprej 
toliko čutečih ljudi na vsakem koraku. 

Območni odbor  
Rdečega križa Laško - Radeče

V OBJEMU DOBROTE

Po navadi se v pozno jesenskem 
času preko občinskega medija predsta-
vimo širši javnosti. Najprej usmerimo 
pogled na že prehojeno pot, hkrati pa 
se že oziramo naprej v prihodnost, ki 
je sicer negotova, a vseeno načrtovana 

na osnovi koncepta našega delovanja.
Če v svojem srcu gojiš UPANJE, se nimaš česa bati. (Jdt 6,9) To 

je bilo osnovno vodilo našega dela v preteklem letu. V tem duhu 
smo krepili nam lastno identiteto, v skrbi za prepoznavnost in 
ohranjanje zaupanja in na ta način razvijali solidarnost in celo-
stno skrb za uboge; torej nudili materialno, moralno in duhovno 
pomoč ljudem, ki trpijo kakršnokoli pomanjkanje ali so se znašli 
v raznovrstnih stiskah. In zakaj prav UPANJE? Ker je to prva do-
brina, ki smo jo dolžni podariti ljudem v stiski.

Letošnje razmišljanje smo naslovili z besedami »V OBJEMU 
DOBROTE«. Objem je gesta rok oz. telesa in/ali duha, s katerim 
dajemo nekomu oporo. Na ta način izrazimo svojo bližino, do-
brodošlico, sočustvovanje (tolažbo), veselje nad ponovnim sre-
čanjem ipd. Objemi so običajno namenjeni poznanim osebam, 
redkeje neznancu ali tujcu. Tokrat pa govorimo o Karitativnem 
objemu, ki pomeni, da z deli in odnosom dobrote (dejavne lju-
bezni) pomagamo, podpremo, opogumimo nekoga, ki bo zaradi 
tega lažje prenašal stisko in težave ter rešil probleme, s katerimi se 
je v življenju srečal. Objem, ki ga lahko podarita oba, dobrotnik 
in obdarjenec, Karitasov sodelavec in prejemnik pomoči, prina-
ša v življenje novo kvaliteto. Je več kot pozdrav, je sprejemanje 
človeka v svojo intimno bližino. Torej ni hladna distanca, ampak 
topla bližina.

Ko govorimo o dobroti, pomislimo na vrlino osebe, ki daje in 
se razdaja v znak naklonjenosti in podpore. Dobrota so dobra 
dela, ki jih iz ljubezni storimo bližnjemu. Človek je v objemu do-
brote, če je obkrožen z ljudmi, ki so mu naklonjeni, ki ga razume-
jo in so mu pripravljeni pomagati v stiski, ki zmorejo tudi odpu-
stiti. Še posebej se v objemu dobrote začutijo tisti, ki jih doletijo 

hude življenjske preizkušnje, ki se znajdejo v pasti problemov ali 
v življenju padejo v zanke revščine, odvisnosti, postanejo nemoč-
ni zaradi bolezni, invalidnosti ali neznanja. 

Naše letošnje geslo nas torej uči, da moramo vedno dobro po-
slušati in gledati, presoditi in nato delovati. To nam pomaga, da se 
ustavimo, stopimo korak nazaj, pogledamo na situacijo in premi-
slimo o njej, preden začnemo ukrepati. Takšni koraki nas pripe-
ljejo do objemov dobrote, ki jih z veseljem podarjamo Karitasovi 
sodelavci pri svojem delu.

Znano je, da naše delo zajema mnogotere aktivnosti. Naj na-
štejem le nekatere: razdeljevanje hrane EU, hrane in higienskih 
pripomočkov Župnijske in Škofijske Karitas, tedenske delitve 
kruha,  razdeljevanje oblačil, šolskih potrebščin, ozimnice, plače-
vanje položnic ter drugi spremljevalni ukrepi kot so pogovori, in-
formiranja, svetovanja, razne delavnice prejemnikom pomoči in 
še bi lahko naštevali.  Ob tem se trudimo, da pripravimo različne 
zbiralne in delovne akcije, ki s prostovoljnim delom in prispev-
ki omogočajo, da naša skladišča niso nikoli prazna. Pomembno 
je tudi izobraževanje v lastnih vrstah. Zelo smo veseli, da smo 
bili uslišani pri zbiranju dobitkov za dobrodelni srečelov. Zato se 
na tem mestu zahvaljujemo naslednjim dobrotnikom: Vila Mo-
net, trgovina »Exclusive« Trbovc Dagmar, Vudi d. o. o, slaščičar-
na »Refik«, trgovina Cokan, Lekarna Laško, Lekarna Cizej, Foto 
Maja, trgovina Merot, Pivovarna Laško, d. d., pekarna Elvis-pek, 
trgovina Optika, Železnina Laško, frizerski studio »Glamur«, 
obrtna delavnica Pačnik, Trgovina Spar Laško, frizerstvo »Kodr-
ček«, KZ Laško - tehnična trgovina, trgovina TRIS, »Panatop« d. 
o. o., gostišče Hohkraut, trgovina »Alteja«, »Špica« Laško, Insta-
lacije Gerčar, AGM Nemec in posamezni  anonimni dobrotniki. 

Zavedamo se, da je tesno sodelovanje v lokalnem okolju ključ-
nega pomena za dobro, strokovno in uspešno delo.  To pride do 
izraza zlasti v primerih hudih elementarnih nesreč, družinskih 
tragedij in drugih nepredvidljivih dogodkih, ko je potrebno str-
niti vrste. Že do sedaj smo dokazali, da smo povezani močnejši in 
da nam je vsem mar za skupno dobro v našem kraju.

Dragica Cverle, Karitas Laško



50

SOCIALA

Tokratni prispevek je namenjen temi 
partnerskega odnosa ob prihodu novega 
družinskega člana. 

Pol leta po porodu smo imeli obletni-
co srednje šole. Ob pogovoru me sošolka 
vpraša: »In kako sta vidva?« Preseneče-
na ob vprašanju ji odgovorim, obenem 
pa prosim za pojasnilo. Povedala mi je, 
da sta njena prijatelja po 11 letih partner-
ske zveze in približno eno leto staremu 
otroku tik pred razhodom in da ji ni ja-
sno, kako je to sploh mogoče, saj sta bila 
»najboljši in neuničljiv par«. Svoj odgo-
vor sem pričela s pojasnilom, da sedaj ni-
sta več par, ampak so v družini trije člani, 
kar v partnerskem odnosu povzroči veli-
ke spremembe.  

Rojstvo otroka v partnerski odnos pri-
nese novo in povsem drugo vsebino. Za-
radi le-te je potrebno ponovno vzposta-
viti partnerski odnos oziroma znotraj 
odnosa vzpostaviti nove vloge. V življe-
nju imamo več različnih vlog, ki nas vsa-
ka po svoje definira znotraj medosebnih 
odnosov. Tako si otrok, osnovnošolec, 
kasneje študent, pa zaposlen, v odnosu 
do sorojencev si brat ali sestra in na neki 
točki postaneš tudi partner ali zakonec. 
Pogosto ob tem tudi starš. In vsaka od 
vlog ima svoja (ne)pisana pravila, ki so 
nam jih privzgojili v naših družinah. Ta 
pravila so lahko znotraj posameznih dru-
žin drugačna, včasih celo nasprotna in 
tukaj lahko pride do nesporazuma med 
partnerjema.  

Tako ima ob sklenitvi zakonske zve-
ze ali partnerskega odnosa vsak od par-
tnerjev, zaradi privzgojenih predstav o 
vlogah, svoja pričakovanja do drugega 
partnerja. In do konflikta lahko pride, če 
drugi partner teh pričakovanj ne dosega. 
Seveda je celotna situacija rešljiva – to-
rej, da se partnerja o svojih pričakova-
njih pogovorita in skleneta kompromis, 
ki je sprejemljiv za oba. »Če bosta par-
tnerja hotela, da bo njuna ljubezen rastla, 
potem bosta morala previdno razkriti 
drug drugemu, kaj zares želita in hoče-
ta«. (Gostečnik, 1999: 168) Tako je tudi 
pri starševstvu. 

Glede na svojo primarno družino po-
sameznik zavedno ali nezavedno obli-
kuje pričakovanja, kakšen starš naj bi 

bil partner, s katerim se odloči ustvariti 
družino. Naj bo kot oče strog, kljub temu 
pa pozoren na otrokove potrebe ali naj 
bo kot mama nežna in popustljiva. Kako 
naj novi oče, ki je doma imel popustlji-
vega in nepozornega očeta, nudi svoje-
mu otroku ravno nasprotno? In kako naj 
bo nova mama nežna in popustljiva, če 
je bila njena mama stroga in dosledna? 
Torej bo v zmožnostih in pričakovanjih 
med partnerjema prišlo do konflikta, ki 
bo bistveno vplival na njun starševski od-
nos. Starševski odnos pa je odvisen od tr-
dnega partnerskega odnosa. 

Poleg različnih pričakovanj pa na tr-
dnost partnerskega odnosa vplivata tudi 
posvečeni čas in pozornost, ki pa se v ve-
liki meri namenita otroku. Ob vsej osre-
dotočenosti na otroka partnerja pozabita 
nase in njun odnos se spremeni v sobi-
vanje oziroma navado. Zato je pomemb-
no, da po začetnem, uvajalnem obdobju, 
ko družina ustvari svoj ritem, partnerja 
namenita čas tudi drug drugemu. »Svoj 
odnos z osebo, s katero skupaj vzgajata 
otroke, postavite na prvo mesto, ker je vaš 
odnos z drugim od staršev zelo pomem-
ben za njihovo srečo. Psihologa Phil in 
Carolyn Cowan sta desetletja preučevala 
zakon in vzgojo in želita, da veste nasle-
dnje: Če izboljšate svojo vzgojo, ni nuj-
no, da izboljšate tudi svoj zakon. Toda če 
boste izboljšali svoj zakon, boste izbolj-
šali tudi vzgojo otrok.« (Carter, 2010: 29) 
Način je odvisen od vsakega para pose-
bej, saj je lahko to pol urni sprehod brez 
otroka, večurno večerno druženje s pri-
jatelji, mirna večerja v bližnji restavraciji, 
ogled filma ali predstave in nešteto dru-
gih možnosti, ki jih partnerja rada poč-
neta. Bistvo je, da je to čas, ki ga partnerja 
namenita izključno drug drugemu, da se 
ponovno slišita in čutita v vsej svoji pri-
sotnosti. Namreč »ukvarjanje drug z dru-
gim v naših možganih sproži slap kemi-
kalij, ki skrbijo za naše dobro počutje.« 
(Carter, 2010: 34) 

Zakaj je torej tako nujno, da se zavemo 
pomembnosti ohranjanja partnerskega 
odnosa? Zato, ker se »preko tega odnosa 
otrok tudi uči prvih vzorcev obnašanja, 
odzivanja in prilagajanja na materino 
odzivnost. Odnos z materjo in očetom se 

bo pozneje ponavljal v otrokovem odno-
su z njegovim partnerjem. To je tudi tista 
temeljna odzivnost, ki v sebi vedno nosi 
odnosnostni pečat zadovoljenosti, ve-
selja ali pa razočaranosti in zavrženosti, 
saj je ravno ta odnos, ki ga je imel otrok 
z materjo in očetom prvo izkustvo, ki v 
svojem jedru določa ves nadaljnji razvoj 
otrokove osebnosti v odnosu do sveta in 
bo bistveno določal tudi kasnejši par-
tnerski odnos.« (Gostečnik, 1999: 17)

 »Osnovna naloga vsake družine je, da 
ustvari okolje topline, varnosti in občutje 
pripadnosti, v katerem lahko družinski 
člani zadovoljijo svoje temeljne potrebe 
in zrastejo v enkratne, samostojne, zdra-
ve in samozavestne osebnosti.« (Gosteč-
nik, 1999: 161) Zato je pomembno, da se 
zapisano ne uresničuje samo v odnosu 
do otroka, temveč tudi med samima par-
tnerjema. 

Prihajajoče praznike izkoristite na na-
čin, da jih preživite v družinskem kro-
gu ter si dovolite vzeti čas tudi zase in za 
vaju. Vse dobro! 

Literatura: 
Carter, Christine (2010). Vzgajanje sreče: 

deset enostavnih korakov do bolj vese-
lih otrok in srečnejših staršev. Gnostica, 
Ljubljana. 

Gostečnik, Christian (1999). Srečal sem 
svojo družino. Brat Frančišek in Fran-
čiškanski družinski center, Ljubljana. 

Klavdija Gorjup, 
strokovna delavka CSD Laško 
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Z A H V A L A

»Zahvala poraja ljubezen. Je razumevanje, da nas ima nekdo rad, da nam iz obi-
lja svojega duha podarja nekaj, kar potrebujemo, da smo počaščeni, ker nas jasno 
zaznava.« 

(Daphne Rose Kingma)

Leto 2016 bo kmalu zopet le še bežen oris časa, dogodkov, srečanj, ki so se od-
vili. Kljub vsej naglici, v katero smo ujeti in jo doživljamo, bi se želela iskreno za-
hvaliti vsem, ki ste nam v l. 2016 pomagali izvabiti nasmeh na usta tistih, ki so se 
znašli v stiski. V imenu kolektiva CSD Laško se iskreno zahvaljujemo: Občini La-
ško, Občini Radeče, Laškemu akademskemu klubu, donatorjem razstave Srčnost 
je naše drugo ime, Območnemu združenju Rdečega križa Laško, Župnijski Karitas 
Laško, Pivovarni Laško, Podjetju Monting SK d. o. o., Božičku za en dan, PBK-ple-
skanje in barvanje, Birobit, Gostinstvu Hochkraut, Zvezi prijateljev mladine Celje, 
predstavnikom City centra Celje, vsem posameznikom in podjetjem, ki ste nam 
pomagali, da je iz obraza obdarovanih za trenutek izginila sled skrbi.

