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RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA

Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu 
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 
14.15. Morebitna vprašanja za župana 
lahko pošljete na elektronski naslov 
info@radiocelje.com.
Naslednja oddaja bo 5. marca 2018.
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI, 

pred vami je prva številka Laškega biltena v letu 2018. Nasta-
jala je v pravljičnem, sneženem vzdušju, zato je naslovnica zims- 
ka, sončna in čarobna. Tudi tokrat boste v njej lahko občudovali 
uspehe, znanje, voljo, energijo, zagnanost, delavnost, umetnost, 
kulturo in prostovoljstvo mnogih sokrajank in sokrajanov. 

V tej številki so med najbolj izpostavljeni dobitniki Aškerče-
vih nagrad in nagrade zlati možnar. Posebno omembo si zaslužijo dogodki, povezani 
s praznovanjem okroglih jubilejev: vrtec v Rimskih Toplicah je praznoval 40 let delo-
vanja, društvo Sožitje je pripravilo že 20. tradicionalno dobrodelno prireditev Laško 
združuje dobre želje, Medgeneracijsko društvo Laško pa je ob koncu lanskega leta pra-
znovalo 15. obletnico od svoje ustanovitve.  Več o prihodnjem dogajanju v letu 2018 
boste lahko izvedeli v naslednji številki, ko bodo dokončno potrjeni in sprejeti načr-
ti dela društev. Nekaj napovednikov, zlasti s področja turizma in pohodništva, lahko 
preverite že v tokratni izdaji glasila.

Kot običajno na prvih straneh biltena občinska uprava predstavlja zaključene pro-
jekte in načrte za prihodnost. Seznanili se boste z informacijami o pričetku gradnje 
kolesarske poti Celje–Zidani Most, načrtih za gradnjo pločnika iz Laškega v Rimske 
Toplice, prenovi telovadnice na matični Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško, one-
snaženosti zraka, gradnji dveh fitnesov na prostem in treh aktualnih javnih razpisih.

Leto 2018 ne bo eno izmed običajnih, saj bomo kar dvakrat odšli na volitve, kar se 
počasi že pozna tudi na vzdušju in dogajanju po naših krajevnih skupnostih. Vesel 
sem, da so se svetniške skupine, ki pred začetkom predvolilne vročice predstavljajo 
svoje uspehe, v prvi vrsti pohvalile z dobrim medsebojnim sodelovanjem pri razvoju 
občine v prid občank in občanov. Brez sodelovanja bi bili dosežki občinskega sveta in 
občinske uprave precej manjši. Na žalost na državnem nivoju takega načina delovanja 
in razmišljanja najbrž še nekaj časa ne bomo deležni. Upam, da lokalni predvolilni go-
laž ne bo tako vroč, da po njem ne bi bili, ne glede na rezultate lokalnih volitev, izvolje-
ni župan ali županja ter svetnice in svetniki sposobni in pripravljeni nadaljevati delo v 
skupni skrbi za interese celotne občine in njenih prebivalcev.

Kljub obilici opravljenega dela občanke in občani ostajamo zahtevni in na prvi pog-
led nikoli zadovoljni. Prav je tako, saj se na stari slavi ne da živeti. Le z visokimi priča-
kovanji in zahtevami lahko pričakujemo nove spremembe in razvoj, ki si ga želimo in 
zaslužimo. Ne le na področju gradnje cestne ali komunalne infrastrukture, poplavne 
varnosti in turistične ponudbe, ampak tudi pri čim prejšnjem zaključku energetske 
obnove  vrtcev, gradnji manjkajočih športnih objektov, skrbi za kvalitetne zdravstvene 
storitve, vzpostavljanju pogojev za še aktivnejše vključevanje občank in občanov ter 
njihovih društev v pripravo projektov za prihodnji razvoj občine ter spodbujanju in 
skrbi za ohranjanje naravnega oziroma sanacijo onesnaženega okolja.

Končalo se je Plečnikovo leto, ob 100. obletnici smrti se pričenja Cankarjevo leto. 
Njegovi Hlapci in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski naj bodo aktualni samo na odr-
skih deskah in čim manj v našem realnem življenju. Vsi skupaj gojimo Plečnikov duh, 
ki zna združevati nasprotja v novo celoto in iz kombinacije tradicije ter modernega 
ustvarja nove presežke. 

V imenu uredniškega odbora vam želim obilo veselja in užitkov ob prebiranju tok-
ratne številke. Mi se že veselimo vaših prispevkov za novo številko, ki izide v aprilu.

Miha Gartner,  
član uredniškega odbora

Župan Franc Zdolšek o aktualnih dogodkih na Radiu Aktual Kum vsako 
zadnjo sredo v mesecu. Prisluhnite mu v sredo, 28. februarja. 
Radio Aktual Kum: 98,1 MHz
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V Kulturnem centru Laško je bila v sredo, 7. februarja, osre-
dnja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri 
so bila podeljena priznanja zlatega možnarja in Antona Ašker-
ca. Slavnostna govornica na letošnji proslavi je bila kustosinja 
Breda Ilich Klančnik.

Prireditev se je začela s slovensko himno, ki so jo zapele čla-
nice Vokalne skupine Vodomke. Sledil je glasbeni vložek na kla-
virju, na katerega je igrala Klara Kovač, učenka Glasbene šole 
Laško–Radeče. Na oder je bila nato vabljena letošnja slavnostna 
govornica kustosinja Breda Ilich Klančnik. 

Breda Ilich Klančnik je umetnostna zgodovinarka, ki svoje 
delo opravlja z vsem srcem. V svojem govoru je vse prisotne 
opomnila na našega velikega umetnika Miho Maleša, ki je s svo-
jim delom postavil spomenik tako Francetu Prešernu kot tudi 
Ivanu Cankarju. Dediščina oziroma eksponati Mihe Maleša 
razveseljujejo tako slovensko občinstvo kot likovne sladokusce 
na Dunaju. Svoj govor je zaključila z verzi Otona Župančiča iz 
pesmi »Spomenik«.

V naslednji glasbeni točki je na violončelo zaigrala Neža Vi-
čič, za njo pa na violino Brina Maček, obe učenki Glasbene šole 
Laško–Radeče. Glasbeni program se je zaključil s pesmijo »Poj-
dem na prejo«, ki jo je zapel Luka Vindišar, prav tako učenec 
Glasbene šole Laško-Radeče.

Sledila je prva podelitev priznanj in na oder je bil vabljen Ivan 
Medved, predsednik Zveze kulturnih društev MOŽNAR Obči-
ne Laško. Na letošnji razpis Zlati možnar je prispelo 11 predlo-
gov. Etno odbor Jureta Krašovca je na svoji 8. redni seji, dne 18. 
1. 2018  v skladu s  Pravilnikom o podeljevanju priznanja Zla-
ti možnar sprejel sklep, da priznanje zlati Možnar za izjemne 
dosežke in uspehe na področju etnografske dejavnosti v občini 
Laško za leto 2017 prejmeta Kulturno društvo Prežihov Voranc 
Jurklošter in Mojca Marot. 

Kulturno društvo Prežihov Voranc Jurklošter je uspešno in 
aktivno društvo, ki skrbi za kulturni razvoj svojega kraja. V okvi-
ru kulturnega društva delujejo 4 skupine: moški pevski zbor, gle-
dališka skupina, etno skupina in otroška folklorna skupina. 

Člani kulturnega društva sodelujejo in nastopajo na priredi-
tvah etno prikazov ljudskih šeg in delovnih opravil že od leta 
1989. Več teh prireditev se je pod okriljem kulturnega društva 
organiziralo tudi v Jurkloštru, med drugimi Šumijo gozdovi, 
Lovski običaji, Običaji ob ohceti, Od setve do kruha. Poleg te 
prireditve pa je etno skupina vsako leto prisotna tudi na pri-

reditvah Pivo in cvetje in Martinovanje v Laškem. Tudi moški 
pevski zbor deluje že več kot 40 let. V vseh teh letih je aktivno 
nastopal v kraju, na občinskih revijah in gostoval po različnih 
krajih v Sloveniji. Sodeluje tudi v etno skupini. Več kot 30 let 
deluje otroška folklorna skupina. V svojih nastopih prikazuje-
jo stare običaje, ljudske plese ter igre, ki bi brez njih že povsem 
utonile v pozabo. Člani kulturnega društva so v kraju obudili 
tudi šegi Pokop pusta na pepelnično sredo in Florjanjevanje na 
predvečer sv. Florjana.  

Mojca Marot se je z novinarstvom pričela ukvarjati že v sred-
nji šoli, na kateri je vodila šolski radio in urejala šolsko glasilo. 
Po končanem šolanju jo je pot zanesla v medijsko hišo Novi te-
dnik in Radio Celje. Pred 16 leti se ji je pokazala priložnost, da 
se kot dopisnica pridruži časopisni hiši Dnevnik, kateri je ostala 
zvesta vse do danes. Ker je izbrala samostojno pot novinarstva, 
pa ji je to omogočilo, da je in še vedno sodeluje z različnimi ča-
sopisnimi hišami in tudi revijami. 

Mojca Marot poroča o najrazličnejših temah in dogodkih s 
Celjskega, Šaleške, Koroške, Kozjanske, Zgornje-savinjske regije 
in tudi dela Posavja. Ker pokriva tudi področje narodno-zabav-
ne glasbe pa jo pot pogosto vodi po vsej Sloveniji. Čeprav ni ni-
koli delovala kot članica Etno odbora Jureta Kraševca pri Zvezi 
Možnar je s svojim poročanjem, prispevki, fotografijami in ob-
javami v vseslovenskem časopisu skrbela za ohranjanje in po-
pularizacijo kulturne dediščine Laškega in njegove okolice ter 
z njo povezanimi prizadevanji Zveze Možnar in Etno odbora 
Jureta Krašovca po njenem oživljanju in predstavljanju.

Sledila je presunljiva interpretacija Prešernove pesnitve »Krst 
pri Savici«, ki so jo vsem prisotnim uprizorili člani dramske 
skupine Lux theatrum. 

Program se je nadaljeval s podelitvijo občinskih priznanj. 
Občina Laško je v mesecu maju 2017 objavila Javni razpis za 
podelitev priznanj Antona Aškerca. Do razpisanega roka so 
pravočasno prispeli 4 predlogi. Občinski svet Laško je na svoji 
23. redni seji, 20. decembra 2017, potrdil tri predloge Odbora 
za družbene dejavnosti in društva Občine Laško in sklenil, da 
priznanje Antona Aškerca za v preteklem letu doseženo zaklju-
čeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov 
na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na podro-
čju kulture in ima to delo pomen ali za posledico dvigovanje 
ugleda in prepoznavnosti občine Laško na področju Republike 
Slovenije ali v tujini prejmejo Marija Lipovšek Schuller, Iztok 
Hrastnik in Rok Matek. Vsa tri priznanja je podelil župan Franc 
Zdolšek.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

NA OSREDNJI SLOVESNOSTI PODELJENI PRIZNANJI ZLATEGA MOŽNARJA 
IN PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA

Slavnostna govornica Breda Ilich Klančnik.

Dramska skupina Lux theatrum.
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Marija Lipovšek Schuller je na kultur-
ni sceni prisotna že desetletja. Kot ljubi-
teljska kulturna delavka se je udejstvova-
la na literarnem področju kot interpretka 
literarnih tekstov in kot amaterska igral-
ka. Poleg tega je izdala  tudi dve zbir-
ki osebnoizpovednih pesmi z naslovom 
»Pesmi moje ljubezni in moje  bolečine« 
in »Ptice želja«. Nekatere njene pesmi so 
bile objavljene v Zborniku celjskega lite-
rarnega društva in v glasilu Univerze za 
III. življenjsko obdobje. Svoje pesmi je 
recitirala tudi na samostojnih literarnih 
večerih, s svojimi recitacijami je pope-
strila marsikatero proslavo in prireditev 
v naši občini in izven meja naše občine. 
Njena recitacija Prešernovega Povodnega 
moža pa je zaradi izpovedne moči vedno 
znova nepozabno doživetje. Kot amater-

ska igralka je bila več let članica ansam-
bla KUD Zarja Trnovlje in Ljubiteljske-
ga gledališča Teharje. Preizkusila pa se je 
tudi v avtorskem delu Božičkova zaoblju-
ba. 

William Skakespeare je zapisal: »Ves 
svet je oder …« Za Marijo Lipovšek 
Schuller lahko trdimo, da je oder tisti 
prostor, kjer skozi podobe in besede pol-
no zaživi.

Iztok Hrastnik je svojo glasbeno pot 
začel v Glasbeni šoli Laško–Radeče kot 
učenec kitare in violine. Z odhodom na 
Srednjo glasbeno in baletno šolo v Lju-
bljani je kitaro in violino zamenjal za  
kontrabas pri prof. Zoranu Markoviću. 
Že predčasno je opravil sprejemni izpit 
za študij na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani. Po končani akademiji za glasbo 

se je redno zaposlil v Simfoničnem orke-
stru RTV Ljubljana. V času srednjega šo-
lanja je osvojil prvo mesto na državnem 
tekmovanju TEMSIG, prav tako  tudi 
v času študija. Bil je dobitnik nekaterih 
pomembnejših štipendij za nadarjenost 
(mednarodna poletna šola v Baden-Bad-
nu in Semmeringu). Leta 2007 je prejel 
Prešernovo nagrado Akademije za glas-
bo v Ljubljani. Mnogokrat je nastopal 
kot solist z orkestrom (Simfonični orke-
ster Srednje glasbene in baletne šole Lju-
bljana, Celjski godalni orkester, Orkester 
Slovenske filharmonije, Simfonični orke-
ster SNG Opera Ljubljana), prav tako pa 
je igral tudi s številnimi komornimi za-
sedbami ali na samostojnih koncertih. 

Leta 2011 se je udeležil avdicije na Du-
naju in s 24 leti postal član orkestra Du-

Župan Franc Zdolšek je podelil priznanja Antona Aškerca Roku Matku (priznanje je prevzel njegov brat Alen Matek), Mariji 
Lipovšek Schuller in Iztoku Hrastniku. Magdalena Stopinšek (KD Prežihov Voranc Jurklošter) in Mojca Marot pa sta prejemnici 
zlatega možnarja, ki ga je podelil Ivan Medved.

Brina Maček na violini (Glasbena šola 
Laško-Radeče). Vokalna skupina Vodomke
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Občina Laško na podlagi 21. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 5. 
člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev 
in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, 
št. 3/18) in Odloka o proračunu Občine La-
ško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17), 
objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje prireditev  
in projektov v Občini Laško 

za leto 2018

1. Naročnik javnega poziva: Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega poziva: Iz proračuna 
Občine Laško se po tem pravilniku sofi-
nancirajo:
– prireditve, za katere Občino Laško 

zaprosijo izvajalci prireditev za sofi-
nanciranje in dopolnjujejo kulturno, 
turistično in športno ponudbo občine;

– večji projekti vlagateljev na področju 
organiziranja prostega časa, športa, 
vzgoje in izobraževanja otrok ter mla-
dine, kulture, socialne, zdravstvene in 
humanitarne dejavnosti.

3. Pogoji sofinanciranja: 
Pravico do sofinanciranja največ dveh pri-
reditev ali projektov v tekočem letu imajo:
– društva in zveze društev, ki imajo se-

dež na območju Občine Laško in so 
registrirana v skladu z Zakonom o 
društvih,

– krajevne skupnosti na območju Obči-
ne Laško,

– javni zavodi s sedežem v Občini Laško.

Društva, ki imajo sedež v Občini Laško in 
se ne morejo prijaviti na noben razpis ali 
poziv v Občini Laško, imajo pravico do 
prijave treh prireditev ali projektov.

Prireditve in projekti, ki bodo sofinanci-
rani, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine Laš- 

ko, 
– biti odprtega značaja in dostopni šir-

šemu krogu obiskovalcev,
– imeti pregledno in jasno konstrukci-

jo prihodkov in odhodkov ter zago-
tovljene druge vire financiranja,

– ne smejo biti sofinancirani iz drugih 
finančnih virov Občine Laško,

– imeti svojo prepoznavno vsebino in 
značaj,

– dopolnjevati kulturno, turistično in 
športno ponudbo Občine Laško.

Izjemoma je lahko sofinancirana prire-
ditev ali projekt, ki je izveden izven meja 
naše občine, če ima poseben pomen za 
promocijo občine.

4. Merila in kriteriji: za določitev višine so-
financiranja posameznih prireditev ali 
projektov bodo uporabljena naslednja 
merila:
1. Kakovost, preglednost in inovativnost 

(0 – 40 točk)
2. Preglednost, ekonomičnost in real-

nost finančne konstrukcije (0 – 15 
točk)

3. Pomen za promocijo in prepoznav-
nost Občine Laško (0 – 20 točk)

4. Celovita promocija prireditve ali pro-
jekta (0 – 10 točk)

5. Tradicionalnost prireditve – čas od-
vijanja prireditve pred letom poziva 
(0 – 15 točk)

Višina sredstev se določi na podlagi dose-
ženega števila točk in ocenjene vrednosti 
projekta ali prireditve komisije oziroma 
ocenjene vrednosti prijavitelja, če je le-ta 
manjša. Vrednost se izračuna tako, da se 
ocenjena vrednost prireditve ali projekta 
deli s številom doseženih točk.

5. Višina sredstev za leto 2018: 25.000,00 
EUR

6. Dokumentacija poziva: Dokumentacija 
poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v 
prostorih Oddelka za družbene dejavno-
sti, pravne in splošne zadeve in na spletnih 
straneh Občine Laško (www.lasko.si).

7. Način prijave in oddaje: 
Posamezna prijava mora biti izdelana 
izključno na obrazcih za prijavo doku-
mentacije poziva naročnika ter oddana 
najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve 
ali projekta. 
Izvajalci morajo dokumentacijo poziva 
oddati po pošti kot priporočeno pošilj-
ko, lahko pa jo prinesejo osebno v vlož-
išče Občine Laško. Razpisna dokumen-
tacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako 
»Za sofinanciranje prireditev in projektov 
– ne odpiraj« na naslov OBČINA LAŠKO, 
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNO-
STI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, 
MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

8. Rok poziva: Poziv se začne z 29. 1. 2018 
in konča s porabo razpoložljivih prora-
čunskih sredstev.

9. Posamezni izidi poziva: Vloge se obrav-
navajo praviloma enkrat mesečno do po-
rabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti 
najkasneje v tridesetih dneh. O višini so-
financiranja prireditve ali projekta se izda 
odločba. Z izbranimi izvajalci bo župan 
Občine Laško sklenil pogodbo o sofinan-
ciranju prireditve oziroma projekta.

Izplačilo se izvede po prejetem končnem 
poročilu o izvedeni prireditvi ali projek-
tu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije 
računov. Če vrednost računov ne dosega 
dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno 
zniža.

10. Dodatne informacije: na telefonski šte-
vilki: 03 733 87 20 (Jasna Kermelj).

Številka: 41010-02/2018
Datum: 29. 1. 2018

Župan Občine Laško 
Franc Zdolšek

najske državne opere in po stotih letih 
kot prvi Slovenec član Dunajskih filhar-
monikov. Kljub vsemu, da živi na Duna-
ju, ni pozabil na svoje korenine. Če mu le 
čas dopušča, se udeleži tudi družinskega 
nastopa v Kulturnem centru, kjer vedno 
znova dokazuje, da je umetnik svetovne-
ga formata.

Rok Matek se je rodil v Hudi Jami pri 
Laškem. Vse do konca osnovne šole je 
bil prepričan, da bo vozil vlake, toda po 
srečanju z impro ligo in po uspehu pred-
stav, ki sta jih s sošolcem pripravila v viš-
jih letnikih gimnazije, je v njem dozorela 
odločitev, da postane igralec. Jeseni leta 
2002 se je vpisal na AGRFT v Ljubljani 
ter študij dramske igre in umetniške be-

sede končal leta 2006 v letniku Dušana 
Jovanovića in Janeza Hočevarja z vlogo 
v predstavi Pomembno je biti Ernest O. 
Wilda. Za vloge, odigrane v 3. letniku 
akademije, je prejel študentsko Severje-
vo nagrado in v času študija kot gost na-
stopil v predstavah Gledališča ŠKUC in 
SNG Drama Ljubljana. Po diplomi je dve 
leti deloval kot svobodni umetnik v ra-
znih gledaliških projektih, največ jih je 
bilo vezanih na Gledališče Glej. Od se-
zone 2009/2010 je član Gledališča Koper. 
V gledališču Koper je odigral več vidnej-
ših vlog. Prav posebno mesto na Roko-
vi igralski poti zavzemajo tiste vloge, v 
katerih lahko izrazi svoj pevski talent in 
znanje. V zadnjih štirih  sezonah je Rok 

Matek z vlogo Roberta Recerja v seriji 
Usodno vino postal tudi prepoznaven te-
levizijski obraz.

Kljub vsemu, da je Rok polno zapo-
slen, ni nikoli pozabil domačega kraja, 
kjer v svojem prostem času sodeluje z 
različnimi društvi pri ustvarjanju kultur-
nega utripa.

Prireditev so zaključile članice Vokal-
ne skupine Vodomke, ki so zapele pe-
sem »Skrivnost« Ferija Lainščka in »De-
kletom« Franceta Prešerna. Povezovalka 
Nina Pader Topole je ob zaključku prire-
ditve vse prisotne prav lepo povabila še 
na krajše druženje v avlo Kulturnega cen-
tra Laško.

Jasna Kermelj, foto: Foto Fleš
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OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA 
RAZPISA

za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško  

za leto 2018

Obveščamo vas, da je Občina Laško na spletni strani in na oglasni deski 
Občine Laško objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2018. 
Sredstva v višini 70.000,00 EUR se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO: VIŠINA 
SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primar-
no kmetijsko proizvodnjo

• PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
• PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

38.000 EUR
11.000 EUR

UKREPI DE MINIMIS: 

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko de-
javnost na kmetiji
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-
dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja.

12.000 EUR

3.000 EUR 

OSTALI UKREPI: 

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja 

6.000 EUR

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni 
del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko ob-
dobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik). 

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep 
ne bodo porabljena, se lahko na predlog komisije za obravnavo vlog jav-
nega razpisa, prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba. 

UKREP 1: POMOč ZA NALOžBE V OPREDMETENA ALI NE-
OPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 
V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev (SM 05300) 38.000 EUR
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (SM 05300) 11.000 EUR

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospo-

darstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem 
in preusmeritvijo proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov 
za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde 
Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom 
do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskr-
bo in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem; 
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene 

mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;

– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slove-
nije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogra-
dov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.

(3) Omejitve:
– Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po 

predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
– Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so:

- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi pred-
hodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena 
za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

- podjetja v težavah.
– Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za: 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali dr-
žave članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo; 

- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga 
pred uporabo uvoženega blaga.

– Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo po-
ravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

– Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga nava-
ja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali sredstva EU.

(4) Upoštevati se mora kumulacija skladno z 8. členom Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 in 12. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko 
obdobje 2015-2020.

PODUKREP 1.1 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proi-
zvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijske-
ga gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom. 

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekon-

strukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodar-

skih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji 
ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenski-

mi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, 

avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški novogradnje ali rekonstrukcije sadovnjakov; 
– stroški nakupa večletnih rastlin.

(4) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma ka-

terih naložba se izvaja na območju občine;
– tisti, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 
(5) Pogoji za pridobitev so:

– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v 
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 
predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– za naložbo, ki mora imeti presojo vplivov na okolje, mora skladno 
z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, upravičenec le-to predloži-
ti skupaj z vlogo za pridobitev pomoči;

– najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred 
začetkom izvajanja del;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel;
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga prip-
ravi pristojna strokovna služba (če je vrednost naložbe višja od 
20.000,00 EUR neto pomoči);

– izpis iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov (izpis RKG-
GERK),

– potrdilo o zavarovanju (izjava o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju - ZPIZ ) – samo v primeru, če je kmečki zavarovanec;

– vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo 
glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega 
člana, ki ima pooblastilo nosilca kmetijskega gospodarstva,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjeva-

nju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je 

upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
(6) Intenzivnost pomoči: 

– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, raz-
položljivih sredstev in števila prispelih vlog.

(7) Najvišji znesek dodeljene pomoči za podukrep 1.1 je 3.500 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo na leto. 

(8) Skupna višina dodeljenih sredstev iz podukrepa 1.1, podukrepa 1.2 in 
ukrepa 4 v programskem obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000 
EUR na kmetijsko gospodarstvo. 

PODUKREP 1.2 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov:

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in paš-
nikov.

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijske-
ga gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom oziroma pooblaš-
čena oseba. 

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne 

agromelioracije, pašniki); 
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z og-

rajo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

(4) Upravičenci do pomoči so:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospo-

darstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna 
skupnost …);

– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma ka-
terih naložba se izvaja na območju občine;

– tisti, ki imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha primerljivih 
kmetijskih zemljišč v uporabi. 

(5) Pogoji za pridobitev so:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v 

skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo 

naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

– ponudbe ali predračuni stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 

strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih 
zemljišč ali pašnikov. Program del vključuje okvirno predračunsko 
vrednost del po ceniku oziroma po priznanih vrednostih iz PRP 
2014-2020;

– pri urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov se prizna prispevek v 
naravi vlagatelja v primeru, če je to upoštevano v načrtu izvedbe 
projekta s popisom del;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 
zemljišča;

– najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele pred začetkom izvaja-
nja del;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 
oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel;

– izpis iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov (izpis RKG-
GERK),

– potrdilo o zavarovanju (izjava o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju - ZPIZ ) – samo v primeru, če je kmečki zavarovanec;

– vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo 

glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega 
člana, ki ima pooblastilo nosilca kmetijskega gospodarstva,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjeva-

nju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je 

upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
(6) Intenzivnost pomoči: 

– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, raz-
položljivih sredstev in števila prispelih vlog.

(7) Najvišji znesek dodeljene pomoči za podukrep 1.2 je 3.500 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo na leto. 

(8) Skupna višina dodeljenih sredstev iz podukrepa 1.1, podukrepa 1.2 in 
ukrepa 4 v programskem obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000 
EUR na kmetijsko gospodarstvo. 

UKREP 4: POMOč ZA NALOžBE V PREDELAVO IN TRžENJE  
KMETIJSKIH IN žIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOžBE V  
NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (SM 05300): 12.000 EUR

(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in 

trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
ske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trže-
nja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja 
na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Pomoč se ne dodeli za nakup telefonov, faksov in ostale telekomu-
nikacijske opreme.

(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 

oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in na-
ložbo na območju občine;

– tisti, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 

(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v 

skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– izjavo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še 

nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni na-

ložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred 

začetkom izvajanja del;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel;

– vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo 
glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega 
člana, ki ima pooblastilo nosilca kmetijskega gospodarstva (veljajo 
računi od 1. 1. 2018 do 28. 9. 2018).

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.

Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, raz-
položljivih sredstev in števila prispelih vlog.

(6) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep 4 je 3.500 EUR na kmetij-
sko gospodarstvo na leto. 

(7) Skupna višina dodeljenih sredstev iz podukrepa 1.1, podukrepa 1.2 in 
ukrepa 4 v programskem obdobju 2015-2020 ne sme preseči 10.000 
EUR na kmetijsko gospodarstvo. 
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UKREP 5: POMOč ZA IZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE  
NA PODROčJU NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI TER 
PREDELAVE IN TRžENJA 

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (SM 05300): 3.000 EUR

(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in uspo-
sobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekme-
tijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proi-
zvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije 

povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane 
z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov (pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek prevoza 
po območju Slovenije);

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in uspo-
sabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

(3) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na podro-

čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije 
in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trže-
nja. 

(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v 

skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– izpis iz AJPES-a o registraciji organizacije ali društva oz. združenja 

ter dokazilo, da podjetje ni v težavah;
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere 

se uveljavlja pomoč - podati naknadno skupaj z zahtevkom (veljajo 
računi od 1. 1. 2018 do 28. 9. 2018);

– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nek-
metijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetij-
skih proizvodov; Iz programa mora biti razvidno koliko sredstev 
je namenjenih za posamezno občino (v primeru, da so člani iz več 
občin) in katere dejavnosti so predvidene.

– seznam članov oziroma izjava o številu članov na območju občine 
Laško.

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, raz-
položljivih sredstev in števila prispelih vlog.

(6) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je 1.000 EUR. 

UKREP 6: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROčJA 
KMETIJSTVA, čEBELARSTVA, GOZDARSTVA IN RAZVOJA  
PODEžELJA

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (SM 05300): 6.000 EUR

(1) Namen ukrepa: 
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med pre-
bivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem 
dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih 
združenj povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom in ra-
zvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja. 

(2) Cilji ukrepa so: 
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delova-

nju; 
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. 

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), 
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški pogostitev občnega zbora in društvenih prireditev, 
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev, 
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice de-

lovanja društev, kulturni prazniki in podobno). 
(4) Splošni pogoji upravičenosti: 

– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. 
(5) Pomoč se ne odobri za: 

– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so no-
silci kmetijske dejavnosti. 

(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki so registrirana 

oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, 
prehrane in razvoja podeželja na območju občine Laško.

(7) Pogoj za pridobitev sredstev so :
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v 

skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev pri pristojni upravni 

enoti ali izpis iz AJPES-a
– seznam članov društva iz območja občine Laško (ime, priimek in 

naslov),
– plan dela za leto 2018 in ocena upravičenih stroškov (finančni 

načrt za leto 2018), Iz plana oz. načrta mora biti razvidno, koliko 
sredstev je namenjenih za posamezno občino (v primeru, da so 
člani iz več občin).

– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o 
plačanih računih, ki se glasijo na naziv društva oz. združenja z da-
tumom opravljene storitve od 1. 12. 2017 do 28. 9. 2018) – podati 
naknadno skupaj z zahtevkom.

(8) Intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov. 

Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, raz-
položljivih sredstev in števila prispelih vlog.

(9) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep 6 je 2.000 EUR. 

II. ROKI ZA PREDLOžITEV PRIJAV IN NAčIN PREDLOžITVE, 
DATUMI ODPIRANJA VLOG IN ROKI ZA ODDAJO  
ZAHTEVKOV

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec (1, 4, 5 ali 6) za dodelitev pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 
2018,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posame-
znim ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Ob-
razca ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa 
do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na naslov Občina La-
ško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukre-
pov (podukrep 1.1, podukrep 1.2, ukrep 4, ukrep 5 ali ukrep 6), mora biti 
vsaka vloga v svoji ovojnici. 

Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov 
so naslednji:

UKREP ROK ZA  
PRIJAVO

DATUM  
ODPIRANJA 
VLOG

ROK ZA ODDAJO 
ZAHTEVKOV

1. VSI UKREPI 9. marec 2018 13. marec 2018 28. september 2018

III. KRAJ IN čAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka pri-
javnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) 
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine 
Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 La-
ško, pri Edini Memić, tel. št. 03/7338-736, e-naslov: edina.memic@lasko.
si v času uradnih ur.

Upravičenci, pogoji za pridobitev sredstev in način obravnavanja 
vlog iz naslova tega razpisa so v celoti objavljeni na spletni strani in na 
oglasni deski Občine Laško.

Edina Memić
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Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, na pod-
lagi določil 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – 
odl. US in 27/17), 23. člena Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
11/09, 81/11 in 47/14) in v skladu z določili Javnega razpisa 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem št.: 430-20/2017-
10503 z dne 15. 6. 2017, objavljenega na oglasni deski, spletni 
strani http://www.lasko.si/ in v Laškem biltenu št. 60/15. junij 
2017, za razpisnika Občino Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, 
objavlja naslednje

O B V E S T I L O 
Na spletnih straneh Občine Laško sta od 27. decembra 2017 

pod rubriko Javna naročila, razpisi in nepremičnine http://la-
sko.si/sl/javna-narocila-razpisi-in-nepremicnine/4513-predno-
stna-lista-prosilcev-za-oddajo-neprofitnih-stanovanj-v-najem 

objavljeni prednostni listi prosilcev za oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem v letih 2018 in 2019. 

Objavljeni sta dve ločeni prednostni listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosil-

cem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj oproščeni plačila varšči-
ne in 

– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosil-
cem, ki so glede na določila 10. člena Pravilnika iz predho-
dne alineje zavezanci za plačilo varščine.

Občina bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč prednostni  
vrstni red po posameznih seznamih, odvisno od velikosti gos- 
podinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Uvrstitev prosilca po tej prednostni listi se lahko spremeni, 
ko bo pritožbeni organ odločil o pritožbi enega od prosilcev. 
Pravnomočna prednostna lista bo objavljena na spletni strani 
razpisnika http://www.lasko.si/. 

Stanka Jošt

KOLESARSKA POVEZAVA  
CELJE–LAŠKO–ZIDANI MOST

V preteklosti se je pripravila ustrezna projektna dokumen-
tacija za kolesarsko povezavo DKP G17 Celje-Brežice. Po pro-
jektni dokumentaciji je kolesarska povezava med Celjem in 
Laškim predvidena večinoma po levi strani reke Savinje in je 
razdeljena na 9 odsekov. 

V sredini lanskega leta je bila podpisana pogodba med izva-
jalskim podjetjem Adriaplan, d. o. o., iz Ajdovščine in Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastrukturo za gradnjo 6. in deloma 7. 
odseka kolesarske povezave med Tremerjami in Rifengozdom v 
dolžini 2,4 km z izgradnjo brvi preko Savinje na levi breg. 

Izvajalec je do danes pripravil traso kolesarke po desnem 
bregu Savinje po kroni visokovodnega nasipa v Občini Celje. 
Pripravljena je gradbiščna pot do bodoče brvi, kjer je na obeh 
bregovih potrebno pripraviti temelje. V objektih izvajalcev na 
Primorskem se pripravljajo konstruktivni elementi brvi, kateri 
se bodo na mestu postavitve nad Savinjo sestavili v celoto. 

Pogodbeni roki za zaključek gradnje se iztečejo v poletnih 
mesecih tega leta.

Kot nadaljevanje temu bo v letošnjem letu Direkcija razpi-
sala dela za izvedbo kolesarske povezave med Celjem in Tre-
merjami, ki bo potekala po levem bregu Savinje po obstoječih 
asfaltnih površinah.

Direkcija vodi intenzivne pogovore in usklajevanja z lastniki 
zemljišč na odseku 7, ki je v naši občini in se zaključi v Jagočah 
pri regionalni državni cesti Štore-Lipa-Svetina-Laško. 

Priprava nosilne konstrukcije kolesarske brvi v proizvodnih objektih.

Vizualizacija bodoče brvi

Prav tako bo Direkcija v letu 2018 razpisala dela prometne 
označitve DKP G17 na odseku Laško - Zidani Most, ki bo pote-
kala po levem bregu reke Savinje po obstoječih poteh. 

Pričetek del za obrežne temelje in začasno nasutje v Savinji 

Luka Picej
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OBČINSKI PROSTORSKI 
NAČRT OBČINE LAŠKO

Občinski svet Občine Laško je na 23. 
seji, 20. decembra 2017, sprejel Občin-
ski prostorski načrt Občine Laško na 
podlagi Zakona o prostorskem načrto-
vanju. Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 3/18, dne 12. januarja 2018, ter 
pričel veljati dne 27. januarja 2018.

Občinski prostorski načrt Občine La-
ško (v nadaljevanju OPN) je temeljni 
prostorski akt občine in obsega celotno 
območje občine. Nadomestil bo veljavni 
prostorski plan in prostorske ureditvene 
pogoje. 

Odlok o OPN je je razdeljen na štiri 
glavna poglavja: 
1.  Uvodne določbe, 
2.  Strateški del, 
3.  Izvedbeni del in 
4.  Končne določbe.

Sestavni del odloka so priloge:
– Priloga 1: Prostorski izvedbeni pogo-

ji za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe

– Priloga 2: Podrobnejši prostorski iz-
vedbeni pogoji za posamezna območja 
enote urejanja prostora in prostorski 
izvedbeni pogoji na območjih predvi-
denih občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov 

– Priloga 3: Vrste dopustnih gradenj ne-
zahtevnih in enostavnih objektov po 
posameznih vrstah podrobnejše na-
menske rabe prostora.

OPN obsega strateški in izvedbeni del. 
Strateški del OPN določa izhodišča in 

cilje ter zasnovo prostorskega razvoja ob-
čine, usmeritve za razvoj poselitve in za 
celovito prenovo, usmeritve za razvoj v 
krajini, za določitev namenske rabe ze-
mljišč in prostorskih izvedbenih pogojev, 
zasnovo gospodarske javne infrastruk-
ture lokalnega pomena, območja naselij, 
vključno z območji razpršene gradnje, ki 
so z njimi prostorsko povezana, ter ob-
močja razpršene poselitve. 

Izvedbeni del OPN določa območja 
namenske rabe prostora, prostorske iz-
vedbene pogoje in območja, za katere 
se pripravi občinski podrobni prostor-
ski načrt. Namenska raba je določena 
za celotno območje občine na zemljiško 
parcelo natančno. Kategorije prikazane 
osnovne namenske rabe so stavbna zem-
ljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zem-
ljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča. 
Pri posegih v prostor je potrebno upo-
števati določeno namensko rabo prosto-

ra, skupna določila glede prostorskih iz-
vedbenih pogojev, ki veljajo za vse enote 
urejanja prostora, posebna določila glede 
prostorskih izvedbenih pogojev za po-
samezne enote urejanja prostora in vse 
omejitve, ki jih na posameznem obmo-
čju določajo varstveni režimi s področ-
ja varstva kulturne dediščine, ohranjanja 
narave, varstva okolja in naravnih dob-
rin, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, obrambe in varovanja zdravja 
ali predpisi upravljavcev gospodarske in-
frastrukture (varovalni pasovi gospodar-
ske javne infrastrukture).