Nekje sem zasledila, da smo ljudje angeli z enim samim krilom, zato lahko leti-
mo samo, če ostanemo objeti – HVALA za vaš objem srčnosti in sočutja.

Polonca Teršek, direktorica

POMOČ DRUŽINI  
NA DOMU

SOCIALNA OSKRBA

Če se zaradi starosti, invalidnosti  
ali kronične bolezni ne zmorete 

oskrbovati in negovati sami, želite pa 
živeti doma, lahko pokličete 

Center za socialno delo Laško  
(Hiša generacij Laško)
na telefonsko številko

03/734 18 80 ali 041 415 021.

Obiskali vas bomo na domu in se 
dogovorili za oblike pomoči pri negi 

in gospodinjskih opravilih.

 

 

11 LET HIŠE 
GENERACIJ 
LAŠKO

30. novembra 2016 je medgeneracijski 
center Hiša generacij Laško, ki ga stro-
kovno vodi Center za socialno delo La-
ško, finančno pa v celoti podpira Občina 
Laško, praznoval 11 let svojega delovanja.

Temelji Hiše so grajeni na prostovolj-
stvu in aktivni vpetosti tretje generacije, 
tako pri obiskovanju Hiše kot pri ustvar-
janju in izvajanju vsebin, kjer je osnov-

na nit druženje, hkrati pa tudi ohranja-
nje, krepitev, razvijanje umskih, fizičnih 
in socialnih sposobnosti.

Ves čas se trudimo, da med seboj po-
vezujemo vse generacije, za katere pri-
pravljamo program dopoldanskih in po-
poldanskih aktivnosti, ki se odvijajo od 
ponedeljka do  petka, nekatere pa tudi 
ob sobotah. Dopoldanski čas je name-
njen ustvarjalnim delavnicam, ki jih v 
večini vodijo prostovoljci zlate generaci-
je, v popoldanskih urah pa se pri nas od-
vijajo športne aktivnosti, tečaji, kulturne 
prireditve, predavanja in še kaj. Skupaj s 
prostovoljci, društvi upokojencev in dru-

štvoma invalidov laške občine, Rdečim 
križem, Karitasom, osnovnimi šolami, 
vrtcem, kulturnimi, socialno-humani-
tarnimi društvi se trudimo pripravljati 
program, ki je odziv na trenutne potrebe 
v lokalnem okolju, vendar to ne pomeni, 
da so vrata Hiše odprta le za občane La-
škega, saj nas že vrsto let obiskujejo tudi 
iz sosednjih občin in drugih regij. Še ve-
dno se trudimo, da so aktivnosti za vse 
brezplačne preko celega leta.

Dnevno pa je na voljo v naših prosto-
rih dnevno časopisje, brezplačni internet 
in pomoč pri uporabi mobilnega telefo-
na.

Za vse informacije o programu aktiv-
nosti in o prostovoljstvu v Hiši genera-
cij Laško smo vam na voljo na telefonski 
številki: 03 734 18 80 ali na 051 436 240, 
ali pa nam pišite na: center.starejsih@
siol.net. Lahko pa se oglasite pri koor-
dinatorki aktivnosti na Savinjskem na-
brežju 6 v Laškem.

Ob vstopu Hiše v najstniška leta smo 
se s programom, polnim poezije ljubi-
teljskih piscev, poklonili spominu na dve 
srčni prostovoljki, ki ju ni več med nami, 
a v pesmih so vedno tu: Zlata Strel in 
Beba Peterkovič.

Ob tej priložnosti pa je ga. Jožica Orač 
iz Celja pripravila tudi bogato razstavo 
vezenin in drugih unikatov, ki so nastali  
pod njenimi spretnimi prsti.

Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti
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DRUŠTVO  
SOŽITJE LAŠKO

Pa se bomo počasi poslovili od le-
tošnjega leta! No, pred nami sta še dva 
meseca, a kljub temu že nostalgično po-
gledujeva nazaj z namenom ovrednotiti 
naše skupne prehojene korake. Sva čla-
na društva Sožitje Laško, na kar sva zelo 
ponosna, saj meniva, da je to društvo, ki 
temelji na prostovoljnosti in katerega ci-
lji so lepi, nesebični, saj deluje izključno 
v dobro vseh članov, predvsem pa oseb z 
motnjo v duševnem razvoju.

Pa jih je res bilo veliko, korakov na-
mreč. V večini dejavnosti sva bila tudi 
sama udeležena, ne le kot udeležen-
ca, nekajkrat tudi kot organizatorja dela 
programa, predstavila pa bova delovanje 
društva v tem letu nasploh.

Izpeljali smo veliko aktivnosti, šport- 
ne, kulturne, malce bolj uradne dejavnos- 
ti v obliki raznih sestankov, izobraževali 
smo se in še kaj.

Vsako leto Društvo Sožitje Laško skrb-
no načrtuje celoletne aktivnosti. Progra-
mi, ki so se v preteklih letih izkazali za 
priljubljene in dobro obiskane, ostaja-

jo po navadi v »železnem repertoarju«, 
vedno pa dodamo še kaj novega. Vsa-
ko naše druženje je dogodek, ki je skrb-
no načrtovan, ki se ga že vnaprej iskre-
no veselimo in na katerega se po njem z 
veseljem spominjamo. Vse je načrtovano 
tako, da vedno pridobimo mnogo pozi-
tivnega, od spoznavanja članov društva, 
do izmenjave izkušenj in pridobivanja 
novih znanj. Če začnemo samo z občnim 
zborom društva, ga lahko opišemo kot 
strokovno srečanje, saj so način vodenja, 
vsa poročila in razprava po njih zelo stro-
kovni, je pa to tudi prostor, kjer izposta-
vljamo probleme, ki težijo člane našega 
društva na osebni, lokalni pa tudi nacio-
nalni ravni. Predsednik društva se redno 
udeležuje strokovnih posvetov in sestan-
kov, večkrat med letom se sestanejo tudi 
člani izvršnega in nadzornega odbora z 
namenom načrtovanja, organiziranja in 
vrednotenja dejavnosti, vmes pa tudi po-
sebne delovne skupine za organizacijo 
posameznih dogodkov. Že v začetku leta 
so bili članom predstavljeni programi 
vseživljenjskega učenja in kar nekaj se jih 
je odločilo zanje. To je v praksi pomenilo 
letovanje na taboru na morju. Dva člana 
našega društva sta se odločila za strokov-

no usposabljanje za spremljevalce oseb 
z motnjo na različnih vrstah dogodkov, 
predvsem na letovanjih. Družine so se 
udeležile vikend seminarja. V Moravskih 
Toplicah so v Termah Vivat bile deležne 
vsega, strokovnih predavanj ter zelo po-
trebnih trenutkov druženja in skupnega 
oddiha. Naša druženja so se nadaljevala v 
športno-rekreativnem dogodku na Kopi-
tniku, kjer je znova blestela naša prijate-
ljica Avguština, skozi celo leto smo se čla-
ni družili tudi na bowlingu, tudi kopali 
smo se v Thermani Laško. Skupina naših 
članov je redno obiskovala skupino Vera 
in luč. Organizirali smo pohode in ogle-
de biserov kulturne in naravne dediščine 
naše ožje oklice. Po Ruski stezi v Rimskih 
Toplicah smo se sprehodili v spremstvu 
princese Viktorije, Slapšakovo domačijo 
in jamo pa so nam pokazali prijazni go-
stitelji.

Vse skupaj smo nadgradili s strokov-
no ekskurzijo v septembru z obiskom ro-
marskega središča na Brezjah in Bleda, 
kjer smo se vkrcali na pletnje in se odpe-
ljali do otočka, dan pa zaključili v Planici, 
kjer smo si ogledali prenovljen nordijski 
center in celo videli naše skakalce na tre-
ningu. 

Veliko sva napisala, 
verjetno tudi precej reči 
izpustila. Leta pa še ni ko-
nec. Še se bomo srečeva-
li, kot jagoda na smetani 
pa bo prav gotovo tradi-
cionalno srečanje Laško 
združuje dobre želje. 
Tega dogodka verjetno 
ni potrebno predstavljati, 
saj je že zdavnaj prerasel 
obseg članstva v društvu 
in je postal naš, laški. Ta 
jagoda je tako velika in 
slastna, da sva prepriča-
na, da bo vsem, ki bomo 
tam, še dolgo pustila sla-
dek okus na ustnicah, 
predvsem pa željo, da se 
to, kar naše društvo pred-
stavlja in počne, nikoli ne 
konča.

Anja in Jernej Stopar

V petek, 6. januarja 2017, vabljeni 
ob 10. uri v Hišo generacij Laško (Sa-
vinjsko nabrežje 6), da vam skupaj s 
koledniki (KD Koledniki in ofirovci iz 
Laškega) zaželimo obilo zdravja in sre-
če v novem letu.

Vabljeni, da se osebno ali preko telefonske številke: 051 436 240 ali 03 734 18 80 
prijavite na brezplačen OSNOVNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ (računalniško opi-
smenjevanje za začetnike), kjer boste na 10 srečanjih spoznali osnovno uporabo ra-
čunalnika (delo z mapami in datotekami), predstavili vam bomo osnovne programe 
(osnovne obdelave besedil), uporabo interneta, družabnih omrežji (Facebook) in 
elektronske pošte. Tečaj poteka v majhni skupini. Rokujete z računalniki Hiše gene-
racij ali pa z svojimi osebnimi prenosnimi računalniki.
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Čebelar Franc pri Pikapolonicah

Mi smo pač nekaj posebnega. Neeee, 
samo čebelarji so imeli na dan sloven-
skega zajtrka toliko poti, da niso mogli 
obiskati vseh. Gospod Franc Šolar nas je 
obiskal pač par dni kasneje. Pa je bilo to-
liko boljše. Otroci so mu z veseljem pri-
sluhnili. Zelo lepo nam je govoril o ži-
vljenju čebelic in o vsem, kar sodi zraven. 

Sem spada seveda tudi ve-
lika skrb zanje in njihov 
prostor. Ugotovili smo, da 
je dela res veliko, če želi-
mo, da ostanejo zdrave in 
da dobro opravljajo svoje 
poslanstvo. Pokazal nam 
je veliko čebeljih izdelkov 
in pripomočkov, ki jih ob 
delu s čebelicami potrebu-
je. Najbolj zanimiva je se-
veda obleka … in klobuk 
… z mrežico. Pa priprava, 
iz katere puha dišeč dim, 
ki čebelice pomirja … pa 
metlica … pa klešče … toliko vsega. In 
kako velike kroglice cvetnega prahu lah-
ko nosijo te male delavke! Skoraj se nam 
je zdelo, da so težje od njih samih! Za-
nimivih stvari je toliko, da se splača po-
zorno poslušati. Čebelarja Franca smo 
prosili, naj nas še obišče, tudi med tem, 
ko čebelice spijo … in potem, ko se zopet 

zbudijo. In naj zraven pripelje še svojo 
ženo gospo Tatjano, ki nam bi lahko po-
magala pri izdelavi in okraševanju piško-
tov, medenjakov, ker je v tem prava moj-
strica. Še naprej tako lepo skrbite za naše 
čebelice, gospod Franc. Hvala za obisk in 
nasvidenje!

Skupina Pikapolonice z Ano in Sabino

Naš super voziček

Minilo je poletje in tudi v Vrtcu Laško, 
enoti Rimske Toplice, se je začelo novo 
šolsko leto. Otroške glave so znova zapol-
nile igralnice in spet se je v vrtcu razle-
gal otroški smeh, kdaj pa kdaj tudi jok. 
Novinci so morali zapustiti varen objem 
staršev in spoznati novo okolje in nove 
prijatelje. Tako je bilo tudi v Oddelku 1, v 

katerega so vpisani najmlajši otroci, ki ob 
začetku leta niso šteli niti leto dni. 

Vrtec nam je omogočil novo prevo-
zno sredstvo, namenjeno prevažanju še-
stih otrok. Kot smo omenili že prej, so v 
Oddelek 1 vključeni najmlajši otroci in 
tak voziček je zanje pomenil oz. pomeni 
veliko pridobitev. Takoj, ko so otroci do-
dobra spoznali igralnico in teraso, ki je 
tej priključena, so bili pripravljeni za raz-
iskovanje bližnje okolice vrtca. Voziček 
se je izkazal kot zelo uporaben pripomo-
ček pri sprehodih, raziskovanju okolja in 
okolice Rimskih Toplic. 

Najmlajši otroci, predvsem tisti, ki so 
se še učili hoje, so v vozičku sedeli, ostali 
so hodili v spremstvu vzgojitelja. Tako so 
najprej spoznali okolico vrtca. Ker otroci 
rastejo in dvigajo svoj pogled, je bilo po-
trebno tudi daljšati sprehode in spremi-
njati poti. Obiskali smo šolsko asfaltira-

no igrišče, naslednjič gasilski dom PGD 
Rimskih Toplic itn. Samo mesto Rimske 
Toplice nam ponuja tudi nekaj lepih na-
ravnih površin, na katerih se otroci z ve-
seljem gibajo in raziskujejo. Voziček nam 
omogoča, da do teh površin varno pri-
spemo.

Na svojih potovanjih smo srečali kar 
nekaj občanov Rimskih Toplic. Ker jih 
veliko takega vozička še ni videlo, so ra-
dovedno pristopili in si nas pobliže ogle-
dali, nas pozdravili. 

Odziv je bil zelo pozitiven, ne samo s 
strani občanov, ampak tudi s strani star-
šev, kakor tudi strokovnega osebja vrt-
ca. Še zdaj se zgodi, da nam na spreho-
du ljudje pomahajo iz avtomobila ali celo 
»pohupajo«. Vsekakor pa voziček s pri-
dom uporabljamo. Če ni dežja, nas nič ne 
more ustaviti.