Pri načrtovanju prostorskega razvoja 
občine je dan poudarek na njeni legi in 
regionalnih povezavah. Opredeljeni cilji 
pri načrtovanju prostorskega razvoja so:
– uravnotežen prostorski razvoj nase-

lij glede na njihovo vlogo v omrežju 
naselij, z zagotavljanjem površin za 
razvoj stanovanj ter gospodarskih in 
družbenih dejavnosti v naseljih, z za-
gotavljanjem prostorskih možnosti za 
širitev naselij in z ustreznim opremlja-
njem z gospodarsko javno infrastruk-
turo,

– zagotavljanje površin in drugih pogo-
jev za razvoj turizma, športa in rekre-
acije ter z njimi povezanih spremlja-
jočih dejavnosti, spodbujanje razvoja 
sonaravnega turizma, zdraviliškega tu-
rizma, razvoj turizma tudi na pode-
želju z vključitvijo obstoječih kmetij. 
Zdraviliški in kongresni turizem se 
bo razvijal na območjih zdravilišč v 
Laškem in v Rimskih Toplicah, opre-
deljena so druga območja za turizem, 
šport in rekreacijo: ribnik Marof, tu-
ristično rekreacijsko območje Trobni 
Dol, turistično rekreacijsko območje 
Lisca, turistično rekreacijsko območje 
Planinski dom Šmohor, turistično re-
kreacijsko območje Šmohor, turistično 
rekreacijsko območje Laško–Rečica, 
turistično rekreacijsko območje Rim-
ske Toplice - ob Savinji, vila Savinj-
ski dvor, konjeniški center Laško in 
planinska postojanka Pri Knapu pod 
Babo,

– usmerjanje poselitve v območja na-
selij in s sanacijo območij razpršene 
gradnje ter drugih razvrednotenih ob-
močij in ohranjanjem kmetijske rabe. 
Preprečuje se nadaljnje širjenje razpr-
šene gradnje. Pri širjenju poselitve se 
upošteva izhodišča varovanja narave 
(naravne vrednote, območja biotske 
raznovrstnosti), kulturne dediščine, 
vodnih virov ter najboljših kmetijskih 
zemljišč, na območjih z izrazito razpr-
šeno poselitvijo se spodbuja vzdržen 
razvoj,

– obnavljanje in dograjevanje prometne-
ga omrežja ter razvoj javnega prometa 
(tudi umestitev novega mostu čez Sa-
vinjo v Rimskih Toplicah),

– obnavljanje in dograjevanje komunal-
nega, energetskega in telekomunika-
cijskega omrežja ter uvajanje obnovlji-
vih virov energije,

– umeščanje kolesarskih, peš in drugih 
rekreacijskih povezav med posame-
znimi območji aktivnosti (turističnih, 
športno-rekreacijskih, izobraževalnih, 
upravnih, stanovanjskih itd),

– zagotoviti varovanje okolja, ohranjanje 
narave in krajinskega prostora tako, 
da bodo varovane krajinske oblikovne 
vrednosti prostora, kvalitete opredelje-
nih kulturnih krajin in vzdrževan zna-
čilni krajinski in poselitveni vzorec,

– ohranjanje in celostno varstvo kultur 
ne dediščine, ustrezna uporaba dediš-
čine v skladu s sodobnimi potrebami 
in načinom življenja, vključevanje de-
diščine v družbeni in gospodarski ra-
zvoj občine,

– sanacija degradiranih in ogroženih 
območij, zagotovilo se bo urejanje in 
ohranjanje odtočnega režima in na-
ravne retencijske sposobnosti obvo-
dnega prostora. Z ukrepi in ureditva-
mi reke Savinje se bo zagotovila večja 
poplavna varnost na območju Laškega 
in Rimskih Toplic in drugih območjih,

– okoljski cilji: zmanjšanje zračnih emi-
sij v prekomerno onesnaženih obmo-
čjih, zmanjšanje hrupa, zmanjšanje 
obremenjevanja prsti in vegetacije, iz-
boljšanje in ohranjanje kakovosti vod-
nih virov, zmanjšanje obremenjeva-
nja okolja s komunalnimi odpadki ter 
ohranjanje krajinske in biotske razno-
vrstnosti.

V fazi izdelave OPN je bilo potrebno 
upoštevati določila nove prostorske za-
konodaje, številne pravilnike, strokovne 
podlage, usmeritev 41 različnih nosil-
cev urejanja prostora, območja varovanj 
in omejitev ter pobude občank in obča-
nov. Izdelati je bilo potrebno veliko šte-
vilo strokovnih podlag. Izdelana je bila 
hidrološko-hidravlična študija vseh več-
jih vodotokov v občini. Pri obstoječi in 
predvideni pozidavi je bilo potrebno 
upoštevati opredeljene omilitvene ukre-
pe glede poplavnih površin. Za OPN je 
bilo potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. Izdelano je bilo 
Okoljsko poročilo in dodatek za presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na 
varovana območja.

V OPN je vključeno 238 pobud prav-
nih in fizičnih oseb, ki so podale vloge v 
fazi zbiranja pobud. Vseh predlogov za 
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spremembo namenske rabe je 456. Na 
kmetijska zemljišča je skupaj 322 predlo-
gov, od tega jih je 163 na najboljša kme-
tijska zemljišča in 159 na druga kmetij-
ska zemljišča. Predlogov na gozd je 102. 
Vračila v primarno rabo predstavlja 32 
predlogov. Površine stavbnih zemljišč so 
se v OPN povečale za 85,22 ha. Površi-
na gozdnih zemljišč so se zmanjšala za 
20,65ha, kar je posledica uskladitev mej 

gozdnih in kmetijskih površin. Površi-
ne kmetijskih zemljišč so se zmanjšale za 
55,85 ha.

V dolgotrajnem postopku izdelave 
OPN je Občina Laško predvidene posege 
uskladila z vsemi nosilci urejanja prostor 
in pridobila pozitivna mnenja. 

Dostop do grafičnega dela OPN je za-
gotovljen na spletni aplikaciji iObčina, na 
spletnem naslovu http://info.iobcina.si. 

Pred nameravano gradnjo ali naku-
pom zemljišča je pomembno, da si kup-
ci in investitorji, ki nameravajo graditi ali 
kupiti zemljišče, pridobijo informacijo o 
namenski rabi zemljišča in kaj je na po-
samezni zemljiški parceli dovoljeno gra-
diti.

Aleksandra Geršak Podbreznik, 
RC Planiranje, d. o. o.

Prikaz območja športno rekreacijskega centra na Šmohorju – izsek iz grafičnega dela OPN Laško in strokovne podlage, izdelal RC Planiranje, d. o. o., Celje

Prikaz območja novega mostu preko Savinje v Rimskih Toplicah – izsek iz grafič-
nega dela OPN Laško Prikaz območja ribnikov na Marofu – izsek iz grafičnega dela OPN Laško 
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Občina Laško je v februarju 2017 po-
dala vlogo na javni poziv LAS Raznoli-
kost podeželja, s projektom Fitnes na 
prostem na območju destinacije Laško 
– Sotočje dobrega. Partnerja v projektu 
sta Thermana, d. d., in Turistično dru-
štvo Laško, ki bosta aktivno sodelovala 
pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju pro-
jekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež 
sredstev. 

Predmet operacije je postavitev fitnesa 
na prostem, kar bo zagotovilo ustrezno 
infrastrukturo za izboljšanje kakovosti 
življenja občanov in razvitosti območja, 

prav tako pa obogatilo turistično in špor-
tno ponudbo. Občane, prebivalce ob-
močja LAS in druge obiskovalce bomo 
informirali, ozaveščali in spodbudili k 
aktivnejšemu preživljanju prostega časa, 
vzdrževanju telesne kondicije in razvija-
nju pozitivnega odnosa do zdravega na-
čina življenja. 

V okviru projekta je predvidena uredi-
tev fitnes centra na prostem v Laškem, in 
sicer na dveh lokacijah: na levem bregu 
Savinje pri mostu do Thermane Laško in 
na začetku parka Thermane Laško. Lo-
kaciji bosta povezani v Pot rekreacije in 

zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktiv-
nosti rekreacije. Fitnes center bo opre-
mljen s pozdravno tablo z zemljevidom 
poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. 
Za namen predstavitve bo izdano promo-
cijsko gradivo, po ureditvi fitnes centra 
na prostem pa bo organizirana brezplač-
na vadba za občane in ostale turiste. 

Konec leta 2017 je Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja pro-
jekt odobrila, predvidena izvedba aktiv-
nosti je v prvi polovici leta 2018. Celot-
na vrednost projekta znaša 43.718 evrov. 
Sofinanciranje operacije je predvideno 
iz sredstev Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 
30.659 EUR. 

Sandra Barachini

FITNES NA PROSTEM NA OBMOČJU DESTINACIJE 
LAŠKO – SOTOČJE DOBREGA

PRENOVLJENA TELOVADNICA V OŠ 
PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

1. februarja je bila na OŠ Primoža Trubarja uradna otvoritev 
prenovljene telovadnice. Telovadnica je bila zgrajena leta 1975. 
Večje spremembe je telovadnica doživela leta 2015, ko je bila 
končana energetska sanacija šole in telovadnice, pod pa je ostal 
do lanskega leta takšen kot je bil na začetku. Maja lani je Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih 
objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov 
v letih 2017 in 2018, na katerega se je se prijavila tudi Občina 
Laško in bila uspešna. Oktobra je bilo na javnem razpisu za pre-
novo športnega poda kot najugodnejši ponudnik izbrano pod-
jetje MODRO, d. o. o., iz Ljubljane. Ko smo začeli z deli, smo 

MERJENJE EMISIJ PRAŠNIH 
DELCEV PM10 V LAŠKEM 

V decembru so se pričele v Laškem iz-
vajati meritve prašnih delcev PM10. V ta 
namen je na lokaciji pri skulpturi Gamb-

rinusa že postavljena merilna naprava 
Skypost PM HV. Izvajalec meritev je Eu-
rofins ERICo, d. o. o., iz Velenja.

POLNILNA POSTAJA ZA 
ELEKTRIČNA VOZILA 

V decembru smo občino Laško opre-
mili s polnilno postajo za električna vo-
zila ETREL G6. Polnilna postaja je pos- 
tavljena na parkirišču Trubarjevega nab-
režja, pod občinsko zgradbo. Do nadalj-
njega je polnilna postaja v uporabi brez-
plačno.

Etrelova javna polnilna postaja lahko 
deluje samostojno ali kot del omrežja, 
povezanega v izbrani center upravljanja. 
Omogoča hkratno polnjenje dveh vozil 
z močjo do 2 x 22 kW in je opremljena 
s standardnimi vtičnicami za AC polnje-
nje električnih vozil. V postaji so vgraje-
ni pametni števci električne energije in 
vsa potrebna zaščita ter komunikacijska 

oprema. Postaja je opremljena tudi z mo-
dulom za RFID identifikacijo, ki prepre-
čuje neavtorizirano uporabo in omogoča 
sledenje porabi ter spremljanje uporab-
nikov.

Dobavo in montažo polnilne postaje je 
izvajal lokalni izvajalec EEA Medved, d. 
o. o., iz Laškega.

Andrej Kaluža
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SREDSTVA ZA NOVOLETNE 
VOŠČILNICE V HUMANITARNE 
NAMENE

že tretje leto zapored se je župan Franc Zdolšek skupaj s 
sodelavci občinske uprave odločil, da se sredstva, ki bi jih 
namenili za novoletne voščilnice, nakažejo v humanitar-
ne namene. Tokrat bo znesek v višini 350 evrov prejela se-
demmesečna Tinkara Polanc, ki se je rodila z Apertovim sin-
dromom, redko genetsko boleznijo. 

Apertov sindrom se pojavlja pri enem od 50.000 do 100.000 
rojenih otrok. Povzroči spremembe v razvoju kosti lobanje in 
obraza, saj se lobanjske kosti začnejo prehitro zaraščati. Otro-
ci, ki se rodijo z Apertovim sindromom imajo zato spremenje-
no obliko glave. Poleg tega, da je prizadet razvoj lobanjskih in 
obraznih kosti, lahko pride tudi do razcepa trdega in mehkega 
neba, zajčje ustnice ter do zraščanja prstov na rokah in nogah. 
Zdravljenje je operativno. Taki otroci morajo biti v obdobju 
razvoja večkrat operirani. V prvi fazi, da imajo možgani dovolj 
prostora za rast in razvoj, ter v drugi fazi, da dosežejo čim bolj 
normalen izgled. 

Tinkaro je Apertov sindrom prizadel na več področjih. Tin-
kara ima nepravilno rast lobanje in obraznih kosti, razcep 
trdega in mehkega neba ter zaraščene prstke na rokah in no-
gah. Zaradi tega Tinkaro v prihodnosti čaka veliko operacij. 
Najtežje operacije, operacije lobanje in obraznih kosti, pa jo 

čakajo v tujini in sicer v Franciji. Sprva bo Tinkara operirana 
v Lyonu, kjer ji bodo operirali zadnji del lobanje, kasneje pa v 
Parizu, kjer ji bodo operirali sprednji del lobanje in obrazne 
kosti. 

Vsaka takšna operacija v tujini pomeni za družino en mesec 
bivanja v tujini, kar pomeni velike stroške. Čez nekaj let pa bo 
ogromen strošek povzročila še lepotna operacija. 

Vsi, ki bi radi darovali za Tinkaro, lahko to storite preko ra-
čuna Društva Vesele nogice, Celjska cesta 43, 3270 Laško, št. 
TRR SI56 0510 0801 5403 204, sklic 22052017 ali neposredno 
na račun Tinkare Polanc, Cesta v Debro 10, 3270 Laško, št. 
TRR: SI56 0510-0704-7198-480.

Tanja Grabrijan

ugotovili, da bi bilo dob-
ro zamenjati še vrata in 
prebeliti telovadnico. 
Na koncu smo se odlo-
čili, da bomo telovad-
nico v celoti prenovili. 
Poleg športnega poda iz 
javorjevega lesa danske-
ga proizvajalca Junckers 
smo zamenjali vrata na 
hodniku in na vhodu 
v telovadnico, na novo 
prilagodili koše, odstra-
nili semafor in določe-
na plezala, ki jih ni nih-
če več uporabljal, stene 
smo prebarvali v bolj ži-
vahne barve, spodaj pa 
jih zaradi večje varnosti 
učencev obdali z blazi-
nami. Poleg telovadni-
ce smo v celoti prenovili 

tudi majhno telovadnico. Tudi v njej so stene obložene z blazina-
mi, železno mrežo na oknih pa je nadomestila prijaznejša zaščit- 
na mreža bele barve. Po tleh smo položili večnamensko športno 
točkovno elastično podlago proizvajalca Gerflor. Celotna inve-
sticija je znašala 85.000,00 evrov, od tega smo od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport dobili 42.000,00 evrov. Čeprav so 
se dela zaradi celovite prenove zavlekla iz novembra v december, 
smo prepričani, da se je splačalo potrpeti, saj so sedaj pogoji za 
športno vadbo neprimerno boljši kot so bili prej.

Dimitrij Gril
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DESUS – ZA VSE 
GENERACIJE

V ogledalu, kjer se včasih zazremo v 
preteklost ali prihodnost, je naša štiri-
letna pot, ki smo jo začrtali v delovan-
ju našega programa v občinskem svetu 

občine Laško v mandatu 2014-2018 za-
risala mnogo zgodb, ki nakazujejo, da 
naše poslanstvo, ki ga ponuja naše ges-
lo, ni samo ena pot. Je pot, ki povezuje 
tako starejše, kakor mlajšo generacijo. 
In te poti si v prihodnosti želimo pove-
zati, nadgraditi z izkušnjami starejših in 
z novimi znanji, pogledi in na trenut-
ke s predrznostjo novih idej mladih ter 
tako še bolj vplivati na razvoj kraja in 
izboljšanje pogojev za naše občane. 

V volilnem mandatu 2014-2018 ima-
mo v okviru občinskega sveta občine 
Laško 3 občinske svetnike in na področju 
posameznih krajevnih skupnosti tudi 
člane sveta krajevnih skupnosti. Iz naše 

sredine izhajajo tudi posamezniki, ki 
delujejo v posameznih odborih ali dru-
gih skupinah, ki pripravljajo in izvajajo 
določene naloge, ki so bistvenega po-
mena za prihodnost našega kraja. Mesto 
Laško in njegovo porečje reke Savinje je 
lepo in doživeto, do tistega trenutka, ko 
reka ne pobesni in to slednje je veliko-
krat ali celo že stalnica našega življenja. 

V ta namen smo skupaj z občinsko 
upravo in županom Francem Zdol-
škom povabili in tudi gostili ministri-
co za okolje RS Ireno Majcen, ki sta s 
svojo ekipo in Direkcijo za vode, ki jo 
vodi Tomaž Brohinar, obiskala naš kraj 
in prisluhnila težavam, s katerimi se 

SMC LAŠKO Z VELIKIMI 
CILJI V NOVO LETO IN 
NOV MANDAT

Spoštovane občanke in občani, vsto-
pili smo v novo leto in tako kot verjet-
no tudi vi, smo tudi v našem lokalnem 
odboru SMC naredili inventuro naše-
ga dela v preteklem obdobju. Predvsem 
smo želeli narediti pregled dela naših 
svetnic, saj nam le to kaže, v koliki meri 
smo upravičili vaše zaupanje in v ko-
likšni meri smo uspeli na občinskem 
svetu in njegovih odborih zastopati vaše 
predloge in želje. 

V mandat smo vstopili z obljubo, da 
bo naše delovanje povezovalno in us-
merjeno k razvoju občine Laško v vseh 
segmentih. Nadalje smo obljubili, da 
bomo podpirali vse, kar vodi k napredku 
in razvoju, ne glede na to, kdo bo pred-
lagatelj. Menimo, da ni čas za delitve in 
ozke interese, temveč je čas za enotno 
delo v korist občank in občanov in tako 
smo tudi delovali. Nismo si želeli, da bi 
bile naše lokalne smernice seznam želja 

in predvolilnih obljub, temveč konk-
retne naloge, ki smo jim skozi ta tri leta 
sledili. 

Zavedamo se realnih možnosti in po-
izkušamo delovati v tem okviru. Preu-
darno smo sprejemali svoje odločitve 
ter se odgovorno odločali med potre-
bami, možnostmi in drugimi za odloči-
tev pomembnimi dejavniki. Vseskozi je 
bil naš cilj zagotoviti najboljše pogoje za 
življenje in ustvarjanje občanov, istoča-
sno pa smo iskali najboljše rešitve za re-
ševanje.

Svetnici Tanja Seme in Marija Min-
ka Zupanc sva bili med najaktivnejšimi 
člani občinskega sveta, saj sva s svojimi 
predlogi in pobudami zastopali mnen-
ja in želje občanov na skoraj vseh se-
jah občinskega sveta v zadnjih treh le-
tih. Preveliko pisanja bi bilo, če bi želela 
našteti vse pobude in predloge, ki so bili 
podani z najine strani, po drugi stra-
ni pa si lahko vsakdo pogleda posnet-
ke občinskih sej in si sam ustvari svoje 
mnenje o najinem delu. Teh pobud in 
predlogov ni možno razvrščati med bolj 
ali manj pomembne, bi pa želela opozo-
riti na nekatere: 
– zaustavitev krčenja parkovnih – zele-

nih površin v občini Laško, 
– potreba po igralih za otroke s poseb-

nimi potrebami, 
– potreba po javnih sanitarijah in san-

itarijah za invalide ter postavitvi pit-
nikov z vodo,

– predlog za smotrnejšo porabo šolske 
prehrane, saj se veliko hrane zavrže,

– priprava in vložitev Memoranduma 
za 3. razvojno os,

– posredovanje na Ministrstvu za infra-
strukturo za sanacijo – preplastitev 
mostu v Rimskih Toplicah in po-
spešitev priprav na izgradnjo novega 
mostu v Rimskih Toplicah,

– predlogi vezani na poplavno varnost 

in organiziranje okrogle mize na to 
temo z obiskom ministrice za okol-
je, v tem sklopu predlog o takojšnjem 
nakupu in popolnitvi opreme gasilcev 
za primer poplav,

– izpostavila sem problematiko dost-
opa invalidov v prostore KS Rimske 
Toplice in društvene prostore v Rims-
kih Toplicah in nujno namestitev dvi-
gala v tem objektu,

– ureditev avtobusnih postajališč, redno 
praznjenje košev za odpadke, ureditev 
javne razsvetljave na kritičnih mestih 
in sanacija cest,

– vložitev zahteve po ponovni preučitvi 
projekta za izgradnjo novih zunanjih 
igrišč pri Osnovni šoli Antona Ašker-
ca Rimske Toplice po izgradnji nove 
telovadnice. Zahteva se, da so nova 
igrišča funkcionalno enaka sedanjim 
in ni dopustno, da bi se zmanjševala. 
Potrjeno s sklepom iz vseh društev v 
Rimskih Toplicah.

To je samo del najinih pobud in pred-
logov, ki so bila podana na sejah občin-
skega sveta. Seveda je še mnogo tistih, 
za katere še ne vemo, ali pa iz kakršnega 
koli razloga še niso bili podani. 

Naši cilji so jasni tudi v naslednjih 
letih, opredeljeni v smernicah dela, 
ki so nastale na podlagi potreb obča-
nov Laškega, z jasno iztočnico, da bo 
naše delovanje tudi naprej povezoval-
no in usmerjeno k razvoju občine Laško 
ter izboljšanju življenja občanov v naši 
prelepi občini. Za vaše predloge smo 
vam vedno na voljo na mailu: lasko@
lo.strankasmc.si, telefonu 041 436 999 
ali naslovu: SMC LO Laško, Trubarjeva 
3 (PP 4), 3270 Laško. Obiščete nas lahko 
v naši pisarni vsak četrtek, med 16.00 in 
18.00, ali pa se dobimo na kakšni od ča-
jank, ki jih organizirava s Tanjo. Srečno!

Marija Minka Zupanc
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srečujemo ob vsakoletnih povodnjih. 
V okviru delovanja stranke smo gosti-
li predsednika Karla Erjavca in obiskali 
Dom starejših Thermane Laško ter ime-
li uradno srečanje z najvišjimi predstav-
niki občinske uprave. 

Začrtali smo si nadaljevanje, ki bo 
v prvi vrsti namenjeno občanom naše 
občine in predvsem si želimo dobrega 
sodelovanja z vsemi drugimi politič-
nimi strankami in da nas tisti višji cilji 
na državni ravni ne bodo razvajali. Kot 
stranka si želimo, da se naše poslanstvo 
in naloge izvedejo čim uspešnejše. Tako 
smo konec leta 2017 vzpostavili svojo 
internetno stran www.desuslasko.si, kjer 
vas bomo sprotno obveščali o vseh do-

godkih. Smo na začetku neke nove poti, 
zato v kolikor opazite kakšno napako, že 
vnaprej opravičilo, bomo pa veseli vsa-
kih predlogov, mnenj, tudi pripomb, 
če bodo upravičene. Pišite nam na; de-
suslasko@gmail.com, še bolj veseli pa 
bomo, če se nam pridružite. Skupaj 
bomo močnejši in lažje nam bo uspelo. 

V letu 2018 bomo tvorno sodelovali 
pri izvajanju občinskega proračuna za 
leto 2018, na vsebinski del proračuna 
za leto 2019 pa smo že vložili kar ne-
kaj pobud. Predvsem bomo gradili na 
novem projektu, ki ga pripravljamo za 
starejšo generacijo na območju naše ob-
čine, slednjega vam bomo predstavili v 
spomladanskem času. V okviru držav-

nega programa pa stranka izvaja projekt 
»Sobivamo«, v katerem želimo razviti 
nove možnosti za kakovostno in aktiv-
no bivanje starejših.

V tem obdobju smo dobro sodelovali 
z občinsko upravo, županom, svetniški-
mi skupinami. Hvala vam in naj osta-
ne tako v bodoče. Pred nami so lokalne 
volitve, ki bodo začrtale nove poti, mo-
goče nove obraze, ki bodo sadili rožice, 
a naša stranka DeSUS bo ostala na isti 
poti in če ste, spoštovani občani, ugo-
tovili, da smo na pravi poti, že vnaprej 
hvala za podporo.

Matjaž Pikl,  
predsednik OO DeSUS Laško

MLADA MOČ OBČINE 
LAŠKO

Mlada moč občine Laško tudi v pre-
teklih mesecih ni počivala in je aktiv-
no sodelovala tako v občinskem svetu 
kot pri projektih, ki se dotikajo lokal-
ne skupnosti. Na zadnji seji občinskega 
sveta smo opozorili na neenakopravni 
položaj društev, ki skrbijo za turistič-
ni razvoj in prepoznavnost krajev oz. 
občine (turističnih, hortikulturnih) in 
nimajo lastnega razpisa za sofinancira-
nje delovanja društev. Po novem bodo ta 
društva lahko prijavila dodaten projekt 
na Razpis za sofinanciranje prireditev in 
projektov v občini Laško. 

Na novembrski seji smo predlagali 
izvedbo meritev onesnaženosti zraka 
ob državni cesti G1-5. Občina je pris-
topila k meritvam emisij (med drugim 
PM10 delcev) na dveh lokacijah, ki so 
se izvajala decembra in januarja, rezul-
tatov meritev pa do izdaje Biltena še 
nismo prejeli. Meritve nam bodo podale 
osnovno informacijo, v kako onesnaže-
ni dolini sploh živimo. Za celotno sliko 
je potrebno izvesti meritve še v pole-
tnih mesecih, da bi izničili vpliv kurišč 
v zimskih mesecih.

V začetku meseca smo izvedli sreča-
nje članov MMOL, kjer smo debatirali o 
preteklih projektih, predvsem pa smo se 
ozrli v čas, ki prihaja. Leto 2018 je volil-
no leto, čakajo nas lokalne volitve (vo-
litev župana, volitev v občinski svet in 
volitev v svet krajevnih skupnosti). Na 
srečanju smo sprejeli sklep, da stopimo 
korak naprej. Na volitvah bomo prvič 
nastopili z lastnim županskim kandi-
datom. Lista Mlada moč občine Laško 

v občinskem svetu aktivno deluje že 12. 
leto zapored. Z znanjem, izkušnjami in 
predvsem zavedanjem, da je za napre-
dek občine potrebno sodelovanje vseh, 
želimo doprinesti svoj del k razvoju ob-
čine Laško. Smo namreč mnenja, da je 
možnosti za napredek in izboljšave še 
dovolj.

Tudi v prihajajočih mesecih ne bomo 
počivali. Izvedli bomo okroglo mizo oz. 
posvet predstavnikov športnih društev, 
ki se je lani izkazal za zelo pozitivnega. 
Letos bomo dodali še posvet predstav-
nikov kulturnih društev. V sklopu pos-
vetov bomo izvedli izobraževanje na 
temo pravilnega izpolnjevanja občin-
skih razpisov. Predstavnike bomo sez-
nanili z novostmi na področju zako-
nodaje (dopolnitev Registra dejanskih 
lastnikov skladno z ZPPDFT-1, seznani-
tev z Uredbo s področja varovanja oseb-
nih podatkov (GDPR) itd.), ki se dotika-

jo društev. Predvsem pa bomo izmenjali 
dobre prakse in ideje, odgovarjali na 
vprašanja in skupaj preskakovali ovire, 
s katerimi se srečujejo društva.

Hkrati že gledamo naprej, v priho-
dnost. Zavzemali se bomo za pridobitev 
naziva Mladim prijazna občina in s tem 
spodbujali k čim hitrejšemu osamosva-
janju mladih. Ob tem ne pozabljamo na 
nove smernice in razvoj krožnega go-
spodarstva. Ta se začne pri ekološki oza-
veščenosti in informiranju ljudi na po-
dročju zbiranja in ločevanja odpadkov. 
Želimo si priključitve k »Zero Waste« 
občinam, ki trajno skrbijo ne le za re-
cikliranje in ponovno uporabo materi-
alov, temveč stremijo k zniževanju po-
rabe in ohranjanju materialov ter s tem 
zmanjševanju skupne količine nastalih 
odpadkov.

Enej Kirn  
Foto: Rok Deželak
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Zadnja štiri leta so se zavrtela never-
jetno hitro, v precejšnji meri tudi zato, 
ker so bila zaznamovana z velikimi spre-
membami. Svetovno in slovensko go-
spodarstvo je počasi pričelo okrevati, 
političnim spremembam je marsikdaj 
že težko slediti. V Občini Laško so bili 

najpomembnejši dogodki, ki so in bodo 
zaznamovala našo prihodnost sprejetje 
Občinskega prostorskega načrta, prodaja 
Pivovarne Laško tujcem in prenos vodne 
koncesije nazaj na lokalni nivo. 

Ne glede na vse spremembe, ki so se 
in se dogajajo, smo v Občini Laško tudi 
v zadnjih štirih letih uspeli usmerjati in 
pospeševati naš razvoj s pomočjo sode-
lovanja med svetniškimi skupinami in 

iskanja strokovno optimalnih rešitev v 
prid vseh občank in občanov.

Laško je v tem času dobilo kar nekaj 
laskavih naslovov: Sotočje dobrega, zara-
di hitrega razvoja postali smo turistična 
gazela, kot ena izmed najbolj prodornih 
občin v Sloveniji smo pridobili zlati ka-
men, pridobili smo naziv Evropska desti-
nacija odličnosti EDEN, ustvarili blagov-
no znamko Sotočje dobrega itd. 

OBČANKAM IN 
OBČANOM OBČINE 
LAŠKO

Na lokalnih volitvah oktobra 2014 ste 
s svojim glasom podprli dva kandida-
ta z liste SDS – Martina Klepeja in Ro-
berta Medveda. Vsem volivkam in vo-
livcem se zahvaljujemo, za tiste, ki ste 
ostali neopredeljeni, pa je letos volilno 
leto in boste lahko izrazili svoje mne-
nje z glasom za SDS. V začetku junija 
bodo parlamentarne volitve in SDS ima 
evidentirano kandidatko za poslanko v 
Državnem zboru RS mag. Jeleno Konda, 
dolgoletno aktivno članico SDS. 

Predstavnika SDS Laško sta v odbo-
ru za urejanje prostora in komunalno 
dejavnost, komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, odboru za 
razvoj kmetijstva in podeželja, ter sta 
dva glasova v 23-članskem občinskem 
svetu.

Ob samem nastopu voljene funkcije 
sva bila pozitivno presenečena nad na-
činom vodenja odborov, sej občinskega 
sveta, kolegijev pri županu in načinu ne-
izključevanja političnih strank, ki niso 
prejele veliko število svetnikov. Načelo 
delovanja namreč je, da se skupno po-
išče rešitve in se jih v dobro Laščank in 
Laščanov uveljavi, ravno tako je za ra-
zvoj občine pomembno, da se ne ustvar-
ja koalicije in ne pride do izključevanja.

Pri svojem delu sledimo predvolilne-
mu programu. Na odborih in sejah ob-
činskega sveta odpiramo vprašanja, ki 
nam jih posredujejo občanke in občani 
Občine Laško. Tako smo izpostavili pro-
bleme s kamnolomom Gratex v Rečici, 
reševanje onesnaženega vodnega zajetja 

v naseljih Majland, Zalipno in Pleš, na-
mestitev smernih tabel za grad Tabor, 
nevarnost za kolesarje na križišču La-
ško, nefunkcionalnost nove mrliške ve-
žice v Laškem, ureditev kanalizacijskega 
sistema, višina ter način zaračunavanja 
stroškov komunalnega priključka v cen-
tru Laškega in celotni občini, podprli 
smo Odlok o urejanju okolice, predla-
gali, da se Občina Laško z ostalimi de-
ležniki dogovori za nakup mobilnega 
invalidskega dvigala, ki bi olajšal dosto-
pnost invalidom, v STIK Laško predla-
gali našo članico, ki bi s svojimi izkuš-
njami pri trženju in organizaciji društva 
pomenila dodano vrednost, zaradi inte-
resa mladih predlagali, da se v Laškem 
in Rimskih Toplicah zgradi Skate park, 
zavrnili predlagano reorganizacijo zdra-
vstvene nujne pomoči v Občini Laško, 
ki bi za oddaljene občanke in občane 
bistveno poslabšala odzivni čas za nu-
denje prve pomoči, pozvali, da se kad-
rovsko okrepi policija v Laškem, da se 
zaradi starosti vozila sofinancira vozilo 
za Rdeči križ itd.

Država oz. vladajoča koalicija žal ni 
prisluhnila občinam pri predlaganem 
dvigu glavarine (višina sredstev na po-
sameznega občana), še več, glavarina se 
je sicer dvignila, a se je obenem finančna 
obremenitev občin povečala, kajti spre-
jeti so bili določeni zakonski in podza-
konski akti, ki prenašajo finančno bre-
me na občine in posledično na občanke 
in občane. Vse to seveda pomeni, da bo 
občinam zmanjkalo sredstev za nujno 
potrebne infrastrukturne, gospodarske 
in komunalne projekte, ki smo jih v Ob-
čini Laško zaradi razdrobljenosti nujno 
potrebni. Prvi tak ukrep, ki ga čutijo ob-
čanke in občani, je dvig prispevka za vo-
dovodno omrežnino, dvig oz. drugačen 
izračun odvoza grezničnega blata, od-
voz in razgradnja bioloških odpadkov, 
ker je nekdo v Ljubljani spisal takšen za-
kon, ki zahteva posebne pogoje za raz-
gradnjo bioloških odpadkov, kar seveda 
pomeni podražitev storitve, spremembo 
zakona o pogrebnih storitvah, ki pred-

videva ob uveljavitvi dražje pogrebne 
storitve itd. Odnos vladajoče koalicije 
je ignorantski. Npr. ko je vlada skleni-
la poseben sporazum z Občino Ljublja-
na in ji dodelila 300 milijonov, smo med 
drugim zahtevali preko ZOS (Zveze ob-
čin Slovenije) in SOS (Skupnost občin 
Slovenije) enako obravnavo vseh občin 
v Sloveniji, a prejeli smo odgovor v obli-
ki predstavitev projektov v Ljubljani, za 
ostale občine pa nič. Očitno se v Slove-
niji uveljavlja pravilo o prvo in drugo-
razrednih državljanih. 

Naše delovanje v občinskem svetu in 
v odborih je usmerjeno predvsem na 
pregledno in racionalno izrabo sredstev, 
da se enakopravno obravnava vse delež-
nike, ki črpajo sredstva iz občinskega 
proračuna, da se enakopravno obravna-
vajo krajevne skupnosti in da imajo vse 
občanke in občani možnost podati po-
bude in rešitve lokalne problematike.

Na državni ravni smo s svojimi pred-
stavniki vključeni v delovanje stranke 
SDS, ki na vseh nivojih vodi aktivno po-
litiko za izboljšanje položaja državljank 
in državljanov v Sloveniji. Naše kolegice 
in kolegi iz stranke SDS odpirajo vrsto 
vprašanj, ki jih je potrebno urediti, da 
nam bo v prihodnje bolje. Med drugim 
smo predlagali povsem drug pristop ob 
trenutno eni najbolj aktualnih tem - mi-
grantih, ki zaradi dolgoročnih posledic 
potrebuje drugačno obravnavo. Rav-
no tako je bil predlog SDS o znižanju 
davčne stopnje, ki je bil predstavljen na 
odboru, zavrnjen, v primeru, da bi bil 
sprejet, bi pomenil najmanj dva odstot-
ka nižje cene za skorajda vse izdelke v 
prodaji in storitve.

Delo v OO SDS Laško je vodeno in 
usklajeno na IO SDS Laško. Vsi, ki vidi-
te pozitivne temelje in vam je naš pro-
gram blizu, ste vabljeni, da nas podprete 
na volitvah in s skupnim delom zagoto-
vimo otrokom in vnukom boljšo in var-
nejšo prihodnost.

SDS Laško
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SVETNIŠKA SKUPINA 
SD

Bližamo se koncu mandata delovanja 
v občinskem svetu občine Laško, zato je 
prav, da naredimo pregled, kaj smo stori-
li pomembnega in kaj si še želimo, da se 
v naslednjem mandatu pospeši za dobro 
vseh občanov Laškega. Svetniška skupina 
SD se je vključevala v vse pomembne na-
loge, ki so bile sprejete na občinskem sve-
tu. Vsebine, ki so bile pred nami za od-
ločanje, smo najprej temeljito predelali 
na odborih, ki so pristojni za posamezno 
področje in že na odborih izoblikovali 
predlog sklepa, ki ga je v večini soglasno 
sprejel občinski svet. Samo sodelovanje 
z ostalimi člani občinskega sveta, župa-
nom in strokovnimi delavci je bilo dobro. 
Dobre predloge, ki so bili podprti tudi v 
finančnem načrtu občine, smo vedno vsi 

skupaj soglasno sprejeli. Nismo se deli-
li na naše in vaše, delovali smo enotno. 
Rezultati našega dela so transparentni 
in bodo tudi verjetno ocenjeni na nas-
lednjih volitvah. Vsekakor pa vseh želja 
in projektov tudi nismo uresničili, pred-
vsem zaradi slabega odnosa države do 
lokalnih skupnosti. Nenehno so bila pot-
rebna pogajanja za uresničitev naših ci-
ljev, ki pa niso bili vedno uspešno zaklju-
čeni. Tu predvsem mislimo na poplavno 
ogroženost občine Laško. Okolje in pros-
tor, kjer država ni sprejela operativnega 
načrta aglomeracij za občino Laško in ne 
moremo seznaniti občanov, kje bo kana-
lizacijsko omrežje in kje bo potrebno na-
mestiti male čistilne naprave za odpadne 
vode. Več črpanja iz evropskih skladov in 
državnega proračuna za projekte: uredi-
tev starega mestnega jedra v Laškem in 
po krajevnih središčih ostalih krajevnih 
skupnostih. Mladim nismo uresničili še 
vseh obljub, ki smo si jih zadali v volilnih 
programih. Tu predvsem mislimo na ure-
ditev rekreacijskih površin in zagotovitev 
možnosti za razvoj športne dejavnosti, ki 
je v domeni mladih. Pri razvoju turizma 
nismo bili dovolj uspešni pri zagotavlja-
nju dodatnih nastanitvenih kapacitet in 
lokalne kulinarične ponudbe. Vse našte-

to bo izziv za naslednji mandat in upamo, 
da bomo imeli možnost to uresničiti.

V naslednjem mandatu bo potrebno 
zagotoviti pomoč starejšim, saj se jim 
materialni položaj poslabšuje, po večini 
je edini vir za preživljanje pokojnina, ki 
se v primerjavi s plačami znižuje. Od dr-
žave moramo zahtevati, da dosledno iz-
polnjuje sistemska zakonska določila v 
zvezi z usklajevanjem pokojnin. Nosil-
ci za starejše morajo v vedno večji meri 
postajati lokalne skupnosti. Država mora 
v glavarini, ki se dodeljuje iz proračuna 
občinam dodatno določiti poseben delež 
za izvajanje programov skrbi in pomo-
či starejšim občanom. Starejši želijo čim 
dlje ostati na svojih domovih, zato je pot-
rebno zagotoviti oskrbo na domu in za-
gotovitev ustrezne spodbude za delo os-
krbovalcev. V kraju stalnega prebivališča 
starejših je potrebno zagotoviti medge-
neracijsko sodelovanje. 

Tudi želje bralcev Biltena želimo vklju-
čiti v programske dokumente in jih ures-
ničiti z uspešnimi projekti, ki bodo del 
razvoja občine.

Marjan Kozmus, Milan Klenovšek in 
Martin Teraž, svetniška skupina SD

Občina želi slediti programu zelenega 
turizma, zato ob vsakoletni rasti števila 
turistov želimo poskrbeti tudi za ohranja-
nje okolja in razvoj infrastrukture, ki bo 
kvalitetno bivanje zagotovila v prvi vrsti 
domačinom in ob tem seveda tudi turis-
tom, ki iščejo zelene destinacije. Še pose-
bej smo veseli, da k turističnemu razvoju 
vse bolj prispevajo Rimske Terme, ki us-
pešno dopolnjujejo in bogatijo turistično 
ponudbo in prepoznavnost Občine Laško 
kot odlične turistične destinacije.

Izredno pomemben korak v razvoju 
našega območja je projekt modernizaci-
je železniškega prometa v naši občini, v 
okviru katerega bodo obnovljene posta-
je Laško in Rimske Toplice, zgrajenih bo 
kar nekaj cest in  nivojskih križanj,  sku-
pna investicija pa bo dosegla približno 80 
milijonov evrov. Čeprav gre v tem prime-
ru za državni projekt, le ta brez sodelova-
nja Občine Laško ne bi bil izveden ali bi 
bil izveden v drugačnih, slabših okvirjih.

Na občinskem nivoju smo realizira-
li  večino ciljev, ki smo si jih zastavili ob 
začetku mandata. Svetniška skupina NSi, 
ki jo sestavljamo mag. Roman Tušek, Pa-
vel Teršek in Jože Senica, je spodbujala in 
podpirala vse kvalitetne, razvojno narav-
nane predloge in projekte, ne glede na to, 

kdo je bil njihov predlagatelj. Ob koncu 
mandata želimo pohvaliti tudi župana 
Franca Zdolška, ki svoje znanje usmerja 
v dobro in v razvoj celotne občine. 

Delo v občinskem svetu je potekalo 
nemoteno, konstruktivno, učinkovito, 
tudi zaradi dobro pripravljenih gradiv, ki 
so zasluga občinske uprave. Razlike med 
strankarskimi skupinami seveda obstaja-
jo, vendar so te nekaj, česar moramo biti 
veseli, saj dokazujejo, da drug drugemu 
dopuščamo svobodo različnega mišlje-
nja, a obenem znamo na koncu sprejema-
ti v danem trenutku najboljše odločitve. 

Ponosni smo, da smo lahko sodelova-
li  pri realizaciji kar nekaj pomembnih 
projektov. V tem mandatu smo oskrbo z 
vodo zopet vrnili pod okrilje Komunale 
Laško in obenem zgradili kar preko 100 
km vodovoda. Z izgradnjo več kot 15 km 
kanalizacijskih vodov smo prispevali k 
temu, da vse bolj postajamo zelena, oko-
lju prijazna občina. 

V tem mandatu smo uspeli energetsko 
sanirati skoraj vse šole in vrtce v občini, 
ravno v tem času dokončujemo še sa-
nacijo zadnje podružnične šole na Vrhu 
nad Laškim. Močno si bomo prizadevali, 
da do konca mandata energetsko sanira-
mo še vrtec Rimske Toplice. 

Še vedno ena izmed prioritetnih točk 
razvoja ostajajo ceste. Spodbujali in pod-
prli smo preplastitev ali novo asfaltiranje 
preko 120 km cest. Z našo podporo smo 
v občini sprejeli tudi celostno strategijo 
prometa v naši občini, dobili monografi-
jo Občine Laško in še bi lahko naštevali.

Zazrti s pogledom v prihodnost si že-
limo, da se nadaljujejo aktivnosti za iz-
gradnjo telovadnice v Rimskih Toplicah, 
prenos lastništva športne dvorane Tri li-
lije na Občino Laško, izgradnjo kolesar-
ske steze Zidani Most–Celje, izgradnjo 
obvoznica Laško- Jug in gradnja mostu 
preko Savinje v Rimskih Toplicah. Pove-
čati želimo potrebno sredstva za izbolj-
šavo infrastrukture, nadaljevati želimo 
tudi z izgradnjo protipoplavnih ukrepov 
na reki Savinji, nujno pa moramo slediti 
strategiji, ki vodi našo občino v turistični 
razcvet. 

To niso le pobožne želje, čeprav je ve-
liko projektov odvisnih od državne po-
litike in njihove naklonjenosti do lokal-
ne skupnosti. Pretekli rezultati nas lahko 
navdajajo z optimizmom, da bomo s še 
boljšim načinom dela uspeli našo občino 
narediti še lepšo in uspešnejšo.

Jože Senica
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Spoštovane občanke in občani 
Laškega,

zdi se, da so zadnje dni vozu politike 
popustile vse »bremze«. Kot da so stran-
ke z vso hitrostjo pričele drveti po str-
mi ovinkasti cesti navzdol, v tekmi, ki jo 
lahko poimenujemo »reli predvolilnih 
obljub«. Niz zakonskih predlogov, glede 
katerih bi mimo predvolilnega časa tek-
lo mnogo usklajevanj in vsaj malo trez-
nosti, so nekatere stranke vložile kot svoj 
predvolilni adut, ne glede na posledice, ki 
jih to rokohitrstvo nosi. Za resno in od-
govorno politiko je predvolilni čas sila 
neprijeten, ko populizmi – bolj kot ka-
darkoli prej ali kasneje – dobijo še pose-
ben zalet. Kaj bo čez pol leta, po volitvah, 
ko bo ljudem treba povedati, zakaj vse te 

silne obljube ne morejo biti realizirane, 
pa te dni skrbi manjši del politike.

Socialni demokrati tudi na podlagi 
bridkih izkušenj vemo, da takšna politika 
ni prava politika. Naša odgovornost je, da 
ljudem obljubimo tisto, kar je možno, ne 
pa všečno. In ja, Socialni demokrati smo 
ena redkih strank, ki je zmogla zagristi v 
kislo jabolko plač v Sloveniji. V temo, ki se 
je vse stranke kar malo otepajo. Še več. Ko 
je bilo govora o zadnjem predlogu dviga 
minimalne plače, za katerega menimo, da 
je več kot nujen in upravičen, smo naleteli 
na veliko zmrdovanja. Odpora. Ker ima-
jo za nekatere stranke prednost tisti, ki že 
tako ne živijo slabo. Ko pa pokažemo na 
2/3 zaposlenih, ki ždijo na plači 600, 700, 
800, 900 evrov in izpostavimo vprašanje 
dviga plač vseh, pa dobimo niz izgovorov, 
da je treba najprej okrepiti gospodarstvo, 
da je treba vlagati v investicije, konsolidi-
rati javne finance, da je treba …

Ja, če ni prave volje je vedno »nekaj« 
treba storiti še prej, preden se lotimo 
plač. Tistega, od česar ljudje živijo, plaču-
jejo položnice, šolajo in oblečejo svoje ot-

roke. In Socialni demokrati pravimo, če 
imamo stabilno gospodarsko rast, dobre 
obete za naprej, za skoraj milijardo več 
pobranih davščin, potem naj gre denar 
ljudem. Za plače, za pokojnine. Ere ra-
čunovodskega gledanja na javne finance 
mora biti nepreklicno konec. Zakaj? Ker 
smo državljanke in državljani konsolidi-
rali in stabilizirali te iste javne finance, 
ki niso same sebi namen, ampak morajo 
služiti ljudem.

Če bomo Socialni demokrati ime-
li možnost voditi prihodnjo vlado, da-
nes ne bomo obljubljali nemogočega. Ne 
zato, ker to ni lahko ali prijetneje. Temveč, 
ker imamo odgovornost, predvsem pa si 
upamo povedati to, kar od nas upraviče-
no zahtevajo ljudje. Da si od svojega dela, 
svojih plač zaslužijo dostojno življenje.

Vse ostalo, kar se bo še nekaj teh pred-
volilnih mesecev vrtelo na interesno-
-strankarskem vrtiljaku in se bo dan po 
volitvah razpršilo v prazne besede, pa 
ljudje žal ne bodo mogli dati v svoje de-
narnice.

Matjaž Han

POROKE »PO NOVEM«
1. januarja 2018 je začel veljati nov Pravilnik o skle-

panju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob ju-
bileju sklenitve zakonske zveze, pričele pa so se upo-
rabljati tudi določbe nekaterih členov Družinskega 
zakonika, ki urejajo postopek sklenitve zakonske zve-
ze in ponovitve slovesnosti ob jubileju sklenitve za-
konske zveze.

Najpomembnejše novosti, ki jih na področju skle-
panja zakonske zveze prinašata oba predpisa so:

Obvezna navzočnost obeh bodočih zakoncev pri 
sklenitvi zakonske zveze (zastopanje enega od bodo-
čih zakoncev ni več mogoča).

Navzočnost prič pri sklenitvi zakonske zveze ni več 
potrebna, lahko pa sta priči prisotni, če bodoča za-
konca tako želita. 

Župani so v času svojega mandata že po zakonu 
pooblaščeni za sklepanje zakonske zveze na območju 
svoje občine in ne potrebujejo več pooblastila načel-
nika upravne enote.

Na voljo je več načinov sklenitve zakonske zveze – 
slovesno ali neslovesno, s pričama ali brez prič, ob pri-
sotnosti pooblaščene osebe in matičarja ali pa samo 
pred matičarjem.

Zakonske zveze se ne sklepajo na z zakonom dolo-
čene praznike v Republiki Sloveniji, ki so dela prosti 
dnevi ter tudi ne na druge, z zakonom določene dela 
proste dneve.

Podrobnejše informacije so vam na voljo pri mati-
čarkah Upravne enote Laško.

Darja Kuclar

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LAŠKO

PRAVNI NASVETI
Računanje rokov

V praksi se nemalokrat zgodi, da imajo stranke težave pri računanju 
rokov, v katerih je mogoče opraviti kakšno dejanje, npr. vložiti pritož-
bo ali ugovor.

Za pošiljke, ki jih stranke prejmejo s strani FURS, CSD, Zavoda 
RS za zaposlovanje ipd. se roki običajno računajo po dnevih. Če je 
rok določen po dnevih, se dan vročitve pošiljke ne všteje v tek roka, 
temveč prvi naslednji dan (100. čl. Zakona o splošnem upravnem po-
stopku, Uradni list RS, št. 80/1999 s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju ZUP). Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik RS ali 
dela prost dan ali kakšen drug dan, ko se pri organu pri katerem je 
potrebno opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom 
prvega naslednjega delavnika (101. čl. ZUP).

Če povzamem prejšnji odstavek, to pomeni, da rok začne teči 
prvi naslednji dan, ko je bila stranki pošiljka dejansko vročena in ne 
takrat, ko je poštar pustil obvestilo v poštnem nabiralniku.

Primer: 
Poštar pusti obvestilo o pošiljki v poštnem nabiralniku 15. 2. 2018, 

stranka na pošti dvigne pošiljko 23. 2. 2018 in ima 15 dni časa, da se 
pritoži zoper prejeto odločbo ali sklep.

Rok začne teči 24. 2. 2018 (to je naslednji dan od vročitve) in se iz-
teče 10. 3. 2018 (ta dan je sobota, zato se rok izteče s pretekom prvega 
naslednjega delavnika, to je 12. 3. 2018). To pomeni, da lahko stranka 
pritožbo ali ugovor vloži ustno ali pisno na zapisnik pri organu, in si-
cer 12. 3. 2018 v času uradnih ur, ali tega dne pošlje ugovor ali pritož-
bo s priporočeno pošiljko do konca poslovnega časa pošte.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vse-
mi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami 
v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben 
vpogled v celotno dokumentacijo. Mnenje na vašo pravno situacijo 
vam bom podala po predhodnem naročilu na info@pravninasvet.net 
ali na 040 850 024.

Mateja Trinker, univ. dipl. prav.
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KS LAŠKO
Obiski, sprejemi, proslave, drsanje, 
delo …

Minil je december, mesec, v katerem 
praznujejo Miklavž, Božiček in dedek 
Mraz. V tem času že vrsto let v organiza-
ciji sekretarja RKS OZ Laško Vlada Ma-
rota in na čelu z županom Francem Zdol-
škom ter ob sodelovanju s predsedniki 
krajevnih skupnosti in predstavniki raz-
ličnih društev obiščemo naše krajane, ki 
živijo v domovih za ostarele v Loki pri 
Zidanem Mostu in v Laškem. Kaj pome-
ni pozornost, ki jo z obiskom, s priložno-
stnim programom in darilom izkažemo 
našim krajanom? Tega se z nekaj bese-
dami ne da opisati. Potrebno je kar nekaj 
stavkov. Namenoma ob tem prispevku 
ne prilagam fotografij s teh dogodkov. To 
veselje na obrazih naših krajanov mora 
človek videti in doživeti v živo. Prav tako 
mora v živo slišati besede zadovoljstva in 
veselja, da niso pozabljeni s strani lokalne 
skupnosti. Ob tej priliki marsikdo od va-
rovancev spregovori o trenutnih razme-
rah, prav tako pa se v mislih in besedah 
ter v spominih povrnejo v svoja nekda-
nja okolja, iz katerih izhajajo. Kako pri-
jetno je pokramljati  z njimi, še posebej s 
tistimi, katerih se spomnim kot sosedov 
iz moje mladosti. Čas ob tem mine, kot 
bi trenil, in po koncu programa vsi sku-
paj zadovoljni zapuščamo prireditveni 
prostor. Je pa v nadaljevanju pomemben 

še en trenutek, to je obisk po sobah tis-
tih krajanov, ki trenutno niso mogli priti 
na prireditev oziroma tistih, ki so stalno 
v posteljah. Ob teh obiskih človek doži-
vi pravo sliko in vrednost življenja, ko je 
starostnik omejen le na prebivanje v sobi. 
Vsega spoštovanja in pohval pa so vredni 
zaposleni v teh domovih, ki skrbno ne-
gujejo ostarele varovance. Lahko si le že-
limo, da se takšna praksa nadaljuje tudi 
v prihodnje in da bo ta družba še naprej 
posvečala takšno pozornost našim staro-
stnikom. Še kako drži pregovor, ki pravi 
»kdor staršev ne spoštuje, si tudi od otrok 
ne more kaj prida obetati«. Obisk ome-
njenih lokacij bi toplo priporočal posebej 
tistim, ki stalno nekaj nergajo in kritizi-
rajo po dolgem in počez, ki so nezado-
voljni z vsem in vsakim, ki enostavno ne 
znajo ceniti dosežkov te družbe. Menim, 
da bi jih obiski takih ustanov kar hitro 
prizemljili, oziroma jih postavili na re-
alna tla, kamor sicer tudi sodijo, čeprav 
sami o sebi žal menijo popolnoma dru-
gače.

Ob že omenjenih dogodkih pa novo-
letni sprejem pri županu, božično-novo-
letni koncert Laške pihalne godbe z ma-
žoretami in zaključek leta na občinskem 
dvorišču kar zdrvijo mimo nas. Ob mno-
žici različnih prireditev je lahko vsak na-
šel nekaj primernega zase.

Med prijetnimi pridobitvami v decem-
bru ne morem mimo montažnega drsa-
lišča, ki navdušuje predvsem mladino, pa 
vendar sem led preizkusil tudi sam ter 

tako pri svojih letih bil eden izmed red-
kih iz moje generacije. Upam in želim si, 
da bo ledena plošča na uporabo tudi v 
prihodnje, za kar se pristojnim že sedaj 
zahvaljujem.

Kar krepko smo že v novem letu in 
pred nami so novi načrti za delo, ki jih 
je sprejel svet krajevne skupnosti in z nji-
mi nove obveznosti ter zadolžitve. Več 
o vsem tem si lahko preberete na sple-
tni strani naše krajevne skupnosti http://
www.ks-lasko.si/ na kateri vas skušamo 
obvestiti o vsem našem delovanju in na 
kateri nam lahko pustite tudi sporočila, 
pošto ali pa obvestila, za katera menite, 
da bi bila zanimiva za nas in nam poma-
gala pri našem delu. Ker v naši krajev-
ni skupnosti nikoli ne bomo delali tako 
dobro, da bi bili zadovoljni vsi krajani, 
pa vas ob tej priliki prosimo, da pri naših 
načrtih sodelujete v najboljši možni meri 
predvsem z dobro voljo in korektnostjo, 
oziroma v smislu »če ne moreš pomagati, 
potem vsaj ne škoduj«. Ob upoštevanju 
slednjega bomo vsi skupaj imeli bistveno 
več uspeha in mnogo načrtov bomo hit-
reje, ceneje in lažje izvedli v zadovoljstvo 
nas vseh. Finančnih virov za vse želje na-
ših krajanov namreč nikoli ne bo dovolj, 
zato bo potrebno veliko strpnosti in ra-
zumevanja. 

Če ste moje pisanje prebrali v celoti, se 
vam zahvaljujem za pozornost.

Martin Kokotec,
Krajevna skupnost Laško

KS VRH NAD LAŠKIM
15. Novoletni pohod na Lisco

V prazničnem torku 2. 1. so v organi-
zaciji Gasilskega društva Vrh nad Laškim 
izvedli 15. tradicionalni pohod na Lisco. 
Pohod je med krajani Vrha na Laškim in 
okolice zelo priljubljen, letos se ga je ude-
ležilo 39 pohodnikov. Udeležba sicer ni 
bila med najvišjimi do sedaj. Na zbirnem 
mestu je pohodnike pričakalo obetavno 
jutro s temperaturo okoli ničle. Na Vrhu 
je bila jasnina, v dolinah je še vztrajala 
jutranja megla. 

Najprej so si vsi voščili srečno novo 
leto in nato krenili na pot. Cilj je bila 948 
metrov visoka Lisca.

Pot jih je vodila mimo Žigona do do-
line Gračnice, čez Podreber in Paneč do 
Sel, kjer je tradicionalni postanek pri do-
mačiji Bezgovšek. Tukaj so se pohodniki 
zbrali, se malce odpočili, okrepčali in od-
žejali. Sledil je del pohoda mimo cerkvi-
ce sv. Jošta v zadnjo strmino pod vrhom. 

Pohodnike je na Selah v celoti obsijalo 
sonce, katero je pričaralo čudovit pogled 
na zasneženo pobočje in okoliške hribe. 

Po treh urah zmerne hoje so osvoji-
li Lisco, ki jih je pričakala v soncu. Pred 
kočo so si lahko v daljavi ogledali čudovit 
razgled na naš Triglav, kakršnega lahko le 
redko občudujemo. 

Na koči je ob dobrem kosilu poteka-
lo prijetno druženje. Pred odhodom so 

se vsi vpisali v knjigo pohodnikov, za ka-
tero skrbi glavni organizator Robi Knez. 
Zadovoljni pohodniki so se postavili še 
pred objektiv za spominsko sliko.

Povratek si je organiziral vsak sam. 
Najpogumnejši so kmalu odšli in se tudi 
nazaj podali peš. Doživeli so lep dan ter 
združili prijetno s koristnim.

Damjan Kovač 
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KS SEDRAŽ
Praznični december v Sedražu

Tudi leto 2017 smo v Sedražu zaključili z vrsto dogodkov, s 
katerimi smo skušali pričarati praznično vzdušje našim krajan-
kam in krajanom. 

Skupaj s tradicionalnim rudarskim praznikom v Sedražu, ki 
ga pripravlja Rudarsko društvo Sedraž in ki je bilo tokrat izve-
deno že dvajsetič, smo v Govcah odprli razstavo Odstiranja, o 
kateri smo že poročali. Razstava je na voljo za ogled po pred-
hodni najavi na telefonski številki: 031 411 365 (Anita) - vse do 
junija 2018. V tem času načrtujemo tudi določene spremljeval-
ne dogodke, o katerih bomo sprotno obveščali. Prav tako načr-
tujemo zaključno prireditev ob zapiranju razstave Odstiranja v 
obliki festivala, predvidoma med 7. in 9. junijem 2018. 

Naslednji dogodek je bila prav tako že tradicionalna Decem-
brska prireditev z bazarjem, ki je tokrat pustila poseben pečat. 
Osrednja tema je bil namreč visoki jubilej, to je 150-letnica šol-
stva v Sedražu. Video material, ki so ga pripravili v ta namen 
in ga predvajali po končanem kulturnem programu naših naj-
mlajših, otrok enote vrtca v Sedražu in učencev Podružnične 
šole Sedraž z njihovimi mentoricami, ni pustil ravnodušnega 
prav nobenega obiskovalca. Vidno ganjeni in polni nostalgič-
nih spominov so bili predvsem tisti, ki so se našli v sliki in be-
sedi zgodovinskega pregleda šolstva v Sedražu. Iskre v očeh in 
izrisani nasmeški na ustnicah so nas spremljali vsakega posebej 
na naših poteh proti domu. Zato se iskreno zahvaljujemo vsem 
- otrokom, učencem, delavcem in sodelavcem šole za ves njihov 
trud in prispevek k obeležitvi jubileja, predvsem pa k obstoju 
in razvoju kraja, vzornemu sodelovanju z lokalno skupnostjo 
in dodani pristni noti k vzgoji naših najmlajših. V znak hvale-
žnosti so s strani KS Sedraž prejele posebne spominske zahvale 
vodja enote vrtca Silva Primon, vodja podružnične šole Vesna 
Stopinšek in ravnateljica OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
Manica Skok, ki je poskrbela, da je prišlo do medsebojne izme-
njave in tako smo v imenu KS Sedraž prejeli spomin na visoki 
jubilej ter zahvalo za sodelovanje.

Le teden dni za tem je bilo izvedeno vsakoletno obdarova-
nje otrok med prvim in desetim letom starosti, ki živijo v naši 
skupnosti. Organizacija je v domeni Kulturnega društva Sedraž, 
sredstva za nakup daril pa vsako leto prispevamo tudi iz strani 
KS, tokrat smo poleg tega pokrili še stroške gostujoče predstave. 

V dneh pred božičem so ponovno strnili vrste pridni krajani 
in krajanke vseh generacij pod neformalnim vodstvom Aleša in 
Mojce Lukmar. Pripravili so pravi koncert v sklopu polnočni-
ce in ustvarili čudovite jaslice v naravni velikosti in iz naravnih 
materialov. Tako so ponovno ogromno prispevali k lepšemu in 
globljemu doživetju božičnih praznikov. Ob božiču je tema pre-

magana, z njim pride čas svetlobe in napredka. A tudi če se v 
globlji pomen božiča ne poglabljamo, ga spoštujemo kot pra-
znik, ki ima svoje pozitivne učinke. V prazničnem vzdušju utr-
jujemo družinske, medsosedske in prijateljske stike in vezi ter se 
tako močneje in bolje povezujemo, sprejemamo. Vse to je bilo 
čutiti med številnimi udeleženci polnočnice, je sevalo iz postav-
ljenih jasličnih podob in tudi moč razbrati iz besed zahvale na-
šega gospoda župnika. 

Tradicionalni koncert Vaške gasilske godbe, ki sovpada s pra-
znovanjem dneva samostojnosti in enotnosti je v zadnjem ted-
nu leta poskrbel, da smo pričakali novo leto s prijetnimi in to-
plimi občutki. Spomnili smo se tudi pomena praznovanja dneva 
samostojnosti in enotnosti, si čestitali in zaželeli vsega dobrega. 

Ne le čudoviti zvoki, ki nam jih znajo pričarati naši godbe-
niki, tudi gostujoče pevke Ženskega pevskega zbora Svoboda iz 
Dola in pa navihani povezovalec, vse skupaj se je spletlo v ven-
ček veselega, razigranega in sproščenega vzdušja, ki se je dodat-
no utrdilo na sosednji lokaciji, pri domu naših vrlih gasilcev, ki 
prav tako tradicionalno poskrbijo za vroče napitke po koncertu. 
Vsem še enkrat iskrena hvala v imenu vseh, ki smo lahko vse to 
doživeli. V upanju, da nam bodo dobri učinki pomagali v vsak-
danjem življenju vse do naslednjih praznovanj!

J. M. Alešovec, predsednica KS Sedraž
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KS Sedraž obvešča

Krajanke in krajane KS Sedraž obveščamo, da se bo v teh dneh 
na območju naše krajevne skupnosti izvajala sečnja in spravilo 
lesa iz gozdnih površin v državni lasti, v skladu z zakonskimi 
in podzakonskimi predpisi ter na podlagi izdanih odločb Za-
voda za gozdove Slovenije. Za izvedbo del je pristojna družba 
SiDG – Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je leta 2016 prev-
zelo gospodarjenje z državnimi gozdovi na našem območju. 

Prav gotovo se strinjamo, da tudi od lastnikov ali upravljav-
cev državnih zemljišč in gozdov na območju naše skupnosti 
pričakujemo odgovorno skrb in učinkovito vzdrževanje le-teh. 
Hkrati pa pričakujemo tudi dosledno uresničevanje dogovorje-
ne sanacije škode na naši infrastrukturi, ki nedvomno ni v sta-
nju prenesti povečane obremenitve.

Sečnja in odvoz sortimentov je predviden po naslednjih od-
ločbah in objektih:

OE ODD/
ODS Odločba Iglavci Listavci Skupaj

09 -  
Celje 47370E 3408-09-2511-

A024/17 448,11 37,46 485,57

09 -  
Celje 47370G 3408-09-2511-

A025/17 46,68 62,88 109,56

09 -  
Celje 47371B 3408-09-2511-

A026/17 124,74 7,08 131,82

09 -  
Celje 47371C 3408-09-2511-

A027/17 46,60 134,64 181,24

09 -  
Celje 47371D 3408-09-2511-

A028/17 43,06 8,08 51,14

Prosimo za razumevanje, pozornost in potrpežljivost, tako v 
času izvajanja kot tudi po končani sečnji, v času dogovorjenega 
saniranja poškodb na naših javnih poteh.

J. Miša Alešovec,
predsednica KS Sedraž

Izvoz lesa se bo vršil po naslednjih poteh: JP 701 571 Sedraž – Govce , JP 701 581 Sedraž – Prahe in JP 701 561 Sedraž – Brune (prvi odcep pri mostu levo v dolžini 50 m).

KS RIMSKE TOPLICE
Zbor krajanov Rimskih Toplic zaradi 
odhoda družinske zdravnice

V novo leto smo v KS Rimske Toplice 
stopili s polno paro. 18. 1. smo se zbrali 
na zboru krajanov in podpornikov dru-
žinske zdravnice dr. Simone Grasselli, ki 
je presenetila z nenadno napovedjo o od-
hodu iz ambulante II v Zdravstveni po-
staji Rimske Toplice. Zbor je bil sklican z 
namenom, da se krajanom in pacientom 
dr. Grasselli predstavijo nadaljnji ukrepi 
Zdravstvenega doma Laško.

Na zboru krajanov so bili prisotni pred-
stavniki ZD Laško - direktorica mag. Ja-

nja Knapič, dr. Melita Zlatečan, strokov-
na vodja ZD Laško, Tomaž Kavzer, vodja 

reševalnih dejavnosti, dr. Jelka Markovič 
Grahek, predsednica sveta ZD Laško, ter 
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predstavniki Občine Laško - župan Franc 
Zdolšek, podžupan Jože Senica in vodja 
oddelka za družbene dejavnosti Dimi-
trij Gril. Na zbor je bila povabljena tudi 
dr. Simona Grasselli, ampak je svojo od-
sotnost že vnaprej opravičila.

Krajane je najbolj zanimal podatek, za-
kaj je prišlo do nenadne odpovedi zdrav-
nice, ampak zaradi varovanja osebnih 
podatkov predstavniki ZD Laško niso 
mogli podati konkretnega razloga od-
hoda dr. Grasselli. So pa pojasnili, kako 
bo v prihodnje proces dela potekal čim 

bolj nemoteno. Dokler ne zaposlijo no-
vega zdravnika družinske medicine (raz-
pis za delovno mesto je že objavljen), bo 
v ambulanti II, kjer je delala dr. Grasselli, 
začasno prevzela delo in paciente dr. Sla-
vić Bogunović, specializantka družinske 
medicine, ki opravlja specializacijo pri 
dr. Nataši Knez.

Vodstvo ZD Laško z direktorico na 
čelu zagotavlja, da se za dobro oskrbo 
pacientov in za zadostno število ustrezno 
usposobljenega kadra v občini Laško ni 
bati, saj imajo v svojih vrstah zdravnike, 

ki so lahko mentorji specializantom, kar 
pomeni, da obstaja tudi večja verjetnost, 
da bodo po specializaciji mladi zdravniki 
ostali v zavodu, če le bo prosto delovno 
mesto za njih.

Prizadevati si moramo, da v Laškem, 
Rimskih Toplicah in Jurkloštru ohranja-
mo zdravstveno oskrbo na čim višjem 
nivoju in da se zagotavlja dobro delovno 
okolje za naše zdravnike, kar se na kon-
cu odraža tudi na zadovoljstvu pacientov.

KS Rimske Toplice

Pohod Rimljanov na Zasavsko Sveto goro

Pohodniki Rimskih Toplic smo se 16. decembra podali na 
zaključni pohod. Naš cilj je bila Zasavska Sveta gora na nadmor-
ski višini 852 metrov. Z avtobusom smo se odpravili iz Rimskih 
Toplic do Save pri Litiji, kjer smo začeli naš pohod. V dolini ni 
bilo snega, a bolj kot smo se dvigovali, več ga je bilo. Po dolgi 
poti, ki je trajala več kot dve uri, smo prispeli do Tomazino-
ve koče na Zasavski gori, kjer smo pustili nahrbtnike. Od tam 
smo se odpravili na vrh, kjer stoji Svetogorska cerkev. Oskrb-

nica nam je povedala zgodovino in razkazala cerkev ter kapelo 
Marijinega rojstva. Nato smo se vrnili v kočo, kjer nas je ča-
kalo kosilo. Harmonikaš Roman Vengust je poskrbel za dobro 
vzdušje. Vodja skupine Janez Hladin in Jože Knez sta poskrbela 
za zahvalo in voščilo vsem pohodnikom. V poznih popoldan-
skih urah smo se vrnili nazaj domov polni lepih vtisov. Zahva-
ljujemo se Planinskemu društvu Rimske Toplice za prispevek za 
avtobus, vsem, ki se boste v letu 2018 odločili za vzpon na kate-
rikoli hrib, goro ali vrh pa želimo varen korak. 

Štefka Pavčnik

Zdravje in sreča

Veliko zdravja in sreče! To je najpogo-
stejše voščilo, ki si ga Slovenci izrekamo 
ob novoletnem času. Zdravje neizmerno 
cenimo in ga postavljamo najvišje na le-
stvici vrednot, za zdravje smo pripravlje-
ni narediti vse. Zavedamo pa se tudi, da 
je velika sreča, če imamo dobrega dru-
žinskega zdravnika, ki skupaj z nami bdi 
nad našim zdravjem. Zdravnika s senzi-
bilno zdravniško držo, ki mu zaupamo, 
ki je prijazen, srčen in zna prisluhniti. 
Zdravnika, ki zna poskrbeti, da iz nje-

gove ordinacije odhajamo pomirjeni, da 
lahko sprejmemo najtežje diagnoze. Zbor 
krajanov v Rimskih Toplicah 18. 1. 2018 
je bil podpora dobri družinski zdravnici 
Simoni Grasselli, njenemu nepričakova-
nemu odhodu in skrbi za naše zdravje v 
prihodnosti.

Zagotavljanje zdravstvene oskrbe ob-
čanov je skrb vodstva ZD Laško, direkto-
rice Janje Knapič, strokovne vodje Melite 
Zlatečan in župana Občine Laško Fran-
ca Zdolška. Pacienti, ki smo ostali brez 
stalnega družinskega zdravnika v Rim-
skih Toplicah, od odgovornih pričakuje-

mo: da bodo k reševanju tega problema 
pristopili z veliko veliko mero odgovor-
nosti in empatije do vseh pacientov, ki 
si zaslužijo varno obravnavo, kakor tudi 
do zdravnikov, ki trenutno nadomešča-
jo in so dodatno obremenjeni. Upam, da 
bomo pacienti zdravstvene postaje Rim-
ske Toplice imeli srečo in kmalu dobili 
dobrega družinskega zdravnika, ki bo v 
prihodnje skrbel za naše zdravje.

Bo že držalo, da zdravje in sreča stopa-
ta drug ob drugem.

Jelka Kapun
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Vplivi mikroskopskih PM delcev  
v zraku

V Evropi so se v zadnjih desetletjih 
emisije onesnaženih snovi v zrak precej 
zmanjšale, a onesnažen zrak kljub temu 
predstavlja izredno velik okoljski pro-
blem, saj negativno vpliva na ljudi, vpliva 
na nastanek številnih bolezni ter skrajšu-
je življenjsko dobo ljudi. 

Med najbolj nevarnimi emisijami so 
emisije z delci PM2,5 in PM10. Izraz PM 
izhaja iz angleške kratice particulate ma-
tter. PM2,5 so manjši, fini delci, ki imajo 
premer manjši od 2,5 mikrometra (μm), 
PM10 pa so delci, ki vključujejo tako 
omenjene fine delce PM2,5 kot tudi gro-
be delce s premerom med 2,5 in 10 mi-
krometrov.

Za delce PM10 sta predpisani dnevna 
in letna mejna vrednost. Dnevna mejna 
vrednost, ki znaša 50 μg/m3, ne sme biti 
presežena več kot 35 v koledarskem letu. 
Za delce PM2,5 pa je predpisana letna 
mejna vrednost 25 μg/m3. 

Delce razdelimo na primarne in se-
kundarne. Primarne delce sproščajo v 
ozračje viri izpustov neposredno, sekun-
darni pa nastajajo v ozračju z oksidaci-
jo in pretvorbo primarnih plinastih iz-
pustov.

V svetu sta najbolj onesnaženi mes-
ti Peking in New Delhi, med evropskimi 
mesti pa med bolj onesnažene spada Pa-

riz. Po podatkih Agencije za okolje Re-
publike Slovenije (ARSO) izhaja, da tudi 
Slovenija nima najčistejšega zraka in je v 
evropskem vrhu po izpustih PM delcev 
na prebivalca in tudi na enoto površine.

V naseljih predstavljajo pomemben vir 
delcev predvsem izpusti iz prometa in in-
dividualnih kurišč ter resuspenzija s ces-
tišč (resuspenzija je prah na cestah, ki se 
kot posledica prometa ponovno dvigu-
je). Delce v cestnem prometu sproščajo 
predvsem dizelski motorji, nastajajo pa 
tudi pri obrabi cest, pnevmatik in zavor, 
navaja ARSO.

Analiza virov PM10 po navedbah Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) kaže, da je v Sloveniji glavni izvor 
onesnaženja s temi delci večinoma cestni 
promet (urbana središča, npr. Ljubljan-
ska kotlina), v slabo prevetrenih kotlinah 
pa tudi izpusti iz kurilnih naprav ter in-
dustrijskih virov (Zasavska in Celjska ko-
tlina). Daleč najpomembnejši vir delcev 
PM2,5 pa so mala kurišča in cestni pro-
met. 

Negativni učinki PM10 na zdravje so 
odvisni predvsem od koncentracije in 
od časa izpostavljenosti. Študije kažejo 
na povezavo med kratkotrajno izposta-
vljenostjo PM 2,5 in PM10 ter povečano 
stopnjo umrljivosti predvsem pri bolni-
kih z obstoječo pljučno ali boleznijo srca 
in ožilja.

Za boljši zrak smo odgovorni prav vsi, 
ne samo država, ampak tudi vsak posa-
meznik, ki lahko s svojim odgovornim 
ravnanjem sam pripomore k manjšemu 
onesnaženju (uporaba javnega prometa, 
dobra izolacija stavb, ustrezno vzdrževa-
nje in zamenjava kurilnih sistemov).

Ne pozabimo pa, da je zelo škodljivo 
tudi kurjenje onesnaženega, lakiranega, 
barvanega odpadnega lesa, smeti, teksti-

la in plastike, saj s tem povzročamo spro-
ščanje strupenih snovi, ki jih potem ne-
posredno vdihavamo vsi, tako mi sami 
kot tudi naši otroci.

Tomaž Novak

Viri: Agencija za okolje Republike 
Slovenije, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, internet https://mg.co.za/arti-
cle/2017-11-13-hospitals-fill-up-in-delhi-
-as-killer-smog-continues

Dvigala v večstanovanjskih objektih

V objektih, kjer so že opravljena vsa 
večja vzdrževalna dela, se vedno več la-
stnikov odloča za izgradnjo osebne-
ga dvigala. Tako sta se v letošnjem letu 
zaključili dve investiciji v objektu Rimska 
cesta 4a in Poženelova 3 v Laškem.