Miha in Marina

V pričakovanju veselega decembra

Smo skupina predšolskih otrok enote 
Vrh nad Laškim, ki domuje v prostorih 
OŠ Vrh nad Laškim. Trenutno je vključe-
nih 12 otrok. Otroci so v večini letos pr-
vič prestopili prag vrtca. Med seboj so se 
že dobro spoznali in spoprijateljili. Uspe-
šno je tudi sodelovanje s starši, kar nam 
je potrdilo srečanje staršev,predšolskih 
in šolskih otrok na ustvarjalni delavnici, 
ki je potekala 24. 11. v šolski telovadnici. 
Tema delavnica je bila »Izdelovanje ad-
ventnih venčkov in namiznih dekoracij«. 

Poudarek je bil na izdelovanju iz narav-
nega materiala iz našega neposrednega 
okolja. Otroci so skupaj s starši pridno 
prinašali zelenje, plodove, mah … , vzgo-

jiteljici pa sva priskrbeli primerne lesene 
podstavke in ostali material, ki je bil po-
treben za ustvarjanje. Delavnico je vodi-
la ga. Jasmina Mikloška, ki nam je sve-
tovala in nudila pomoč. Izpod spretnih 
rok, s polno ustvarjalnosti in domišljije, 
so nastali čudoviti venčki, dekoracije, na 
katere so bili ponosni predvsem naši naj-
mlajši. 

Izdelke so odnesli domov in verja-
mem, da bo letošnji praznični čas še 
lepši, kajti krasili ga bodo naši adventni 
venčki in aranžmaji.

Betka in Sonja, enota Vrh nad Laškim



5. oktober – svetovni dan učiteljev, 
kros po ruski stezi in obisk muzeja v 
Rimskih termah

V sredo, 5. 10., smo dan začeli z 
majhno pozornostjo učiteljicam in uči-
teljem. Učenci UNESCO krožka smo 
namreč obeležili svetovni dan učiteljev. 
Vsaki učiteljici in učitelju smo pripravi-
li majhno pozornost s sporočilcem. Pra-
znovanju svetovnega dneva učiteljev se 
vsako leto pridružuje več kot 100 držav, 
in sicer vse od leta 1994. Ta dan na po-
budo UNESCA posvečamo razmisleku 
o položaju učiteljev in njihovega pokli-
ca. 

V oktobru naša šola že tradicional-
no prireja kros po Ruski stezi. Na tak-
šen način se poklonimo vsem ruskim 
in ujetnikom drugih narodnosti, ki so 
v ujetništvu s prisilnim delom ustvarili 
našo čudovito sprehajalno pot.

Športni dan smo pričeli z zborom na 
igrišču. Učenci od 6. do 9. razreda so 
dobili navodila za kros na Ruski stezi. 
Skozi hladno jutro smo se odpravili do 
zdraviliškega parka, si ogledali in posta-
vili progo krosa.

Po kratkem odmoru se je pričel tek. 

Razredi, ki so čakali, da se poženejo 
po progi, so ta čas koristno izkoristili 
in si ogledali muzej v Rimskih termah. 
Tam sta nas sprejela Saša Omahna in 
Tomaž Jastrobnik, ki nas je popeljal sko-
zi zgodovino Rimskih Toplic in Rimskih 
term. V tem času smo se malo odpočili, 
pogreli in tudi podprli s pecivom in so-
kom, s katerim so nas prijazno pogostili. 

Dopoldne se je izteklo, kros smo pre-
tekli, dobili smo naše zmagovalce.

Po izračunu naše učiteljice športa Jo-
žice Krajnc Romih je 122 učencev ta dan 
opravilo skupaj kar 2.806.000 korakov 

oziroma skupno 485,2 km. Vsi skupaj, 
tako učitelji kot učenci, smo tako opra-
vili pot od Rimskih Toplic do Splita. 

Dušanka Klančar

PŠ JURKLOŠTER

Naj šolski dan

Moj najboljši šolski dan je bil pohod. 
Učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda 

smo se odpravili na pohod v Sedraž. Iz 
Jurkloštra smo se odpeljali z mini avto-
busom proti Rimskim Toplicam, kjer so 
se nam pridružili še drugošolci. Z dve-
ma minibusoma smo se odpeljali proti 
Sedražu. Tam so nas že čakali učenci in 
učiteljice, da smo se skupaj odpravili na 
pohod. Šli smo mimo gasilskega doma 
proti Govcam. Videli smo kraj, kjer je 
bila včasih vas, a je ni več. Tudi cerkev 
se je zaradi rudnika pogreznila. Na vrhu 

54

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

31. državno tekmovanje iz logike

V soboto, 22. oktobra, je na 22 lokaci-
jah potekalo že 31. državno tekmovanje 
za učence osnovnih šol. Na šolskem tek-
movanju je sodelovalo 25.412 učencev 
iz cele Slovenije. Na državno tekmova-
nje se je uvrstilo 1.854 tekmovalcev.

Na šolski ravni so učenci OŠ Primo-
ža Trubarja Laško tekmovali od 4. do 9. 
razreda. 24 učencev je osvojilo bronas-
to priznanje. Od teh se je sedmim učen-
cem od 7. do 9. razreda uspelo uvrstiti 
na državno tekmovanje v Grižah.

Dva učenca naše šole sta osvojila sre-
brno priznanje. To sta učenca 9. razreda 
Nik Hrastnik in Gaja Kolšek pod men-
torstvom Vere Ojcinger.

Vsem čestitamo za uspehe.

Irena Zeme

PŠ VRH

Pisana, bogata in ustvarjalna  jesen 

Letošnjo pisano jesen smo prežive-
li zares ustvarjalno in s skupnimi moč-
mi prijaznih ter dobrih ljudi poskrbeli 
za veliko lepih in nepozabnih trenutkov. 

V nedeljo, 20. novembra, je bil v dvo-
rani gasilskega doma na Vrhu koncert 
Ljudskih pevcev Šentlenartčanov na 
temo »Zeleni gozd je lovčev raj«. Z med-
generacijskim prepletom glasbe, petja 
in igranja smo oblikovali izvirno, hudo-
mušno in šaljivo prireditev. Bili smo ve-
seli dobrega odziva in pohval, zato smo 
si obljubili, da bomo tudi naslednje leto 
združili moči. Izvedeli smo, kako poteka 
delo lončarja in se naučili izdelati gline-
ne posodice, saj sta PŠ Vrh obiskala pra-
va lončarja Barba in Niko Štembergar 
Zupan iz Šenčurja. Hvaležni smo jima 
za vso dobro voljo, ki sta jo prinesla s 
seboj ter za vso znanje, ki sta ga delila 
z nami. Ob dnevu tradicionalnega slo-

venskega zajtrka in v sklopu Čebelarske 
zveze Slovenije smo zapeli in zaigrali 
pesem Čebelar. Posnetek si lahko ogle-
date tudi na YouTubu. Veselimo pa se, 
saj nam praznični čas že počasi trka na 
vrata. Da bi bili prazniki čarobni, doži-
veti, preprosti, topli in izvirni,  smo sku-
paj s starši  ustvarjali adventne venčke 
in praznične dekoracije za dom. Z ve-
seljem, vztrajnostjo in domišljijo  so so-
delovali tudi otroci z vrtca. Delavnico je 
vodila Jasmina Mikloška, ki nas je pou-
čila o izdelavi, o barvah,  o pomenu ob-
like venčka ter nas  seznanila s trendi 
letošnjega adventa. Z njeno pomočjo in 
našo ustvarjalnostj, so nastali zares ču-
doviti, unikatni izdelki, ki nam bodo v 
ponos v naših stanovanjih.

Marija Kotar in Klaudija Košenina           Nik Hrastnik in Gaja Kolšek
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travnika smo se ustavili, pomalicali ma-
lico iz nahrbtnika ter se malo spočili. Ko 
smo napolnili naše trebuščke in spočili 
noge, smo se odpravili naprej. Pot nas je 
peljala precej navzdol. Noge so nas hitro 
nesle, ko smo zagledali igrišče. Na igri-
šču smo se učenci iz Jurkloštra, Rimskih 
Toplic in Sedraža družili in igrali.

Čas je hitro minil in odpraviti smo se 
morali nazaj v Jurklošter. Ko smo prišli 
nazaj, nas je čakalo dobro kosilo, ki ga je 
pripravila kuharica Zlatka.

Timotej Stopinšek, 3. r.
Foto: M. Stopinšek

UČITELJI 
OBELEŽILI 200 
LET JAVNEGA 
GLASBENEGA 
ŠOLSTVA  
V SLOVENIJI

Drugi četrtek v mesecu novembru je v 
Kulturnem centru Laško odzvanjala glas-
ba. Na oder so stopili učitelji Glasbene šole 
Laško-Radeče, ki so glasbeni večer posve-
tili občinskemu prazniku in obeležitvi 200 
let organiziranega javnega glasbenega šol-
stva v Sloveniji, kjer je danes 54 javnih in 
13 zasebnih glasbenih šol. Visok jubilej so 
šole počastile z dogodkom 13. novembra, 
in sicer s slavnostno akademijo v Cankar-
jevem domu, kjer je pokrovitelj in slavno-
stni govornik predsednik RS Borut Pahor 
Zvezo slovenskih glasbenih 
šol odlikoval s srebrnim re-
dom za zasluge.

A vrnimo se na glasbeno 
potovanje v Laško. V prete-
klem letu je glasbena šola 
obeležila 40 let neprekinje-
nega glasbenega šolstva v 
kraju. Še vedno se veliko 
otrok odloča za igranje in-
strumenta, sa je letos v glas-
beno šolo vpisanih nekaj 
manj kot 500 učencev, ki jih 

poučuje 30 učiteljev. Da pa je glasbena 
šola dala dobre temelje tudi bivšim učen-
cem, kaže podatek, da je kar 14 učiteljev 
njenih nekdanjih učencev.

Na odrih po Laškem pogosto svo-
je glasbene vragolije predstavljajo mladi 
glasbeniki, nad katerimi bdijo učitelji, ki 
so se na četrtkov večer predstavili v raz-
ličnih (komornih) sestavih in obiskoval-
ce popeljali na potovanje po različnih 
glasbenih zvrsteh. Tako so spisali glasbe-
no zgodbo, ki je bila prepletena z zvoki 
Bacha, Vivaldija, Stravinskega, Dvořaka, 
Schumanna, pa tudi toni rockovske in 
avstrijske ljudske glasbe (Volksmusik) so 
napolnili dvorano kulturnega centra.

Na koncertu smo slišali, da je vzgaja-
nje mladih glasbenikov primarno in pred-
vsem odgovorno delo učiteljev, a njihova 
akademska pot je veliko širša. Poleg na-

stopanja na različnih odrih in ob različnih 
priložnostih, se ves čas izobražujejo na se-
minarjih, delavnicah, tekmovanjih in so-
delujejo v različnih glasbenih skupinah. S 
tako široko glasbeno prakso na svojevr-
sten način prenašajo svoje znanje na mlaj-
še generacije. Tudi ravnateljica glasbene 
šole Rosana Jakšič je poudarila, da sta naj-
pomembnejša cilja še naprej usmerjena 
k strokovnemu in ustvarjalnemu pouče-
vanju učencev ter sodelovanju s starši in 
okoljem. Sicer pa pravi, da tudi Glasbena 
šola Laško-Radeče prispeva k skupnemu 
vzgojnemu, kulturnemu in umetniškemu 
poslanstvu glasbenih šol v Sloveniji.

Zaključek koncerta je bil v znamenju 
še enega instrumenta – glasu. 15 učite-
ljev, ki so sestavljali mešani pevski zbor, 
je najprej zapelo koroško narodno pesem 

Še rož›ce so žal›vale, v kateri sta 
kot solista nastopila Dominika 
Glinšek in Mihael Strniša, za 
konec pa še istrsko pesem Daj-
te, dajte.

Glasba je tisti večer dobila 
svojo zgodbo. Ta je svoje na-
daljevanje dobila konec no-
vembra, ko so učitelji priredili 
še koncert v Radečah, kjer so 
nove glasbene vrstice ustvarili 
skupaj z Glasbeno šolo Jan Vla-
šimsy s Hrvaške.

NT

PŠ ZIDANI MOST

Namenu predana nova igrala in 
sadna drevesa

Učenci PŠ Zidani Most smo bili že cel 
teden dokaj nemirni zaradi pričakovanja 
uradne otvoritve igral na travnatem igri-
šču in posaditve sadnih dreves. Obljuba 
s konca pouka v prejšnjem šolskem letu 
je izpolnjena. Krajevna skupnost Zidani 
Most nam je ob pomoči Občine Laško in 
Komunale Laško obnovila oz. postavi-
la nova igrala in nam dala v oskrbo šti-
ri nova sadna drevesa. Poleg tega so ure-
dili tudi postajališče za kombije, ekološki 
otok in na spodnjem travnatem igrišču 

zgradili nove stopnice. Otroci iz vrtca in 
učenci PŠ Zidani Most smo zelo veseli 

in hvaležni vsem, kar smo pokazali tudi 
s krajšo prireditvijo na dan uradne otvo-
ritve 12. oktobra. Seveda smo igrala že 
preizkusili in so super. Za sadna dreve-
sa bomo lepo skrbeli, jih negovali in opa-
zovali ter pridno čakali na prve plodove. 
Veseli smo, da so se vabilu na prireditev 
poleg krajanov odzvali tudi predstavniki 
Občine Laško z županom na čelu, direk-
tor Komunale Laško in ravnateljica naše 
šole. Posebna zahvala pa gre gospodu 
Urošu Lukiću za veliko skrb, ki jo je imel 
z izpolnjevanjem naših želja. Še enkrat 
vsem iz srca hvala.