Dvigalo v večstanovanjskem objektu 
porabnikom omogoči večjo mobilnost in 
je idealna rešitev za starejše ljudi in tudi 
za vse ostale, ki si želijo več udobja.

Za vgradnjo dvigala v svetlobnem ja-
šku stanovanjske stavbe je potrebno pri-
dobiti soglasje etažnih lastnikov, katerih 
solastniški deleži na stavbi presegajo 75 
odstotkov, če gre za izboljšave, za katere 
ni treba pridobiti gradbenega dovolje-
nja, pomenijo pa vgraditev novih naprav 
(npr. dvigalo). Če pa je potrebno za 
zgoraj navedena dela pridobiti gradbeno 
dovoljenje, je potrebno soglasje vseh 
etažnih lastnikov v stavbi, torej 100-od-
stotno soglasje.

Poženelova 3

Onesnaženje zraka, New Delhi
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Vrednost investicije osebnega dvigala 
je odvisna od vrste dvigala in gradbenih 
del, ki jih je potrebno izvesti. Lastniki so 
tako za celotno investicijo v povprečju 
namenili 1.680,00 evrov na posamezno 
stanovanje, odvisno od velikosti stanova-
nja. Na mesec pa taka izgradnja dvigala 
pomeni dodatne stroške v višini od 4 do 
6 evrov.

Dragica Levstik

Poročilo o kakovosti pitne vode za 
leto 2017

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. 
o., je na podlagi pogodbe z Občino La-
ško od 1. 6. 2016 dalje izvajalec gospo-
darske javne službe (GJS) oskrbe s pitno 
vodo v Občini Laško. 

V letu 2017 smo na vodovodnih sis-
temih v našem upravljanju distribuirali 
1.055.250 m3 pitne vode. Vodo smo pri-
dobivali iz 47 izvirov in vrtin, njihova 
povprečna izdatnost je bila 103,36 l/s. 
Distribucija vode je potekala preko 68 
vodohranov, 29 črpališč, 250 revizijskih 
jaškov in po 367 km cevovodov. Avto-
matska dezinfekcija se je izvajala v 5 
postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za 
zagotavljanje požarne varnosti je bilo 
na razpolago 195 delujočih in redno 
pregledanih hidrantov.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodo-
voda smo bili na podlagi pravilnika o 
pitni vodi dolžni izvajati notranji nad-
zor pitne vode, za kar smo v letu 2017 
izvajali vzorčenje preko Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hra-
no (NLZOH). S strani NLZOH je bilo 
pri uporabnikih odvzetih 136 vzorcev 
za mikrobiološko in kemijsko analizo 
pitne vode, s strani državnega monito-
ringa pa še dodatnih 60 vzorcev. Skup-
ni delež neustreznih vzorcev je znašal 
zgolj 2 %. Na osnovi pojasnil in pripo-
ročil za ukrepanje v primeru ugotovlje-
nih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 

2017 nismo izdali nobenega obvestila 
za prekuhavanje pitne vode, ker odsto-
panja niso imela velikega zdravstvenega 
pomena in niso predstavljala tveganja 
za zdravje. Za potrebe dodatne stalne 
kontrole pitne vode na sistemih javne-
ga vodovoda v občini Laško smo poleg 
navedenega vzorčenja izvajali še interno 
vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laš- 
ko Union, d. o. o.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodo-
voda smo za zagotavljanje varnosti pi-
tnih vod v letu 2017 uspešno opravi-
li certifikacijsko presojo po standardu 
codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 
Rev. 4-2003 – HACCP (kar pomeni ana-
lizo tveganja in ugotavljanja kritičnih 
kontrolnih točk), ki kot mednarodna 
metoda velja na področju zagotavljanja 
varne prehrane oz. vodo oskrbe.

Učinkovit sistem kontrole kakovo-
sti pitne vode sloni na načelih politi-
ke kakovosti in okoljske politike pod-
jetja Komunala Laško, d. o. o., za kar 
ima podjetje pridobljene certifikate ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 in HACCP.

Ugotavljamo, da je voda iz naših virov 
zelo kakovostna in večinoma neoporeč-
na, zato dodatna obdelava vode ni pot-
rebna, izvaja se le dezinfekcija. Z rednim 
in strokovnim nadzorom ves čas zagota-
vljamo, da je voda v javnem vodovodu 
občine Laško ustrezna in varna za potroš- 
nike.

Komunala Laško, d. o. o.

ZMANJŠANJE 
ENERGETSKE 
REVŠČINE OBČANOV 
(ZERO)

V okviru mreže ENSVET, ki 
jo  upravlja Eko sklad, in v sodelo-
vanju z ministrstvi se izvaja projekt 
ZERO (zmanjšanje energetske revšči-
ne občanov). Namenjen je občanom, 
ki so prejemniki redne denarne so-
cialne pomoči. S pomočjo Centrov 
za socialno delo Eko sklad organizi-
ra brezplačno svetovanje energetskih 

svetovalcev ENSVET na domu. Ob 
tej priliki skuša svetovalec ugotoviti, 
ali so stroški električne energije, go-
riva za ogrevanje in poraba vode pre-
visoki in vam svetuje, kako te stroške 
zmanjšati. Hkrati pa se občanu, ki se 
odloči za to, pomaga z brezplačnim 
paketom naprav za varčevanje z ele-
ktrično energijo, toploto in vodo, kot 
so varčne sijalke, podaljški za električ-
no energijo s stikalom za izklop, var-
čevalni nastavki za pipo, tuš ter tesnila 
za okna.

Občan, ki je prejemnik redne de-
narne socialne pomoči in se odloči za 
tovrstno svetovanje, izpolni prijavni-
co, ki jo dobi in odda na Centru za so-
cialno delo, kjer lahko dobi tudi doda-
tne informacije.

CSD - Center za socialno delo  
Laško in 

Energetsko svetovalna pisarna Laško

ENERGETSKO SVETOVALNA 
PISARNA LAŠKO – Eko 
sklad

Lokacija: 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 
270 LAŠKO

Delovni čas pisarne: 
vsak petek, od 13.00 do 15.00

Prijave za brezplačno svetovanje  
v pisarni: 
tel. 03 733 87 26  
(sprejemna pisarna ) ali 
tel. 031 622 441  
(svetovalec Robert Seme)

Svetovanje po elektronski pošti:
Vprašanje posredujte na robert.
seme@gmail.com.

Rimska cesta 4A
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ČEBELARSKO 
DRUŠTVO LAŠKO
»Po čebelah se vižej!«

»Ravnaj se po čebelah« ali »zgleduj se 
po čebelah« je samo eden od številnih 
čebelarskih pregovorov in rekov. Čebelji 
svet in dogajanje v panjih je skrivnostno 
in tudi marsikateremu čebelarju ni vse ra-
zumljivo. Mora biti že dobro organizira-
no in usklajeno dogajanje, da so se čebe-
le obdržale na svetu milijone let. Recepta 
ni. Napisano je ogromno knjig in navodil 
čebelarjem, kako ravnati in pomagati če-
belam, da se obdrži ravnovesje v naravi. 
Človek je odvisen od narave in tega rav-
novesja. Potrebujemo čebele. Opazuje-
mo cvetoče drevje, vse vrste cvetic naših 
travnikov, vonjamo čudovit gozdni zrak 
in če je še vreme ugodno, se lahko konec 
sezone v juliju veselimo polnih posod 
medu. V tem pogledu smo ravnali, kot je 
treba in smo lahko zadovoljni vsi. Naša 
prednost je, da živimo v čudoviti, še do-
kaj neokrnjeni naravi in so tudi produkti 
slovenskih čebel zelo kvalitetni.

Podobno dogajanju skozi leto v panju 
je tudi dogajanje v Čebelarskem društvu 
Laško. Laški »Čebelarski roj«, kot je naše 
čebelarsko društvo poimenoval žal po-
kojni znani novinar Jure Krašovec, je do-
godke preteklega leta obeležil na občnem 
zboru letos januarja.

Predsednik je v poročilu zajel delova-
nje društva in dogodke. Poudaril je pra-
znik čebelarjev, ki je bil organiziran 20. 
maja v Laškem. Udeležencev je bilo pre-
ko 1000 iz več kot 75 čebelarskih društev 

s 110 prapori in praporščaki. Prav vsi slo-
venski čebelarji so že pred tem podprli 
idejo o svetovnem dnevu čebel 20. maja, 
ki je rojstni dan znanega čebelarja Anto-
na Janše. Pod parolo » Svetovni dan čebel 
združuje Slovence in povezuje svet« je bil 
ta dan v decembru 2017 v Združenih na-
rodih proglašen kot svetovni dan čebel. 
Dolga je bila pot od ideje predsednika 
ČZS Boštjana Noča, ki so jo podprli šte-
vilni posamezniki in organi, vključno z 
Evropskim parlamentom. Naše društvo 
je bilo eno izmed prvih. Mnogi v svetu 
politike in gospodarstva, predvsem kme-
tijstva, so se seznanili s pomenom čebel 
in ostalih opraševalcev za zagotavljanje 
hrane. 

Pri organizaciji in izvedbi čebelarske-
ga praznika so združili moči: Občina La-
ško, STIK, THERMANA d. d., Osnovna 
šola Primoža Trubarja, Pivovarna Laško 
Union, KS Laško, PGD Vrh nad Laškim, 
Godba Vrh, Kvintet Dori, Cvetličarna 
Palaška, ŠMOCL, Komunala Laško, Li-
kovno društvo Laško, tudi Klub ljubite-
ljev laškega piva je postregel s pivom 400 
čebelarjem, ki so si ogledali pivovarno. 
Zaslužni so tudi vsi čebelarji društva, ki 
so priskočili na pomoč. 

Predsednik je pozval člane k udelež-
bi na prvem SVETOVNEM DNEVU 
ČEBEL v nedeljo, 20. maja, v Žirovnici. 
Čebelarji smo že pred naslednjo nalogo, 
saj je pravi čas, da pristojne organizacije 
razglasijo čebele (opraševalce) za ogrože-
no živalsko vrsto.

Občina Laško je dala čebelarjem v 
upravljanje popolnoma obnovljen Evsta-
hijev čebelnjak. Dela pri obnovi kletnih 
prostorov Krašovčeve hiše so v zaključ-
ni fazi. V teku je projekt za pridobitev 
evropskih sredstev, kar bo omogočilo na-
bavo opreme za obnovljene prostore. Vo-
dilni partner v projektu je Občina Laško, 
ostali partnerji so Šola za hortikulturo 
in vizualno umetnost Celje, STIK Laško, 
Thermana, d. d., in ČD Laško. Vsak par-
tner sodeluje v projektu z delom v nara-
vi in finančnim deležem. Kaže, da bomo 
laški čebelarji le dobili svoj prostor, ime-
novan »Čebelarski center«, ki bo večna-

menski. Obiskovalcem Laškega in do-
mačinom bo namenjen za predstavitev 
čebelarstva, čebel in opraševalcev, za raz-
stavni prostor, za delavnico krožkarjev in 
sestanke čebelarjev. Vso obnovo kletnega 
dela Krašovčeve hiše in ulice ter naveza-
vo na komunalne vode izvaja več izvajal-
cev, dela pa nadzira in financira Občina 
Laško. Letos bo o tem še veliko govora, 
saj so mogoče pričakovanja vseh celo 
prevelika.

Ves plan je bil realiziran v celoti: izo-
braževanje, delovanje krožkov, čistilna 
akcija, dnevi odprtih vrat čebelarjev, me-
deni zajtrk, izlet v slovensko Istro in to 
poleg redne skrbi za čebele.

Čebelarsko društvo Laško šteje skupaj 
s krožkarji 95 čebelarjev, od teh ima 65 
čebelarjev čebele in povprečno 13 panjev. 
Lahko zaključimo, da 845 družin ali cca. 
34 milijonov čebel (v idealnih razmerah) 
opraši velik del rastlin na področju obči-
ne. Društvo ima dva čebelarska mojstra. 
To sta Slavko Lešek in Franc Šolar. Ima 
tudi nekaj čebelarjev z nacionalno po-
klicno kvalifikacijo. Posebej smo veseli, 
da v čebelarske krožke pristopajo mladi. 
S štirimi mentorji, štirimi krožki in nji-
hovimi odličnimi rezultati na državnih 
tekmovanjih se lahko pohvalijo le redki. 
Laški »Čebelarski roj« ima vse možnosti, 
da se obdrži še vrsto let. Mogoče le po-
maga, da se čedalje več čebelarjev in kra-
janov drži reka »po čebelah se vižej«.

NAJ MEDI!

ČD Laško
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Vrhunec prazničnega dogajanja je Laško zajelo v zadnjem 
tednu decembra, ko so se pod šotorom na občinskem dvorišču 
zvrstili številni dogodki. 

Prireditveni prostor so prvi zavzeli otroci s prireditvijo Pred-
božično rajanje v petek, 22. decembra. Njihovim prisrčnim 
nastopom je sledilo rajanje s Palčicami Muzikalčicami – Sašo 
Nemec, Saro Požin in Dajano Pungaršek, ki so skupaj z otroci 
priklicale čisto pravega Božička, ki je med otroke razdelil da-
rila.

Večerni koncerti so bili žanrsko raznoliki in namenjeni 
vsem generacijam. V soboto, 23. decembra, je nastopila Klapa 
More iz Šibenika, v sredo, 27. decembra, je za nostalgijo pos-
krbela skupina Help! A Beatles Tribute Band z večnimi hiti 
skupine The Beatles, ki je svojim nastopom nadaljevala doga-
janje po tradicionalnem božično-novoletnem koncertu god-
be. Elektronska glasba je na Občinskem dvorišču odmevala v 
četrtek, 28. decembra, v okviru Migetalnic, program pa je or-
ganiziral Luka Lesjak. Na zadnjem in najbolj pričakovanem 
večeru – Slovesu od starega leta, ki je bilo 29. decembra, je 
nastopila skupina Tabu, ozračje pa je ogrevala mlada skupina 
Earth Shock.

Odvila sta se tudi dva tradicionalna dogodka, ki vsako leto 
privabita številne obiskovalce. Peka in degustacija rib v izvedbi 
Ribiške družine Laško ter Žegnanje konj, tokrat že 20., v orga-
nizaciji Zveze Možnar. Oba dogodka se tradicionalno odvijata 
26. decembra.

Tokratna popestritev in velik doprinos k decembrskemu do-
gajanju je bilo drsališče pri Kulturnem centru Laško, ki je bilo 
odprto vse do konca januarja. V decembru je ob koncih tedna 
oživela tudi mala vasica z domačimi ponudniki in ponudbo 
raznolikih in številnih domačih izdelkov.

K praznični podobi mesta sta svoj del dodala Turistično 
društvo Laško in Hortikulturno društvo Laško, ki sta orga-
nizirala delavnico za izdelavo aranžmajev za okrasitev stare-

Earth Shock (Foto: Jaka Teršek)

Help! (Foto: Jaka Teršek)

Tabu (Foto: Jaka Teršek)

Žegnanje konj (Foto: Boris Vrabec)
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SEJEM NATOUR ALPE–ADRIA 2018

Od 1. do 4. februarja se je na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani odvijala 
osrednja slovenska turistična sejemska 
prireditev Natour Alpe-Adria. Sejem je 
zajemal ponudbo zelenega in aktivne-
ga turizma Slovenije in tujine. Na njem 
se predstavljalo preko 330 turističnih 
ponudnikov iz Slovenije, Bosne in Her-
cegovine, Hrvaške, Srbije, Makedoni-
je, Italije, Albanije, Avstrije, Madžarske, 
Češke, Slovaške, Nepala, Indije, Jordani-
je in Tunizije. Istočasno je potekal sejem 
GASTexpo – sejem okusov, ki je bil letos 
zelo pivovsko obarvan. 

Destinacija Laško se je tokrat promo-
viralo v sodelovanju s Thermano Laško 
na osrednji stojnici Slovenske turistične 
organizacije. Promovirali smo aktualno 
ponudbo iz letaka Pomlad in poletje v 

Laškem ter Festival Pivo in cvetje 2018. 
Obiskovalci so povpraševali po aktivnem 
oddihu, ugodnih programih dobrega po-

čutja, sobi pobega ter kulinaričnih doži-
vetjih.

Polona Zorko, TIC Laško

ga mestnega jedra. Mesto so prav tako 
krasile čarobne lokacije v izvedbi Bar-
bare Penič in Katarine Drobež Vrščaj. 
V Vrtcu Laško in Osnovni šoli Primoža 
Trubarja Laško so poslikali lampijone, 
ki so bili obešeni v Zdraviliškem parku 
in po mestu. Na občinskem dvorišču in 
pri drsališču pa sta stali novi smreki, ki 
so ju izdelali zaposleni Komunale Laško. 
Slednji so skupaj s podjetjem EEA Med-
ved tudi tokrat poskrbeli za praznično 
osvetlitev.

Zahvaljujemo se vsem naštetim ter 
ostalim sodelujočim društvom, skupi-
nam in posameznikom za pripravlje-
nost, nastope in predloge, saj so bistve-
no pripomogli k izvedbi decembrskih 
prireditev in popestritvi programa ter 
celotnemu projektu Praznično Laško.

Tina BelejČaroben Aškerčev trg (Foto: Boris Vrabec)
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RAZSTAVA JOŽETA FOLTINA V RAZSTAVIŠČU 
KULTURNEGA CENTRA

V pustnem času pa vse do sredine marca je v razstavišču 
Kulturnega centra Laško na ogled razstava profesorja likov-
ne umetnosti Jožeta Foltina. Tema je času primerna. Poleg 
čudovitih krajin so Foltinov priljubljen motiv tudi kurenti.

Likovni kritik Mario Berdič je o razstavi zapisal: »Ptujski 
slikar in likovni pedagog Jože Foltin se že od začetkov svoje 
likovne ustvarjalnosti v okviru klasične motivike najraje po-
sveča krajinam, vedutam, cvetličnim tihožitjem in etnograf-
skim motivom, tematsko izhajajoč iz svojega neposrednega 
življenjskega okolja, Ptujskega polja. Po eni strani torej neut-
rudno slika vinorodne gorice, sadovnjake in neskončna polja 
Dravske doline, vključno z značilnimi zaselki ali osamljenimi 
kmetijami ter seveda nepogrešljivimi podružnimi cerkvami 
ali kapelicami, po drugi strani pa na tisoč načinov upodab-
lja eno izmed najznamenitejših lokalnih etnografskih poseb-
nosti, koranta (po markovško) oziroma kurenta. Umetnik je 
skozi vse ustvarjalne faze, kot izraziti risar, tudi v slikarstvu 
uporabljal linijo kot osnovni oblikotvorni likovni element. 
Njegov likovni izraz je bil dolgo časa v osnovi naravo posne-
majoč z umirjenim koloritom, četudi se je formalno nagibal 
k blagi ekspresivni deformaciji likovnih objektov (drevesa, 
hiše). Devetdeseta leta prejšnjega stoletja zaznamujejo pre-
cejšnje spremembe in celo odstopanja od dotedanjega Folti-
novega formalnega izraza, kot posledice na novo odkritega, 
skoraj mladostnega veselja do raziskovanja drugačnih likov-
no izraznih možnosti. V začetku devetdesetih let namreč ne-
nadoma uvede geometrijsko stilizacijo na skrajnem pragu 
abstrakcije, ki počasi narekuje razvoj mrežaste asimetrične 
kompozicije, vendar še zmeraj ohranja prepoznavnost svoje 
običajne motivike. Sredi devetdesetih let Foltin še stopnjuje 
učinek dinamične ekspresije s pomočjo izrazitejše gestual-
nosti in celo dripinga, puščajoč sledove odtekajoče barve po 

nosilcu, vedno bližje abstraktnemu ekspresionizmu. Skraj-
no stopnjo doseže razvoj nekje leta 1998 s pojavom informe-
lovsko zasnovanega ciklusa Najdišč, kjer avtor pri oblikova-
nju slikovne površine ob akrilnih barvah prvič uporabi tudi 
neslikarski material (zemlja, pesek, drobno kamenje in lepilo 
kot vezivo). Slikovna površina hkrati pridobi reliefno struk-
turo v simboličnem pomenu slojevitosti arheoloških najdi-
šč, temu ustrezen pa je tudi vseprevladujoč ugasel, zemeljski 
lokalni kolorit. Prevladujejo torej rjavi in oker odtenki, po-
gosto tudi nekromatične črne in sive nianse, morda celo v 
spremstvu temnozelenih kolorističnih variant. V nekatera 
dela iz cikla Najdišča eksplicitno vključi še črepinje keramič-
nega posodja, kot simbole arheoloških ostankov preteklosti, 
v druga pa pločevinske ostanke konzerv ali papirnate em-
balaže, kot simbole propada sodobne civilizacije, ki ni nič 
drugega kot le še en sloj v neskončnih plasteh človeške zgo-
dovine. Foltin se v novejših delih tako usmeri od krajin na 
površju zemlje proti krajinam v zemljini globini, pri čemer 
pridobi njegov opus popolnoma nov, simboličen pomen. 
Skrajno nenavadna je tudi sinteza kontinuiranega cikla Ko-
rantov, sicer tradicionalnega Foltinovega likovnega motiva, 
kjer je združen informelovski pristop Najdišč z ekspresivno 
učinkujočo avtorjevo klasično risbo ob kontrastno učinku-
jočem transparentnem koloritu počlovečene, strah zbujajo-
če maske. Oba novejša cikla (Najdišča in Koranti) sicer po-
menita tematsko evolucijo starejših faz, vendar z radikalno 
spremenjeno likovno tehniko in izrazom. Z »zemljo zasu-
ta« Korantova maska simbolizira prehod iz življenja v smrt 
in obratno, v arheološkem kontekstu pa tudi povezavo med 
preteklostjo in sedanjostjo, kot nesmrtno znamenje vseh ča-
sov. Na tokratni razstavi predstavlja Jože Foltin najnovejša 
dela, ki pa se navezujejo na njegovo tradicionalno tematiko 
in motiviko.«

Lepo vabljeni, da na razstavi v Kulturnem centru poiščete 
vsak svojega kurenta in se potopite v pokrajine Jožeta Folti-
na.

Tomaž Majcen
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HOP v LAŠKO s 
POSKOCNIM DEJANOM

ŠE VEDNO 
MAME
komedija, Siti teater

Sreda, 7. marec, ob 19.30
Režija: Uroš Fürst

Igrajo: Vesna Pernarcic, Vesna Slapar/Mojca Fatur, 
Tijana Zinajic/Leja Jurišic, Nina Valic/Barbara Medvešcek in 

Ana Urbanc/Gorka Berden

ROKEZIJE
Tadej Toš & Bend

Ognjeni muzikanti
Kvartopirci

Uroš in Tjaša

PAŠJON
Iztok Mlakar

Petek, 23. marec, ob 19.30
Zasedba:  Tadej Toš – glas, kitara, 

Igor Leonardi – kitare,  Tadej Kampl – bas, 
Enos Kugler – bobni Ponedeljek, 26. marec, ob 19.30

Režija: Iztok Mlakar
Igrajo: Žiga Udir, Radoš Bolcina, Igor Štamulak, 

Gorazd Žilavec, Rok Matek, Tjaša Hrovat / Patrizia 
Jurincic Finžgar, Matija Rupel / Nejc Cijan Garlatti, 

David Trebižan, David Šuligoj, Roman Kobal

INFO: TIC Laško, 03 733 89 50, tic@stik-lasko.si
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Ob začetku novega leta

Začetek novega leta pomeni tudi v delovanju ustanove nek 
pogled vase, v svoje opravljeno delo in razmislek o prihod-
njem delovanju, usmeritvi ipd. To po navadi počnemo s po-
močjo statistike, lani smo v februarskem biltenu nanizali veči-
no naših številnih dejavnosti, večkrat le-te opisujemo oz. o njih 
poročamo ipd. 

Vseh statističnih rezultatov za lansko leto še nimamo, lahko 
pa rečemo, da naša dejavnost tudi številčno nekoliko še vedno 
narašča, kar nas zelo veseli. Ko pa se ozremo v minulo leto, 
je najmočnejši naš spomin na raznovrstno vsebinsko delo, na 
delo z ljudmi – na nove dejavnosti, nove vsebine, na števil-
na sodelovanja, nova povezovanja, na vrata, ki jih odpiramo z 
našim delovanjem, na nudenje možnosti in priložnosti.

Našo zagnanost se mora prepogosto soočati z vedno slabšim 
odnosom države do kulture, kar mi gre težko z jezika v mesecu 
kulture. Knjižnična javna služba je namreč javni interes, kar se 
lepo kaže v dobrem odnosu do nas s strani ustanovitelja – obči-
ne in seveda naših uporabnikov. Zaskrbljujoče pa je, ko pomena 
kulture ne prepoznava več vrh naše družbe oz. njen odločujoči 
del.

V nastajanju so nova strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice. Veseli nas, da sta poslanstvo in pomen splo-
šne knjižnice opisana skozi številne vloge, ki jih ima v lokalni 
skupnosti. Te so: razvoj predbralne pismenosti; bralna kultu-
ra in bralna pismenost otrok, mladostnikov in odraslih; prido-
bivanje znanja; informacijsko in računalniško opismenjevanje; 
vključevanje vseh prebivalcev lokalne skupnosti v družbo; do-
moznanska dejavnost; informacijsko središče lokalne skupnos-
ti; odločanje o javnih zadevah in spremljanje aktualnega doga-
janja v družbi; spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture 
in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Vse našteto večinoma in 
vsaj do neke mere že opravljamo. Tako zapisana široko razum-
ljena naša vloga pa nam daje zelo močno motivacijo za naše 
delo v prihodnje.

Vse našteto lahko skrčim v stavek: Branje, učenje, kultura so 
nujni za razvoj družbe in slehernega posameznika. Pri tem sta 
naša velika ovira sodoben tempo življenja in brezmejen razrast 
potrošništva, ki pri ljudeh ustvarjata občutek, da nimajo časa, 
kar je prevečkrat izgovor, ne pred drugimi, ampak pred samim 
sabo. In treba si je priznati, da je velikokrat dovolj časa za ru-
mene (tiskane ali spletne) medije namesto za resne vsebine, za 
družbena omrežja namesto za kvalitetne medosebne odnose itd.

Leta 2018 praznujemo tudi Cankarjevo leto, o čemer bomo še 
pisali in ga tudi obeležili. Po več kot 100 letih so še vedno aktu-
alne Cankarjeve besede o slovenskem hlapčevstvu, ki da ostaja, 
le gospodar se menja. Sam verjamem, da kot narod, država še 
vedno lahko odločamo sami o svoji prihodnosti. Prav je, da zač-
nemo najprej pri sebi in svojih lastnih življenjih, pri tem, čemu 
in komu namenjamo svoj čas.

Matej Jazbinšek 

Knjižnica Rimske Toplice »cveti«

Po navadi pišemo o naših prostorskih stiskah in težavah, ki jih 
imamo zaradi le-te pri oblikovanju in izvajanju naših dejavnosti 
in gradnji ustrezne knjižnične zbirke v naši osrednji knjižnici 

v Laškem. V tokratnem zapisu pa želimo izpostaviti krajevno 
knjižnico v Rimskih Toplicah, ki je bila oktobra 2010 preselje-
na v nove prostore v Večnamenskem domu Rimske Toplice. Po 
teh letih lahko rečemo, da novi prostori v veliki meri vplivajo na 
uporabo knjižnice v najširšem smislu – ljudje v knjižnico zaha-
jajo, ker imajo tam prostor za druženje, nemoteno lahko brskajo 
po knjižnih policah, se udeležujejo prireditev in se na splošno 
dobro počutijo v večjih, svetlejših in prijaznih prostorih, kjer 
imamo tudi predane knjižničarke dobre pogoje za svoje delo. 

Dokaz za to, da ste Rimljani novo knjižnico lepo sprejeli, so 
statistični podatki: v primerjavi let 2009 in 2017 se je število 
aktivnih članov povečalo za 49 % (odstotek včlanjenosti je 38,5 
%, slovensko povprečje l. 2016 je 22,8 %), izposoja na dom za 
30 %, obisk knjižnice zaradi izposoje na dom pa za 45 %. Še v 
precej večjem obsegu je naraslo število in obisk vseh priredi-
tev, ki prej v Rimskih Toplicah (razen za manjše skupine otrok) 
praktično niso bile mogoče. Otroci in odrasli nas vedno razve-
selite z zelo lepim odzivom, česar smo neizmerno veseli. 

S svojim obiskom v celoti nam sporočate, da naš trud ni za-
man in dokazujete, da so Rimske Toplice živahen kraj ter da 
vam za kraj in njegovo dogajanje ni vseeno. Želimo si, da bi 
knjižnica še naprej ostala eno izmed središč dogajanja v kra-
ju in da bi v njej vsi odkrivali kaj koristnega zase: odlično bra-
nje, pravljice in počitniške delavnice za otroke, lutkovne pred-
stave, prireditve za odrasle, Bralno značko za odrasle, uporabo 
računalnikov, druženje v prijetnih prostorih knjižnice in še kaj. 
Vaše zaupanje in koriščenje knjižnice dokazujeta, da ustre-
zni prostori v veliki meri vplivajo na uporabnost in sprejetost 
knjižnice v lokalnem okolju. Prepričani smo, da bi ob prido-
bitvi primernih prostorov tudi v Laškem po nekaj letih lahko 
ugotavljali enako, in iskreno si bomo prizadevali, da bo temu 
res tako. 

Jerica Horjak, Valentina Pavlinc, Martina Ajdnik
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Pester januar v naših knjižnicah

»Kulturna dediščina je del nas, del oko-
lja in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas 
povsod: v domovih, stavbah naših vasi in 
mest, bogata bera dediščine nas vabi v 
splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse 
do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso 
le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena 
umetnost, temveč njen vonj veje iz tradi-
cionalnih veščin, obrti in druge nesnovne 
dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov 
in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, 
ki jih gledamo. Kulturna dediščina nas po-
vezuje v svoji raznolikosti.« S temi bese-
dami nas nagovarja povabilo Ministrstva 
za kulturo, koordinatorja Evropskega 
leta kulturne dediščine v Sloveniji, ki bo 
potekalo pod sloganom Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča prihodnost.

V tem duhu smo pričeli tudi z našimi 
prireditvami v novem letu. Monogra-
fijo Miha Maleš, slikajoči pesnik, ki je 
izšla ob 30-letnici umetnikove smrti ter 
celovito osvetljuje slikarjevo življenje in 
ustvarjalni opus, nam je predstavila zelo 
dobra poznavalka njegovega dela, kusto-
sinja Breda Ilich Klančnik. V pogovoru 
z gospo Travico Grešak Maleš, slikarjevo 
hčerko, ki ga je spremljala projekcija sli-
kovnega gradiva, smo izvedeli marsikaj 
zanimivega iz palete doživljanja umetno-
sti in ustvarjanja. V knjižnici si do konca 
februarja še lahko ogledate razstavo Ma-
leševih ekslibrisov. 

Januar pa je prinesel tudi široko pale-
to strokovnih predavanj. Na predavanju 
Kaj vse nam omogoča tujina so nam La-
ura Kalšek, Špela Lesičar in Tjaša Der-
mota, aktivne študentke LAK-a, predsta-
vile, kaj vse so se naučile in doživele na 
izmenjavah v Kitajski, Španiji in Hrva-
ški. Prisluhnili smo tudi nevsakdanji 
popotniško-fotografski izkušnji, ki jo je 
z nami delil Marko Korošec, ‚‘lovec na 
tornade‘‘, ob fotografijah in v pogovoru 
z novinarjem Radia Slovenija Markom 
Rozmanom. Laščanka Urša Križnik pa 
nas je seznanila z nevrolingvističnim 

programiranjem (NLP) – aktualnim 
pristopom v proučevanju komunikacije 
in osebnostnega razvoja. 

V polnem zamahu so tudi aktivnosti 
v sklopu Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. Naši člani so v velikem številu 
prisluhnili strokovnemu predavanju spe-
cializanta družinske medicine v Zdra-
vstvenem domu Laško Klemnu Ajdiču o 
revmatskih težavah in obolenjih. 

V okviru popotniškega krožka smo 
obiskali opero v Mariboru, kjer smo si 
ogledali Puccinijevo La Boheme, ki nas 
je navdušila, izvedli pa smo tudi strokov-
no ekskurzijo v Sevnico in Boštanj. 

V knjižnici Rimske Toplice smo pri-
reditveno leto začeli z Marijo Merljak, 
avtorico petih priročnikov s področja 
zdrave prehrane, ki je predavala o po-
membnosti uravnotežene prehrane za 
dinamično ravnovesje našega telesa.

Še naprej vabljeni, da se v takšnem 
številu odzivate na naše dejavnosti in 
prireditve, ki jih pripravljamo za vas.

Gabrijela Pirš

Pogled v leti 2017 in 2018 na 
področju literature

Začetek leta je priložnost, ko se ozre-
mo na pravkar minulo in se spomnimo 
na literarna dela, ki so bila opažena za-
radi svoje sporočilnosti in umetniške iz-
raznosti oz. na ustvarjalce, prejemnike 
prestižnih nagrad. Kazuo Ishiguro, bri-
tanski pisatelj japonskih korenin, ki se 
je med drugim podpisal pod romane Ne 
zapusti me nikdar, Ostanki dneva in Ko 
smo bili sirote, je prejel Nobelovo nagra-
do za književnost. 

Aleš Berger je prejel veliko Prešerno-
vo nagrado za impozanten prevajalski 
opus, slovensko kulturo pa je zaznamoval 
tudi kot dolgoletni literarni urednik, gle-
dališki kritik, esejist, pisatelj in mentor. 
Z romanom Figa se je Goran Vojnović 
pridružil Dragu Jančarju in Andreju E. 
Skubicu, ki sta Delovo nagrado kresnik 
za najboljši roman prejela trikrat. »Figa 
je po eni strani roman o času, tudi o člo-
veški neodpornosti na čas, po drugi stra-
ni pa je pred nami predvsem tankočutna 
pripoved o krhkosti in hkrati neminljivosti 
prave ljubezni,« je menila žirija. Profesor 
za staro francosko književnost, prevaja-
lec, pesnik in esejist Miha Pintarič je za 

knjigo Dvojni presledek dobil Rožanče-
vo nagrado, ki jo že petindvajset let po-
deljujejo za najboljšo izvirno esejistično 
knjigo. V zbirki esejev se Pintarič »odloči 
za dvojen premislek - vse tja do Egipta in 
starih Grkov ali pa je v sedanjosti, v kateri 
kot pod mikroskopom opazuje tudi pokra-
jino svoje duše.« 

V sklopu 33. Slovenskega knjižnega 
sejma so veliko nagrado knjiga leta 2017 
podelili eposu Borisa A. Novaka. Vrata 
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nepovrata je prvi slovenski ep, ki obsega 
2.300 knjižnih strani in okrog 40.000 ver-
zov in ga je pesniški klasik Novak pisal 
več kot 20 let. Ta mojstrski unikum v mo-
derni slovenski književnosti je prejel tudi 
Veronikino nagrado za najboljšo pesni-
ško zbirko. Ob letošnjem slovenskem 
kulturnem prazniku pa je pesnik, pisa-
telj, dramatik, esejist in prevajalec Boris 
A. Novak prejel tudi Prešernovo nagra-
do za življenjsko delo.

Kaj pa nam prinaša leto 2018?
Letos bomo ob 100-letnici smrti ve-

likega književnika Ivana Cankarja obe-
ležili Cankarjevo leto, po vsej Sloveni-
ji, še posebej na Vrhniki, spomnili pa se 
ga bomo tudi v naši knjižnici. Pozornost 
pa bomo namenili še enemu predstavni-
ku slovenske moderne Otonu županči-
ču (140 let rojstva), ki je v slovensko po-
ezijo vnesel življenjski elan, svetlobo in 
igrivost, ter slikarju in ilustratorju Ma-
ksimu Gaspariju ob 135-letnici njego-
vega rojstva. Avgusta bo dopolnil 105 let 
Boris Pahor, najbolj prevajan slovenski 
avtor, okroglih 70 let pa bo slavil pisatelj, 
dramatik in esejist Drago Jančar, katere-
ga roman In ljubezen tudi je eden najres-
nejših kandidatov za kresnika 2018.

Gabrijela Pirš

Branje za znanje & Branje = 
neskončno potovanje

Ker je branje eno najpomembnejših 
znanj v življenju vsakogar, smo se v sode-
lovanju z OŠ Primoža Trubarja Laško od-
ločili, da k branju spodbudimo učence, ki 
začenjajo utrjevati svojo pot samostojne-
ga branja – učence 4., 5., in 6. razredov (v 
prihodnje želimo k sodelovanju povabiti 
tudi OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
in OŠ Marjana Nemca Radeče).

Na srečanju v naši knjižnici ob dne-
vu splošnih knjižnic so nam učenci med 

predlogi in idejami o tem, kakšno knji-
žnico si želijo, zaupali, da bi med dru-
gim radi imeli tudi tekmovanje v branju. 
Naše bralno tekmovanje smo poimeno-
vali Branje = neskončno potovanje. Z 
otroki smo se srečali v začetku februar-
ja v knjižnici na bibliopedagoških urah, 
jim predstavili branje kot vseživljenjsko 
veščino, jim predstavili izbor nekaterih 
knjig, ki jih še posebej priporočamo za 
branje (in so otrokom te starosti zanimi-
ve) ter jim pojasnili potek bralnega tek-
movanja. 

Na kratko: učenci posameznega letni-
ka bodo tekmovali med sabo (npr. 4. ra-
zredi med sabo) – prebrali bodo enako 
dolg odlomek iz knjige, primerne njiho-
vi starosti. Komisija bo ocenjevala teko-
če branje, interpretacijo in razumevanje 
prebranega. Devet najboljših (po 3 iz po-
samezne generacije učencev) se bo po-
merilo v velikem finalu, ki bo 3. aprila v 
knjižnici. Trije zmagovalci bodo postali 
carji neskončnega branja (seveda bodo 
dobili tudi nagrade ) in lepo zaključi-
li praznovanje mednarodnega dne knjig 
za otroke.

Ker se zavedamo, da imajo kljub vse-
mu trudu nekateri učenci pri branju male 
ali nekoliko večje težave, nismo pozabi-
li nanje. Na srečanju v knjižnici smo jim 
predstavili Branje za znanje – individu-
alno pomoč za lažje branje. Knjižničarke 
bomo učencem pomagale pri branju, jim 
prisluhnile in izbrale primerno gradivo 
njihovi bralni stopnji. Z vsakim učencem 
se bomo dogovorile za uro srečanja glede 
na njihove želje in urnik. 

Učenci so na srečanjih v knjižnici do-
bili prijavnice in nagovor staršem. Pri-
jave zbiramo v Knjižnici Laško do 20. 
februarja 2018 (po predhodnem dogo-
voru lahko prijavnice oddate tudi v šol-
ski knjižnici)!

Upamo in vas vabimo, da se na obeh 
dejavnostih srečamo v čim večjem številu!

Jerica Horjak

Ekspedicija v Ljubljano

Približuje se počitniški čas – čas za 
našo ponovno ekspedicijo v Ljubljano. 

Z osnovnošolci se bomo z avtobusom 
odpravili na potep v sredo, 28. 2. 2018, 
ob 7. uri iz Knjižnice Laško (skupaj se 
bomo odpravili do avtobusne postaje Laš- 
ko). 

V Ljubljani si bomo ogledali Muzej 
iluzij, ki ga bodo med počitnicami tok-
rat (izjemoma) odprli za našo skupino, 
zato je ura ogleda bolj zgodnja (ob 9. uri). 
Tam nas čaka zabava v sobah z različni-
mi iluzijami in odkrivanje realnosti v 
nemogočih situacijah (priporočajo upo-
rabo fotoaparatov ali telefonov za ohrani-
tev nepozabnih spominov). Po zabavnem 
ogledu muzeja se bomo odpravili do naj-
večje enote Mestne knjižnice Ljubljana, 
Knjižnice Otona župančiča. Ste vedeli, 
da lahko v tej knjižnici berete zgodbe na 
leteči žlici Kosovirjev in da ima otroški 
oddelek knjižnice nepozabno »kuliso« 
čudovitih akvarijev? Če nam bo vreme 
naklonjeno, se bomo še na kratko spre-
hodili po stari Ljubljani (za vsak primer 
imejte s seboj zložljiv dežnik). Predviden 
prihod domov je okoli 14. ure.

Prispevek otrok za izlet znaša 10 € (z 
vključenim prevozom in vstopnico). Za 
lačne želodčke poskrbi vsak sam s hrano 
iz nahrbtnika.

Vse, ki bi se nam radi pridružili na 
počitniškem izletu, prosimo, da se za iz-
let prijavite v Knjižnici Laško (osebno 
ali po telefonu: 734 43 00). Prijave na iz-
let skupaj s plačilom sprejemamo najka-
sneje do 20. februarja oziroma do zapol-
nitve mest, zato pohitite!  

Jerica Horjak, Martina Ajdnik
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ZGODBE IZ 
DOMOZNANSKE KAMRE
Z Možnarjem po Laškem in  
okolici … (14)

LIKOVNO DRUŠTVO LAŠKO 

Začetki njihovega delovanja segajo v 
leto 2002-2003, ko so v Kulturnem centru 
Laško pripravili prvo razstavo, na kateri je 
sodelovalo osem amaterskih ljubiteljev li-
kovne umetnosti.

Z leti se je število članov povečevalo in 
pričeli so razmišljati o ustanovitvi likovne 
sekcije. Zato so se 20. septembra leta 2005 
zbrali na ustanovnem sestanku in od tak-
rat naprej so pričeli delovati organizirano. 
Dobivali so se v kletnih prostorih Kultur-
nega centra Laško in z veliko mero volje 
ter veselja začeli ustvarjati na prvem te-
čaju, ki ga je vodil Božidar Ščurek. Likov-
na sekcija je najprej uspešno delovala pod 
okriljem ŠMOCL-a Laško, eno obdobje 
tudi pri KD Anton Tanc Marija Gradec, 
vseskozi pa ob strokovni podpori JSKD 
OI Laško. 

Z leti delovanja so si člani pričeli nabi-
rati bogate izkušnje. V sekcijo se je še nap-
rej vključevalo vse več članov, zato so se na 
podlagi bogatih izkušenj minulih let odlo-
čili za ustanovitev samostojnega društva. 
Na svečnico, 2. februarja, leta 2009 so tako 
ustanovili Likovno društvo Laško, v kate-
rega je trenutno včlanjenih 30 amaterskih 
ljubiteljskih slikarjev laške občine.

Že v času, ko so delovali še kot sekcija, 

so se dejavno vključili v programske na-
loge Zveze Možnar in njenega Etno od-
bora Jureta Krašovca, v katerem je imela 
v zadnjih petnajstih letih svoje mesto nji-
hova predstavnica Nevenka Fantinato, ki 
je postala tudi prva predsednica Likovne-
ga društva Laško in ga še sedaj uspešno 
krmari. 

Kljub sorazmerno kratki dobi delova-
nja je njihova doslej prehojena slikarska 
pot bogata in delovna, saj so sodelovali 
na številnih ex-temporah, razstavah, ki so 
jih organizirali sami ali so bili nanje po-
vabljeni. Kar nekaj njihovih del je bilo iz-
branih za regijske in državne razstave ter 
so bili zanje nagrajeni. Sodelovanje pa je 
prisotno tudi na različnih dogodkih in 
prireditvah v Zvezi Možnar ter v drugih 
društvih v občini in izven nje. V zadnjem 
obdobju se trudijo pri urejanju Galerije v 
kleti Glasbene šole Laško. Ob razumeva-
nju Občine Laško so na dobri poti, da jim 

bo to tudi uspelo. Njihovo delo je opazno, 
prepoznavno in odmevno, zato so zanj že 
prejeli Aškerčevo priznanje, najvišje pri-
znanje na področju kulture v občini La-
ško, Veronikino vrtnico Zavoda Odon in 
številna druga, njihova predsednica Ne-
venka Fantinato pa tudi priznanje zlati 
možnar. Kot sami pravijo, se bodo trudili 
še naprej, da bodo v lepem mestu Laško 
ohranjali umetnost, ljubiteljsko kulturo in 
vse tisto, kar bi morda utonilo v pozabo. 
Vse zato, da bodo zanamci lahko veseli in 
ponosni,da so v toplih barvah ostali spo-
mini.

Pripravila Vlado Marot in  
Srečko Maček

Rubriko pripravlja Osrednja  
knjižnica Celje v sodelovanju  

z Zvezo kulturnih društev Možnar  
občine Laško.

ALBUM LAŠKEGA – Obletnica 
železniške postaje v Laškem

V času, ko poteka v naši občini prenova 
Južne železnice, smo v naše domoznanstvo 
dobili zanimivo informacijo o glasilu Že-
lezniški vestnik, ki je izhajalo med letoma 
1953 in 1960. V njem smo našli tudi zapis 
o novem poslopju železniške postaje v La-
škem in ravno v teh dneh mineva 60 let od 
slovesne otvoritve. V nadaljevanju povze-
mamo prispevek iz omenjenega glasila, za-
pisan ob tem dogodku.

Postajno poslopje v Laškem je bilo 
zgrajeno leta 1849, ko so gradili pro-
go Dunaj–Trst. Med 2. svetovno vojno je 
bilo poslopje 5. 1. 1945 bombardirano in 
Laško je tako ostalo brez železniške po-
staje. S prvimi gradbenimi deli za izgra-
dnjo nove postaje so pričeli šele jeseni leta 

1953. Prva leta po vojni so namreč mora-
li biti obnovljeni tisti porušeni objekti, ki 
so bili potrebni za ponovno oživitev go-
spodarskega življenja. Na železnici je bilo 
treba predvsem popraviti proge, mostove 
in vozna sredstva. Z gradnjo postaje so 
nadaljevali s prekinitvami v letih 1955-
1956. Šele poleti leta 1957 so bila odobre-
na sredstva za dokončanje objekta. Delo je 
izvajalo podjetje SGP–Savinjgrad iz Celja, 
stroški pa so znašali 49.400.000 din.

1. februarja 1958 je bilo postajno po-
slopje Laško slovesno izročeno svojemu 
namenu. Slovesnosti se je udeležilo več-
je število domačinov, zastopniki oblasti, 
organizacij in podjetij, na njej pa je igra-
la železničarska godba na pihala iz Zida-
nega Mosta. Po krajšem uvodnem govo-
ru šefa postaje je prevzel besedo direktor 
Železniškega transportnega podjetja ing. 

Alfonz Dobovišek, ki je pojasnil objek-
tivne vzroke, zaradi katerih se je zavlek-
la gradnja stavbe, ter se zahvalil izvajal-
cu, projektantu in drugim sodelujočim. V 
imenu graditelja je govoril g. Pintar, ki je 
navedel težave, s katerimi se je pri grad-
nji soočalo podjetje. Po govoru je predal 
ključe postajnega poslopja šefu postaje. Po 
končani otvoritvi so si udeleženci ogledali 
prostore v novi postaji, ki so bili sodobno 
urejeni za potnike in železniško osebje.

Prispevala: Gabrijela Pirš (povzeto po: 
A. B.: Novo postajno poslopje v Laškem – 
Železniški vestnik (ŽV), februar 1958, let. 

12, št. 2, str. 38-39).
Fotografija je last Muzeja Laško.

Rubriko pripravlja Knjižnica Laško
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije

Laški likovniki pred Kulturnim centrom Laško leta 
2013. Foto: arhiv društva 

Na povorki prireditve Pivo in cvetje, leto 2009
Foto: Boris Vrabec 

Na razstavi  
zidanic v  
Knjižnici  
Laško, ob  
martinovem 
leta 2008.  
Foto: arhiv 
društva

Ob martinovem 
leta 2014 v  
Kulturnem  
centru Laško
Foto: arhiv 
društva 
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KD JURKLOŠTER
Božiček v Jurkloštru

Ugasnil je soj prazničnih luči in utihnil hrup decembrskih dni, 
ostal pa je spomin na vse stiske rok, izrečene želje in lepe trenut-
ke.

Tudi v lepo okrašenem Jurkloštru je bilo decembrsko dogaja-
nje pestro, posebej pa v petek, 22. decembra, ko je vse male in 
tudi malo večje otroke obiskal Božiček. V dvorani Kartuzijske 
Pristave smo si najprej ogledali predstavo Praznična nogavička v 
izvedbi gledališča Kukuc, sledilo pa je obdarovanje otrok na dvo-
rišču pred dvorano. Kot mnogo let do sedaj, se je tudi letos Boži-
ček pripeljal s konjsko vprego, njegov voz pa je bil skoraj premaj-
hen za vsa darila. Kar nekaj časa je trajalo, da je razdelil 71 daril. 
Darila so bila letos še malo bogatejša, za kar pa so poskrbeli dona-
torji: KS Jurklošter, Občina Laško, Štore Steel, d. o. o., Marko Lesi-
čar, s. p., Tomaž Seme, s. p., Ferdinand Hercog, s. p., Asfalt Kovač,  
d. o. o., Tajfun Planina, d. o. o., Franc Gračner, s. p., Milan Vo-
lavšek, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Vinko Kozmus, s. p., 
GMI, d. o. o., EEA Medved Danijel, d. o. o., Rado Vidmar, dopol-
nilna dejavnost na kmetiji, Mitja Moškotevc, s. p. in Thermana 
Laško, d. d. Za darovana sredstva se vsem iskreno zahvaljujem in 

želim, da vam ne bi nikoli manjkala. Vsak vaš prispevek je bil zelo 
dobrodošel in je pomagal pokriti stroške v višini nekaj več kot 
2.300 €. Skupaj smo dokazali, da zmoremo narediti nekaj lepega 
za kraj in za naše najmlajše.

Gospod Gunzek, brez Vas bi Božiček pešačil in hvala, ker mu 
pomagate s konjsko vprego. Posebna zahvala naj velja tudi gos-
podu Željku Grofelniku, ki je tik pred zdajci reševal in zelo dobro 
rešil zagato. Hvala pa tudi vsakoletnima pomočnikoma - gospe 
Darji Horjak, ki je tudi letos dobro izbrala, in gospodu Francu 
Gračnerju za vsakoletno pomoč Božičku pri prevozu.

Že več kot 25 let Božiček razveseljuje otroke naše krajevne 
skupnosti. Gospa Darja je vsa leta njegova pomočnica – njegova 
desna, včasih pa še leva roka. Kulturno društvo ji izreka iskreno 
zahvalo za vse ure, ki jih preživi v navezi z Božičkom in za vso 
skrb, da prireditev teče tako gladko. V vsem tem času se je nabra-
lo tudi mnogo drugih pomočnikov in donatorjev, ki ste zaslužni, 
da je prireditev še vedno zanimiva. Veliko pa nam pomenijo tudi 
pohvale s strani staršev, ki pridejo na ogled od drugod in povedo, 
da redko vidiš tako kvalitetno prireditev. Največja zahvala pa so 
iskrive otroške oči, ki z nekoliko negotovosti in v velikem priča-
kovanju zrejo na dobrega moža.

Magdalena Stopinšek, KD Prežihov Voranc

KUD ŠENTRUPERT
Štefanovo v Šentrupertu

Kulturno umetniško društvo Šentru-
pert že vrsto let pripravlja prireditev s 
kulturnim programom ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti, ki je namenjena 
povezovanju in druženju krajanov v teh 
prazničnih dneh.

Organizatorji prireditve povabimo k 
sodelovanju društva, skupine, pa tudi 
posameznike, ki so dejavni na kulturnem 
področju Krajevne skupnosti Šentrupert.

Tako so v programu sodelovali: Meša-
ni pevski zbor Šentrupert, ljudski pevci 
iz Šentruperta, Fantje iz vasi – Marotovi 
Fantje, Neja Marot, Lara Horjak, dram-
ska skupina iz Trobnega Dola, ki nas je 
nasmejala s skečem Potujoča trgovina, 
Fušarji iz kulturne sekcije Mala Breza, 
sestri Maja in Nina Videc, Larisa Kola-
rec je program popestrila s harmoniko in 
vokalom ter skupina najmlajših plesalcev 
domačinov, ki nosijo ime Zapleši z mano.

Tudi tokrat ni šlo brez gostov. Medse 
smo povabili KD Anton Tanc iz Marija 
Gradca, ki so se vabilu z veseljem odzva-

li. Veselili pa smo se obiskovalcev, ki so 
telovadnico POŠ Šentrupert dodobra na-
polnili.

Kulturno umetniško društvo Šentru-
pert se vsem nastopajočim iskreno zah-
valjuje. Prav iskrena hvala Občini Laško, 
Društvu ŠMOCL – Jurij Šuhel ter Krajev-
ni skupnosti Šentrupert za pomoč pri iz-
vedbi prireditve.

Po prireditvi je sledilo prijetno druže-
nje, katero smo zaključili z željo, da se čez 
leto zopet srečamo.

KUD Šentrupert
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KUD ZIDANI MOST
Veseli december v Zidanem Mostu

V petek, 22. 12. 2017, so utrip veselega 
decembra začutili otroci v Zidanem Mo-
stu. V Dom svobode sta namreč prišla 
dedek Mraz in Božiček. Seveda sta s sabo 
prinesla darila za vse pridne otroke. Ot-
roci so polni pričakovanja skupaj s svo-
jimi starši, babicami in dedki napolnili 
dvorano do zadnjega kotička in potrpež-
ljivo čakali. Najprej so si ogledali gledali-
ško predstavo Nodi reši božič, v izvedbi 
Mladinske gledališke skupine Kulturne-
ga društva Zidani Most. Ko je Nodi od-
pel zadnjo pesmico in so se nastopajoči 
poslovili, pa so z iskricami v očeh čakali 
na najpomembnejša moža v decembru. 
Vsak izmed njih je bil prepričan, da je bil 
vse leto dovolj priden in si je zaslužil da-
rilo.

Kulturno društvo Svoboda Zidani 
Most se jim tudi letos ni izneverilo in je 
skupaj z donacijami zagotovilo lepa dari-
la za vse otroke naše krajevne skupnosti 
do 5. razreda osnovne šole.

S svojimi donacijami so pomagali: 
Apnenec Zidani Most, Gerčer, d. o. o., 
Rafael gradbena dejavnost, d. o. o., KS 
Zidani Most, Občina Laško, Dewesoft, d. 
o. o., Baron international Radeče, M&M 
International. Po končanem velikem do-
godku za otroke se je dvorana prelevila v 
veliko koncertno dvorano. 

Že naslednji dan so s svojimi glasbeni-
mi mojstrovinami obiskovalcem postreg-
li člani Godbe slovenskih železnic. Tako 
kot vsako leto je bil celoten koncert po-
vezan z rdečo nitjo, ki je bila letos poto-
pisno obarvana. Godbeniki so z glasbo 
poslušalce popeljali v vse dežele, kjer so 
se v letu 2017 predstavili. Začeli so z Oh-
ridom in nadaljevali z Avstralijo in Novo 
Zelandijo. S potovanja po toplih krajih 
pa so nas popeljali na božični Dunaj, na 
lepo modro Donavo.

Na odru so se zvrstili solisti in tako 
kot vedno tudi pevci. Janezu Krivcu se je 
z mikrofonom v roki pridružila Kataya. 
Program pa je že tradicionalno povezo-
vala Bernarda Žarn.

Godbeniki so polno dvorano Doma 
svobode dodobra ogreli in vsem obisko-
valcem njihovega koncerta dali krasno 
popotnico v praznične dni in novo leto.

Koritnik M. 

Večer uglasbene poezije uspel

Sredi januarja smo v dvorani Doma 
svobode v Zidanem Mostu gostili akus-
tični dvojec iz skupine Mi2. Tone Kregar 
in Jernej Dirnbek – Dimek sta duhovito 
in sproščeno malo recitirala, malo igra-
la, malo zabavala občinstvo in se pri tem 
tudi sama fino imela. Slišali smo njihove 
priljubljene komade in polna dvorana je 
z njima prepevala Čisto jebo, Čakal sn‘ te 

ko kreten, Zbudi me za prvi maj, Samo 
tebe te imam, Odhajaš …, na posebno 
željo pa smo slišali še pesnitev Oda gu-
deki.

To je glasba, ki jo dojemaš z vsemi ču-
tili, se na trenutke zamisliš in prikimaš 
življenjskim resnicam, skritim v besedi-
lih. Smo se prepričali, da Mi2 zares piše-
ta poezije, kot naslavljata svoje nastope. 
Napevi in besedila so se zlili v celoto, ki 
poboža dušo. In domov greš dobre volje, 
vesel, zadovoljen, se smehljaš kar tako in 
upaš, da se bo Kulturno društvo iz Zida-
nega Mosta kmalu spomnilo česa podob-
nega.

Jolanda Gobec, KUD Zidani Most
Foto: Marjan Gobec 

MINILO JE LETO 2017 – KD RIMLJAN 
RIMSKE TOPLICE

29. Miklavževanje

Leto 2017 je bilo zelo pestro, polno različnih dogodkov. Čla-
ni društva smo se preko leta trudili, da smo izpolnili svoj plan 
dela. December pa je mesec, poln dogodkov, tako za mlade kot 
za starejšo populacijo. 5. decembra smo priredili 29. Miklavž-

evanje v parku pri Draksler v Šmarjeti, kjer je sveti Miklavž v 
spremstvu angelčkov in parkeljnov obdaril 140 pridnih otrok. 
Sv. Miklavža z angelčki je v cerkvi svete Marjete sprejel duhov-
nik Jože Turk. Pozdravil je vse farane, ki so se zbrali pri sveti 
maši ter jih povabil v park, kjer je bilo že vse v pričakovanju le-
pega večera. Tu je Miklavž razdelil darila le pridnim otrokom, 
angelčki so pri tem pomagali ter z sladkarijami obdarili starše, 
parkeljni pa so iskali poredne otroke ter jih pokarali.To je že 
star, utečen običaj v Rimskih Toplicah, ki nam uspe le zaradi 
skrbnih staršev in dobrih donatorjev, zato HVALA vsem. 

12. žive jaslice v Rimskih Toplicah 

24. december je dan pred Božičem, ko smo člani društva KD 
Rimljan uprizorili božično zgodbo – 12. žive jaslice. Nekaj dni 
pred dogodkom so Robi Vreže z našimi člani v parku pri Dra-
ksler postavili mesto Betlehem in hlevček, v katerem je Marija 
rodila detece. Predstava je bila v nedeljo, ob 19. uri.

Družina Drnovšek je s pastirji poskrbela, da so se koze in 
ovce varno hranile in sprehajale pred gledalci. Sveti Jožef in Ma-
rija sta se sprehodila po poljanah in prišla v mesto Betlehem, 
kjer sta iskala prenočišče. Trudna Marija je prosila domačine za 
prijaznost, a ji sreča ni bila naklonjena. Nadaljevala sta pot do 
hleva, kjer so ju pastirji sprejeli pod svojo streho in tam je Ma-
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rija rodila deteta, Jezusa odrešenika, in ga položila v jasli. Pok-
lonit so se ji prišli tudi trije kralji iz različnih dežel. Zasvetila 
se je zvezda repatica, saj je to rojstvo prineslo na svet srečo in 
odrešenje. Predstava je bila lepo obiskana, še posebno pa smo 
veseli, da so v Rimskih Termah organizirali pohod z baklami 
čez Rimske Toplice na našo predstavo živih jaslic, za kar se tudi 
zahvaljujemo. Hvala vsem nastopajočim, da ste si vzeli čas v teh 
prazničnih dneh in Juretu Drakslerju za prostor. Predstava je 
namreč potekala v čarobnem ambientu.

Štefka Pavčnik

Zaključek Rimskih ljudskih pevcev in godcev

V KD Rimljan deluje ljudska skupina z imenom Rimski ljud-
ski pevci in godci, pod vodstvom Štefke Pavčnik. Skupina je zelo 
aktivna, saj nastopa pri različnih dogodkih, proslavah, osebnih 
praznikih, praktično povsod, kamor jih povabijo. Za nepopla-
čane prostovoljne ure, ki jih preživijo na učnih vajah in nato na 
nastopih, jih je predsednik društva Daniel Pavčnik nagradil s 
potepom in ogledom Rutkovega rova in Slivniškega jezera. Har-
monikar Drago Knez je poskrbel za dobro glasbo, Edi Šeško, 
Majda Kokotec, Viki Ulčnik, Zoran Mekše, Sonja Kodrun, Ma-
rija Sluga in Štefka Pavčnik pa za dobro »štimo«.

25. maja bo skupina Rimski ljudski pevci in godci prazno-
vala 10. obletnico delovanja v Večnamenski dvorani Gasilskega 
doma Rimske Toplice, kamor ste že sedaj vabljeni vsi, ki imate 
radi stare ljudske pesmi. Slogan skupine je »NAJ PESEM POVE, 
KAR ČUTI SRCE!«

V društvu KD Rimljan se trudimo, da obiščemo vse člane, 
ki slavijo okrogle obletnice, saj so zvesti člani in le tako lahko 
povrnemo njihova vlaganja v društvo. V decembru smo obiska-

li Martina Skerbiša v Šmarjeti, ki je imel Abrahama, in Vinka 
Švelca v Velikem Širju, ki je praznoval 60-letno življenjsko pot. 
Vsem se zahvaljujemo za zelo lep sprejem. 

Štefka Pavčnik

Minilo je leto 2017 – slovo od starega leta v Rimskih 
Toplicah

V petek, 29. 12., smo organizirali prireditev - slovo od starega 
leta, zaključek vseh dogajanj v kraju Rimske Toplice. Poimeno-
vali smo jo »MINILO JE LETO 2017«. Uspelo nam je združiti 
vsa društva v kraju, ki jih ni malo – 14. Predsedniki društev so 
med samo prireditvijo sporočili vsem udeležencem mnenja in 
želje za leto 2018. S skupnimi močmi smo pripravili program, 
ki je bil zelo pester, saj v kraju deluje šest pevskih skupin. Tako 
so sodelovali Rimski ljudski pevci in godci pod vodstvom Šte-
fke Pavčnik, Mešani pevski zbor KD Antona Aškerca pod vod-
stvom Polone Tanšek Aškerc, Cerkveni mešani pevski zbor pod 
vodstvom Polone Tanšek Aškerc ter Veroučni otroški pevski 
zbor sv. Marjete Rimske Toplice pod vodstvom Sare Požin in 
Metke Fistrič, Moški pevski zbor Miklavž pod vodstvom Mojce 
Lukman, Skupina Vrelec, Duo Ulčnik ter mladi harmonikarji 
Martin Lipovšek, Benjamin Švigelj in Matej Mekše. Poleg pred-
sednika KS Matjaža Kneza nas je prišel pozdraviti tudi župan 
Občine Laško Franc Zdolšek, zaradi česar smo bili zelo poča-
ščeni. Podal nam je lepe želje za prihodnje čase. Prireditev je 
povezovala Brigita Pavčnik, za pogostitev pa so poleg KD Ri-
mljan poskrbeli AQUA Roma – Maja Nemec, KS Rimske Topli-
ce in Pavus – Grad Laško, Pavčnik Marko. Rožice za okrasitev 
je naredila Kristina Ratkovič. Hvala vsem za sodelovanje. Vsem 
želimo v letu 2018 veliko zdravja, sreče, osebnih in poslovnih 
uspehov, lepega druženja in še lepših glasbenih utrinkov.

Predsednik Daniel Pavčnik
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KD ANTON AŠKERC 
RIMSKE TOPLICE
Konec in začetek s pesmijo

Je že tako, da ljudje radi prisluhnemo 
vsemu tistemu, kar nas nasmeji. In če je 
kdaj primeren čas za smeh, je to ob kon-
cu leta, ko strnemo delo in ugotovimo, da 
nam je med letom šlo dobro. 

Tudi KD Anton Aškerc Rimske To-
plice je med letom dobro delalo in je 14. 
decembra to tudi pokazalo na prireditvi 
z naslovom »Praznujmo skupaj«. Z zbo-
ri, s skupino Stari časi, vokalno skupino 
Vodomke in citrarko Moniko Stefanciosa 
smo pripravili prireditev, ki je obiskovalce 
navdušila.

Pevcem in pevkam, ki delujejo že več let 
– 5, 10, 15 – je g. Medved z JSKD OI Laš- 
ko podelil Gallusove značke, vodji skupi-
ne Stari časi ge. Rižnar pa Maroltovo znač-
ko. Za smeh so poskrbele članice skupine 
Stari časi, za pevsko doživetje pa vsi trije 

zbori.
Na koncu prireditve so družno zapeli, 

pomagali so tudi gledalci, tako da smo res 
praznovali skupaj.

Čisto ob izteku leta so najmlajši lahko 
prisluhnili babici Jelki in pravljici Muca 
copatarica. Še bolj pa so se razveselili pri-
hoda dedka Mraza, ki jih je obiskal in jim 
razdelil simbolična darila,  izdelala  jih je 
Jelka Kapun. Pred slabim vremenom se je 
zatekel v GD Rimske Toplice, ki so ga pri-
jazni gasilci pripravili za številne malčke 
in njihove starše.

A je že bilo pred vrati novo leto z novimi 
izzivi. 9. januar, obletnico rojstva pesnika 
Aškerca, obeležujemo že 24. leto, vedno 
na Aškerčevi domačiji. Letošnje Cankar-
jevo leto smo povezali z njegovim sodob-
nikom Aškercem, ena od skupnih točk je 
bila kava, za kar je kriva Cankarjeva črtica 
Skodelica kave. Po uvodnem delu, ko smo 
iskali povezave med delom in življenjem 
obeh književnikov, smo prisluhnili dvema 
strokovnjakoma za kuhanje kave, Dejanu 
in Gregorju iz kavarne Ribca v Ljubljani, 

ki sta predstavila različne kave in načine 
priprave le-te.

88- letna domačinka Dragica Senica je 
zapela staro ljudsko pesem » … Sem vese-
la kavarica, ljubim res kafe, mi najljubša je 
sladica, ki živi brez nje dekle …« Marsik-
do je to pesem slišal prvič in njeno petje 
hudomušne in že skoraj pozabljene pesmi 
je razveselilo prav vse.

In za malce šaljiv konec smo prisluhnili 
»strokovnemu« vedeževanju črne ciganke 
Marije, ki smo si jo izposodili iz Aškerčeve 
pesmi Ciganka.

Seveda smo pili tudi kavo, in sicer iz 
skodelic, ki so jih obiskovalci prinesli s se-
boj. Najprej smo se kremžili ob kavi iz ci-
korije, nato pa  smo srebali »pravo« kavo 
in poleg grizljali sladke prigrizke z oku-
som kave.

Tokratni večer je bil malce drugačen, 
vendar še vedno povezan z Aškercem. In 
to je tudi glavno vodilo delovanja KD An-
ton Aškerc Rimske Toplice.

Milena Suhodolčan

KD ANTON TANC
Tanci v letu 2018

Pravijo, da je novo leto čas za nove začetke. Po krajšem 
prazničnem premoru smo tako tudi člani otroške in odrasle 
folklorne skupine Kulturnega društva Anton Tanc znova pričeli 
z rednimi petkovimi vajami.

Že ob koncu preteklega leta se je odrasla folklorna skupina 
nekoliko povečala, v svoje vrste smo namreč sprejeli osem čla-
nov, ne le plesalk in plesalcev, temveč tudi glasbenikov. Večina 
od njih sodeluje tudi v otroški folklorni skupini, z letošnjim le-
tom pa jih redno vključujemo v vse naše aktivnosti. Poleg ude-
ležbe na rednih vajah se nam bodo letos prvič pridružili tudi na 
intenzivnih vajah, kar bo zanje nekaj novega. Intenzivne vaje 

bomo sicer izvedli v marcu v Mladinskem centru Brežice, s ka-
terim sodelujemo že nekaj let. 

Intenzivne vaje so le priprava na številne aktivnosti, ki nas 
čakajo tekom leta. V aprilu se bomo udeležili območne revije 
folklornih skupin, ki bo tudi tokrat v Laškem. Kot vsako leto 
bomo tudi letos sodelovali na prireditvi Pivo in Cvetje, v je-
sensko-zimskem času pripravili letni koncert ter pomagali pri 
izvedbi drugih kulturnih prireditev v Laškem. Najprej pa je na 
vrsti občni zbor društva, ki ga bomo izvedli v februarja. 

Izvedba vseh nastopov bo letos nekoliko lažja tudi ob dejstvu, 
da nekateri naši člani dobijo nove čevlje. Tanci smo v želji, da 
bo naš izgled čimbolj ustrezal tistemu avtentičnemu izgledu iz 
starih časov, že izvedli nekaj projektov, s katerim smo pridobi-
li nove kostume, letos pa se posvečamo čevljem. Trenutno smo 
tako dekleta kot tudi fantje  v fazi preizkušanja različnih čevljev 
različnih čevljarjev, prav kmalu pa bo sledila izdelava le teh.

Na podlagi rednih petkovih vaj res krepimo in bogatimo svoje 
znanje in plesne sposobnosti, redno obnavljamo naša oblačila, a 
sodelovanje z drugimi društvi našemu delu prinaša pravo oboga-
titev. Zato bo v tem letu eden izmed naših ciljev tudi ohranjati sti-
ke s člani drugih društev in posamezniki, ki pripomorejo k temu, 
da naše delo poteka čim boljše. Priložena fotografija prikazuje so-
delovanje društev na našem lanskem letnem koncertu. 

Jasmina Ferme
Foto: Foto Fleš
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MALEŠ PONOVNO NA 
DUNAJU

Po uspešni predstavitvi monografi-
je Miha Maleš – slikajoči pesnik, kate-
re glavna urednica in snovalka je bila 
umetnostna zgodovinarka Breda Ilich 
Klančnik, izšla pa je v l. 2017 pri založbi 
Mladinska knjiga, je direktor Slovenske-
ga kulturnega centra Korotan na Duna-
ju, g. Anton Levstek, predlagal, da letoš-
nji kulturni praznik obeležijo z razstavo 
Maleševih del.

Ga. Klančnik si je že lani ogledala raz-
stavne prostore v Korotanu in za razstavo 
pripravila Maleševe ilustracije Prešerno-
vega Sonetnega venca in nekaj motivov 
iz cikla narodnih noš v barviti tehniki 
monotipije. Odprtje razstave je bilo v če-
trtek, 25. januarja, ob 19. uri. Po uvod-
nem nagovoru direktorja Korotana je ga. 
Klančnik predstavila delo slikarja Mihe 
Maleša s poudarkom na njegovem štu-
diju na Dunaju, razstavo pa je odprla 
veleposlanica RS mag. Ksenija Škrilec. 
Dogodek je popestrila glasbena skupina 
Kitarakon iz Vojnika, po kulturnem pro-

gramu pa so se gostje preselili v glavni raz-
stavni prostor, kjer jih je čakala pogostitev 
z dobrotami krušne dediščine laškega ob-
močja, ki sta jih napekli Marjanca Deželak 
iz Debra in Katarina Pražnikar z Lahom-
ška. Občina Laško in STIK sta poskrbela 
za predstavitveni plakat razstave, za kar se 
jima zahvaljujem. Zaigrala je Joškova ban-
da iz Vojnika in ob plesni glasbi so se go-
stje tudi zavrteli, ob slovesu pa jim je bilo 
na voljo še promocijsko gradivo turistične 
destinacije Laško – sotočje dobrega, ki bo 
razstavo spremljalo do njenega zaprtja, v 
začetku marca. Posebej dragoceno je bilo 
srečanje s slovenskim pisateljem Levom 
Detelo, ki že dolga leta živi na Dunaju, 
piše pesmi in zgodovinsko tematiko v 
slovenskem in nemškem jeziku. Trenu-
tno zaključuje obsežen roman o razpadu 
avstro-ogrske monarhije, ki pa bo žal izšel 
samo v nemščini. G. Detela se je spomi-
njal, kako sta z očetom hodila v Tivoli v 
Malešev atelje. Vrata nadaljnjega sodelo-
vanja so ostala odprta. 

Travica Maleš Grešak

10 LET DELOVANJA 
DRUŠTVA MEPZ SPEV 
ZIDANI MOST

2. decembra 2017 je bila naša dvorana 
v Domu Svobode v Zidanem Mostu pol-
na do zadnjega kotička. Pevci Mešanega 
pevskega zbora Spev Zidani Most smo 
na 8. jubilejnem Miklavževem koncertu 
praznovali 10. obletnico delovanja zbo-
ra. K rojstnemu dnevu sodi tudi darilo, 
ki smo si ga poklonili kar sami in v goste 
povabili narodno zabavni ansambel Spev. 
To je bila naša dolgoletna želja. Skupaj z 
našimi pevskimi prijatelji in našo publi-
ko smo v nabito polni dvorani ustvarili 
čudovito, sproščeno vzdušje in si priča-
rali glasbeno potovanje vse od naših za-
četkov 10 let nazaj. Takrat se nas je zbralo 
nekaj petja željnih in smo skupaj z našo 
zborovodkinjo profesorico glasbe Alen-
ko Štigl vstopili na glasbeni vlak. Prvi 
predsednik zbora je bil Boštjan Brezni-
kar. Naše glasbeno potovanje se je pričelo 
s prepevanjem v našem dragem Zidanem 
Mostu, udeležili smo se prve območne 
revije pevskih zborov, postali del druži-
ne pevskih zborov od Drave do Save, so-
delovali tudi izven meja naše občine … 
Našo zborovodkinjo Alenko je zamenjala 
njena sestra, magistra profesorica glasbe 
Jasna Kapun, predsedovanje zbora pa je 
prevzela Damjana Ključevšek. Vsa ta leta 

smo iz tedna v teden pridno obiskovali 
vaje, se izobraževali v vokalni tehniki in 
tako so rasle tudi naše glasbene ambicije. 
Spoznali smo, da z vajo in voljo in seveda 
potrpežljivostjo naše zborovodkinje Jas-
ne zmoremo tudi tiste skladbe, za katere 
ne prvi vaji rečemo, da niso za nas …

Na našem jubilejnem koncertu smo 
spoznali, da je naš nabor pesmi zelo ra-
znovrsten in da lahko z našim petjem 
stopimo ob bok tudi pevcem, kot so čla-
ni ansambla Spev in da se z njimi odlič-
no ujamemo, kar je čutila tudi publika, ki 
je skupaj z nami ob koncu  zapela pesem 
naše spevoigre »Nocoj je ena luštna noč«. 
In res je bila. Večer se je kar prehitro kon-
čal. S kozarcem v roki in pesmijo »Kolkor 
kapljic, tolko let« pa se je naše pevsko po-
tovanje zaključilo. Kar pa je ostalo, pa je 
prijeten občutek, da smo peli iz srca in da 

smo dali del srca v vsako skladbo in s tem 
tudi del sebe drug drugemu in naši publi-
ki. To so tisti preprosti trenutki, ki štejejo 
in delajo ta mozaik življenja tako lep. Pa 
ni treba vedno stremeti za tistimi veliki-
mi dogodki, ki jih delajo znani in slavni, 
lahko so to preprosti drobni trenutki, ki 
se lahko zgodijo tudi v mali dvorani ma-
lega Zidanega Mosta. 

Ob koncu bi se rada v imenu pevcev 
zahvalila Nini Mole, ki je ob naših glaso-
vih drsela po klavirskih tipkah, članom 
ansambla Spev, ki so nas počastili s svo-
jim nastopom in seveda vsakemu posa-
mezniku, ki je doprinesel k temu lepemu 
večeru. Ker je naš Miklavžev koncert že 
tradicionalen, lahko rečem samo, da se 
srečamo, vidimo in slišimo na istem mes-
tu v decembru tega leta.

Andreja Breznikar

Razstava Maleševih ilustracij Sonetnega venca v Ko-
rotanu.