Ustvarjalno novinarski krožek  
PŠ Zidani Most, mentor Franc Brečko



56

MLADI

Tudi v oktobru in novembru smo bili 
LAKovci pridni in delovni in smo vam 
pripravili precej dogodkov. Tiste najbolj-
še smo pripravili za mesec december, še 
več pa jih čaka na vas v novem letu.

Spoznavni žur

Laški akademski klub že tradicional-
no na začetku študijskega leta organizira 
spoznavni žur, kjer se srečajo stari in novi 
člani društva. Zabava je potekala v piv-
nici Hotela Hum, za glasbo pa so skrbeli 
DJ Illusion in skupina Z3Ro Z3Ro. Vsak 
obiskovalec je dobil »welcome drink«, 
poskrbljeno je bilo za akcijske cene pi-
jač. Vsi, ki so se na novo včlanili oziroma 
so podaljšali članstvo v LAK-u, so dobili 
tudi praktično darilo.

Enkratne štipendije

Dandanes, ko je časa venomer prema-
lo, ko povsod hitimo, se marsikdaj po-
zabimo ustaviti ob tistih, ki potrebujejo 
pomoč. Ne vidimo stiske bližnjih, prija-
teljev, znancev, ki mogoče potrebujejo le 
nekoga, da jim prisluhne in pokaže pot. 
Zato smo v Laškem akademskem klubu v 
sodelovanju s Centrom za socialno delo 
Laško (CSD Laško) objavili razpis za pri-
dobitev enkratne štipendije za dijake v 
socialni stiski in podelili sedem štipendij.

Novo vodstvo LAK-a 

V petek, 14. oktobra, je potekala redna 
seja občnega zbora Laškega akademske-

ga kluba, na kateri so potekale tudi voli-
tve organov LAK-a in volitve za svetnika 
v Svet ŠOLS in Svet Zveze Škis. Predsta-
vljamo vam novo izvoljeno vodstvo, ki 
pogumno stopa v novo obdobje Laškega 
akademskega kluba! 

UPRAVNI ODBOR:
Predsednik: Petra Dermota
Podpredsednik: Katarina Rajh
Tajnik: Tea Rezec
Blagajnik: Tjaša Dermota
Član: Rok Lapornik

NADZORNI ODBOR:
Predsednik: Domen Bezgovšek
1. član: Barbara Jančič
2. član: Beti Vodišek

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Predsednik: Laura Kalšek
1. član: Primož Pražnikar
2. član: Nika Grašič

SVETNICA: Anja Bolčina
PREDSEDNICA DIJAŠKE SEKCIJE: 
Larisa Knap

Sodelovanje pri Študentski 
krvodajalski akciji – Častim pol litra 

Študentska organizacija Slovenije je v 
sodelovanju z Zvezo ŠKIS izvedla vseslo-
vensko študentsko krvodajalsko akcijo, 
pri kateri je sodeloval tudi Laški akadem-
ski klub. Pridružili smo se že organizira-
ni akciji Rdečega križa Laško, in sicer 20. 
oktobra v Rimskih Toplicah. Študentov 
in dijakov, ki so tudi člani LAK-a, je bilo 
9. 

Noč čarovnic z LAK-
om

Noč čarovnic po-
staja vedno bolj po-
pularen praznik tudi 
pri nas, predvsem 
med mladimi. Najpo-
membnejše in najlep-
še pa je druženje, ki 
ga prinese s seboj. V 
Laškem Akademskem 
Klubu smo želeli ta 
dan izkoristiti na naj-
boljši način, zato smo 
31. oktobra v Play Off-

-u izvedli sedaj že tradicionalni Hallowe-
en Party. Pred dogodkom smo razmišljali 
predvsem, kako ga izboljšati in poskrbe-
ti še za večjo udeležbo kot prejšnja leta. 
Vrata smo odprli za vse dijake in študen-
te in bili zelo zadovoljni, saj se nam je 
pridružilo lepo število ljudi. Uživali smo 
ob dobri glasbi, za katero je poskrbel DJ 
Andy, med nami je bilo tudi nekaj stra-
šljivih in smešnih mask, ki so poskrbele 
še za bolj praznično vzdušje. Na naše ve-
selje pa smo sprejeli tudi kar nekaj novih 
članov! 

Prihajajoči dogodki: 

– 17.12. Predbožični izlet na Dunaj 
– 29.12. - 1.1. 2017 Silvestrovanje v 

Novem Sadu z LAK-om
– 6.1. LAK-ov Bowling Turnir 2017
– Rekreacija vsako soboto (do aprila) 

od 17.00 do 18.00 ure v OŠ Primoža 
Trubarja Laško
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KOŠARKARJI ZLATOROGA 
IZVRSTNO ZAČELI SEZONO

Sezona pod košarkarskimi obroči je že v polnem teku. Z za-
četkom so lahko izredno zadovoljni v dvorani Tri lilije, kjer do-
muje Košarkarski klub Zlatorog. Laški košarkarji so dosedanje 
delo opravili z odliko.

V mednarodnem Pokalu Sixt Alpe Adria, v katerem tekmu-
jejo v konkurenci avstrijskih, čeških, hrvaških, slovaških in slo-
venskih moštev, so si že zagotovili mesto v končnici z najbolj-
šo osmerico. Uspešno se borijo tudi na domačem prizorišču. 
V Ligi Nova KBM, ki v tej sezoni od samega začetka združuje 
vsa slovenska prvoligaška moštva, je Zlatorog trenutno uvrščen 
v vrh lestvice. Na svoji poti so izbranci Aleša Pipana v žep po-
spravili tudi ljubljansko Union Olimpijo, ki je še vedno sloven-
ski klub z največ trofejami. Uspešno se borijo tudi v pokalnem 
tekmovanju, v katerem so napredovali v 4. krog. Tam si bodo 
decembra nasproti stali s tekmeci iz bližnjega Šentjurja. 

Zadnji mesec v letu 2016 bo izredno pester tudi za četverico 
nadarjenih Zlatorogovih mlajših košarkarjev. Dino Kobić, Ibra-
him Mulaomerović, Rene Grdadolnik in Enej Miklavčič bodo 
sodelovali na pripravah reprezentanc, ki ju čakata nastopa na 

evropskem prvenstvu do 18 let. Slednja se bosta borila za mesti 
v slovenski izbrani vrsti, prva pa v bosanski. 

Vsi občani Laškega ste toplo vabljeni, da se nam pridružite 
na tribunah dvorane Tri lilije (tudi) na kateri izmed prihajajo-
čih tekem in pomagate mladi ekipi Zlatoroga do novih uspehov. 
Košarkarji vam bodo iskreno hvaležni. Obenem vam že sedaj 
želijo mirne praznike, obsijane s srečo, v letu 2017 pa obilico 
zdravja in uspehov na vseh področjih.

Aljaž Močnik, KK Zlatorog Laško 
Foto: Jakob Pirš

S KOŠARKO JE ZAČELA PO ČISTEM 
NAKLJUČJU

»En dan, ko sem prišla iz šole, 
me je oče vprašal, če bi šla na ko-
šarkarski trening v Celje. Bila sem 
takoj za in ker mi je bilo všeč, se je 
moja košarkarska pot začela,« pri-
poveduje kapetanka Triglava in re-
prezentantka Živa Zdolšek.

Laščanka, ki ji je z izbrano vr-
sto pred slabim mesecem dni uspel 
zgodovinski uspeh - uvrstitev na 

evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Češkem, je košar-
karsko pot začela v Celju, v času študija fizioterapije pa se je 
preselila v Ljubljano in tako začela igrati v Kranju, kjer je v Tri-
glavu kaptenka še danes. »Na prvem treningu sem se zaljubila 
v ta šport in zavzeto trenirala. Tako sem bila že v mlajših selek-
cijah ves čas v reprezentanci,« pove 27-letnica. Medtem ko so 
njeni sovrstniki poletja preživljali na morju, je sama ves čas in-
tenzivno trenirala, se odrekala. Letos se je ves trud še dodatno 
obrestoval, saj se bo s soigralkami prvič pripravljala na člansko 
evropsko prvenstvo: »Po toliko letih nam je končno uspela uvr-
stitev na EP in verjamem, da se že prav vsi vpleteni veselimo 
prihodnjega poletja, ko bomo začeli s pripravami in nato tek-
mami.«

Poleg košarke dela še v fizioterapiji

»Biti profesionalka v ženski košarki je težko, sploh v Sloveni-
ji,« pove diplomirana fizioterapevtka. Ves čas ji ob strani stojijo 
njeni najbližji - oče, mama in brat. Čeprav je še vedno aktivna 
igralka košarke, se je pred dobrega pol leta tudi redno zaposlila: 
»Na srečo v službi to razumejo in me podpirajo ter mi omogo-
čajo udeležbo na treningih, tekmah, pripravah …« 

Laško je moj dom

Kljub temu, da sedaj živi v Kranju, je Laško še vedno njen 
dom. »Ne glede na to, da sem se povsem navadila na Kranj, je 
Laško moje mesto. Zaradi vseh obveznosti mi ostane premalo 
časa za najbližje, a kadarkoli lahko, grem domov.« Kot mlajša je 
v času priprav, prvenstev pogrešala družino, a se je z leti na to 
privadila, saj se je kot profesionalka tudi morala, drugače ne bi 
mogla biti osredotočena na svoje delo.

Počasi se želi ustaliti

Ena najuspešnejših slovenskih košarkaric težko govori o dol-
goročnih planih za prihodnost: »Zaenkrat si želim zaključiti to 
sezono in dobro pripraviti na EP. V zasebnem življenju pa mi-
slim, da je počasi čas, da se ustalim.« Prva stvar po zaključku 
profesionalne poti bo, kot pravi simpatična Živa, izkoristiti čas 
in se preizkusiti v stvareh, za katere sedaj nima časa.

Mojca Knez Jovan
Foto: osebni arhiv
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USPEŠNO ZAKLJUČEN KAMP 
ZLATOROGEC 2016

Prve delovne dni v novembru je v podružnični šoli Debro po-
tekal 3 dnevni športno-izobraževalni kamp Zlatorogec, ki se ga 
je udeležilo 27 otrok.

Vsak dan kampa se je poleg stalnih tekmovanj (košarka, no-
gomet, med dvema ognjema), zabavnih iger KŠ Zlatorog in 
vadb različnih prvin gostilo tudi posebne goste. 

Tako nas je prvi dan kampa obiskala atletska trenerka Rosana 
Krajnc, ki je že stara znanka otrok, ki trenirajo v naši košarkar-
ski šoli. Tokrat je s svojim treningom atletike navdušila še naj-
mlajše Zlatorogce.

Drugi dan kampa smo imeli kar dva gosta – dopoldne nas je 
obiskal prvi karateist Laškega Anže Siljan, ki je poleg osnov ka-
rateja Zlatorogcem pokazal tudi tehnike samoobrambe. Seveda 
jih je seznanil tudi s tem, da jih lahko uporabljajo zgolj v prime-
ru samoobrambe. Popoldne pa nas je obiskala Laura Slana, tre-
nerka aerobike in plesa, ki je male Zlatorogce utrudila z vajami 
aerobike.

Zadnji dan sta na obisk prišla članska igralca KK Zlatorog La-
ško, Nejc Barič in Urban Durnik, ki sta vsem otrokom podelila 
nagrade in jim podelila avtograme. Manjkal pa ni niti legenda 
maskota Zlatko.

Ob uspešno zaključenem kampu Zlatorogec 2016 z optimiz-
mom zremo že k novemu kampu, ki bo v letu 2017. Obljublja-
mo, da bo kamp enako dober oz. še boljši!

Vse in še več pa najdete na spletni strani www.zlatorogec.si.
Se vidimo na kampu Zatorogec 2017!

Matej Firm, Košarkarska šola Zlatorog
Foto: Jakob Pirš

V MALI BREZI Z NOVIMI 
USPEHI 

Konec oktobra smo pri Strelskem dru-
štvu »Celjska četa« Mala Breza pripravili 
družinsko prvenstvo v streljanju z zrač-
no pištolo. Naših članov, ki tekmujejo v 
streljanju s tovrstnim orožjem je nekoli-
ko manj, kakor s puško, vseeno pa se ga 
je v enotni kategoriji udeležilo dvanajst 
tekmovalk in tekmovalcev. Imena prva-
kov se iz leta v leto malce menjavajo in 
tokrat je bila sreča na moji strani. Z 178 
krogi in največjim številom centrov sem 
avtor tega prispevka postal letošnji dru-
žinski prvak. Drugo uvrščeni, lanski pr-
vak, Cvetko Privšek je z enakim rezul-
tatom in enakima serijama zaostal le po 
številu centrov. Za presenečenje pa je po-

skrbel  tretje uvrščeni Ivan Benkič z 167 
krogi tudi zato, ker je prvič sploh streljal 
s pištolo. 

Sredi novembra smo bili organizatorji 
2. kroga Kekčevega pokala v streljanju z 
zračno puško, kjer so se naši mlajši člani 
zopet dobro izkazali. Na domačem tere-
nu je v kategoriji mlajših pionirk zmagala 
Pia Privšek z 180 krogi, druga je bila prav 
tako naša tekmovalka Simona Kristanšek 
z 175 krogi, Petra Žumer pa je zasedla 4. 
mesto z 174 krogi. Tako so tudi ekipno 
mlajše pionirke osvojile 1. mesto, pri ci-
cibanih pa je posamezno Rene Cverle 
osvojil 2. mesto z 175 krogi. Za prvim 
je zaostal samo za en krog. Vsi skupaj si 
zaslužijo čestitke in pohvalo za dosežene 
rezultate.

Čeprav se leto vztrajno približuje svo-
jemu koncu, nas v društvu čaka še orga-
nizacija in izvedba družinske zlate pušči-
ce v streljanju s serijsko zračno puško. K 
temu dogodku sledi še zaključek leta, si-
cer pa je strelska sezona v polnem teku. 
Mi v njej aktivno sodelujemo in hrepeni-
mo po novih uspehih.

Povsem mimo nas pa ni šlo niti doga-
janje ob 20. Martinovem v Laškem. Na 
prireditvi v Kulturnem centru smo so-
delovali  s skečem, z veseljem pa smo se 
udeležili tudi proslave ob občinskem pra-
zniku, prav tako v Kulturnem centru La-
ško, na kateri je srebrni grb Občine Laško 
zasluženo prejel naš predsednik Cvetko 
Privšek. Vsi mu iskreno čestitamo!

Matic Marot

ŽE SEDMIČ PO 
MARJANINI POTI

Letos smo se že sedmič zapored po-
dali po Marjanini poti. To je pohod, ki 
ga vsakoletno organiziramo na prvo 
adventno nedeljo. Marjanino pot, kot 
smo jo poimenovali, sta začeli sosedi 
Jana in Marjana na prijateljskih spre-
hodih po gozdni poti. Pot je prerasla 
v pravo „zasvojenost“ med domačini, 
saj jo dnevno obišče več sprehajalcev, 
ki skoraj tekmujejo, kdo se bo na ci-
lju v knjigo pohodnikov vpisal večkrat. 
Beležimo pa tudi vedno več pohodni-
kov iz drugih krajev.

Tudi tokratni pohod je bil name-
njen druženju. Na cilju smo se okrep-
čali, najmlajši udeleženec Rene Oblak 
je zapel Slakovo pesem Čebelice in mi 
smo se mu z veseljem pridružili.

Nina Palčnik

Družinsko prvenstvo s prvimi tremi zmagovalci
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JURKLOŠTRSKI LOVCI ZA 
UDELEŽENCE MEDGENERACIJSKEGA 
TABORA 

V septembru so se stanovalci Lambrechtovega doma iz Slo-
venskih Konjic in Doma za varstvo odraslih Velenje družili na 
Medgeneracijskem taboru »Lisca 2016«. Oskrbnik Tončkovega 
doma je pri »spoznavanju narave« na pomoč poklical člane LD 
Jurklošter. Lovca Miro in Simon iz LD Jurklošter in Slavko iz 
LD Loka pri Zidanem Mostu so skupini tridesetih stanovalcev 
predstavili lovstvo - gojenje, gospodarjenje z divjadjo, kinologi-
jo, krvosledništvo in biologijo divjadi. Udeleženci so bili navdu-
šeni, organizatorji pa so v Jurklošter poslali zahvalo, v kateri so 
tudi pohvalili lovce za odlično predstavitev delovanja družine. 
V LD Jurklošter smo veseli, da smo lahko sodelovali na med-
generacijskem taboru in s tem udeležencem približali gozd in 
divjad. 

Toplo ognjišče in smeh v očeh, 
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh. 
Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto, 
vam v obilju nasulo bi novo leto! 

Vesele praznike in srečno novo leto 2017 vam želi Lovska 
družina Jurklošter.

Urška Knez

SREČANJE VODNIKOV 
PSOV KRVOSLEDCEV 
2016

Pred lovskim domom in pod nad-
streškom lovskega doma Lovske druži-
ne Loka pri Zidanem Mostu se je 23. 10. 
zbralo 52 vodnikov krvosledcev in njiho-
vih simpatizerjev. 

Na ta dan je Lovska družina Loka pri 
Zidanem Mostu, s pomočjo Komisije za 
lovsko kinologijo pri LZS, organizirala 
srečanje vodnikov psov krvosledcev in 
vseh tistih, ki jim je  mar, kako ravnati, 
ko divjad obleži  po nenatančnem strelu. 
Kljub temu, da v reviji Lovec ni bil obja-
vljen oglas za srečanje, se je pri lovske-
mu domu zbralo veliko število lovcev, ki 
jim ta pomembna veja lovske kinologije 
ni tuja in imajo pravilen odnos do iska-
nja obstreljene divjadi. Ob osmi uri smo 
se zbrali pred lovskim domom. Dobro-
došlica s čajem in toplo juho ter številni 
pozdravi, saj se nekateri nismo videli že 
kar nekaj časa, stiski rok, objemi, takoj-
šnje debate o naših štirinožnih prijateljih, 
težave na KZS … Vse to so bile teme ob 
prihodu.

Po končanem jutranjem obroku je pri-
sotne pozdravil starešina in organizator  
srečanja Jani Krivec. Program srečanja je 
obljubljal zajtrk, skupinski lov, debato o 
problematiki krvosledništva z analizo is-
kanj v letu 2015 in kosilo z zaključkom. 
Pozdrav je veljal tudi vodniku psa krvo-
sledca, članu UO LZS, lovskemu tovarišu 
Tomažu Trotovšku. Kot udeleženec pa se 

je tega srečanja udeležil tudi predsednik 
Komisije za izobraževanje pri LZS Ivan 
Žižek.

Predstavitev poteka lova, s poudar-
kom predvsem na varnosti, postavitvi 
na stojišča, je predstavil lovovodja, zaže-
lel vsem dober pogled in ravne cevi. Lov 
je potekal v predelu Velikega Kozja, v le-
pem sončnem vremenu. Gonjači so pri-
dno potiskali divjad proti stojiščem. V 
predelu lovišča je stalno prisoten gams, 
damjaki, srnjad in divji prašiči. Streli so 
odmevali po predelu lovskega revirja. Po 
končanem lovu smo se zbrali pri lovskem 
domu. Strelci na stojiščih so bili uspešni. 
Uplenili smo košuto damjaka in tri divje 
prašiče. Streli so bili oddani še na drugo 
divjad, ki pa ni obležala v ognju, zato smo 
morali opraviti kontrolne preglede. Ob 
takem številu izkušenih vodnikov psov 
krvosledcev, je bil to najmanjši problem. 
Pred pozdravom uplenjeni divjadi, so se 
prisotni okrepčali z malico in poslušali 
analizo iskanj obstreljene divjadi za pre-

teklo leto, ki jo je po pooblastilu predse-
dnika Komisije za lovsko kinologijo pri 
LZS predstavila vodnica psa krvosledca 
in bodoča kinološka sodnica za ocenje-
vanje dela krvosledcev Lorna Resman s 
poudarkom, da bo podrobna analiza ob-
javljena v naslednjih številkah glasila Lo-
vec in bo  dostopna vsem lovcem.

Po pozdravu uplenjeni divjadi se je 
pričel družabni del srečanja. Gostitelji 
so na žaru pripravljali hrano, tako da je 
lahko vsak pregnal  lakoto in žejo. V pri-
jetnih pogovorih, z željo, da se naslednje 
leto spet srečamo, smo se v poznem po-
poldnevu začeli poslavljati.

Menim, da so takšna srečanja v dana-
šnjem času, ko smo vsi časovno obreme-
njeni, koristna, predvsem za izmenjavo 
izkušenj in za prenašanje lovsko-kino-
loškega znanja, ki ga, glede na analizo 
iskanj obstreljene divjadi, primanjkuje 
marsikateri lovski družini v naši lovski 
organizaciji.

Jani Krivec
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PO RIBAH SPET DIŠI …

Medtem ko berete tele vrstice, imajo 
laški ribiči polne roke dela. Lov je bržčas 
že končan in v naslednjih dneh se bodo 
lotili čiščenja rib. Za tisoč porcij in še ve-
lik lonec ribje čorbe je kup rib kar zaje-
ten in delo traja nekaj dni … Vse to za 
družabni dogodek pod hotelom Savinja, 
tudi letos na Štefanovo, 26. decembra do-
poldne, med 9. in 12. uro. Dobro poučeni 
pravijo, da je boljše priti čim prej, četudi 
je treba v vrsti čakati kaj časa, na koncu 
pač izbire ni več prave.

Tudi tokrat ne bo manjkalo pečenih ri-
bjih dobrot, pekli bodo klene, krape, pla-
tnice, poduste, some. Vsaj tisoč porcij bo, 
za lakoto in za užitke. Tudi ribja čorba ne 
bo manjkala.

Če bi zlagali te prireditve eno k drugi, 
bi jih bilo letos že ducat. In ker je tako, 
ljudje že vedo, da se na Štefanovo splača 

priti k ribičem. Nekatere pripelje njihov 
nos, saj po vsem mestu tisti dan diši po 
ribah, druge pa priporočilo kakega dru-
gega nosa, da ribje pojedine res ne gre za-
muditi.

Sploh ni pomembno, ali vas bo na pri-
zorišče prignal razdražen nos, »firbec« 
ali prazen želodec. Za vse okuse in želje 
rib ne bo manjkalo. 

Sporočilo tega dogodka je, da ribiči 
ne jemljejo iz vode zgolj in samo za svo-
je potrebe, ampak da so svoj ulov pri-
pravljeni deliti tudi z drugimi; to vsakič 
znova poudari zdajšnji predsednik laške 
ribiške družine Tone Bačič, ki je ribič od 
glave do peta in to že dolga leta. Lani smo 
sicer pred to prireditvijo objavili recept 
za ribjo čorbo, pa je kar boljše, da jo ribi-
či kuhajo sami, ker so to počeli že toliko-
krat, da je težko tekmovati z njimi.

Bodo pa tudi tokrat tekmovali na dru-
gi strani Savinje tisti ribiči, ki ne bodo 
imeli zadolžitve na omenjeni prireditvi. 

In vsi tisti, ki se bodo prišli pomerit, koli-
ko rib lahko na tekmovanju, mednarodni 
ribiški tekmi, ulovijo. Koliko bo imela 
največja med očmi tokrat, pa počakajmo, 
ko bodo merili … 

NA ŠTEFANOVO, 26. decembra DO-
POLDNE, se torej dobimo POD HO-
TELOM SAVINJA. PRIJAZNO VABIJO 
ČLANI RIBIŠKE DRUŽINE LAŠKO!

BH

AMD LAŠKO – ŠOLA 
VOŽNJE IN AKTIVNOSTI 
V JESENSKEM ČASU

Avto moto društvo Laško je v svoj plan 
dela za leto 2016 vneslo izvedbo progra-
ma predavanj o novostih v cestno pro-
metnih predpisih, s posebnim poudar-
kom na vožnji v križiščih, krožiščih in na 
avtocestah. Predlog, ki je bil posredovan 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško je zajemal izved-
bo predavanj v vseh krajevnih skupno-
stih občine. Predavanja naj bi bila name-
njena predvsem starejšim voznikom in 
invalidom. Upoštevaje odziv SPV-ja je 
AMD Laško – Šola vožnje izvedlo le dve 
predavanji: 
– 13. 9. 2016 v Večnamenski dvorani v 

Rimskih Toplicah in 

– 18. 10. 2016 v Hiši generacij v Laškem. 

Pri izvedbi obeh predavanj je bilo po-
membno sodelovanje Društva invalidov 
Rimske Toplice in Hiše generacij Laško. 
Predavanje v Laškem pa je bilo podprto 
tudi s strani ZŠAM Laško z visoko ude-
ležbo njihovih članov. Na vsakem od 
omenjenih predavanj je bilo prisotnih 
več kot 40 krajanov. Obe predavanji sta 
bili izvedeni s strani Šole vožnje AMD 
Laško s predavateljem predpisov Andre-
jem Titanom. Zanimivo je, da je bilo na 
obeh predavanjih prisotnih največ starej-
ših voznikov in invalidov, ki jim je bilo 
predavanje v osnovi tudi namenjeno. 

V dveh urah je predavatelj seznanil 
prisotne z vsemi novostmi v cestno pro-
metnih predpisih, novih prometnih zna-
kih ter težavah, ki se pojavljajo pri vožnji 
v krožiščih, križiščih in na avtocestah. V 
drugem delu pa je poskušal odgovoriti 

na vsa dodatna vprašanja prisotnih. Vsi 
sodelujoči na obeh predavanjih so bili 
zelo zadovoljni tako z vsebino kot tudi z 
načinom njenega podajanja. To pa lah-
ko razberemo tudi iz njihovih želja, da 
bi se takšna predavanja večkrat ponovi-
la. V AMD Laško – Šoli vožnje smo se 
zato odločili, da na SPV Laško posredu-
jemo program dela za leto 2017, v kate-
rem predlagamo, da z njihovim sodelo-
vanjem izvedemo podobna predavanja 
v vseh krajevnih skupnostih občine La-
ško. Pri izvedbi predavanj pa bo potreb-
no vključiti čim več društev posamezne 
krajevne skupnosti. 

AMD Laško – Šola vožnje se za izved-
bo predavanj zahvaljuje predavatelju An-
dreju Titanu ter Društvu invalidov Rim-
ske Toplice in Hiši generacij Laško za 
organizacijo same izvedbe. 