Breda Ilich Klančnik, Lev Detela, Travica Maleš Gre-
šak.
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KOLEDOVANJE

Običaj koledovanja izhaja še iz tistih 
časov, ko je bila pri nas prenaseljenost 
in vsled tega je bilo veliko pomanjkanje 
hrane. Dovolj hrane so imeli  samo veli-
ki kmetje, medtem ko so se mali kmetje 
in »kočarji« čez poletje že nekako prebili, 
v dolgih in hudih zimah pa mnogokrat 
trdo prezebali in gladovali. Zato so mladi 
fantje in možje hodili koledovat‘ od hiše 
do hiše in si s tem prislužili skromne da-
rove ali pa so se vsaj tega dne najedli. Vo-
ščili so sreče in zdravja v novem letu in 
prosili  za kos kruha, ki je imel tiste čase 
visoko ceno, za pest suhega sadja, za pr-
gišče orehov, za konec klobase, če pa jim 
je kaj »cvenka« padlo v žep, so bili pa še 
toliko bolj veseli, da so lahko doma nah-
ranili svoje številne in lačne družine.

KOLEDNIŠKO VOŠČILO

»Staro leto že odhaja, novo leto k nam 
prihaja. Dosti žita, dosti vina, zdrava bodi 
vam živina, ljub‘ga zdravja Bog vam daj, 
pa še nam darujte kaj.« 

Koledniki smo vam prišli voščit‘ srečo 
in zdravje v družini kakor tudi srečo in 
zdravje v hlevu pri živini. Da bi Bog bla-
goslovil vaša polja, da bi obilno rodila in 
da bi jih obvaroval ujm, kot so toča, suša 
in povodenj.

Naše voščilo najprej velja starim ali 
najstarejšim. Mi vam želimo v novem letu 
obilo trdnega zdravja. Ker pa v zrelih le-
tih tako rada na vrata potrka bolezen, kar 
Bog ne daj, takrat vam želimo, da to bole-
zen premagate, izidete iz nje zmagoviti in 
še bolj spoštovanja vredni. Mi vam želimo, 
da bi vam mladi rod znal dati tisto spošto-
vanje, ki vam gre spričo tolikih let trdega 
in poštenega dela. In da bi vam ljubi Bog 
naklonil še vrsto let zadovoljivega zdravja, 
da bi lahko uživali svoj zasluženi pokoj.

Vam zakonci, vam mladi zakonci pa 
želimo v novem letu obilo ljubezni in spo-
štovanja v vaših zakonih. Včasih se na 
nebu naših zakonov radi zberejo oblaki, 
mogoče celo temni grozeči oblaki. Takrat 
vam želimo, da bi se lahko žena kot mlada 
breza v gozdu, ki se ob hudi nevihti nas-
loni na mogočen hrast in tam najde opo-
ro, ob hudih skušnjavah lahko naslonila 
možu na ramo, mu položila glavo na prsi 
in tam našla mir, razumevanje, ljubezen, 
spoštovanje. Prav tako želimo možu, da bi 
se lahko do sitega napil iz čaše ljubezni in 
spoštovanja in iz čaše zvestobe, ki mu jo 
ponudi njegova žena. Mi vam želimo, da 
boste imeli srečno roko pri vzgoji svojih 
otok, da bi vaši otroci bili vedno v ponos 
vam in vaši družini in da bi bili vedno v 
ponos naši domovini Sloveniji.

Vam, mladi, vam, najmlajši, pa želimo, 
da srečno previharite vaša najstniška leta, 
da pridete do svojega zaželenega poklica 
in da bi tudi vi imeli srečno roko pri izbiri 
svojega življenjskega sopotnika, sopotnice, 
da bi nekoč rojevali nam tako drage po-
tomce, da bo tukaj, kjer stojimo danes, še 
živel naš rod, rod Slovencev in da se bo tu-
kaj še slišala naša klena slovenska beseda 
in da bo tukaj še donela naša lepa sloven-
ska pesem.

Slišali smo praviti, da ste svinjo davili, 
naj bo »čunek« al‘ pa »čunka«, nam zdaj 
sodi ena vel‘ka šunka.

Mi vam »vošmo« novo leto tristo blag- 
rov, tristo sreč, da bi bili vedno zdravi in 

veseli in da bi vam koledniki še dolgo peli, 
ko pa k vam pride grenka smrt, naj vam 
bo nebeški raj odprt.

Zdaj pa,če nam boste kaj daroval‘, naj 
vam Bog povrne in svet‘ trije kral‘, če nam 
pa ne boste nič daroval‘, vam bomo pa 
»gospodijo« odpeljal. 

Sedaj vam še enkrat želimo mir, ljube-
zen, spoštovanje v vaših družinah, mir in 
spoštovanje med sosedi. Mir in spoštova-
nje na vaših delovnih mestih, da bi vam 
vaš delodajalec dal pošteno plačilo za poš-
teno opravljeno delo in nenazadnje mir v 
naših dušah in mir v naših srcih.

Vaši koledniki

K DEKLETU

Pada, pada beli sneg,
pada na poti, polje,

pada že dva dni povprek,
steze nič več ni do nje.

Mati zame se boji,
kara me ino svari,
da ne našel bi poti,
sredi temne te noči.

Oče brunda, se jezi
na predrzno potepijo,
če ne zmogel boš poti,

prepozno to ti bo svarilo.

Prepričal nihče me ne bo,
le k njej vleče me močno,

naj ga pade meter, dva,
jaz že prišel bom do tja.

PRAVA LJUBEZEN

Pesem bi ti rad zapel,
pa nekje sem note izgubil,

zato te bodem kar objel
in vroče te poljubil.

Pesem bi ti rad zapel,
že od daleč sem te videl,
tekel sem, se komaj ujel,
zobe skoraj sem izgubil.

Pesem bi ti rad zapel,
svojemu srcu sem obljubil,

prej ko bode dan minil,
srčno rad bi te zasnubil.

Pesem bodem ti zapel,
ko mož in žena sva bila,

nekoga večno hvalil bom,
dal je - da sva se našla.

Stanko Gotar

Koledovanje pri družini Deželak v Mulenci.
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V Splošni bolnišnici Celje je 18. de-
cembra 2017 na Radiološkem oddelku 
potekala svečana otvoritev ob začetku 
delovanja Državnega presejalnega pro-
grama DORA na območju Celja. Pro-
gram DORA je namenjen zgodnjemu 
odkrivanju raka dojk med navidezno 
zdravo populacijo žensk, starih med 50 
in 69 let. Z odprtjem presejalnega cen-
tra v Celjski bolnišnici je presejalni pro-
gram od konca leta 2017 prisoten v vsej 
Sloveniji. Na našem območju je v letu 
2018 načrtovana otvoritev drugega pre-
sejalnega centra tudi v Zdravstvenem 
domu Celje. Program DORA je name-
njen zgodnjemu odkrivanju raka dojk z 
mamografijo (slikanje dojk z rentgen-
skimi žarki), še preden se pojavijo tipni 
ali vidni znaki bolezni in ko je zdravlje-
nje lahko še zelo uspešno. 

Pregled v okviru programa je enos- 
taven in kratek. Na dan le-tega, preis- 
kovanko sprejme in na digitalnem ma-
mografu opravi slikanje dojk strokov-
no usposobljena radiološka inženirka, 
posebej izobražena za program DORA 
in stalno nadzorovana s strani Onkolo-
škega inštituta, kot upravljalca progra-
ma. Rentgenske slike dojk nato neodvi-
sno pregledata dva zdravnika radiologa. 
Kadar radiologi pri odčitavanju mamo-
grafskih slik vidijo spremembe na dojki, 

povabijo žensko na dodatne preiskave 
na Onkološki Inštitut Ljubljana, kjer po-
teka tudi zdravljenje morebitnega raka. 
Če na slikah ni vidnih posebnosti, je pi-
sni izvid mamografije poslan na stalni 
naslov preiskovanke, v roku petih de-
lovnih dni, na naslednjo presejalno ma-
mografijo pa je ženska povabljena zopet 
čez dve leti, vse do dopolnjenega 69. leta 
starosti.

Program DORA je zasnovan kako-
vostno in poteka v skladu z evropski-
mi smernicami. Vsi presejalni centri 
DORA v Sloveniji delujejo po enotnih 
standardih in v njih poteka stalen stro-
kovni nadzor. V prihodnjih dveh letih 
bodo na mamografijo (v SB Celje in ZD 
Celje) postopoma povabljene vse ženske 
v starosti med 50. in 69. letom.

Presejalni program DORA bo tako v 
svojo obravnavo naključno povabil vse 
ženske omenjene starosti, ki nimajo te-
žav z dojkami, prav tako pa bo prevzel 
tudi vse tiste ženske, ki so jih do sedaj na 
preventivno mamografijo pošiljali oseb-
ni zdravniki in ginekologi v tej starostni 
skupini, v kateri se rak dojk najpogosteje 
pojavi. 

Zato ob tej priložnosti prijazno vabim 
vse ženske, ki bodo v naslednjih dveh le-
tih na stalni naslov prejele vabilo za pre-
sejalno rentgensko slikanje v okviru pro-
grama DORA, da se le-tega udeležijo in 
na ta način odgovorno poskrbijo za svoje 
zdravje. Mi pa se bomo s svojim delom 
in znanjem potrudili, da bo obravnava 
strokovna in usmerjena v korist vašega 
zdravja. 

Ekipa presejalnega centra DORA –  
območna enota Celje (SB Celje)

Nataša Pfeifer dipl. inž. rad. teh.,  
SB Celje

V celjski enoti Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje so poudarili, da je 
v sezoni cepljenja proti gripi pravi čas 
tudi za cepljenje proti pnevmokoknim 
okužbam. Slednje so najpogostejše rav-
no v hladnejših mesecih leta, ko je tudi 
več zbolelih zaradi viroze in gripe.  Za-

radi pnevmokoknih okužb lahko zbo-
li kdorkoli, a največje tveganje je pri 
majhnih otrocih do drugega leta sta-
rosti, pri starejših od 65 let, pri ljudeh s 
šibkim imunskim sistemom in pri kro-
ničnih bolnikih. Zato je po mnenju epi-
demiologov smiselno cepljenje za vse 

ranljive skupine, ki so okužbam naj-
bolj izpostavljene. Pri otrocih se pnev-
mokokne okužbe najpogosteje izrazijo 
kot vnetje srednjega ušesa. Pnevmoko-
ki lahko povzročijo tudi pnevmokok-
ni meningitis, sepso, bakteriemijo in 
pljučnico – s temi resnimi zdravstveni-
mi zapleti pa se otroci, starejši in kro-
nični bolniki najtežje spoprimejo. 

PROGRAM DORA ZAČEL S SLIKANJEM ŽENSK V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Kje so vzroki za nizko število cepljenih proti pnevmokoknim okužbam?

ZA TO ZAŠČITO OTROK SE ODLOČI PREMALO 
STARŠEV
CEPLJENJE JE DOBRO ZA MAJHNE OTROKE IN VSE RANLJIVE SKUPINE, 
ZLASTI ZA STAREJŠE
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»Ne vemo, kaj so dejanski vzroki za 
nizko precepljenost proti pnevmokoknim 
okužbam pri otrocih. Vidimo pa, da šte-
vilni starši šele tedaj, ko njihov otrok zboli 
prvič ali večrat zapored zaradi akutnega 
vnetja srednjega ušesa, resno razmislijo o 
možnosti preventivnega cepljenja in spre-
jmejo odločitev o cepljenju. V Sloveniji 
smo v letu 2015 pričeli s sistematičnim, 
prostovoljnim in brezplačnim cepljenjem 
dojenčkov proti pnevmokoknim okužbam. 
Glede na slabo odzivnost staršev je tudi 
precepljenost otrok proti pnevmokoknim 
okužbam nizka, čeprav se Slovenija gle-
de pojavnosti invazivnih pnevmokoknih 
okužb pri malih otrocih uvršča med drža-
ve z največjim bremenom te bolezni. Cep-
ljenje proti pnevmokoknim okužbam pa 
priporočamo tudi drugim ranljivim skupi-
nam. Smiselno je, da se cepijo starejši od 
65 let in kronično bolni (če imajo kronične 
bolezni obtočil, dihal, jeter, sladkorno bo-
lezen, nevro-mišično bolezen). Cepljenje 
proti pnevmokoknim okužbam je brez-
plačno za dojenčke, medtem ko je za sta-
rejše otroke, rojene pred oktobrom 2014, 
in za odrasle samoplačniško. Cepljenje je 
brezplačno tudi v določenih primerih bo-
lezni in stanj, v katerih odločitev za ceplje-
nje utemelji izbrani zdravnik (na primer 
za bolnike po presaditvi kostnega mozga, 

ljudi brez vranice, HIV pozitivne, bolnike 
s kronično ledvično odpovedjo, onkološke 
ali hematološke bolnike),«  je povedala 
prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., 
specialistka epidemiologije, vodja Ob-
močne enote Celje Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje. Poudarila je še, da 
v ambulanti opažajo, da je informiranost 
o možnostih cepljenja proti pnevmokok-
nim okužbam zelo pomanjkljiva, saj šte-
vilni odrasli ne poznajo prednosti in ra-
zlogov za tovrstno cepljenje. 

Bakterija pnevmokok je med najpogo-
stejšimi povzročitelji bakterijskih okužb, 
posebno med otroki, mlajšimi od dveh 
let. Pri otrocih je sicer najpogostejša 
pnevmokokna okužba vnetje srednjega 
ušesa. Slednje je med vodilnimi vzroki 
za obisk pri pediatru tudi v Sloveniji. V 
prvem letu življenja kar 60 odstotkov ot-
rok vsaj enkrat preboli vnetje srednjega 
ušesa. »Bolezni, povzročene s pnevmoko-
ki, največkrat zdravimo s penicilinskimi 
antibiotiki. Pravočasno začeto zdravlje-
nje je običajno uspešno, vendar pa v zad-
njih letih tudi pri nas narašča delež pro-
ti antibiotikom odpornih pnevmokokov, 
kar predstavlja velik problem. Prav zara-
di večjega pojavljanja odpornih pnevmo-
kokov postaja preprečevanje teh okužb s 
cepljenjem vse bolj aktualno. Pomembno 

je poznavanje možnosti, da se proti 
pnevmokoknim okužbam lahko učinko-
vito zaščitimo s preventivnim cepljenjem 
tako otroci kot tudi odrasli. Najbolj za-
nesljivo lahko pnevmokokno okužbo pre-
prečimo prav s cepljenjem,« je poudarila 
prim. dr. Alenka Trop Skaza. O možnos-
tih cepljenja se lahko odrasli posvetujejo 
z izbranim zdravnikom ali na kateri koli 
območni enoti Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, starši predšolskih otrok pa 
se lahko posvetujejo z otrokovim pedia-
trom. Za učinkovito zaščito odraslih za-
dostuje en odmerek, število odmerkov za 
cepljenje najmlajših pa je odvisno od nji-
hove starosti. 

Dodatne informacije: Prim. dr. 
Alenka Trop Skaza, dr. med., specia-
listka epidemiologije, vodja Območ-
ne enote Celje, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, T: 03 42 51 120,  
E: alenka.skaza@nijz.si 
Služba za komuniciranje, Nacional-
ni inštitut za javno zdravje, Trubar-
jeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572
pr@nijz.si. www.nijz.si,  
Podatkovni portal NIJZ

Vaje za medenico

DELUJMO IZ CENTRA
V otroški dobi smo dobro uporablja-

li medenico, telo smo uravnavali  iz cen-
tra. Z leti postaneta medenica in ramen-
ski obroč toga in gibe začnemo izvajati z 
deli hrbtenice, nogami, rokami, kar pri-
vede do težav, kot so bolečine v hrbteni-
ci, kolkih, kolenih ... Temu se pridružijo 
še ostale težave s področja medenice: ne-
pravilna prebava, plitvo dihanje, prekrva-
vitvene motnje, povešeni notranji organi, 
nezmožnost zadrževanje urina, težave s 
spolnostjo. Pri vajah se večkrat opazi, da 
pri kroženju z medenico, marsikdo za-
kroži z zgornjim delom telesa. To je po-
trditev dejstva, da uporaba medenice pri 
gibanju ostaja neraziskano področje. Pri 
Feldenkrais metodi je poudarek na za-
vedanju gibanja in kako je gibanje lahko 
bolje organizirano ne glede na aktivnost. 
Bodisi je to tek, hoja, sedenje, dvigova-
nje, sklanjanje ...

MEDENIČNA URA SEDE

To vadbo ali kateri koli naveden gib 
medenice izvedite tekom dneva in seden-

je bo lažje. Vse vaje izvajajte počasi, než- 
no, v malih obsegih, brez bolečin, zate-
zanj in neprijetnih občutkov. Pozorno 
spremljajte dihanje, ki naj bo sprošče-
no, enako obraz in čeljust. Naredite toli-
ko počitkov, kot jih potrebujete.

Sedite v udobni pokončni drži na sre-
dini stola s stopali plosko na tleh, hrbet se 
ne dotika stola.

Predstavljajte si, da sedite na uri, ki 
vam kaže določeno uro. Ura je 12 pred 
vami na stolu, 6 za vami, 3 pod desno 
ritnico in 9 pod levo ritnico. Pritisk na 
dno medenice občutite točno na sredi-
ni ure in kotalite medenico naprej, ko je 
ura 12 in se ledvena krivina poveča.  Ne-
kajkrat ponovite, nato kotalite medenico 
proti uri 6, ko se hrbet izboči nazaj (kot 
črka C). Nekajkrat ponovite gibanje me-
denice od 12 na 6 in po isti poti nazaj, 
brez vmesnega postanka na sredini.

Občutite, če se kotali medenica bolj po 
levi ali desni strani, ali pri gibanju sode-
luje gibanje glave gor in dol. Gibanje po-
stopoma zmanjšujte, da postane komaj 
opazno in ga ustavite na mestu, kjer ču-
tite, da delo hrbtnih mišic podpira vašo 
hrbtenico.

Kotalite medenico iz sredine proti uri 
3 nekajkrat, nato še proti 9 in povežite gi-
banje. Gibanje zmanjšajte in ga ustavite v 
nevtralnem položaju in počivajte.

Nekajkrat  potujte od 12 čez 1, 2 do 3. 
Ali od 9 čez 8, 7 do 6. Počivajte in obču-
tite ali je razlika, kako sedite sedaj. Razi-
skujte in občutite kotaljenje medenice po 
posameznih številkah po krožnici.

Nekajkrat kotalite medenico po kro-
žnici ure v smeri urinega kazalca, se 
vrnite v sredino in počivajte. Nato nekaj-
krat poskusite še v nasprotni smeri uri-
nega kazalca in počivajte.

Sedaj ponovite prvo vajo kotaljenja 
medenice po krožnici od 12 do 6. Ali se 
čuti bolj prosto gibanje? Ko najdete sre-
dinsko točko, kjer vas delo mišic hrbta 
podpira brez napora, je to vaš trenutno 
najboljši položaj pri sedenju. Občutite 
sedenje in nato vstanite in sebe občutite 
med hojo. Se je tudi hoja spremenila?

Darja Šoštarič,  
diplomirana fizioterapevtka,  
Feldenkrais licenca za ATM

Majda Anžin, fizioterapevtka   
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Tekmovanja, urejanje 
skladišč in nabava 
novega vozila

V letošnjem letu smo si 
pri Območnem združenju 
Rdečega križa Laško–Rade-
če zastavili zelo velike načr-
te. Nekaj njih je bilo pred-

videnih že v lanskem letu, vendar smo jih zaradi objektivnih 
razlogov morali preložiti. V mislim imamo obnovo priročnega 
skladišča z oblačili, obutvijo in posteljnino, ki dobesedno kliče 
po obnovi, in nabavo novega kombi vozila, s katerim bi zame-
njali 19 let star avto kangoo, ki ne zmore naših obremenitev in 
razvoza hrane po terenu. Zanj smo se prijavili na razpis FIHO 
že v lanskem letu in bili neuspešni, zato smo se letos ponovno 
prijavili in pred kratkim prejeli sklep, da so nas vključili v sofi-
nanciranje nakupa vozila v višini 10.000 EUR, kar pa pomeni, 
da nam s prispevkom Občine Laško do polne cene še manjka 
kar nekaj sredstev. Čakajo nas tudi nekatera nujna vzdrževalna 
dela na kanalizacijskem sistemu, pri zamenjavi dotrajane plin-
ske peči in ureditvi skladišča z arhivom, različnimi pripomočki 
za delo z garažo. 

Poleg rednih nalog, ki jih izvajajo krajevne organizacije Rde-
čega križa laške in radeške občine pa bomo z njihovo pomoč-
jo skrbeli tudi za uspešno izvajanje vseh krvodajalskih akcij in 
socialne dejavnosti, zlasti pri oskrbi upravičencev s hrano ter  
pri izvedbi vseh ostalih vsebin. Za nas pa bosta v ospredju tudi 
območno tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki bo 
v aprilu (razpis je že na šolah) in po osmih letih je pred nami 
soorganizacija regijskega preverjanja usposobljenosti odraslih 
ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa celjske regi-
je, ki bo tokrat v Laškem. Priprave so že v polnem teku, poleg 
nas pa  pri soorganizaciji sodelujejo tudi Občina Laško, Uprava 
za zaščito in reševanje -  Izpostava Celje, Prostovoljno gasilsko 
društvo Laško in drugi. Veliko časa bomo namenili usposablja-
nju slušateljev iz laične prve pomoči za različne ciljne skupine in 
nivoje ter učenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo de-
fibrilatorja, ob vzpostavljanju mreže le teh. Dovolj in še preveč 
vsega, zato računamo na veliko podporo vseh naših prostovolj-
cev Rdečega križa in ostalih. 

Iz predstavitve defibrilatorja v KS Marija Gradec pri Plankovih (Bobekovih) v La-
homnem. 

Znanje prve pomoči pride prav na vsakem koraku

Pri Rdečem križu nenehno poudarjamo pomen laične prve 
pomoči. Ne le kot veščino, oz. vrsto tehnik, ki lahko zagotovijo 

učinkovito in hitro ukrepanje ter pomagajo pri oskrbi poškodb, 
lajšanju trpljenja in povečujejo možnosti za preživetje, ampak 
prvo pomoč tudi kot humano dejanje. 

Nesprejemljivo je, kadar v današnjem, tako civiliziranem 
času spremljamo novice, ko človek nemočen obleži na cesti, tra-
vi, kjerkoli pač, mimoidoči pa se zanj ne zmenijo. 

Ustrezna in hitra prva pomoč lahko reši življenje, vselej pa 
zmanjšuje trajanje bolnišnične oskrbe, prispeva k učinkovitejše-
mu zdravljenju, boljšemu okrevanju in večji kakovosti življenja 
po poškodbi ter globalno gledano, zmanjšuje stroške zdravlje-
nja in s tem povečuje splošno blaginjo prebivalstva. Nesreča ne 
počiva in lahko se zgodi vsakomur, tudi pod domačo streho. 
Pravzaprav nesreče v domačem okolju predstavljajo zelo velik 
delež vseh nesreč. 

Podajanje vsebin laične prve pomoči je v pristojnosti Rdeče-
ga križa, ne le zaradi zakonskih pooblastil za to področje, ki mu 
jih je z Zakonom o Rdečem križu zaupala država, ampak tudi 
zaradi same doktrine laične prve pomoči, ki se v Rdečem križu 
razvija že od 1863. leta naprej, ko je naš ustanovitelj Rdečega 
križa Henry Dunant po bitki pri Solferinu ob pomanjkanju »po-
magalcev« izrazil zahtevo po širjenju znanja prve pomoči med 
ljudi. Rdeči križ Slovenije nenehno skrbi, da se doktrina laične 
prve pomoči z novimi dognanji nenehno razvija in dopolnjuje, 
pripravlja in izdaja ustrezno strokovno literaturo pri podajanju 
vsebin za različne nivoje ter usposablja predavatelje za pridobi-
vanje licenc.   

Pri Območnem združenju Rdečega križa Laško–Radeče iz-
vajamo: 10-urne tečaje in izpite prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil, 70-urne tečaje za bolničarje, 8-urno usposablja-
nje za zaposlene v podjetnih in ustanovah, za člane ekip prve 
pomoči, 2-urno usposabljanje iz Temeljnih postopkov oživlja-
nja (TPO)  z uporabo defibrilatorja, obnovitvene programe za 
vse nivoje, 6-urni program prve pomoči za splošno zainteresi-
rano javnost in tečaje za nego bolnika. 

Iz tega razloga vse občane, podjetja in ustanove, ki želijo za 
svoje zaposlene ali za vozniški izpit pridobiti znanje prve po-
moči vabimo, da nas pokličejo na številko 734-34-60, se osebno 
zglasijo pri nas ali nam pišejo na elektronski naslov rdeci.kriz.
lasko@siol.net in se prijavijo na programe izobraževanja iz prve 
pomoči. 

Laične prve pomoči se lahko pri nas učijo vse generacije.

Z defibrilatorji v vsako krajevno skupnost

V minulih dveh letih se na različnih nivojih tudi v naši občini 
in območju, ki ga pokriva Območno združenje Rdečega križa 

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO
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Laško–Radeče veliko besed namenja vzpostavitvi tako imeno-
vane mreže defibrilatorjev. Iz različnih krogov slišimo za pobu-
de in glasna razmišljanja. To je lepo in prav. Vendar je potrebno 
pri vsem tem poudariti, da so besede o tem le prvi korak, med-
tem ko je za samo realizacijo  potrebno še poleg volje in idej 
tudi kar nekaj korakov. Eden od njih je zagotovo nabava le teh. 
Aparati niso tako poceni, zato povsod in tudi v laški občini išče-
mo poti, kako zagotoviti sredstva za njihovo nabavo in kasnejše 
vzdrževanje le teh. Drugi je njegova namestitev. Za nas v Rde-
čem križu pa je izjemno pomembno, da čim širši krog ljudi – 
krajanov oz. občanov usposobimo za pravilno uporabo le teh 
ob izvajanju temeljnih postopkov oživljanja. In na koncu je po-
membno tudi, da se bo za nameščene aparature  skrbelo tako, da 
bodo sleherni trenutek v t.i. »kondiciji« in primerne za uporabo. 
Pri Območnem združenju Rdečega križa Laško–Radeče se za-
vedamo pomena defibrilatorjev, zato se v okviru naših možnos-
ti zelo prizadevamo, da bi do uresničitve projekta »Defibrilator 
v vsako KS« prišlo čim prej. Iz tega razloga je na pobudo župa-
na Občine Laško že sredi novembra leta 2016 Strokovni center 
za prvo pomoč, krvodajalstvo in zdravstveno vzgojno dejavnost 
pri Območnem združenju Rdečega križa Laško–Radeče, ki ga 
vodi Nuša Konec Juričič, dr. med., skupaj z Zdravstvenim do-
mom Laško pripravil vsebinski predlog o vzpostavitvi mreže 
defibrilatorjev in ga posredoval Občini Laško. V njem je zapi-
sano vse tisto, kar je osnova, temelj za njegovo realizacijo. Tako 
se na eni strani trudimo in spodbujamo, da se jih, kakor hitro se 
da, nabavi in namesti,  posebej pa smo se v dokumentu zavzeli, 
da bomo s pomočjo naših licenciranih predavateljev prve po-
moči v vsakem kraju, kjer bodo defibrilatorji nameščeni, skupaj 
s finančno podporo Krajevnih organizacij Rdečega križa brez-
plačno za vse občane izvedli program usposabljanja temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Zavedamo se, da 
sam defibrilator v kraju še ne pomeni nič, če z njim ne znamo 
pravilno ravnati in ga uporabljati. Zato smo se povsod tam, kjer 
so se defibrilatorji že namestili potrudili, da v dogovoru z obči-
no in drugimi udeleženci v tem projektu obvestimo vse kraja-
ne, z namenom, da izvedo, kje je v njihovem kraju javno dosto-
pen defibrilator in jih hkrati povabili na izpolnitev prijavnice za 
usposabljanje.  

Glede na to, da smo pred dvema letoma imeli le dva javno 
dostopna defibrilatorja in da jih je trenutno v laški občini na-
meščenih že osem, pomeni, da mreža defibrilatorjev počasi, a 
vztrajno raste. Mimogrede je vredno omeniti, da jih je prav toli-
ko v radeški občini. V občini Laško je nekaj njih v lasti podjetij, 
ki pa so jih radodarno ob njihovih morebitnih potrebah name-

nili tudi za javno uporabo. Zadnjega bomo skupaj z Občino La-
ško predali namenu v naslednjih dneh v Šentrupertu. Usposab- 
ljanje pa že dogovarjamo za vse prijavljene na Marija Gradcu in 
v Jurkloštru. 

Naša velika želja je, da bi ob podpori Občine Laško v letoš-
njem letu z vsaj enim defibrillatorjem pokrili vse krajevne skup-
nosti laške občine, torej še Rečico, Rimske Toplice, Sedraž in 
Vrh nad Laškim, torej kraje, v katerih ga še nimajo.  Zato bomo 
zelo veseli, če se bodo poleg finančne podpore občine še kje or-
ganizirali tudi tako, kakor so se na Marija Gradcu in denimo v 
Svibnem, kjer so v okviru Krajevnih organizacij Rdečega križa 
z lastnimi sredstvi in donacijami kupili dva defibrilatorja.  Ima-
mo tudi lep zgled samostojnega podjetnika, ki je za potrebe kra-
janov Vrhovega za zaselek Prapretno, kjer je nekoč živel, zanje 
sam nabavil defibrilator. 

20. prireditev »Laško združuje dobre želje«

Lepa in pohvale vredna je dobrodelna prireditev »Laško 
združuje dobre želje«, ki smo jo pripravili v Kulturnem centru 
Laško, v prazničnem decembru, že 20. leto zapored in jo name-
nili članom Društva Sožitje iz laške občine in učencem iz od-
delka NIS OŠ Primoža Trubarja Laško. Zanjo smo znova strnili 
dobro voljo, sredstva in čas pri Območnem združenju Rdečega 
križa Laško–Radeče, Občini Laško, JZ STIK Laško in Društvu 
Sožitje občine Laško, ki smo bili tudi organizatorji dogodka  s 
podporo številnih donatorjev. 

Prisotni so spremljali bogat program, ki so ga poleg učencev 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško iz Oddelka NIS z njuni-
mi učiteljicami oblikovali še Vaška godba KD Vrh nad Laškim, 
mažoretna skupina Majde Marguč, Sara Hrastnik, Tjaša in Nejc 
Ulčnik, ansambel Slovenski zvoki, Plesni krožek Sožitje in Aleš 
Rajh, član društva Sožitje. Zbrane je pozdravil in nagovoril po-
džupan občine Laško, Jože Senica, pozdrave in čestitke pa nam 
je namenil tudi Stanko Fajs, vodja regijskih društev Sožitje. Pri-
reditev sta tudi tokrat skupaj povezali in ji dali svojstven pomen 
Jožica Škorja in njena hčerka Živa. Vsi nastopajoči so se radi 
odzvali našemu povabilu, njihov nastop pa je prispevek k ome-
njeni prireditvi. 

Če ne bi imeli toliko dobrih donatorjev, bi »dobri mož«, ki je 
bil tudi letos v prijetni družbi treh živali: medveda, zajčka in je-
lena, ne mogel razdeliti tako lepih in bogatih daril 55 prejemni-
kom. Letos smo imeli kar 35 donatorjev. Poleg Občine Laško, JZ 
STIK Laško, Društva Sožitje in Območnega združenja Rdeče-
ga križa Laško–Radeče so to bili: THERMANA, d. d., RIMSKE 

Na predstavitvi defibrilatorja v Jurkloštru Dobri mož je delil darila, njegovi spremljevalci pa vsem v dvorani bonbone. 
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TERME, d. o. o., Pivovarna Laško-Union, d. o. o., J. P. Komunala 
Laško, d. o. o., AGM Nemec, d. o. o., Zobozdravstvo BENEDEK, 
d. o. o., EEA Medved, d. o. o., INCOME, d. o. o. Modena, GRA-
TEX, d. o. o., MONTING SK, d. o. o., Janez Hrastnik, Krajevne 
organizacije Rdečega križa Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Mari-
ja Gradec, Radeče, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Šentrupert, 
Vrh nad Laškim, Majda in Petra Velikonja iz Laškega, HDA, d. 
o. o., Gostinstvo Hochkraut, VUDI Pekarna in trgovina, d. o. 
o., FOTO FLEŠ - Maja Štih, s. p., JOTAS GOSTINSTVO,  d. o. 
o. - Pizzerija Špica, M&M Tours, d. o. o, Gostišče Čater Marija 
Gradec, Mercator, d. d. Hipermarket Celje, BIRObit, d. o. o. Ce-
lje, RTV Servis Klemen COKAN, s. p., in čebelar Jože BLAGO-
TINŠEK. Za pomoč pri različnih nalogah se lepo zahvaljujemo 
Nevenki Fantinato, Ivanu Medvedu, Tini Belej, Franciju Rajhu 
z družino, Jasni Kermelj, Greti Labohar Škoberne, Janji Babič, 
Klavdiji Lukanc in JZ Vrtec Laško, ki so skupaj z nami pomagali 
pri različnih nalogah. 

Skupni obiski v Trubarjevem domu Loka in Domu 
starejših Laško

Z združenimi močmi smo že osmo leto zapovrstjo uresničili 
skupni projekt, ki smo ga zasnovali pri Območnem združenju 
Rdečega križa Laško-Radeče s pripravo skupnega in enotnega 
obiska vseh naših občanov v Trubarjevem domu Loka in Domu 
starejših Thermane Laško, kjer je največje število naših varo-
vancev. 

Pri tem poleg obeh domov sodelujeta obe občini z županoma 
na čelu, vse krajevne skupnosti laške in radeške občine, vse Kra-
jevne organizacije Rdečega križa laške in radeške občine, vsa 
društva upokojencev laške in radeške občine in društva invali-
dov iz omenjenih občin. Najprej smo se v prazničnem decem-
bru podali v Trubarjev dom v Loko pri Zidanem Mostu, kjer 
smo poskušali razveseliti in prinesti kanček veselja iz domačega 
okolja med kar 65 naših občanov, sedaj njihovih varovancev la-
ške in radeške občine, ki jesen svojega življenja  preživljajo pri 
njih. Zanje smo pripravili lep program, v katerem so sodelovali 
učenci Osnovne šole Marjana Nemca Radeče in etno glasbena 
skupina Stari časi Društva upokojencev Rimske Toplice. Vošči-
la sta jim izrekla župana Občine Laško Franc Zdolšek in Ob-
čine Radeče Tomaž Režun ter nekateri predstavniki krajevnih 
skupnosti, društev upokojencev in RK. Vsi pa so iz rok župana 
in vseh prisotnih iz posameznega kraja prejeli še skupni paket 
pozornosti, pripravljen iz sredstev občin in krajevnih organiza-
cij RK. 

Skupnega obiska so varovanci Trubarjevega doma v Loki zelo veseli.

Nekaj dni kasneje smo podobno prireditev že sedmič zapo-
red pripravili tudi za varovance Doma starejših Thermane La-
ško, kjer je bilo v tistem času nastanjenih kar 68 občanov laške 
in radeške občine. V programu so sodelovali učenci Podružnič-
ne osnovne šole Primoža Trubarja Laško iz Debra s krožkom 
Rdečega križa in mentorico Suzano Oder, vokalno instrumen-
talna skupina »Pit mi dej«, program pa so nam popestrili tudi 
varovanci doma s predstavitvijo njihove dejavnosti ob glasbi 
pod vodstvom Marjetke Naglič. Tudi njim sta voščili izrekla oba 
župana, prisotni predsedniki KS in predsedniki oz. predstavniki 
društev. Tudi njim smo ob zaključku razdelili pakete pozornos-
ti. Vsem, ki se prireditve niso mogli udeležiti, pa so prisotni v 
obeh primerih obisk in izročitev darila opravili po sobah. 

Že sedmič smo namenili pozornost našim občanom v Domu starejših Laško. 

Obiskali smo veliko naših občanov in članov RK 

 Tudi letos smo pripravili seznam varovancev bližnjih in dalj-
nih domov, v katerih živijo naši občani. Poleg že omenjenih 
dveh, Trubarjevega doma v Loki in Doma starejših Thermane 
Laško, v katerih je največ naših občanov, so prostovoljci iz Kra-
jevnih organizacij Rdečega križa obiskali še svoje krajane v do-
movih v Hrastniku, v Impoljci, Celju, Štorah, v Vojniku, Šen-
tjurju, na Polani in drugod.  

V tistem času je bilo v domovih nameščenih 185 naših obča-
nov. Obiski so trenutek za obujanje spominov in podoživljanje 
dogodkov iz njihovih krajev, saj nekateri v domovih živijo že 
več kot 10 let. 

Letos smo na Območnem združenju RK v Laškem skupaj sestavili kar 681 paketov 
pozornosti. 
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Poleg njih pa smo v predprazničnem decembru na Območ-
nem združenju Rdečega križa Laško pripravili kar 548 paketov 
pozornosti, da so z njimi prostovoljci po Krajevnih organiza-
cijah Rdečega križa obiskali vse tiste občane in njihove člane, 
za katere so menili, da je prav, če jih obiščejo. Bolj kot skromni 
paket pozornosti, v katerem je bila marsikje tudi lepo izdelana 
voščilnica, ki so jih pripravili pri krožku Rdečega križa ali pa 
prostovoljci RK,  ima svoj globlji smisel in pomen sam obisk in 
kratek klepet z vsakim od obiskanih.  

Akcija »Laščani – Laščanom«

Že tretje leto so nas prijetno presenetili člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Laško skupaj z ostalimi gasilskimi društvi v 
okviru Gasilske zveze Laško, znotraj katerih so v času med 4. 
in 17. decembrom v sodelovanju s še nekaterimi društvi zbirali 
hrano z daljšim rokom uporabe in jo namenili Rdečemu križu, 
da jo razdelimo med upravičence. Zato smo že lani akcijo poi-
menovali »Laščani – Laščanom«. 