Andrej Mažgon

AMD LAŠKO – ŠOLA VOŽNJE 
VABI VSE ZAINTERESIRANE 
STAREJŠE VOZNIKE,

ki bi si želeli v spremstvu inštruk-
torja zapeljati po cestah, na katerih se 
jim med vožnjo pojavlja vrsta vpra-
šanj in težav (krožišča, križišča, av-
tocesta, mestno jedro Celja, garažne 
hiše …), da se prijavijo na telefon 040 
836 642 (Titan Andrej) in dogovorili 
se boste za brezplačen termin.
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NEKAJ O NAŠEM DELU V ZADNJEM 
ČETRTLETJU

V zadnjem četrtletju letošnjega leta smo članice in člani Ob-
močnega združenja slovenskih častnikov Laško uspešno izpe-
ljali naloge, ki smo si jih zadali na letnem zboru članov. Naj na-
štejem nekatere izmed njih:
– v okviru vojaško strokovnih dejavnosti smo izvedli usposa-

bljanja s praktičnim preizkusom znanja in tekmovanjem v 
rokovanju z vojaškim orožjem: vojaško polavtomatsko puško 
cal. 7.62 (tudi za VI. pokal OZSČ Laško), vojaško pištolo cal. 
7.62, 7.65 in 9mm;

– uspešno in dokaj odmevno smo opravili tudi z usposablja-
njem in tekmovanjem (VI. pokal OZSČ Laško) v pripravi vo-
jaškega obroka;

– članice in člani so se udeležili vojaško strokovnih izobraže-
vanj in usposabljanj na Igu, v Ljubljani, Mariboru, Rogatcu 
…);

– v okviru spominsko domoljubnih in protokolarnih dejavno-
sti smo organizirali, soorganizirali ali se udeležili slovesnosti 
ob državnih in občinskih praznikih (v Laškem, Radečah, Lju-
bljani, Kopru, Štorah, Velenju, Šoštanju, Celju ...);

– udeležili smo se žalnih slovesnosti ob dnevu mrtvih v Rade-
čah, Laškem, Rečici, na Marija Gradcu in Vrhu nad Laškim;

– organizirali ali soorganizirali ter udeležili smo se spominskih 
pohodov na Graško goro, v Šentrupert ...;

– članice in člani so se dokaj množično odzvali tudi na tradici-
onalni pohod po poti nekdanjih trških meja;

– uspešno smo izvedli tudi pohod in se udeležili slovesnosti ob 
zaključku prve svetovne vojne pri Krnskih jezerih;

– kulturno-družabno in športno-rekreativno področje smo 
zapolnili z uspešno izvedenimi nalogami - organizirali smo 
strokovno in zgodovinsko-kulturno tridnevno ekskurzijo v 
Srbijo, udeležili smo se športno-rekreativnih in tekmovalnih 
aktivnosti v lokalnih skupnostih in pri sosednjih združenjih 
(Brežice, Hrastnik, Trbovlje, Velenje, Šmarje, Štore, Celje, Šo-
štanj, Šentjur…);

– s področja informativne dejavnosti smo trimesečno obvešča-
li članstvo o planiranih aktivnostih in o svojem delu ter zade-
ve objavljali v medijih Zveze slovenskih častnikov ter drugih 
javnih medijih ter socialnih omrežjih;

– na področju kadrovsko finančnega in logističnega dela pro-
grama dela smo pridobili šest novih članov, relativno uspe-
šno realiziramo finančni načrt, uspeli pa smo tudi pri nabavi 
opreme za članice in člane ter nabavi streliva in ostalih mate-
rialno tehničnih sredstev za usposabljanja in tekmovanja;

– s subjekti izven Zveze slovenskih častnikov smo določene 
aktivnosti uspešno družno izpeljali, predvsem z Zvezo vete-
ranov vojne za Slovenijo, Policijskim veteranskim društvom 
Sever, ZZB NOB in sekcijami planinskih društev;

Za uspešno realizacijo nalog pa se moramo seveda za razu-
mevanje zahvaliti Občini Laško in Občini Radeče ter njunima 
županoma, vsem donatorjem, ki so nam pomagali ter članicam 
in članom za njihovo udeležbo na prireditvah.

V prihajajočih dneh tega leta bomo pripravili še nekaj dogod-
kov, na katere ste vabljeni: spominska slovesnost v Gorenji Tre-
buši (17.12.), priprava vojaškega obroka s pokušino za članice in 
člane ter občanke in občane na tržnici v Laškem (30.12. od 10.  
ure dalje), po preskoku v novo leto pa že po ustaljenem progra-
mu: Suhor, Osankarica, Dražgoše, Igman ...

Lepe predpraznične decembrske dni in v naprej čestitka ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti ter srečno v novo leto.   

Konrad Zemljič

V novem letu vam želimo, da bi bili:  
polni pričakovanja – kot je pomlad,

polni toplote – kot je poletje,
polni dobrote – kot je jesen in

polni razigranosti – kot je zima.
Srečno 2017!

Prijetne predpraznične decembrske dni in čestitke  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti!

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO 
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GASILSKA ZVEZA LAŠKO
Zaključno srečanje članic

Članice Gasilske zveze Laško leto zaključimo na skupnem 
srečanju, ki ga vsako leto pripravi eno izmed gasilskih društev 
naše zveze. To leto je 25. novembra zaključno srečanje članic 
organiziralo PGD Zidani Most pod taktirko predstavnice članic 
tovarišice Saše Kolander. Uradni del je popestril bogat kulturni 
program z zaključnim nastopom aktualnih evropskih prvakinj 
– radeških mažoret. 

Poleg zaključnega srečanja smo se članice v letu 2016 udeležile 
še operativne vaje, ki so jo organizirale članice v PGD Jurklošter 
v aprilu, družabnega srečanja na Kopitniku, ki so ga pripravi-

le članice PGD Rimske Toplice v juniju, različnih članskih tek-
movanjih ter sodelovale v sklopu izobraževanj. Aktivnost članic 
pa se odraža tudi znotraj posameznih gasilskih društev, tako na 
operativnem področju, področju mentorstva mladini ter ostalih 
del v društvih in nasploh. 

Zahvala vsem članicam GZ Laško. NA POMOČ!

Martina Dornik Snoj, predsednica komisije za delo s 
članicami GZ Laško

Srečanje gasilskih veteranov

V četrtek, 4. novembra, je bilo vsakoletno srečanje gasilskih 
veteranov in starejših gasilcev iz vseh prostovoljnih gasilskih 
društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Laško. Program le-
tošnjega srečanja, ki so ga pripravili gasilci iz Prostovoljnega ga-
silskega društva Sedraž, je bil izveden na območju Lovske koče 
na Govcah. 

Zbor udeležencev pri gasilskem domu v Sedražu sta pozdra-
vila predsednik Gasilske zveze Laško Jože Rajh in predsednik 
komisije za veterane pri Gasilski zvezi Laško Franc Kapun, do-
mačini pa so na kratko predstavili program srečanja. Udeležen-
ci, skupaj nas je bilo 43 gasilskih veteranov (gasilcev in gasilk), 
smo se z vozili prepeljali do Lovske koče na Govcah, kjer nas je 
pričakal domačin in dober poznavalec teh krajev Franc Napret. 
Z izbranimi in prepričljivimi besedami nas je seznanil z boga-
to zgodovino vasi Govce nad Sedražem, ki se je pred desetletji 
pogreznila zaradi rudarjenja. Zdaj so na tem področju sanira-
ni travniki in makadamska cesta, ki vodi do lovske koče – peš 
ali z avtom. Lovska koča na Govcah je tudi izhodiščna točka na 
slikoviti Govški brd (811m) in še naprej na Babe, Kal, Mrzlico.

Sledilo je improvizirano tekmovanje ekip iz posameznih pro-
stovoljnih gasilskih društev, ki je vsebovalo elemente tekmoval-
nih disciplin v katerih sicer tekmujemo starejši gasilci in gasilke. 
Čeprav je bilo tekmovanje bolj zabavno, so se vsi tekmovalci re-
sno prizadevali za dosego čim boljšega časa. Tekmovalo je šest 
ekip, časi so bili primerljivi s časi na pravih tekmovanjih.

Po tekmovanju je bilo ob hrani in pijači prijetno druženje 
vseh udeležencev in če ne bi bil večer že kar hladen bi ostali še 
dlje, tako pa smo se ob prvem mraku vrnili na svoje domove. 

Zahvala gre Francu Napretu za izvirno predstavitev kraja in 
gasilcem PGD Sedraž za dobro organizacijo srečanja.

Franc Kapun
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DRUŠTVA

OGLJIKOV OKSID - TIHI UBIJALEC

Ogljikov oksid (ali po starem ogljikov monoksid) s kemij-
sko formulo CO je plin brez barve, vonja in okusa. Je gorljiv 
in strupen.

To enostavno pomeni, da ga s človeškimi čutili ne more-
mo videti, okusiti ali vonjati!

Zakaj je ogljikov oksid nevaren?
Ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje 

kot kisik. To povzroča ogljikohemoglobin, ki zavira transport 
kisika do tkiv. Ogljikov oksid postaja namreč za odraslega 
človeka toksičen pri vrednostih, višjih od 50 ppm (ali 0,005 
vol %). Vrednosti, katerim je človek izpostavljen nekaj ur in 
znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzročajo glavobol. Kon-
centracije CO, ki presegajo 400 ppm, pa so običajno za odra-
slega človeka smrtne.

V prostoru pride v največ primerih do nastanka prevelikih 
koncentracij CO zaradi:
– slabega odvajanja zgorevalnih produktov (neočiščeni ali 

slabo očiščeni dimniki),
– napačno izvedenih ali poškodovanih dimniških tuljav (tu-

ljave so počene ali zaradi napake pri izvedbi ali vzdrževa-
nju puščajo dimne pline),

– neustreznega prezračevanja oz. oskrbe s svežim zrakom v 
prostor, kjer se nahaja peč na trdno, tekoče ali plinasto go-
rivo ali plinski bojler (oskrba kurilnih naprav z zgoreval-
nim zrakom). Do neustreznega prezračevanja pride lah-
ko zaradi napak pri načrtovanju ali izvedbi prezračevanja 
v prostorih oz. naknadnega posega v prostor (zamenjava 
oken in vrat z novimi okni in vrati, ki običajno tesnijo bolje 
od starih),

– uporabe strojev in naprav, ki jih poganjajo motorji z notra-
njim zgorevanjem (motorne črpalke, motorne žage, agre-
gati ipd.) v zaprtem prostoru.

Kako se lahko zaščitimo pred ogljikovim oksidom?
Ogljikov oksid nastaja pri nepopolnem zgorevanju med 

gorenjem v pečeh na trdna, tekoča in plinasta goriva, plin-
skih bojlerjih in ob delovanju bencinskih in dizelskih motor-
jev. To pomeni, da nastajanja ogljikovega oksida, v kolikor 
uporabljamo naštete vrste grelnih teles in motorna vozila, ne 
moremo odpraviti. Lahko pa se zavarujemo pred škodljivimi 
koncentracijami ogljikovega oksida.

V nadaljevanju so našteti osnovni preventivni ukrepi, ki 
jih je treba kot zaščito pred prekomernim nastajanjem oglji-
kovega oksida izvesti v stanovanju:
– redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav večkrat le-

tno
– redni pregledi in čiščenje zračnikov 
– zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje oz. dovod zra-

ka za zgorevanje  
– v zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih 

poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem(motorne 
žage, agregati ipd.) - tudi kadar delujejo agregati zunaj in 
so nameščeni neposredno ob objektu, naj bodo izpušne 
cevi usmerjene stran od objekta,

– ob zagonu motorjev vozil z notranjim zgorevanjem v ga-
raži naj bodo garažna vrata odprta (vsa vrata, ki vodijo iz 
garaže v stanovanje morajo biti ob zagonu motorja vozila 
zaprta),

– NAMESTITEV JAVLJALNIKOV OGLJIKOVEGA 
OKSIDA JE S 1. JANUARJEM 2017 OBVEZNA ZA VSA 
GOSPODINJSTVA, KI UPORABLJAJO KURILNO NA-
PRAVO, ODVISNO OD ZRAKA V OKOLICI!

– preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljal-
nike ogljikovega oksida (CO javljalniki). Javljalniki naj se 
namestijo čim bližje višini glave oseb, ki bivajo v prosto-
ru. Tako naj se v spalnicah ali otroških sobah javljalnike 
ogljikovega oksida namesti v višino glave na steno poleg 
postelje. Namestitev javljalnika naj služi kot sekundarni 
preventivni ukrep, ko so bili predhodno že izvedeni prej 
našteti preventivni ukrepi.

JAVLJALNIK OZ. DETEKTOR OGLJIKOVEGA OKSI-
DA (MONOKSIDA) LAHKO DOBITE TUDI V SERVI-
SU GASILNIKOV PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 
DRUŠTVA LAŠKO NA TEL. ŠT. 070/856-510, KJER VAM 
BOMO TUDI SVETOVALI GLEDE PRAVILNEGA ME-
STA NAMESTITVE LE-TEGA OZ. VAM GA TUDI STRO-
KOVNO NAMESTIMO.

Vir: www.sos112.si

Matej Špiler, poveljnik PGD Laško
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POLICIJA 

POLICIJA SVETUJE

Samozaščitno obnašanje

Prihaja čas praznikov in počitnic, kar boste mnogi izkoristi-
li za odhod od doma na krajše počitnice, to pa je priložnost za 
tatove, da vam v tem času na vašem domu storijo kaj nepred-
videnega. Zato bomo poskušali skupaj z vami storiti vse, da do 
tega ne bi prihajalo. Policisti se bomo trudili, da bomo uspešni 
pri preiskovanju in prejemanju storilcev kaznivih dejanj. Vam 
pa predlagamo učinkovite samozaščitne ukrepe, da boste varni 
pred tatovi in ostalimi nepridipravi. 

Na tukajšnji policijski postaji zaznavamo povečano število 
vlomov v stanovanjske objekte. Storilci v stanovanjske objekte 
ponavadi vlamljajo v večernih urah (ko opazijo, da v hiši ni luči) 
ali v dopoldanskem času, ko je večina ljudi v službah, otroci pa 
v šoli (velja za vlome zlasti v blokovskih stanovanjih).  Svetuje-
mo, da si vgradite dodatno ali varnostno ključavnico, ki bo sto-
rilcem otežila nasilen vstop v stanovanje in si osvetlite okolico 
stanovanjske hiše.

Obiska neznancev se gotovo ne razveselite, še posebej, če vam 
na vratih ponujajo različne ugodne predmete, izlete, zavarova-
nja, želijo kozarec vode ali želijo koristiti vaše sanitarije. Med 
neznanimi obiskovalci so tudi takšni, katerih edini cilj je, da vas 
ogoljufajo. Ti storilci praviloma delujejo daleč od kraja svojega 
prebivališča in so običajno urejeni, komunikativni in prijazni. 
Trudili se bodo na vas narediti čim boljši vtis in če jim bo uspe-
lo, jih boste povabili v stanovanje. To pa je lahko začetek zgod-
be, ki se bo za vas slabo končala. Zmanjšajte možnost, da po-
stanete žrtev kaznivega dejanja na svojem dom. Svetujemo, da 
doma ne hranite večjih količin gotovine. Priporočljivo je, da si 
za shranjevanje gotovine in zlatnine vgradite trezor.