 Vso zbrano pomoč smo prevzeli od gasilcev, nato pa jo zlo-
žili po sorodnih artiklih, jo popisali in iz njih naredili 32 bogato 
sestavljenih paketov hrane. Ker je bilo v njih tudi veliko sladkih 
dobrot za otroke, smo pretežni del pomoči namenili družinam 
z otroci. 

Naj naštejemo nekaj količin zbrane hrane. Zbralo se je: 203 
litri mleka, 113 kg moke, 50 litrov olja, 143 kosov različnih te-
stenin,  23 kg soli, 67 kg sladkorja, 39 kg riža, 17 kosov polente, 
124 različnih konzerv in kar nekaj kosov marmelad, evrokre-
mov, bonbonov, različnih čokolad ter keksov. Vsak prejemnik 
pomoči je dobil posebej sestavljen paket in oddajnico z vsebino 
paketa. Vsem gasilcem, s pobudnikom akcije Bojanom Špiler-
jem na čelu in društvom, ki ste sodelovala v akciji, v imenu pre-
jemnikov iskrena hvala. 

Vabilo na letošnje krvodajalske akcije

Lani je kri iz laške in radeške občine skupno darovalo 1.088 
krvodajalcev, kar je sicer nekaj manj kot v letu 2016, a še vedno 
zadovoljivo.   

Plan za letošnje leto je že pripravljen in usklajen z izvajal-
ci. Tudi v letošnjem letu smo pri Rdečem križu za krvodajal-
ce pripravili deset možnosti za darovanje krvi na naših akcijah, 
prav tako pa imajo vsi, ki jim datumi akcij ne ustrezajo, možnost 
darovanja krvi tudi na transfuzijskih oddelkih. 

Prva krvodajalska akcija je že za nami in je bila v Radečah, v 
laški občini pa bosta prvi akciji v četrtek, 15. marca, na OŠ An-
tona Aškerca Rimske Toplice in v četrtek, 30. marca, v Pivovar-
ni Laško, obe od 7. do 10. ure. Slednji dve bosta namenjeni po-
trebam bolnih in poškodovanih v celjski bolnišnici. Naslednje 
krvodajalske akcije pa bodo še 12. julija v Šentrupertu, 23. av-
gusta v Rečici, 19. septembra znova v Radečah, 18. oktobra zno-
va v Rimskih Toplicah, v Thermani pa 6., 13. in 20. decembra. 

Vsi, ki ste zdravi, stari od 18 do 65 let in težki najmanj 50 kg, 
ste prisrčno vabljeni k sodelovanju in darovanju krvi. 

Vlado MarotGasilci in ostali so že tretjič zbrano pomoč v razdeljevanje izročili Rdečemu križu. 

ZAHVALA

5. julija 2011 je v hlev Mar-
tina Rižnarja udarila strela. Za 
hlev, ki je pogorel do tal, so se 
preko Rdečega križa zbirala 
sredstva za obnovo. 

Martin Rižnar se iskre-
no zahvaljujem za vso pomoč 
Rdečemu križu ter vsem osta-
lim, ki so pomagali pri obno-
vi – tako s finančnimi sredstvi 
kot z delom, Danijelu Hoch-
krautu pa za malice v času ob-
nove.

LETOVANJE V BAŠKI - OTOK KRK 2018

Občina Laško bo v sodelovanju s Celeio, d. o. o., organizirala letovanje za ot-
roke od 6 let do vključno 15 let iz občine Laško. Otroci lahko preživijo deset 
dni, polnih dogodivščin, v Celjskem domu v Baški na otoku Krku, ki je tik ob 
plaži ter ponuja veliko možnosti za rekreacijo (odbojka, nogomet, peskovnik, 
tobogani, plezala, gugalnice …).  Več o domu si lahko ogledate na njihovi sple-
tni strani www.celeia.si

Prijavnice so na voljo na vseh osnovnih šolah v občini Laško, v glavni pisar-
ni Občine Laško ter na internetni strani Občine Laško www.lasko.si (novice). 
Kontaktna oseba je Jasna Kermelj na tel. št. 03 733 87 20 ali na jasna.kermelj@
lasko.si.
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POSTAVLJANJE MEJ OTROKU

Otrok za zdrav razvoj pri vzgoji potrebuje jasno postavljene 
meje. Meje so karkoli, kar označuje omejitev in so bistvene za 
vse zdrave odnose. Meje, ki jih včasih poimenujemo pogoji, dru-
gič pravila, so pravzaprav tisto, kar uporabljamo, da v odnosih z 
drugimi poskrbimo zase in skušamo v življenju ohraniti nekaj 
reda. J. Juul navaja, da obstaja groba delitev na družbene in oseb-
ne meje. Družbene meje so splošno sprejete meje, ki obkrožajo 
človeka: to se dela oz. tega se ne dela v tej družbi, družini, šoli, 
klubu, itd. To so splošno sprejete norme kulture, ki ji pripadamo 
ali v kateri gostujemo. Osebne meje pa so meje posameznikov. 
Osebne meje staršev so odvisne od  njihove osebnosti, značaja, 
rodu, vrednostnega sistema, sprememb razpoloženja, itd. Naša 
sposobnost postavljanja meja je odvisna od naše sposobnosti 
skrbeti zase. Skrbeti zase pa se naučimo kot otroci. Sposobnost 
postavljati meje in skrbeti zase se začne s prepričanjem, da je naš 
»jaz« vreden, da zanj poskrbimo. Pravo postavljanje meja vedno 
upošteva lastne potrebe in temelji na pošteni in neposredni ko-
munikaciji. Meje so v vsakem odnosu pomembno orodje za nje-
govo izboljšanje. Meje otrok se v odnosu do staršev premikajo in 
starši igrajo igro »dohajanja« medtem ko morajo stalno pregle-
dovati, ponovno postavljati in uveljavljati svoje meje. 

Voditeljica Mednarodne mreže za otroke in družine (IN-
CAF) Kathryn Kvols našteva naslednje razloge, zakaj otroci nuj-
no potrebujejo meje za zdrav razvoj:
1. Otroci potrebujejo postavljanje meja zato, da se učijo prepo-

znavanja in spoštovanja meja drugih ljudi.
2. Meje dajejo občutek varnosti. Če otroci ne poznajo meja star-

šev, se počutijo izgubljene in zmedene. Zato včasih dobese-
dno divjajo naokrog in jih iščejo.

3. Otroci potrebujejo meje zato, da se učijo odkrivati svoje meje. 
Ob tem, ko jim dajemo zgled, jih učimo postavljanja lastnih 
meja.

4. Meje dajo otrokom čutiti, da skrbimo zanje, da nam ni vsee-
no. Otroci, ki rastejo brez meja, se pogosto počutijo zapušče-
ne.

5. Otroci potrebujejo meje, zato da se učijo soočanja s konflik-
ti. Kaj se zgodi, ko mi nekdo pove, da sem prestopil njegove 
meje? Kaj se zgodi, ko nekdo prestopi moje?

6. Otroci potrebujejo meje, da se ob njih zavedo samih sebe. Ob 
naših mejah razčiščujejo svoje lastne.

7. Meje jim pomagajo razpoznati, kaj je družbeno sprejemljivo 
in kaj ne.

8. Otroci se morajo naučiti, da ob prestopanju meja nastanejo 
posledice. Nekatere od njih so resne.

Pomembno je, da pri postavljanju meja otroku postavimo 
meje, v katere zares verjamemo. Pri pravilih, omejitvah, postav-
ljanju meja je pomembno, da so: 
– realna, torej pomembna (to pokažemo z verbalno in never-

balno komunikacijo: ton glasu, očesni kontakt), 
– nadzorovana (pohvalimo upoštevanje pravila in se ne odzo-

vemo samo takrat, kadar je pravilo prekršeno, saj s tem na-
mreč otroku sporočamo, da dobi našo pozornost samo tak-
rat, kadar se vede neustrezno), 

– razumljiva, jasna, in primerna starosti otroka.

Pomembno je, da otroku razložite, zakaj se nekaj sme in ne-
česa ne. Starejši kot je otrok, več pojasnil in argumentacij bo 
potreboval. Pri postavljanju meja sodelujte z otrokom. Če bo 
vključen v sam proces postavljanja pravil in določanja posledic, 
bo meje tudi lažje upošteval.

Zelo pomembni sta konsistentnost in odločnost. Če boste 
vztrajali pri posledicah, ki sledijo neželenemu vedenju, bo ot-
rok lažje razumel, da je treba dogovorjena pravila spoštovati. 
Ob tem je pomembno, da se dogovorjenih pravil držite tudi 
sami. Dejanje je več vredno kot beseda, zato bodite otroku do-
ber zgled.

SKUPINA ZA STARŠE V ŠOLSKEM 
LETU 2017/2018 – PREDSTAVITEV 
REZULTATOV ANKETNIH 
VPRAŠALNIKOV 

V letošnjem šolskem letu je bila Sku-
pina za starše organizirana v sodelovanju 
z Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško. 
Izvedena so bila tri predavanja priznanih 
strokovnjakov s področja vzgoje – Marka 
Juhanta, Zdenke Zalokar Divjak in Karla 
Gržana. Predavanja so se odvila v okto-
bru, novembru in decembru. 

Udeleženci predavanj so po zaključe-
nih predavanjih prejeli spletno anketo, ki 
so jo izpolnili in nam s tem zagotovili po-
membne povratne informacije. Prav tako 
so lahko udeleženci na svojo željo prejeli 
potrdilo o udeležbi na predavanju. Sku-

paj se je organiziranih predavanj udeleži-
lo več kot 150 slušateljev. 

Vprašalnik je vseboval šest vprašanj. 
Prvo vprašanje je preverjalo, ali je semi-
nar izpolnil pričakovanja slušateljev, dru-
go vprašanje pa, ali so slušatelji pridobi-
li želena znanja oz. veščine, ki so zanje 
uporabne. Tretje vprašanje je ocenjevalo 
predavatelja oz. predavateljico – vsebino 
seminarja, izvedbo seminarja in podaja-
nje odgovorov na vprašanja. Četrto vpra-
šnje je bilo odprtega tipa in je raziskovalo 
dodatne komentarje, predloge, pohva-
le oz. pripombe na seminar. Zadnja dva 
vprašanja pa sta bila demografskega tipa 
– spol in starost slušateljev. 

Iz analize anketnih vprašalnikov izha-
ja, da je večina udeležencev na seminarjih 
bilo ženskega spola (90 %). Prevladujoča 
starostna skupina udeleženih je bila med 

21 in 40 leti (60%) ter 41 in 60 let (40 %). 
Vsebinsko so vsa tri predavanja iz-

polnila pričakovanja slušateljev in omo-
gočila, da so pridobili želena znanja oz. 
veščine, ki bodo za njih uporabne. Oba 
predavatelja in predavateljica so bili (v 
več kot 75 % ) ocenjeni z odlično oz. zelo 
dobro (tako vsebina predavanja, izvedba 
predavanja in podajanje odgovorov na 
vprašanja). Med dodatnimi komentarji 
je bilo predvsem izpostavljeno, da bi se 
lahko takšna predavanja še organizira-
la, bila vsebinsko še bolj povezana (oz. 
se nadaljevala), izpostavljene pa bi lahko 
bile tudi druge aktualne teme. 

Na podlagi pridobljenih podatkov 
smo z izvedbo Skupine za starše zado-
voljni, saj izhaja, da ste slušatelji na pre-
davanjih pridobili pomembne vsebine 
zase in da vam takšna oblika organizacije 
odgovarja. Tudi v prihodnje bomo za vas 
pripravljali nove vsebine Skupine za star-
še, kjer se bomo skupaj krepili v najlep-
ši vlogi – vlogi pomembnega odraslega v 
življenju otroka. 

Klavdija Gorjup, 
strokovna delavka CSD Laško 
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S prvim dnem leta 2017 je svet ugledal program za osebe s 
težavami v duševnem zdravju, ki smo ga kasneje kratko poime-
novali »Kresnice«. Aktivnosti le-tega se odvijajo in še dodatno 
širijo v Centru starejših – Hiši generacij tudi v letu 2018. Pro-
gram osebam s težavami v duševnem zdravju omogoča inte-
gracijo v lokalno okolje, pridobivanje novih pozitivnih izkušenj, 
znanj in spretnosti. 

Program je v prvem letu delovanja dosegel in presegel pri-
čakovano število uporabnikov, ki aktivno soustvarjajo podo-
bo programa. Način dela in udejstvovanje znotraj programa je 
prilagojeno vsakemu posamezniku in sledi željam in potrebam 
vsakega posebej in vseh skupaj. 

Prav iz njihovih potreb smo tako poleti ustanovili skupino za 
samopomoč tudi v Radečah. S tem smo vključili uporabnike, ki 
se skupine v Laškem težko udeležijo. Štirje uporabniki so v  tem 
letu uspešno zaključili računalniški tečaj. V turobnih jesenskih 
in zimskih dneh smo uporabnikom na njihovo pobudo omogo-
čili tudi skupinsko družabništvo v vedno toplem in prijaznem 
ambientu Hiše generacij. Uporabnikom so na voljo različne na-
mizne igre, šah, karte in računalniki, predvsem pa varen prostor 
za ustvarjanje novih vezi in poznanstev 

Za izboljšanje samopodobe in učenje vedno novih socialnih 
veščin vsak ponedeljek uporabniki sodelujejo na vedno pozitiv-
no obarvanih skupinskih delavnicah, kjer se preizkušajo v va-
jah asertivnosti. Na četrtkovih skupinah za samopomoč »Krog 
RESNICE« nikoli ne manjka skodelica čaja, ob kateri uporab-

niki prosto razglabljajo o temah, ki so jim še posebej blizu. Po-
gosto teče pogovor o zelo vsakodnevnih temah kot so sanje in 
spanje, zdravila in zdravljenje, o vsakodnevnih pregrehah in 
strahovih. Za vodenje in usmerjenje uporabnika v smeri odkri-
vanja dobrih rešitev in k uresničevanju na začetku zastavljenih 
ciljev se izvajajo individualni pogovori s strokovno delavko, ki 
uporabnikom nudi tudi možnost obisk na domu. V pomoč se 
lahko vključijo tudi drugi družinski člani in svojci. S tem pro-
gram »Kresnice« omogoča celovito obravnavo. 

Tako uporabnikom kot tudi svojcem pa so na razpolago tudi 
vedno zanimive vsebine Hiše generacij. Pod njihovim okriljem 
se skoraj vsak dan odvija kakšna ustvarjalna delavnica, tečaj, 
zanimivo predavanje, športno udejstvovanje, prireditev ali 
razstava. 

Program sofinancirata Občina Laško in MDDSZ. Uporabni-
kom je zato omogočena brezplačna udeležba, ki mora izhajati 
iz želje po aktivnem sodelovanju in po pozitivnih spremembah 
v življenju. 

Za vključitev in dodatne informacije smo dosegljivi na tele-
fonu 03 734 31 00 na socialnoranljivi@gmail.com ali v pisarni 1 
na CSD Laško.

Strah, žalost, stiska, obup.
Vijejo se v nas kot sive meglice.

Znova in znova iščemo pot,
znotraj našega Kroga RESNICE.

Kot kresnica zažari resnica,
ko pomagati drug drugemu
je naša pravica. 

Iza Vivod, univ. dipl. soc. del

V 2018 OTROŠKI DODATEK TUDI V  
7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgo-
jo in izobraževanje otroka. 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma 
druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republi-
ki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge 
pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, 
določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejem-
kih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev 
družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od pov-
prečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko 
leto pred vložitvijo zahteve.

S prvim januarjem 2018 so se tudi na področju otroških do-
datkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Za-
kon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). 

Pri otroških dodatkih se z januarjem 2018 ponovno uveljav-
ljata sedmi   (nad 64 % do 82 % neto mesečnega dohodka na 
družinskega člana) in osmi dohodkovni razred (nad 82 % do 
99 % neto mesečnega dohodka na družinskega člana).

Vloge za otroški dodatek oddate na enotni vlogi za uvelja-
vljanje pravic iz javnih sredstev, na Centru za socialno delo 
Laško, v času uradnih ur, pošljete priporočeno po pošti ali ele-
ktronsko (prek portala e-uprava). 

Pravica začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po 
oddaji vloge. 

 Alenka Koprivc, strokovna sodelavka CSD Laško 

Tabela za izračun otroškega dodatka za omenjena razreda:

1. otrok 2. otrok 3. otrok 1. dijak 2. dijak 3. dijak

7. razred 22,83 30,44 38,10 28,83 36,44 49,65

8. razred 19,88 27,50 35,11 22,88 30,50 39,89

Otrok bo preizkušal meje, ki mu jih postavijo starši, kar je 
povsem normalen pojav. Odgovornost staršev pa je, da so pri 
tem odločni in vztrajajo pri dogovorjenih pravilih ter posledi-
cah, ki sledijo neupoštevanju postavljenih meja.

Priporočamo za branje:
Juul, J. (2008). To sem jaz! Kdo si pa ti?. Radovljica: Didakta.

Juul, J. (2013). Reci NE brez slabe vesti. Radovljica: Didakta.
Pantley, E. (2007). Z otrokom lahko sodelujete. Radovljica: Di-

dakta.
Sunderland, M. (2009). Znanost o vzgoji. Radovljica: Didakta.

Urška Gradišnik, univ.dipl.soc.del,
strokovna delavka CSD Laško
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HIŠA GENERACIJ LAŠKO V 
ŠTEVILKAH PRETEKLEGA LETA

Polni svežih idej in pozitivne energije 
po ustvarjanju in usvajanju novega, ne-
znanega, smo zakorakali v letu 2018. Da 
si bomo zastavili prave načrte in cilje v 
tem letu, pa je dobro, da naredimo krajši 
pregled preteklega leta; tokrat skozi šte-
vilke.

V letu 2017 je v Hiši generacij La-
ško predajalo svoje znanje, spretnosti in 
svoj čas 36 prostovoljcev (5 moških in 
31 žensk), starih med 30 in 84 let. Sku-
paj so opravili 3527 ur prostovoljskega 
dela (od tega 2809 ur vsebinskega in 718 
ur drugega dela). Če upoštevamo Pravil-
nik o področjih prostovoljskega dela in 
vpisnika v 21. členu, ki določa ocenjene 
vrednosti prostovoljskega dela, in sicer 
za organizacijsko delo 13€, za vsebinsko 
delo 10€ in za opravljeno drugo prosto-
voljsko delo 6€, lahko ocenimo vrednost 
prispevka prostovoljnega dela k družbeni 
blaginji in slovenskem BDP-ju, opravlje-
nega v Hiši generacij Laško, na 32.398€.

Za obiskovalce vseh starosti, od bli-
zu in daleč, smo pripravili 459 delavnic, 
11 predavanj, 7 kulturnih prireditev in 8 
razstav. Gostili smo 38, pripravili pa 18 
posebnih dogodkov ter izvedli 3 tečaje 

(računalniški, tečaj kitare in tečaj peke 
krofov). Tako smo v preteklem letu zabe-
ležili 6809 obiskov.

Veseli smo, da smo v skrbi za mlade, 
med šolskimi počitnicami, z našimi prip-
ravljenimi vsebinami, pritegnili v zim-
skih, poletnih ter jesenskih počitnicah 
ljudi vseh generacij. Tako smo pripravili 
24 srečanj in pri njih zabeležili 487 obi-
skov, tako da je v povprečju na posame-
znem srečanju sodelovalo 20 oseb, ki so 
jih vodile naše srčne prostovoljke.

V sodelovanju in povezovanju je moč 
za danes in jutri. HVALA vsem, ki nas 
obiščete, hvala vsem, ki razmišljate, da bi 
nas obiskali, pa še niste našli časa, pogu-
ma, volje … Verjamemo, da se v prihod-
nje zagotovo vidimo. HVALA vsem dru-
štvom, organizacijam, javnim zavodom 

in izobraževalnim ustanovam v občini 
Laško, s katerimi dobro sodelujemo pri 
pripravi programa. HVALA vsem našim 
prostovoljcem za številne brezplačne ure, 
ki jih namenite sočloveku v zadovoljstvo 
vas in naših obiskovalcev. Vabljeni tudi 
drugi, da se nam pridružite kot prosto-
voljci. Vsako znanje, vsaka veščina, vsa-
ko čuteče srce do sočloveka je dobrodo-
šlo.

Pred skoraj 13 leti je bila neznanka, 
grajena na želji po novem, edinstvenem, 
dobrem, danes je Hiša generacij Laško 
dobra znanka vseh, ki se zavedajo nepre-
cenljivosti časa, medsebojnega povezo-
vanja, druženja in medgeneracijskega so-
delovanja.

Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti 
v Hiši generacij Laško
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15 LET MEDGENERACIJSKEGA 
DRUŠTVA ZA KAKOVOSTNO 
STAROST LAŠKO

Pravijo, da kadar delaš, si kot piščal, v kateri se šepet ur spre-
minja v glasbo.

In da če delaš z ljubeznijo, je tako, kot da bi tkal tkanino z nit-
mi svojega srca, kakor da boš z njo oblekel svoje najdražje.

Že 15 let se Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost 
Laško trudi s svojim delom tkati dobro tkanino, ki ni namenje-
na v prvi vrsti našim najdražjim, ampak sočloveku, v katerem 
prepoznamo stisko, vzgib, željo po človeški bližini.

Naši začetki segajo v leto 2002, ko Irenca Kovčan predstavi 
idejo o vzpostavitvi mreže medgeneracijskih programov za ka-
kovostno starost v občini Laško tedanji vodji oddelka za druž-
bene dejavnosti Pavli Lapornik. Le-ta je koncept predstavila ob-
činskemu svetu in županu, tako da je jeseni istega leta dr. Jože 
Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane pričel uspo-
sabljati prve prostovoljce za osebno družabništvo s starim člo-
vekom. Pri tem smo se povezali z Društvom upokojencev Laško 
in Karolino Pal, ki je vzpodbudila svoje člane, da so se udele-
žili izobraževanja. Ker Hiše generacij takrat še ni bilo, nam je 
Knjižnica Laško ponudila svoje prostore, kjer smo do konca leta 
2003 usposobili 48 prostovoljcev.

13. decembra 2002 je bilo ustanovljeno naše društvo in za 
prvo predsednico je bila izvoljena Pavla Lapornik, saj je imela 
največ zaslug za to, da se je mreža medgeneracijskih programov 
začela graditi, in sicer s pomočjo sredstev občine Laško.

Društvo se je pod ženskim vodstvom dobro razvijalo: med 
leti 2004 in 2007 je bila njegova predsednica Zlata Strel, med leti 
2007 in 2015 Irenca Kovčan, pred 3 leti pa sem vodenje društva 
prevzela jaz.

Naše društvo je v letu 2006 prejelo status humanitarne or-
ganizacije, leta 2008 je postalo član Slovenske filantropije in 
Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, leta 
2016 se vpiše v Register prostovoljskih organizacij Slovenije na 
AJPES-u, hkrati pa pristopi k mreži nevladnih organizacij Sa-
vinjske regije.

Vse to in še več je naše društvo, a v prvi vrsti smo društvo 
ljudje, ki se kot aktivni člani tedensko srečujemo s starejšimi 
v njihovem domačem okolju v tako imenovanih družabniških 
parih. 6 aktivnih članov vodi 5 medgeneracijskih skupin za ka-
kovostno starost, ki so si nadele ime: Marjetice, Rožice, Klepet v 
dobri družbi, Prijatelji in Zvončki. V društvu imamo tudi mod-
re člane, to so naši starejši, ki jih obiskujemo ali le-ti obiskujejo 
naše skupine. V preteklem letu jih je bilo 97. Naše društvo pa 
podpirajo tudi tako imenovani podporni člani, tako da skupaj 
tvorimo Laško mrežo 137 članov, katere namen je tudi, da drug 
drugemu krajšamo čas in dajemo vrednost našemu življenju.

Društvo za svoje prostovoljce skupaj s Hišo generacij Laško 
letno organizira dvodnevni strokovni seminar, enodnevno stro-
kovno ekskurzijo in piknik, z namenom, da se kot člani med 
seboj še bolj povežemo. Posamezne zgodbe, doživetja, dosežke 

redno objavljamo v društvenem glasilu Jesensko cvetje, ki izhaja 
že 10. leto.

S ponosom lahko povemo, da smo prostovoljci. S svojim pos-
lanstvom si, poleg vrednot, razvijamo tudi druge osebnostne 
potenciale, sposobnosti, spretnosti in socialne veščine. Delo 
nam nudi ogromno možnosti za razvijanje pozitivne samopo-
dobe, realnejšega in bolj optimističnega gledanja na svet in ljudi 
okrog sebe. S srečevanjem z drugimi ljudmi spoznavamo po-
men nesebične ljubezni, požrtvovalnosti, sprejemanja, drugač-
nosti, razumevanja. Obujamo in živimo vrednote, ki si jih želi 
večina ljudi, a malokdaj zanje tudi kaj naredi.

Pravijo, da če te tvoje sanje vsaj malo ne prestrašijo, niso do-
volj velike, zato vsem, ki delujemo v Medgeneracijskem društvu 
za kakovostno starost Laško želim obilo poguma za hojo za sa-
njami, vsem skupaj pa ošiljene misli, s katerimi stopajmo v nov 
dan, v njem se ozrimo okrog sebe, ponudimo dlan človeku in 
vedimo, da se za zunanjo ostrino vedno skriva mehka, rahločut-
na notranjost, katere središče je naše srce.

Petra Šuster, predsednica društva
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V DOMU STAREJŠIH 
LAŠKO ŽIVLJENJU 
DODAJAMO VESELJE

V Domu starejših Laško smo staro leto 
zaključili s praznovanji, prav tako pa smo 
s praznovanji vstopili v novo.

V decembru preteklega leta je bilo pri 
nas še več dogajanja kot ponavadi. Poleg 

obiska dobrih mož, ki so nas obdarili z 
drobnimi pozornostmi, nas je s koncer-
tom razveselila Monika Stefanciosa, ki 
nas je z zvokom citer popeljala v čudoviti 
svet glasbe.

Veselje so v našo hišo med drugim pri-
nesli tudi člani godbe na pihala Gambri-
nus pod vodstvom Ivana Medveda in čla-
nice mažoretne skupine Vrh nad Laškim, 
ki jih vodi Majda Marguč.

Kot se  za konec leta spodobi, smo 
imeli  tudi pravo zabavo z ansamblom 
Euro kvintet, kjer se je pelo in plesalo. 
Muzikantje pa so poskrbeli tudi za dobro 
mero humorja. Z obiskom so nas razve-
selili tudi člani Bobnarske skupine Laško.

Stanovalce sta z obiskom počastila žu-
pana občin Laško in Radeče, ki so se jima 
pridružili predstavniki krajevnih skup-
nosti, društev upokojencev in Rdečega 
križa. Z obiskom in pozornostjo so sta-

novalcem pokazali, da spoštujejo njihovo 
minulo delo.

V januarju so nas z obiskom razveselili 
Koledniki, za dobro razpoloženje so pos-
krbeli tudi člani Upokojenskega pevske-
ga zbora Griže.

Konec meseca pa smo obeležili s pra-
znovanjem rojstnih dni stanovalcev, ki 
svoj osebni praznik slavijo v januarju.

Janja Kamenšek Podkoritnik

DOBRODELNA PRIREDITEV 

Spoštovani starši in skrbniki otrok s posebnimi potrebami, 
spoštovani donatorji in vsi tisti, ki ste kakorkoli pomagali pri 20. 
prireditvi »Laško združuje dobre želje« 17. 12. v KC Laško …

Velika zahvala organizacijskemu odboru v sestavi Jasna 
Krmelj (Občina Laško), Tina Belej (STIK Laško), Vlado Ma-
rot (RKS – območno združenje Laško), Ivan Medved (Zve-
za Možnar), Franc Rajh ter Greta Škoberne Labohar (društvo 
Sožitje občine Laško).

Dobri mož je obdaril 45 članov Društva Sožitje in 11 učencev 
OŠ Primoža Trubarja Laško – NIS. Iskrena hvala vsem dona-

torjem, saj brez njih ne bi bilo tako lepe in bogate prireditve oz. 
obdaritve. Prireditev sta vodili Jožica Škorja in njena hči Živa. 
Predstavljen je bil zelo bogat program, v katerem so nastopali: 
ansambel Slovenski zvoki, Vaška godba KD Vrh nad Laškim, 
mažoretna skupina Majde Marguč, Sara Hrastnik, Tjaša in 
Nejc Ulčnik, plesni krožek Sožitje, učenci OŠ Primoža Trubarja 
Laško – NIS, Aleš Rajh, član Društva Sožitje, in prijetne živalice 
Vrtca Laško. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju. 

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Franc Rajh, predsednik Društva Sožitje

OBISK PRI GOSPODU BORUTU PAHORJU

Najprej smo šli na Ostrožno, potem pa z avtobusom do 
Ljubljane. V nadaljevanju so nas odpeljali do palače, kjer 
nas je sprejel sam predsednik države Borut Pahor. Lepo nas 
je nagovoril in pozdravil ter nas popeljal po palači, ki smo 
si jo lahko ogledali. Počastil nas je s sokom. To je bil zame 
lep dan.

Katja Gobec, varovanka Centra za varstvo in  
delo Golovec ter članica društva Sožitje Laško
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LAŠKO
Silvestrovanje

»Lepe stvari je treba povedati tisočkrat, da se bodo tisočkrat 
ponovile.«

»Zagotovo ponovimo tudi drugo leto,« smo rekli laški upo-
kojenci. Poleg veliko aktivnosti preko celega leta je naše silve-
strovanje v gostoljubnem Zdravilišču Laško - dvorani Biderma-
jer postalo že običajno.

Nasmejali smo se ob pripovedovanju šal in uživali v plesu in 
petju ob živi glasbi. Druženje so popestrile družabne igre, ob 
katerih smo se razgibali, preizkusili svoje spretnosti in se pred-
vsem zabavali. Naše pridne članice so poskrbele za odlično pe-
civo, ki je nepogrešljivo v prazničnem času. 

Zaključili smo z veliko torto, si zaželeli vse dobro in veliko 
zdravja ter se zadovoljni razšli.

Jože Blagotinšek 
Foto Vili Hladin

Naše aktivnosti

Leto 2017 je za Društvo upoko-
jencev Laško  minilo uspešno, saj 
smo izpeljali skoraj vse načrtova-
ne aktivnosti. Zato se za sodelo-
vanje iskreno zahvaljujemo vsem 
članom društva, KS,RK, Obči-
ni  ter donatorjem. Posebno smo 
ponosni na našega člana Toneta 
Šterbana, ki je prejemnik svečane 
listine Planinske zveze Sloveni-
je. Prejel jo je za izjemno obsež-
no in predano delo v PZS in več 

kot 50-letno vodenje planincev 
po gorah. Tone, hvala za izjemno 
požrtvovalno delo tudi v našem 
društvu.

Zavedamo se, da sta zdrav na-
čin življenja in dobro psihofizič-
no stanje še kako potrebno v naših 
»poznih« letih, zato dajemo temu 
področju največji poudarek. Ude-
ležba na naših pohodih, izletih, 
petju v zboru, druženju pri špor-
tnih aktivnostih je zadovoljiva, že-
limo si še številnejše. Športna sek-
cija je zelo aktivna na občinskih in 
pokrajinskih tekmovanjih v bali-

nanju, streljanju, pikadu in kegljanju na 
vrvici. Na kulturnem področju naš zbor 
sodeluje na revijah v Laškem in Celju, 
prireja koncerte v Zdravilišču in Domu 
starejših ter zapoje ob različnih priložno-
stih. Najbolj so obiskani pohodi, ki jih že 
vrsto let organizira in vodi Tone Šterban. 
Sodelovali smo tudi na fotografskem na-
tečaju ZDUS na temo Prijateljstvo, kjer 
so bile fotografije našega člana Slavka 
Pristovnika nagrajene in razstavljene ob 
priliki Festivala za tretje življenjsko ob-
dobje  (F3ŽO) v Ljubljani. 

Pa vendar si želimo še več storiti za 
naše člane. Zato vabimo mlajše upoko-
jence, prostovoljce po srcu, da se nam 
pridružite. Radi bi izvajali več dejavno-
sti na socialno humanitarnem področju. 
Skupaj bomo močnejši, lažje bomo delali 
in širili zavest, da upokojenci nismo kar 
za »odpis« in smo še vedno nepogrešljiv  
člen naše družbe.

Krepko smo že zakorakali v leto 2018. 
Vsem želimo varen korak v pravo smer, 
zdrav in spoštljiv odnos do sebe in oko-
lja. Naredimo si leto po svojih sposob-
nostih in željah in imejmo se radi.

Športna sekcija DU
Irena Flis, DU Laško

NAPOVED AKTIVNOSTI V LETU 2018

POHODI – vsak drugi petek v mesecu 

Januar: GOVCE
Februar: ŠMOHOR
Marec: ŽUSEM - STOLP LJUBEZNI
April: KUREŠČEK - TURJAK
Maj: UČKA - ISTRA
Junij: GOLNIK - GOZD - KRIŽE 
Julij: SORIŠKA PLANINA
Avgust: KLOPNI VRH (POHORJE)
September: MOJSTRANA - VRATA
Oktober: HALOŠKA PLANINSKA POT
November: TRŠKA POT LAŠKO
December: NEZNANO

Vsak zadnji petek v mesecu:  
Pohodi in spoznavanje okolice Laškega

IZLETI: 

Svete VIŠARJE- MANGARTSKA JEZERA

PIKNIK – SREČANJE ČLANOV DU  
LAŠKE OBČINE

MARTINOVANJE

LETOVANJE:

IZOLA Hotel DELFIN od 5.7. do 12.7.2018

TELOVADBA:
– vsak ponedeljek na Marija 

Gradcu
– vsak torek OŠ Laško
– vsak četrtek Hiša generacij

ŠPORT:
– nordijska hoja – vsaka sreda
– pikado, balinanje, kegljanje na 

vrvici vsak četrtek ob 17.uri, 
poleti ob 18. uri

KULTURA
– vsak petek ob 18. uri se lah-

ko pridružite pevskemu zboru 
DU LAŠKO

– svojo kreativnost in ustvar-
jalnost pa lahko izrazite v 
brezplačnih ustvarjalnih delav-
nicah v Hiši generacij
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Ana, povej mi, kako teče čas?

V vrtcu hitro teče čas,
ko igramo se vsi na glas.
Takrat naš vrtec oživi,
še medvedek v kotu se smeji.
Ah, če stene bi govorile in nekdo zapisal 
vse vragolije,
vse izkušnje in želje otrok …
Vse, za kar nam čas spolzi iz rok!
Bi se svet mogoče vrtel drugače,
bi se ura umirila in mula v kotu skrila?

Bi mamica v službo zamudila in očka pri-
šel dve uri prej,
da bi naredili nekaj drugače, 
in ne le kupili nove igrače!
Takrat bi otroci postali otroci
in bi znali reči hvala, ne pa tako kot danes,
ko se hvala včasih pod mizo vala.
Mi v vrtcu rečemo le STOP!
In počasi naprej počasnimo, 
se trudimo, da ne drvimo,
skozi igro se  največ naučimo!

Otroci skupine Račke  
z vzgojiteljicami Ano, Tanjo in Petro

Veseli december

Mesec, ki se ga v vrtcu najbolj veselimo, je december in tako 
je bilo tudi letos. Skupaj z otroki smo krasili vrtec, veliko smo 
rezali, lepili in risali. Želeli smo si, da bi bil naš vrtec lep in ure-
jen, ko nas bo obiskal dedek Mraz. Ampak do prihoda dedka 
Mraza je bilo še daleč, veliko različnih dejavnosti in prireditev 
nas je še čakalo. V skupnem prostoru našega vrtca smo se zbrale 
vse skupine starejših otrok in si pripravile Miklavžev zajtrk. Ot-
roci so bili zelo veseli druženja z otroki. Skupaj smo brali knjige 
s praznično vsebino, prepevali in plesali. Seveda v našem vrtcu 
ni manjkala novoletna jelka, za katero smo sami izdelali okra-
ske. Vsaka skupina jih je nekaj prispevala in smrečica je bila 
kmalu okrašena. Ampak pred našim vrtcem raste tudi čisto pra-
va smreka in odločili smo se, da jo bomo okrasili. Zanjo pa nis-

mo izdelovali okraskov, ampak so jih otroci prinesli od doma. 
Spet smo vsi skupaj odšli na igrišče in do koder so segle otroške 
ročice, do tam so viseli obeski. Vsak otrok je svojega sam obe-
sil na vejo. Tako je počasi naš vrtec dobival praznično podobo. 
Obiskale so nas knjižničarke in otrokom predstavile pravljico, 
skupaj z njima smo tudi prepevali in se posladkali s piškotki, ki 
so nam jih prinesle. Čakalo pa nas je še eno doživetje. V mes-
to smo se odpravili, in sicer do Otročjega centra. Pot do mesta 
je za naše otroke iz vrtca Debro kar pravi podvig. Vodila nas 
je mimo Doma starejših, do Zdravilišča Laško nato pa čez cel 
park, do mostu čez Savinjo in nato čez mestno jedro, do Otro-
čjega centra. Tam so se otroci udobno namestili na stole in si 
ogledali risani film s praznično vsebino. Otroci so si ga z vese-
ljem ogledali in že nas je čakala vrnitev nazaj v vrtec. Obiskala 
nas je tudi skupina vzgojiteljic, ki nam je zaigrala lutkovno igri-
co z naslovom Kje tisto mehko, toplo, prijazno. In že se je počasi 
bližal dan, ko nas je obiskal dedek Mraz. Otroci so ga zdaj že res 
komaj čakali. Zopet smo se vsi skupaj zbrali v skupnem prosto-
ru, mu zapeli pesmice, ki smo se jih v tem času naučili, on pa je 
vsakega otroka posebej poklical k sebi in mu izročil darilo. Tak 
pristen stik otrokom res veliko pomeni. Lahko so se stisnili k 
njemu, se z njim pogovarjali ali pa mu zapeli pesmico. Mesec 
december je tako hitro minil, ob začetku novega leta pa smo si 
vsi skupaj zaželeli, da bi bili zdravi, veseli in razigrani in da bi se 
iz našega vrtca slišal smeh še daleč naokrog. 