Posledice uporabe pirotehničnih sredstev

Policisti zaznavamo, da se v decembru  močno poveča upora-
ba pirotehnike in s tem tudi telesne poškodbe uporabnikov teh 
izdelkov. Do poškodb praviloma prihaja zaradi nezakonite, ne-
pravilne in brezskrbne rabe teh izdelkov. Ugotavljamo tudi, da 
so ti izdelki velikokrat  kupljeni na »črnem trgu« in pripeljani iz 
sosednjih držav ali pa narejeni kar doma. 

Lansko leto so policisti na območju Policijske uprave Ce-
lje zasegli 740 pirotehničnih izdelkov, en mladoletnik se je pri 
uporabi teh izdelkov huje telesno poškodoval. Tudi na območju 
Policijske postaje Laško smo v preteklosti že obravnavali hude 
telesne poškodbe (raztrganine rok, amputacije prstov), poško-
dovanja stvari (požari, uničenja javne lastnine) in druga podob-
na dejanja. Uporaba vseh vrst petard je prepovedana. Želimo, 
da bi se posledice uporabe vseh vrst takšnih izdelkov zmanj-
šale z varno in preudarno uporabo ter da bi se uporaba petard 
v celoti prenehala. Policisti bomo v prazničnem času pogosto 
nadzorovali javna zbiranja, okolice javnih ustanov, strnjenih 
stanovanjskih zaselkov, železniških postaj ter skušali ugotavljati 
in preprečevati uporabo protizakonitih pirotehničnih izdelkov.

V primeru kakršnihkoli vprašanj in napotkov, kako se samo-
zaščitno obnašati, vam je na voljo vaš vodja policijskega okoliša, 
lahko pa tudi pokličete na policijsko postajo in pridobite po-
trebni nasvet. Naša želja je, da vsi skupaj pripomoremo k temu, 
da se boste počutili varne. Želimo vam mirne prihajajoče pra-
znične dni. 

Bojan Šipek,  
vodja policijskega okoliša

PREMISLI.
ALKOHOL UBIJA.

www.avp-rs.si

JAVNA AGENCIJA RS ZA 
VARNOST PROMETA OPOZARJA
Alkohol pomembno prispeva k nastanku 
prometnih nesreč 

Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem ži-
vljenju ob različnih priložnostih - od druženja, prazno-
vanja in tudi ob osebnih stiskah posameznikov. In ker je 
pitje alkohola družbeno sprejemljivo in ga pije večina po-
sameznikov v naši družbi, pogosto pride do njegove zlo-
rabe. Že v majhnih količinah lahko alkohol namreč vpli-
va na voznikovo ravnanje. Tuji raziskovalci so ugotovili, 
da že po prvem popitem kozarcu začnejo slabeti vozni-
ške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje 
se število napačnih odločitev. Z večanjem koncentracije 
pa se povečujejo tudi negativne posledice, opozarjajo na 
Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).

Statistični podatki tako kažejo, da je približno 10% 
povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, 
vendar med najhujšimi prometnimi nesrečami ta delež 
obsega skoraj tretjino (30% pri nesrečah s smrtnim izi-
dom). 

V Sloveniji je z zakonom določeno, da lahko imajo voz-
niki kategorije B v litru izdihanega zraka 0,24 mg alkoho-
la oziroma 0,5 promila alkohola, ob pogoju, da ne kažejo 
motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo 
ravnanje v cestnem prometu. Za voznike začetnike, po-
klicne voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja 
popolna treznost (0,0 alkohola).
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ŽIVALI

IZVEDBA CEPLJENJA 
PROTI BOLEZNI 
MODRIKASTEGA 
JEZIKA

Bolezen modrikastega jezika je viru-
sna bolezen, ki prizadene domače in div-
je prežvekovalce.

Značilni znaki bolezni so: poviša-
na temperatura, slinjenje, ki posta-
ne penasto, pordele očesne veznice in 
smrček,oteklina jezika ustne sluznice in 

dlesni, razjede po ustni sluznici, smrč-
ku, tudi vimenu, padec mlečnosti, lah-
ko se pojavi tudi mastitis, vnetje svitka, 
parklja, posledično otežkočeno gibanje 
živali, reprodukcijske motnje (abortusi 
nevitalna, mrtvorojene živali, prirojene 
napake).

Vektorji oz. prenašalci bolezni so kr-
vosesi iz rodu Culicoides. Cepljenje proti 
bolezni modrikastega jezika je najučin-
kovitejši ukrep za preprečevanje in nad-
zor bolezni. Proti bolezni modrikastega 
jezika je treba cepiti vso govedo in drob-
nico v vsej državi .

Začetek, prvi krog cepljenja, bo od 2. 
1. 2017 do 31. 3. 2017, za vse živali sta-
rejše od 1 meseca, drugi  krog bo potekal 
od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017 za živali, ki 
bodo v prvem krogu mlajše od 1 meseca 
in rojene živali po prvem krogu ceplje-
nja, vse starejše od enega meseca. Gove-
do in koze se bo cepilo 2x v razmahu 3 
do 4 tednov, ovce bodo cepljene enkrat. 
Obnovitveno celjenje se bo izvajalo en-
krat letno tri leta zapored. Cepljenje bo 
potekalo tekoče od gospodarstva do go-
spodarstva, od vasi do vasi v območju 
občine Laško.

Imetnike  GOVEDI, OVC IN KOZ 
naprošamo, da pravočasno označijo vse 
novorojene živali in jih registrirajo, da 
bo potek cepljenja lahko izveden pravo-
časno in nemoteno. Cepljenje je obvezno 
in se bo izvajalo po odredbi UVHVVR. 
Pred začetkom cepljenja bomo nekate-
re rejce na območju telefonsko obvesti-
li, verjetno pa ne bomo uspešno poklicali 
vseh. 

Prosimo, da to objavo sprejmete kot 
obvestilo, da bo cepljenje potekalo ne-
moteno in da bo uspešno izvedeno v ro-
kih, ki jih je dodelila država.

Marjetka Podlesnik Samec, DVM,  
direktorica Veterinarske postaje Laško

Vsi psi so izredno prijazni. So čipirani in cepljeni proti steklini.

Blacky je najden v Sevnici na Dro-
žanjski cesti, je srednje rasti, star do-
bro leto.

Kara je sterilizirana psička, stara cca. 
3 leta, srednje rasti.

Pino, prijazen mešanček, manj-
še rasti, je star cca. do dve leti.
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KOŽUHANJE PRI 
PODREPŠEKOVIH

Ličkanje, lupanje ali kožuhanje koru-
ze, kot pravimo po raznih krajih naše do-
movine, je spadalo med najpomembnej-
ša jesenska opravila. Skoraj vsaka kmetija 
je imela posajeno koruzo, saj je bila po-
membno živilo za ljudi in živali. Iz moke 
so pekli kruh, kuhali žgance, a preden so 

žganci prišli v skledo, je moral kmet pre-
orati njivo, posaditi koruzo, jo okopati, 
polomiti storže, jih oličkati, posušiti, zlu-
ščiti ter zmleti v mlinu. Danes skoraj vse 
to opravi kombajn. 

Pri Podrepšekovih v Brstniku se tru-
dijo vsako leto obujati to staro jesensko 
opravilo, čeprav se sajenje in okopava-
nje ne opravljata več ročno. Vendar se pri 
spravilu koruznih storžev trudijo ostati 
tradicionalni. Domači so s pomočjo so-
sedov in znancev zrele koruzne storže 
polomili na njivi in jih pripeljali domov. 
Pod kozolcem so pripravili velik kup ko-
ruze, ki je čakala kožuhače. Ponekod 
imajo navado, da v kup skrijejo kakšna 
drobna darila, vendar ta tradicija pri 
Podrepšekovih ni obstala, je pa v kupu 
koruze, ki je ponavadi rumena, skrita ko-
ruza rdeče barve, ki pa je prav tako zani-
miva, predvsem za mlajše.

Na dan kožuhanja se je pri Podrepše-
kovih zbralo okoli 60 ljudi iz Brstnika ter 

okoliških vasi: Jagoče, Rifengozd ter To-
vsto. Kožuhači so ličkali storže, jim od-
stranjevali liste, pustili so dva do tri za 
vezanje v pare, otroci pa so iskali pred-
vsem rdeče storže. Zvezane storže so od-
našali s koši in jih zlagali v »late« kozolca, 
tiste brez listov pa v koruznik. Po dobrih 
treh urah so kožuhači končali z delom, 
nato pa jih je gospodinja povabila na »li-
kof«, kjer ni manjkalo pijače in domačih 
dobrot.

MH

SREČANJE OB 50. 
OBLETNICI ZAKLJUČKA 
OSNOVNE ŠOLE

  
Bilo je v petek popoldne, 30. sep-

tembra, ko smo nekdanje učenke in 
učenci Osnovne šole Antona Aškerca 
Rimske Toplice skupaj s profesorico Ci-
rilo Ušen in profesorjem Hermanom 
Čaterjem slovesno proslavili častitljivo 
50. obletnico zaključka osnovne šole.

Takrat, pred petdesetimi leti, so bili 
drugačni časi, pa vendarle lepi. Bili smo 
otroci – radovedni, radoživi, hvaležni za 
prejeto znanje in izkušnje, pa tudi ner-
gavi in otročji, kot se za osnovnošolsko 
mladino spodobi.

Osnovnošolska leta so bila dragoce-
na izkušnja za življenje – za ene prijetna 
za druge manj. Pravzaprav pomemben 
most med otroštvom in odraslostjo, ko 

smo morali z vso odgovornostjo stopiti 
na nova, včasih nepoznana pota. 

Ob tej priliki smo se poklonili spomi-
nu na tiste sošolce, sošolke in razredni-
čarko  Stanislavo Paradižnik, ki jih žal 
ni več med nami. In se spomnili tudi na 
hudo bolno Nado, ki se srečanja ni mog-
la udeležiti.

Za 50 let modrejši smo se na ta za 
nas praznični dan v osnovnošolska leta 
vračali z lepimi spomini. Pripovedovali 
zgodbe in obujali spomine na čase, ko 
smo bili še šolarji. Še več, vsak izmed 
nas je predstavil svojo življenjsko zgod-
bo od takrat do danes. Z veseljem in ra-
dovednostjo smo zgodbam prisluhnili. 
Med drugim je tudi profesor Herman 
Čater predstavil knjigo z naslovom Ne 
odreci se sanjam, ki govori o njegovi 
težki življenjski izkušnji.

V prijetnem vzdušju, polnem smeha, 
petja, glasbe, plesa, dobre volje in prijet-
nega kramljanja smo proslavljali, kot da 
je preteklost postala sedanjost. 

Razšli smo se zadovoljni, srečni, pa 
tudi zavedajoč se dejstva, izraženega v 
spodnjih verzih:

»Hitro čas beži, le kam se mu tako mudi …
Minevali so dnevi in z njimi mnogo let …
Ostali pa spomini so in v njih zaznamova-
na sled …
Čas pa tekel bo naprej, naj prinaša srečne 
dni!« (Pinter)

Milena Pinter
Foto: Aleš Erjavec

DOSEG LAŠKEGA 
BILTENA

Vsakokratnega prejema Laške-
ga biltena se v Nemčiji veselijo v 
oddaljenem Bad Mergentheimu. 
Kljub temu, da ga. Erika Riegel 
(Lapornik) z možem Klausom v 
Nemčiji živi že več kakor 40 let, z 
veseljem spremlja utrip naše obči-
ne v Laškem  biltenu.
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OBNOVLJEN 
POKOPALIŠKI KRIŽ V 
KURETNEM

V vasi Kuretno na nadmorski višini 
410 metrov stoji manjša cerkvica posve-
čena sv. Katarini Aleksandrijski. Cerkev 
se  prvič omenja leta 1498. Do leta 1826 
je bilo okoli cerkve vaško pokopališče. 
Grobovi so se sčasoma zravnali z zemljo, 
ostal pa je pokopališki križ, ki je tudi za-
čel propadati in je bil ob zadnjih obnovi-
tvenih delih na zunanjosti cerkve odstra-
njen. Dlje časa je pri domačinih tlela želja 

po obnovi križa. V letu 2015 je bil naba-
vljen potreben hrastov les. V letošnjem 
mesecu novembru pa je skupina domači-
nov povsem obnovila križ in ga postavila 
na mesto, kjer je nekoč že stal.

V nedeljo, 27. novembra, je bila v cer-
kvi sv. Katarine v Kuretnem maša, ki jo je 
daroval laški nadžupnik in dekan g. Rok 
Metličar. Po maši pa je blagoslovil obno-
vljeni križ pred cerkvijo. Kljub hladnemu 
vremenu je dogodku prisostvovalo lepo 
število ljudi, katere so domačini iz Kure-
tnega in Strmce pogostili z domačimi do-
brotami.

Tone Šterban

ŽELJE, ŽELJE 

V prazničnem decembru, ko se vse 
blešči in nas trgovci vsakodnevno pre-
ko reklam nagovarjajo in sporočajo, kaj 
so naše želje, se odrasli sprašujemo: Ali 
bomo vse to zmogli? Otroci v katalo-
gih pregledujejo igrače in jih označuje-
jo kot svoje želje. Nato pišejo pisma Mi-
klavžu, Božičku ali/in dedku Mrazu v 
upanju, da bodo dobili vse, kar so napi-
sali. Otrokove želje so včasih zelo velike. 
Spisek dobrim možem je dolg. Odrasli se 
sprašujemo, ali naj otroku izpolnimo vse 
zapisane želje. Lahko se zgodi, da želja 
vedno ne moremo izpolniti. Nič ni na-
robe, če se otroku ne izpolnijo vse želje, 
če katera ostane. Otrok najbolj potrebu-

je ljubezen in pozornost staršev, tudi to 
so želje otrok. Spisek želja pripravljamo 
skupaj, to je tudi priložnost, da otroku 
povemo, da se vedno vseh želja ne da 
izpolniti. Vsaka družina ima drugačne 
navade pri praznovanju in obdarova-
nju. Nekatere družinskim obredom pri-
pisujejo velik pomen, druge jim posveti-
jo le malo pozornosti. Pomembno je, da 
si vzamemo čas za družinske člane in 
znamo uživati v dogodkih, ki nam ne-
kaj pomenijo. Izpolnjevanje želja, ki ga 
izkazujemo preko obdarovanja naj bo 
vesel dogodek, ko se skupaj poveselimo 
in razveselimo daril. Za njihovo ‘pre-
gledovanje’ pa si je potrebno vzeti čas. 
Vsako darilo naj bo deležno posebne 
pozornosti, ob vsakem se skupaj z otro-

kom radujmo, ne glede na njegovo ma-
terialno vrednost. Vzgajajmo otroka, da 
tudi sam obdaruje druge – še najraje s 
simboličnimi darilci, ki so zelo osebna 
(risbice, majhni otrokovi izdelki …)  Iz-
polnjevanje želja nas vodi v srečo in za-
dovoljstvo takrat, ko zmoremo izpolniti 
tudi želje drugih, zato naj bo praznični 
čas priložnost, da se otrok nekaj nauči 
o sebi in svetu, ki ga obdaja.  To je tudi 
priložnost za nas odrasle, da se malo 
ustavimo in skupaj z otrokom doživimo 
praznični december.

Za leto 2017 si želim, da bi otroci sku-
paj s starši preživeli veliko lepih in razi-
granih dni, ki jih bodo začinili s toplimi  
objemi in poljubi.

Jelka Kapun

44. božično-novovoletni koncert

torek, 27. 12. 2016, ob 18.00, dvorana Tri lilije Laško
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TIC Laško: Domači kotiček, vsako sredo (9.00 – 12.00)

DECEMBER

Petek, 16. december
· Razstavišče Kulturnega centra Laško: Otvoritev razstave 

Polone Petek, Rečne krajine - Vodna krajina (18.00)
· Knjižnica Laško: Alenka Rebula: Vera vase (psihološko 

predavanje; 19.00)

Nedelja, 18. december
· Kulturni center Laško: 19. dobrodelna prireditev Laško 

združuje dobre želje (14.30)

Torek, 20. december
· Kulturni center Laško: Novoletni koncert orkestrov Glas-

bene šole Laško – Radeče (18.00)

Sreda, 21. december
· Kulturni center Laško: Abonma Mavrica polk in valčkov 

in izven - Ansambel Unikat in gosti večera - koncertni an-
sambel ustnih harmonik Soraarmonica (19.30)

Četrtek, 23. december
· Kulturni center Laško: Kresniček, spevoigra (18.00)

Petek, 23. december
· Občinsko dvorišče: Otroški bazar učencev Osnovne šole 

Primoža Trubarja Laško (16.00) in predbožično rajanje z 
obiskom Božička (17.00)

· Kulturni center Laško: Glasbeni abonma: Koncert božič-
nih pesmi, samospevov in opernih arij Marija Peganc, so-
pran, in Beata Ilona Barcza, klavir (19.30)

Sobota, 24. december
· Rimske Toplice, Šmarjeta - »pri Purgu«: Žive jaslice: KD 

Rimljan (21.00)

Ponedeljek, 26. december
· Občinsko dvorišče: Mednarodna božična ribiška tekma s 

peko in degustacijo rib (9.00 – 13.00)
· Aškerčev trg: 19. žegnanje konj na Štefanovo (11.30)
· Občinsko dvorišče: Igra božičnega večera v izvedbi Fol-

klorne skupine Anton Tanc, etno večer (17.00)

Torek, 27. december
· Občinsko dvorišče: Novoletna plesna pravljica z mažore-

tami Laško in otroške delavnice (9.00 – 12.00)
· Dvorana Tri lilije Laško: Božično novoletni koncert Laške 

pihalne godbe in mažoret (18.00)
· Občinsko dvorišče: Koncert skupine Sukerb+ (19.30)

Sreda, 28. december
· Občinsko dvorišče: Praznični domači kotiček  z domačimi 

godci in pevci

Četrtek, 29. december
· Občinsko dvorišče: Novoletna plesna pravljica z mažore-

tami Laško in otroške delavnice (9.00 – 12.00)
· Občinsko dvorišče: Večer z Razigranimi muzikanti (19.00)

Petek, 30. december
· Večnamenski objekt – gasilski dom  Rimske Toplice: Mini-

lo je leto 2016 (17.00)

· Dom Svobode Zidani Most: Božično-novoletni koncert 
Kulturnega društva Slovenskih železnic (19.00)

· Občinsko dvorišče: Slovo od starega leta –  koncert skupi-
ne Mi2 s predskupino Marvin (20.00)

JANUAR

Petek, 6. januar
· Trubarjevo nabrežje: Laški sejem (8.00 – 16.00)

Četrtek, 12. januar
· Kulturna dvorana Rimske Toplice: Spevoigra „Nocoj je 

ena luštna noč“ (18.00)

Sobota, 14. januar
· OŠ Sedraž: Spevoigra „Nocoj je ena luštna noč“ (18.00)

FEBRUAR

Petek, 3. februar
· Trubarjeva nabrežje: Laški sejem (8.00 – 16.00)
· Knjižnica Laško: Večer z igralcem in recitatorjem Pavle-

tom Ravnohribom (ob slovenskem kulturnem prazniku; 
19.00)

Četrtek, 9. februar
· Knjižnica Laško: Okrogla miza na temo novinarstva (v so-

delovanju z OŠ Primoža Trubarja Laško; 18.00)

Torek, 14. februar
· Kulturni center Laško: Glasbeni abonma: Valentinov kon-

cert z vokalno skupino Jazzva (19.30)

Sreda, 15. februar
· Kulturni center Laško: Abonma Mavrica polk in valčkov 

in izven: Primorski fantje ter gosta večera Jožica Kališnik 
in Tomaž Plahutnik (19.30)

Foto: Boris Vrabec
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So dnevi in trenutki
polni sreče in miline, ko v radosti
oči zapremo in
si tiho zaželimo
da ne mine.

Vse dobro v letu 2017 
vam želi

Kolektiv
EEA MEDVED d.o.o.

        

 Veliko sreče in lepih sanj naj vam prinese božični dan, 
novo leto pa naj zaživi, radosti polno brez solza in skrbi.

Mirne božične praznike ter srečno, zdravo 
in upanja polno novo leto 2017. 

	 	 	 												Predsednik OO DeSUS Laško
                                                               Matjaž PIKL

Občinski odbor Laško
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SILVESTROVANJE Z AVTOBUSOM  
V GORNJO DUBRAVO 
Termin: 31. 12. 2016, CENA: 56 € 

NA MORJE Z VESELIMI MUZIKANTI
Termin: 1.–2. april 2017, CENA: 126 € 

  
Cena za zgodnje prijave do 31. 12. 2016 – 120 €

KONCERT DALMATINSKE KLAPE  
KAMPANEL
Nedelja, 12. marec 2017 ob 16. uri v  
THERMANA PARK LAŠKO           CENA: 17 €
Cena v predprodaji do 31. 1. 2017 – 14 €
Za božično ali novoletno darilo razveselite svoje najdražje z vstopnico!

NA SMUČANJE Z AVTOBUSOM
• KOPE z malico in zabavo  

v Holcer pubu – cena: 36 €
 Termini: vsako soboto od 10. 12. 2016 dalje
• KORALPE – cena 36 € – otroci imajo popust
 Termini: 14. 1., 21. 1., 11. 2., 25. 2. 2017
• SMUČARSKI DNEVI V AVSTRIJI 

7. 1. 2017 – NASSFELD/MOKRINE – cena: 24 € + vozovnica 29 €
28. 1. 2017 – BAD KLEINKIRCHHEIM – cena: 23 € + vozovnica 29 €
4. 2. 2017 – TURRACHER HÖHE – cena: 24 € + vozovnica 29 €
18. 2. 2017 – GERLITZEN/OSOJŠČICA – cena: 23 € + vozovnica 29 €
4. 3. 2017 – KATSCHBERG – cena: 25 € + vozovnica 29 €

PRVOMAJSKI KLUB V BIOGRADU IN GRADACU že od 148 € dalje
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: T: 08 205 36 05, M: 051 668 700,  

E: mmtours@siol.net, www.mmtours.si

UGODNOSTI  
V WELLNESS CENTRU AMALIJA

Masaža Zlata Rimljanka (60 min) 
Promocijska cena: 60 €

Luxury Gold 24 Ka nega  
s čistim zlatom (45 min) 

Promocijska cena: 65 €

DeLux Gold 24 Ka nega (60 min) 
Promocijska cena: 90 €

ŠE NE VESTE, KAJ PODARITI OB  
PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH?

Darilni bon Rimskih term  
je lahko unikatno in izvirno darilo.

info@rimske-terme.si | 03 574 2011
WWW.RIMSKE-TERME.SI

WWW.FACEBOOK.COM/RIMSKE.TERME

AKTUALNI DOGODKI
FITNES ZUMBA vsak torek ob 18.30  

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

15. 12. 2016 od 14. ure dalje -  
Dan odprtih vrat kozmetike Sothys  

s 30-minutnimi negami obraza po  
promocijski ceni: 8 € na osebo

29. 12. 2016 ob 14. uri -  
Delavnica ličenja: 8 € na osebo

25. 12. 2016 - Čarobni večer  
s čarodejem nove generacije Magic 
Aleksandrom in božičnim glasbenim 

programom

30. 12. 2016 - Čarobni večer  
s čarodejem nove generacije Magic 

Aleksandrom in pianistom

KONGRESNI CENTER
Vrhunsko opremljene večnamenske 

dvorane z dnevno svetlobo  
v osrčju narave za nepozabne dogodke.

Pri rezervaciji do 28. 2. 2017 vsakemu 
udeležencu vašega dogodka podarimo 

celodnevno kopanje za 2 osebi! 

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

Samoplačniška zdravstvena  
posvetovalnica v Rimskih termah.

Z vami bodo priznani  
specialisti medicine.
Informacije in rezervacije:  

03 574 2011 | booking@rimske-terme.si

RIMSKE TERME
Toplice 10

3272 Rimske Toplice

ZIMSKE RADOSTI  
V RIMSKIH TERMAH

NOVO

HI

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
vabimo zaposlene, starejše od 45 let in s končano največ srednjo 
šolo k vključitvi v programe usposabljanj.

Vabimo v brezplačna usposabljanja:
• 60-urni javno veljavni program Začetna integracija tujcev 
• 60-urni javno veljavni program Računalniška pismenost za od-

rasle 
• 50-urni program Računalniška in digitalna pismenost 
• 50-urni program usposabljanja s področja gastronomije Začini-

mo kariero v gastronomiji 
• 50-urni program Angleščina za poslovni svet (učenje angleškega 

jezika);
• 50-urni program Nemščina za nove priložnosti (učenje nemške-

ga jezika);
• 20-urni program priprav za pridobitev nacionalne poklicne kvali-

fikacije (NPK) upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji;
• 20-urni program priprav za pridobitev nacionalne poklicne kva-

lifikacije (NPK) sobar/sobarica.

Prijave in dodatne informacije:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, 
Maja Štrovs, telefon: 03/733 89 38, sic.lasko@siol.net

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija 
se izvaja v okviru  Operativnega programa  2014-2020.



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

NOVOLETNI PLES
6. 1. 2017 ob 19. 30 uri  
v Hotelu Thermana Park Laško.

Za prijeten večer bo poskrbel band BLACK AND 
WHITE.
Vstopnina z večerjo znaša  39 € na osebo.
Rezervacije in plačila sprejemamo do četrtka, 5. 
1. 2017 na 080 81 19 ali info@thermana.si

1=2 AYURVEDA MASAŽA (60 min) 
SAMO 68 €

Ne velja za nakup darilnih bonov. Popusti se med seboj izključujejo. Akcija velja 
od ponedeljka do četrtka, in ne velja ob praznikih in šolskih počitnicah.

Plača eden, razvajata se dva!

INFORMACIJE 
03 423 20 45 | 080 81 19
wellness-spa@thermana.si

Veljavnost kupona: do 23. 12. 2016; 8. 1.-28. 2. 2017

Thermana Laščanom

Razvajajte se 
ugodneje tudi 

v letu 2017 20 % 
POPUSTA 

na kopališke, 
fizioterapevtske  

in wellness storitve
tajske masaže so 

izključene.

LETNA 
VSTOPNICA ZA 

BAZENE
Thermane Laško po 

neverjetni ceni
odrasli: 300 €, 
otroci: 100 €

20 % 
POPUSTA  

na mesečno 
vstopnico  

ali enkratni vstop v Fitnes 
Center Thermana Park 

Laško.

20 % 
POPUSTA  

na silvestrovanje 
STAR WARS  

v Termalnem Centru ali 
v restavraciji hotela 
Zdravilišče Laško.

20 % 
POPUSTA 
na storitve 
rekreacije 
v telovadnici 
Wellness Spa 

Centra.

UGODNOSTI 
ZA OBČANE 

LAŠKEGA



Minister za zdravje opozarja : Uživanje  
a l k o h o l a  l a h k o  š k o d u j e  z d r a v j u !

P R I D I  N A 
T E M N O
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