Lidija Škrobar, enota Debro

Izbirate lahko med naslednjima 
programoma:
· dnevni program (6–9 ur)
· poldnevni program (4–6 ur,  
        od 7.00 do 13.00)

V enoti Laško organiziramo tudi 
popoldansko varstvo od 12.00 do 20.00.

Prijave sprejemamo na vseh enotah Vrtca Laško do  
15. 3. 2018
· Enota Laško – Cesta na Svetino 2a, tel.: 03-734-30-10
· Enota Šentrupert – Šentrupert 89, tel.: 03-573-82-86
· Enota Vrh nad Laškim – Vrh nad Laškim 20,  

tel.: 051 226 494
· Družinsko varstvo Gradišnik – Tevče 31a,  

tel.: 03-734-30-10
· Enota Debro – Poženelova ul. 24, tel.: 03-734-30-70

· Enota Rečica – Zgornja Rečica 26, tel.: 051 410 882
· Enota Rimske Toplice – Cankarjeva ul. 14,  

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

Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, 
ki ga dobite v vseh enotah Vrtca Laško in na spletni strani 
Vrtca Laško: www.vrtec-lasko.si.

O vpisu oz. sprejemu otrok v vrtec boste starši obveščeni na 
prvih roditeljskih sestankih v mesecu aprilu.

Prosim, da upoštevate rok prijave, ker bomo naknadne vpise 
upoštevali le v primeru nezasedenosti oddelkov.

Lepo pozdravljeni!

Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško

Vrtec Laško vabi k vpisu v vrtec za šolsko leto 2018/2019  
(od 1. 9. 2018 dalje) vse otroke od 11. meseca starosti.
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Otroci za otroke

V petek, 15. 12., so nas obiskali otro-
ci iz Vrtca Laško. Zanje smo pripravili 
dramsko igro Dobri mož piše pismo ot-
rokom. V zgodbi so učenci prilagojenega 
programa kot snežinke (Iva, Neža, Maja, 
Tjaša), oblaki (Luka, Erion, Nikolaj) in 
veter (Klemen) Dobremu možu pomaga-
li napisati pismo vsem otrokom tega sve-
ta. Otroci so spoznali, da je lepo, če znaš 
druge razveseliti, četudi le z drobno po-
zornostjo, kot je pismo. Z omenjeno igro 

smo se v nedeljo, 17. 12., predstavili tudi 
na 20. dobrodelni prireditvi »Laško zdru-
žuje dobre želje«, ki jo organizira društvo 
Sožitje v Kulturnem centru Laško. Pri na-
stopu nam je pomagal  Dobri mož – nek-
danji učenec Mark Ulaga, za kar se mu 

najlepše zahvaljujemo. Zahvala gre prav 
tako staršem učencev, ki so nas pri tem 
podprli, društvu Sožitje in ostalim, ki so 
za nastopajoče pripravili lepa darila, ter 
Maji Štih za čudovite fotografije.

Marija Čibej in Valentina Gartner

Učenci PŠ Debro zbirali hrano za zapuščene živali

Društvo proti mučenju živali Celje se zahvaljuje Podružnični 
šoli Debro, na kateri so otroci zbirali hrano za zapuščene živali, 
z namenom, da jim polepšajo praznične dni. Tako sva učence 
od 1. do 3. razreda za zahvalo obiskala aktivista društva Jasmina 
Galinec in Robert Kreber z našim rešenim zajčkom. Otroci so 
bili zelo navdušeni, saj smo povedali, kako in na kakšen način 
se da pomagati zapuščenim živalim. Obljubili smo, da pridemo 
na obisk še kdaj, saj smo se imeli odlično.

Jasmina Galinec

40 let Vrtca Rimske Toplice

Vrtec v Rimskih Toplicah deluje že 40 
let. V teh letih si je kljuko vrat vrtca po-
dalo veliko rok, tako otroških kot odra-
slih. Zamenjalo se je kar nekaj zaposle-
nih. A vsak od njih je  pustili svoj pečat, 
tako otroci, starši, kakor tudi zaposleni. 
Nenazadnje, delovanje vrtca so zazna-
movale značilnosti kraja in upam si trdi-
ti, da je tudi vrtec s svojim delovanjem 
zaznamoval kraj. 

Otvoritev vrtca je bila 28. 12. 1977, ko 
so se na mrzel zimski dan pred vrtcem 
zbrali zaposleni Vrtca Laško, starši, ot-
roci in krajani. Ob kulturnem programu 
so svečano odprli vrata vrtca. In danes, 
40 let pozneje, smo ta dan zaznamovali s 

prireditvijo ob tem lepem jubileju. Vzgo-
jiteljice Vrtca Rimske Toplice so pripra-

vile tudi razstavo 40 let delovanja Vrtca 
Rimske Toplice, izdali smo zbornik, ki naj 
bo darilo vsem tistim, ki so v zadnjih 40 
letih pisali zgodbo vrtca v Rimskih To-
plicah in tudi vsem nam, ki z zanosom 
nadaljujemo njihovo delo. Pa naj bo dos-
ti besed in naj raje slike povedo, kako 
»luštno« smo se imeli.

Mojca Velikonja,  
vrtec Rimske Toplice



54

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE / MLADI

Dišalo je po praznikih in dobroti

Prvi decembrski ponedeljek na PŠ 
Zidani Most že tradicionalno pripada 
prazničnemu bazarju. Učenci in uči-
telji ves november pridno ustvarja-
mo, rišemo, režemo, lepimo, skratka 
marljivo delamo, da pripravimo po-
nudbo pisanih izdelkov za praznične 

stojnice. Pa ne samo to! Mesec prej vadimo tudi za prireditev, ki 
jo na ta dan izpeljemo. Tako je bilo seveda tudi tokrat. Učenci so 
peli, igrali, plesali in pripovedovali ter po vsaki točki poželi  gla-
sen aplavz, ki je za nagrado pobožal njihova in naša ušesa in pri 
srcu ustvaril tisti topel, sladek občutek zadovoljstva in sreče. Po 
prireditvi smo starše in vse obiskovalce povabili v zgornjo avlo 
naše šole, kjer smo pripravili stojnice z našimi izdelki ter pri 
mizi s čajem in piškoti (spekli smo jih pri pouku) poskrbeli, da 
je bilo toplo tudi v želodčkih. Presrečni smo bili, ko smo, zahva-
ljujoč prostovoljnim prispevkom, lahko tudi letos prišepnili na 
uho dedku Mrazu, kaj bi potrebovali naši učenci. In res - med-
tem ko smo zadnji dan pouka v koledarskem letu na centralni 
šoli gledali čudovito glasbeno predstavo, se je nekdo potikal po 
naših hodnikih ... Ob povratku nazaj na podružnico se nam je 
kar smejalo - pod prazničnim drevesom sta nas čakali dve novi 

kolesi, rolerji in nogometna žoga! Kakšno veselje bo sedaj viju-
gati po poligonu, se pripravljati na kolesarski izpit ali pa eno-
stavno osvajati prve spretnostne metre s kolesom in rolerji ter 
zadevati gole s tako krasno žogo! Hip hip hura za dedka Mra-
za ter iskrena hvala vsem, ki ste mu s prostovoljnimi prispevki 
omogočili obdaritev naših učencev. 

Jasna Koritnik

Predstavljamo 
vam dogodke, ki 
smo jih organi-
zirali v preteklih 
dveh mesecih. V 
decembru smo 
organizirali tra-

dicionalno brucovanje, kjer so se nam 
prvič predstavili letošnji bruci, novo leto 
pa smo pričakali v češkem Brnu. Prvi do-
godek leta 2018 je bilo potopisno preda-
vanje naših aktivistk, ki so preteklo leto 
okusile, kaj vse jim ponuja tujina. Ob so-
botah pa smo se najbolj zagreti razgiba-
vali na naši brezplačni rekreaciji, ki pote-
ka vsako soboto ob 17.00, v OŠ Primoža 
Trubarja Laško.

Brucovanje

Leto 1957 je Laški akademski klub 
zaznamovalo prvo javno brucovanje v 
Laškem. 60-letno tradicijo ohranjamo še 
danes in tako smo v soboto, 16. 12. 2017, 
medse sprejeli bruce letnik 1998. Bruce 

čaka še ena preizkušnja, in sicer 17. mar-
ca 2018, ko se bo odvijal že 60. Akadem-
ski ples, kjer se bodo še enkrat predstavili 
akademikom in starim bajtam.

Novoletni izlet v Brno

Najdaljšo noč v letu smo LAK-ov-
ci dočakali v drugem največjem češkem 
mestu, v Brnu. Zgodaj zjutraj smo se z 
avtobusom odpravili iz Laškega in se na-
potili proti Češki. V Brno smo prispeli 
dopoldne in si ogledali mesto. Videli smo 
ukrivljeno pročelje mestne hiše, slišali le-
gende o mestnem zmaju, se čudili veliča-
stni katedrali sv. Petra in Pavla ter poiz-
kušali odlično kuhano vino, po katerem 
dišijo ulice in trgi.

V naslednjih dneh smo si ogledali še 
kraško jamo Punkve, eno izmed naj-
starejših pivovarn na Češkem, si privo-
ščili pivsko kosilo ter degustirali češko 
»žlahtno kapljico«. Drugega januarja 
smo se polni novih doživetij in spominov 
vrnili domov.

Kaj vse nam omogoča tujina - 
Kitajska, Španija, Hrvaška

V petek, 12. januarja, so nam v Knji-
žnici Laško tri naše aktivistke predsta-
vile svoja popotovanja po tujini in nam 
zaupale svoje izkušnje. Tjaša in Laura sta 
bili lansko leto na Erasmus + izmenjavi 
- Tjaša na praksi v Španiji, Laura pa na 
študijski izmenjavi na Hrvaškem. Špela 

je poletje preživela na Kitajskem, kjer se 
je udeležila poletne šole. Dogodivščin je 
bilo ogromno, ob njihovem predavanju 
pa je nemalo koga zamikalo, da bi tudi 
sam spoznal kakšno tujo deželo.

Fotografski natečaj kLAK

Laški akademski klub že štirinajstič 
razpisuje tradicionalni fotografski nate-
čaj kLAK. Tema letošnjega natečaja so 
Prelomnice. Rok za oddajo fotografij je v 
nedeljo, 11. marca 2018, do 23.59. Komi-
sija bo objavila rezultate razpisa in pode-
lila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v 
petek, 6. aprila 2018, ob 20. uri, v prosto-
rih Muzeja Laško, za javnost pa bo raz-
stava odprta do konca meseca aprila.

Napoved dogodkov:

17. 2. Večer družabnih iger
24. 2. Smučanje
17. 3. 60. Akademski ples
24. 3. Izlet v Planico
6. 4. Kulturni vikend – fotografska  
        razstava natečaja kLAK
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STRELSKI ŠPORT PREDSTAVILI 
UČENCEM 

V okviru programa »Čista 10-ka«, 
smo pri Strelskem društvu »Celjska četa« 
Mala Breza v sodelovanju z OŠ Primo-
ža Trubarja Laško - podružnično šolo 
Šentrupert učencem v našem strelskem 
domu pripravili predstavitev strelskega 
športa. Predstavitev je potekala v dveh 
skupinah, v vsaki je bilo po dvajset učen-
cev. 

Najprej  smo jim predstavili delova-
nje našega društva v Mali Brezi in vse 
aktivnosti, ki se pri nas odvijajo tekom 
koledarskega leta. Strelski šport pa smo 
predstavili v treh korakih. Najprej smo 
jim teoretično, s pomočjo projektor-
ja, predstavili strelstvo na splošno, kar 
je zajemalo varnost na strelišču, streli-
šče, strelsko opremo, discipline in kdo 
vse so uspešni slovenski strelci. Sledila je 
predstavitev orožja, serijske in standard 
zračne puške ter zračne pištole. Seznani-
li smo jih, da je glede na različna orožja 
razlika med tarčami, opremo in stavom.  
Nazadnje smo jim vse skupaj predstavi-
li še praktično, s pomočjo našega mlaj-
šega in starejšega strelca, ki sta demon-
strirala in podrobno obrazložila celotno 
pripravo in tehniko, od prihoda na strel-
sko mesto do izvedbe strela in zapustitve 
strelišča po končanem streljanju.

Po zaključeni demonstraciji smo učen-
cem, ki so izrazili voljo, omogočili, da 
tudi sami oddajo nekaj strelov, pri čemer 
smo posebno pozornost namenili var-
nosti na strelišču. 

Naše druženje je trajalo kar štiri šol-
ske ure. Vsi prisotni ali večina njih je 
bila nad predstavitvijo navdušena, saj 
posameznim udeležencem strelski šport 
in dejavnost našega društva doslej še ni 

bila poznana. Upamo, da smo katerega 
od njih toliko navdušili, da se nam bo 
kmalu ali nekoliko kasneje pridružil. Po-
družnična šola Šentrupert je predstavitev 
objavila tudi na svoji strani družabnega 
omrežja, mi pa smo se jim zahvalili za 
udeležbo in obisk ter jih povabili k na-
daljnjemu sodelovanju. 

Matic Marot

V MALI BREZI AKTIVNI NA VEČ 
PODROČJIH

Dejavnosti v Strelskem društvu »Celj-
ska četa« Mala Breza se več ali manj odvi-
jajo po ustaljenem koledarju in planu dela. 

V pozni jeseni smo najprej organizi-
rali družinsko prvenstvo v streljanju z 
zračno pištolo. V enotni kategoriji se je 
tekmovanja udeležilo štirinajst tekmo-
valk in tekmovalcev. Naziv prvaka dru-
žinskega prvenstva si je letos z uspešnim 
streljanjem in 174 krogi prislužil Cvetko 
Privšek, drugi z 169 krogi sem bil Matic 
Marot,  z le enim krogom manj pa mi je 
sledil tretjeuvrščeni, Ivan Benkič.

Nekaj dni pred koncem leta smo iz-
vedli še družinsko zlato puščico, kjer je 
nastopilo štiriindvajset tekmovalk in tek-
movalcev. Pokal prvaka zlate puščice je 
sedaj že trikrat zaporedoma osvojil Luka 
Privšek z 181 krogi, na drugem mestu 
mu vsakokrat tesno sledi naša najuspe-
šnejša članica Marija Hrastnik z 179 kro-
gi, tretje mesto pa je tudi v tej kategoriji 
osvojil Ivan Benkič z 178 krogi.

Po razglasitvi rezultatov smo za člane 
in članice pripravili še prijetno druženje 
in na njem preleteli vse dobre dogodke 
iztekajočega se leta.

Poleg naših, družinskih tekem smo bili 
v tem času organizatorji 2. kroga regijske 
pionirske lige in 4. turnirja 2. državne 
lige vzhod, in sicer v streljanju z zračno 
puško in pištolo.

Prvo soboto v februarju pa smo prip-
ravili še turnir v biljardu, v katerem se je 

pomerilo sedemnajst tekmovalk in tek-
movalcev. Kljub vnemi in želji vseh osta-
lih tekmovalcev po letošnji zmagi, so 
najboljši lanskoletni zmagovalci ubrani-
li svoje mesto. V finalu si je prvo mesto 
priigral Martin Oprešnik, drugo je po-
novno ohranil Jože Cverle, tretji pa bil 
Jože Ramšak. 

V tem času pa so bili aktivni tudi naši 
kulturniki. S svojim nastopom so oboga-
tili program na srečanju starejših kraja-
nov Šentruperta, ki je bilo pri Salobirje-
vih v Trobnem Dolu, na Martinovem v 
Laškem, na večeru pevcev in godcev in 
ob priložnosti predstavitve strelskega 
športa učencem. 

Sicer pa v tokratni strelski sezoni osta-
jamo aktivni na več področjih. Udeležu-
jemo se tekmovanj regijske članske lige s 
serijsko zračno puško, mlajši tekmujejo v 
regijski pionirski ligi, v drugi državni ligi 
imamo strelce s standard zračno puško, 
z zračno pištolo pa se ponovno borimo v 
prvi državni ligi.

Matic Marot

Na predstavitvi strelskega športa

Zmagovalci turnirja v biljardu

Zmagovalci družinske zlate puščice
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ŠPORT IN REKREACIJA

IZJEMEN KEGLJAŠKI 
USPEH LAŠČANA

V času božično-novoletnih praznikov so 
bile tudi v ligaških tekmovanjih Kegljaške zve-
ze Slovenije počitnice. Da ne bi v tem času 
»pozabili« kegljati, so bila po regijah organizi-
rana različna tekmovanja.

Tekmovalna komisija KZ Slovenije je v ne-
deljo, 17. decembra, na kegljišču Golovec v 
Celju organizirala DRŽAVNO PRVENSTVO 
– BORBENE IGRE 2018. Tega prvenstva se je 
udeležila tudi Kegljaška ekipa TIM Laško, ki 
je dosegla 5. mesto. 

Tekmovalna komisija OTS Celje pri KZ 
Slovenije je v sredo, 20. decembra, na kegljiš-
ču »KONJIČANKA« V Slovenskih Konjicah 
organizirala XIV. PRVENSTVO KEGLJAŠKE 
LIGE – OTS CELJE 2018, MOŠKI – POSA-
MEZNO. Tega prvenstva so se udeležili trije 
kegljači Kegljaškega kluba TIM Laško. Naj-
boljši rezultat med 30 tekmovalci je dosegel 
prav naš kegljač Janez Anžin, ki je podrl 565 
kegljev in s tem postal prvak XIV. PRVEN-
STVA KEGLJAŠKE LIGE OTS CELJE 2018. 
Prejel je pokal v trajno last in prehodni pokal.

Janko Franetič

Janez Anžin s pokalom za doseženo prvo mesto.

TEŽEK BOJ ZA PRVAKA

Vsak konec leta v decembru se v Rimskih Toplicah dobimo 
igralci namiznega tenisa občine Laško. Kljub obilnemu sneže-

nju se nas je 9. decembra zbralo 13 igralcev v telovadnici OŠ 
Antona Aškerca, kjer smo se pomerili posamezno in v dvojicah. 
Spremljali smo zelo izenačene dvoboje in dobili sledeče rezul-
tate.

Posamezno je naslov prvaka ubranil Aleš Knez, drugo mesto 
je zasedel Aleks Grešak in tretje mesto Bogdan Petek.

Tudi med dvojicami sta naslov prvaka ubranila Martin Tram-
šek in Aleš Knez, drugo mesto sta si priigrala Mirko Petek in 
Marjan Ulaga ter tretje mesto Bogdan Petek in Aleš Romih.

Za nasmeh na obrazih igralcev so tudi letos poskrbeli naši 
zvesti donatorji, za kar se jim iz srca zahvaljujem, in to so: AGM 
Nemec, Rimske terme, Pivovarna Laško, Gerčer, d. o. o., Ther-
mana Laško in Gostinstvo Hochkraut.

Vsem skupaj se prav lepo zahvaljujem za prijetno preživeto 
soboto in vas vabim, da se ponovno srečamo tudi drugo leto.

Športni pozdrav!

Aleš Knez

ŠMOHOR: VSE BOLJ PRILJUBLJEN

Letošnja prva februarska sobota je bila za vse zveste poho-
dnike na Šmohor praznična, za tiste, ki se niso ustrašili snega 
in so se podali na svojo priljubljeno destinacijo, kot bi rekli 
v sodobnem turističnem žargonu. Oskrbnica Helena Perko je 
razdelila priznanja najbolj pridnim pohodnikom, ki tja pride-
jo vsaj dvajsetkrat na leto. Res je, snežilo je, zato se je družab-
nega srečanja in podelitve priznanj udeležila le slaba polovica 
tistih, ki redno zahajajo tja. Število teh je z dobrih dveh treh 
ducatov zraslo na dobrih sedemdeset.

Aktualna oskrbnica, ki je na Šmohorju zadnjih šest let, je spet 
pritegnila na Šmohor več pohodnikov kot prejšnja leta. Nagra-
jevanje, je ocenila, se splača.

Tudi tisti najbolj pridni prikimavajo, res se splača priti na 
Šmohor večkrat na leto. Takšno početje zdravju dobro dene, de-
narnica ne trpi, najbolj pridne oskrbnica opazi in nagradi …

Sedemdeset je takšnih, ki imajo tri ali dvoštevilčno število 
vzponov na leto na Šmohor; no, omembe vredno, da dobijo pri-
znanja, so takšni, ki tja pridejo vsaj dvajsetkrat. Najbolj pridnih, 
dobitnikov zlate medalje, ki se ponašajo s trištevilčnim števi-
lom, je petnajst. Ob številu prvih treh: Miran Kolšek (315), Bo-
jan Seško (290), Jožica Slimšek (180), pa bi marsikdo, ki ima 
pri roki vedno kak izgovor, da ne gre ne na Šmohor, ne na kak 
drug hrib, zardel … Gotovo tja ne zahajajo zaradi nagrad, ki so 
jih deležni; a če se take reči navadiš, ne škodi. Šestindvajset tis-

tih, ki so opravili vsaj šestdeset vzponov, je oskrbnica nagradila 
z zlatim priznanjem, majico in kosilom. Tega je namenila tudi 
dobitnikom srebrnih in bronastih priznanj in tudi majic so bili 
deležni vsi nagrajenci.

No, Šmohor je tradicionalno priljubljena pohodniška toč-
ka še iz časov, ko ni bilo avtomobilov, ne televizije, družabnih 
omrežij in igric. Da je priljubljen zdaj, ko je zavedanje, da se 
je za voljo lastnega počutja treba gibati in da je gibanje v na-
ravi nekaj najboljšega, kar si človek lahko privošči, pa je tudi z 
razlogom. Pot ni huda, postankov sredi gozda in zelenja, kjer 
si spočijejo oči, ne manjka, vse naokrog je mir in človek lahko 
razmišlja in se razgleduje. Česa si z vsemi mogočimi rečmi na-
polnjene glave še lahko želijo?!

Boža Herek, foto: Mirko Bošnak –Šoni
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DRUŠTVA

V LETU, V KATEREGA SMO VSTOPILI,

ŽELI RUDARSKO DRUŠTVO SVETA BARBARA SEDRAŽ

VSEM OBČANOM, KRAJANOM IN ČLANOM DRUŠTVA

OBILO ZDRAVJA, DOBRE VOLJE, SODELOVANJA IN POSLOVNIH 
USPEHOV.

Srečno 2018!
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LOVCI IN KINOLOGI 
SLOVENSKIH ŽELEZNIC 
SKUPAJ NA LOVU

Loški lovci (LD Loka pri Zidanem 
Mostu) smo se odločili organizirati sku-
pinski lov, za lovce, zaposlene na Sloven-
skih železnicah. Pobudnik srečanja je bil  
Janez Krivec s Slovenskih železnic, po-
oblaščenec za posredovanje informacij in 
stikov z javnostjo, ki je član naše lovske 
bratovščine.

Lovska družina Loka pri Zidanem 
Mostu ima lovišče v predelih Brega, Ra-
čice, Zalipna, Čelovnika, Pleša, Obrežja, 
Loke pri Zidanem Mostu, Radeč, Zida-
nega Mosta in Rimskih Toplic. Mnogim 
prebivalcem teh krajev je železnica od 
nekdaj  nudila zaposlitev in tako je tudi 
danes. 

V naši lovski družini je 14 članov, ki  so 
zaposleni na Slovenskih železnicah. Ker 
so v naših krajih znane »ajzenponarske 
dogodivščine«, smo lovci z veseljem  spre-
jeli pobudo in organizirali  skupinski lov  

ter druženje z lovci železničarji. Želimo, 
da bi postal ta dogodek tradicionalen.

Priprave za srečanje so potekale brez 
kakršnihkoli zapletov in težav, saj ima-
mo že večletne izkušnje s podobnimi or-
ganizacijami skupinskih lovov in srečanj. 
Skrbno smo opravili vsa dela in naloge, 
za katere smo se zadolžili, vse za dobro 
počutje, gostov – lovcev, kinologov »aj-
zenponarjev«. Za obveščanje so poskrbeli 
na Slovenskih železnicah.

26. november sta prebujala  dež in 
sneg. Kazalo je na dolgočasen jesenski 
dan z snegom in dežjem. Organizatorji 
smo že zjutraj vedeli, da ne bomo mog-
li izvesti skupinskega lova na načrtova-
nem območju, bogatem z divjimi praši-
či. Poiskali smo rezervno lokacijo za lov. 
Že zgodaj zjutraj smo prehodili in pre-
vozili del lovišča, da bi bil skupinski lov 
čim bolj uspešen. Ob 8. uri se je zbralo 
38 železničarjev in domačih lovcev s šti-
rinožnimi prijatelji, ki jih ni motilo slabo 
vreme. Veliko prijavljenih pa je sneg, ki je 
tisti dan pobelil Slovenijo, odvrnil od pri-
jetnega srečanja. Kava, čaj in topla prež-
ganka, so bili uvod v prijetno druženje, ki 
nas je čakalo tekom dneva.

Pomanjšana lokomotiva, ki je včasih 
pripravna kot pripomoček za kuhanje,  je 
naznanjala, da smo obkroženi s posebni-
mi gosti. Zbrane lovce je nagovoril stare-

USTANOVITEV IN DELOVANJE 
DRUŠTVA GOVCE

V maju 2017 smo ustanovili Društvo za promocijo vasi Govce. 
Društvo smo ustanovili z namenom, da združimo moči pri ohra-
njanju kulturno-tehnične zapuščine izginule vasi Govce in skrbi-
mo za promocijo tega  bisera. 

Pobudniki ustanovitve smo že prej na različne načine delovali 
v smislu oživljanja Govc. V okviru društva pa smo dobili še večji 
elan. Že 24. 6. smo organizirali prvo prireditev, in sicer kresova-
nje na kresno noč. Praznovanje najkrajše noči v letu sega tisoč-
letja nazaj v zgodovino človeštva kot zmaga svetlobe nad temo 
oziroma dobrega nad zlim in v tem pogledu je ta praznik še zelo 
aktualen. Sedraški moški pevski zbor je zapel nekaj pesmi pri 
kresu, okoli katerega smo ostali še dolgo v noč. 

Naslednja prireditev je bila organizacija Magdalenske nedelje, 
22. 7. To je bil nekoč v Govcah največji praznik v letu. V cerkvi 
svete Magdalene je bila maša s procesijo, nato pa so vaščani pos-

krbeli, da je bilo veselo vse do večera. V spomin na to praznova-
nje so nekdanji vaščani že leta 1990 pričeli z obujanjem te tradici-
je. Pri kapelici v Presečniku je na prostem maša, nato pa druženje 
pri Lovski koči v Govcah. Ker je nekdanjih vaščanov vse manj, 
trenutno še samo sedem, smo se  v organizacijo tega praznika 
vključili tudi v okviru društva. V veliko veselje nam je bilo, ko se 
je zbralo okrog 80 ljubiteljev Govc, ki so obujali spomine na idi-
lično življenje v tej vasi.

Prireditev, ki je sledila, je bilo miklavževanje. 5. decembra zve-
čer smo v Govce k lovski koči povabili sv. Miklavža. S pomočjo 
gasilskega društva in Osnovne šole Sedraž se je okoli 50 otrok v 
spremstvu staršev in soju lučk podalo na pohod iz Sedraža do 
Govc. Prav čaroben je bil pogled na kolono migetajočih luči, ki so 
se v temi premikale skozi gozd. Še bolj čarobni pa so bili nasmehi 
otrok, ki jih je Miklavž s svojim spremstvom obdaroval.

Člani društva smo v decembru sodelovali tudi pri odprtju raz-
stave Odstiranja v strojnici  rudniškega jaška Liša v Govcah. Od-
prtje razstave je imelo velik odmev v medijih in je  odlična pro-
mocija za naš kraj. 

V letu, ki se je začelo, želimo dodati še kakšno prireditev, ki 
bi se odvijala v Govcah in bi združevala ljudi iz tega okoliša. Se-
veda pa želimo aktivno sodelovati tudi pri drugih aktivnostih, v 
sodelovanju z ostalimi društvi in institucijami, ki delujejo na tem 
področju.  

V članstvo našega društva pa vabimo vse ljubitelje Govc, ki bi 
želeli sodelovati, da vas, ki je izginila iz zemeljskega površja, ne bi 
utonila v pozabo.

Janez Napret, Društvo za ohranitev kulturno  
zgodovinske dediščine in promocijo vasi Govce

Sedraž 22, 3270 Laško, telefon:041 700 861
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SOFINANCIRANJE 
STERILIZACIJE 
LASTNIŠKIH MAČK  
V OBČINI LAŠKO

V skladu z Zakonom o zaščiti živa-
li je občina dolžna zagotoviti sredstva za 
delovanje zavetišča za živali oziroma je 
dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Že 
nekaj časa skupaj z Veterinarsko postajo 
Laško izvajamo tudi preventivni ukrep 

sterilizacije mačk, ki je zelo pomemben 
za omejevanje nekontroliranega raz-
množevanja in posledično nezaželenih 
mačjih mladičev. Sterilizacija mačk je 
po mnenju stroke najboljša preventiva 
pri zmanjševanju števila zapuščenih ži-
vali. Prav tako pa se s sterilizacijo hkrati 
zmanjšujejo možnosti okužb s prenoslji-
vimi boleznimi. 

Akcija sterilizacije za lastniške mačke 
po subvencionirani ceni 30,00 EUR bo 
potekala na Veterinarski postaji Laško 
od 15. 1. 2018 do porabe predvidenih 

sredstev. Cena sterilizacije je 70,08 EUR. 
Lastnik mačke prispeva 30,00 EUR, pre-
ostalo razliko pa sofinancirata Občina 
Laško (20,00 EUR) in Veterinarska po-
staja Laško (20,08 EUR). 

Subvencija je namenjena občanom 
občine Laško.  Posameznemu gospodinj-
stvu se lahko sofinancira storitev za naj-
več tri živali. Tisti, ki se odločijo za ste-
rilizacijo mačke po subvencionirani ceni, 
se za poseg lahko naročijo na Veterinar-
ski postaji Laško, tel. št. 03/734-16-16.


Starejša psička OLDI, tip 
nemškega ovčarja, samo 
manjša, je zelo prijazna in 
vajena povodca. Najdena je 
bila v okolici Jurkloštra. 


LUČKA je mlada psička, 
malce plašna, vendar lepo ne-
govana. Psička ni čipirana. 
Najdena je bila na Bregu pri 
Sevnici.


TINA je zelo živahen mla-
diček, ki bo srednje rasti. Je 
učljiva in prijazna, potrebu-
je aktivne, izkušene lastni-
ke, ki ji bodo posvetili do-
volj časa in volje. 


Obe muci sta izključno 

za notranji dom.

šina in lovovodja lovske družine Loka pri 
Zidanem Mostu Jani Krivec. Vsem sku-
paj je zaželel prisrčno dobrodošlico, do-
ber pogled, s posebnim opozorilom na 
varnost in upoštevanje navodil za uspe-
šen potek skupinskega lova. »Ajzenpo-
nar« Janez Krivec je prav tako zaželel 
vsem dober pogled in jih po lovu povabil 
na zadnji pogon, k druženju ob dobri je-
dači in pijači.

Malce pred poldnevom smo počasi 
prihajali pred lovski dom. Dišalo je po 
svežem golažu. Kljub obilici  strelov med 
pogonom je bil lovski blagor skromen. Si-

cer pa je bilo najpomembnejše druženje 
na tem prvem srečanju. Obvezen poz-
drav uplenjeni divjadi, analiza lova, zah-
vala gonjačem in njihovim psom,  zahvala 
za upoštevanje pravil vseh na lovu, je bila 
obveznost pred zadnjim pogonom. 

Na zaključku dogodka so se nam prid-
ružili še predstavniki Slovenskih Železnic 
– Matjaž Kranjc, dir. SŽ za infrastruk-
turo, pomočnik Zvone Ribič in Dušan 
Žičkar, dir. SŽ – VIT, d. o. o. 

Veliko občudovanja je bila deležna lo-
komotiva med prisotnimi, ki so lovili 
prve popoldanske sončne žarke in veselo 

kramljali med seboj. Prijeten je občutek, 
ko vse steče dobro. Domači lovci so zaku-
rili ogenj in pričeli s peko mesa na žaru, 
tako da so še bolj popestrili že tako pri-
jetno vzdušje. 

Prav bi bilo, da bi se na naše vabilo od-
zval kdo od novinarjev, da se ne bi pisalo 
samo o slabih dogodkih  lovcev.

Na koncu velja zahvala vsem, ki so po-
magali pri izvedbi lovskega dne in vsem 
povabljenim kličemo: Dober pogled na 
2. srečanju jeseni 2018!

Jani Krivec
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PUSTNA POVORKA

PUSTNA POVORKA 2018

Na pustno soboto, 10. februarja, je okoli 300 pustnih mask 
preganjalo zimo po laških ulicah. Komisija je med izbranimi 
skupinami izbrala tri najbolj zanimive, izvirne in norčave. Tretjo 
mesto so osvojili Kozjanski krti, ki so prejeli nagrado podjetja 
M&M Tours, drugo mesto je pripadlo Pajkovi druščini iz Trob-

nega Dola, ki jih je nagradila Thermana Laško. Prvo mesto pa so 
osvojile Košute iz Jurkloštra, ki so prejele nagrado STIK-a Laško. 

Vsem udeleženim pustnim maskam, ki so v izdelavo in prikaz 
vložile ogromno truda, kakor tudi vsem udeleženimi pri izvedbi 
prireditve se najlepše zahvaljujemo.

Tina Belej
Foto: Jaka Teršek
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NAPOVEDNIK

FEBRUAR

Sreda, 21. februar
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)
· Hiša generacij: Zdrava hrbtenica (preprečimo in  

lajšajmo bolečine), predavanje s prikazom vaj  
(17.00)

· Kulturni center Laško: 30 let s harmoniko –  
Andrej Toplišek (20.00)

četrtek, 22. februar
· Knjižnica Laško: Maša Medved: Petje v zboru in  

njegovi pozitivni učinki (strokovno predavanje;  
ob 19.00)

Sreda, 28. februar
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)

MAREC

Sreda, 7. marec
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)
· Kulturni center Laško: Še vedno mame, komedija,  

Siti teater (19.30)

Nedelja, 11. marec
· Spuščanje Gregorčkov (18.00)

Sreda, 14. marec
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)

četrtek, 15. marec
· Kulturni center Laško: Hop v Laško s Poskočnim  

Dejanom – Ognjeni muzikanti, Kvatropirci,  
Uroš in Tjaša (19.30)

Sreda, 21. marec
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)

Petek, 23. marec
· Kulturni center Laško: Rokezije, Tadej Toš & Bend 

(19.30)
· Rimske Toplice, Večnamenski objekt – gasilski dom: 

Proslava za  materinski dan (18.00)

Ponedeljek, 26. marec
· Kulturni center Laško: Pašjon, komedija,  

SNG Nova Gorica, Gledališče Koper (19.30)

Sreda, 28. marec
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)

APRIL 

Sreda, 4. april
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)

Sreda, 11. april
· TIC Laško: Praznični domači kotiček (9.00–11.00)

Petek, 13. april
· Rimske Toplice: Rimski filmski večer (19.00)
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OGLASI

Mi vemo, da Vi veste, da je izobraževanje pomembno. 
Vzemite prihodnost v svoje roke in se odločite za 

izobraževanje na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče!

Programi Za PridobiteV StoPnje

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
- instalater strojnih instalacij - mehatronik operater 
- bolničar - negovalec - oblikovalec kovin - orodjar
- trgovec - gastronomske in hotelske storitve

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
- ekonomski tehnik - predšolska vzgoja - strojni tehnik

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (3 + 2)
- strojni tehnik - ekonomski tehnik - gastronomija - tehnik varovanja

POKLICNI TEČAJ
- predšolska vzgoja  - gastronomsko-turistični tehnik  - ekonomski tehnik

TEČAJI IN uSPOSABLJANJA ZA DELO
• tečaji tujih jezikov za otroke in odrasle 
• tečaji šivanja 
• tematske kuharske delavnice
• Izdelava kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 
• pomočnik kuharja
• upravljalec strojev v proizvodnji: brušenje, rezkanje, struženje,  

CNC programiranje 
• operater na CNC stroju
• robotika, merilna tehnika

Usposabljanja in tečaje prilagodimo Vašim potrebam in željam.

03 733 89 38
e-pošta: sic.lasko@siol.net, www.sc-konjice-zrece.si

Pridobite si odlično znanje in podjetniško podporo Vse na enem mestu!
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OGLASI

KONCERT KLAPE ŠUFIT
11. marec 2018
TERMIN I: 15.30 
TERMIN II: 19.30 

V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO

CENA VSTOPNICE: 18 € 

NAKUP VSTOPNIC:
	TURISTIČNA AGENCIJA M&M TOURS, LAŠKO
	MMTOURS@SIOL.NET
	08 205 36 05 ali 051 668 700

POTREBUJEŠ SVOJO 
SPLETNO STRAN?

Tudi če se tvoje poslovanje širi z dobrim glasom od ust do ust, te 
bodo nekateri kupci še vedno želeli najprej poiskati na spletu. 
Dobro zasnovana in lepo oblikovana spletna stran, ti bo ponudila 
dodatno prepoznavnost in verodostojnost tvojega podjetja.

S par stavki ali besedami boš orisal svoje želje in ideje o spletni 
strani. Cilji? Cilji so vedno enaki. Čimboljša obiskanost, prepoznav-
nost spletne strani ter na koncu čimveč kvalitetnih kontaktov in 
povpraševanj. 

TRUBARJEVO NABREŽJE 1, LAŠKO
(v pritličju med frizerskim salonom in Žonta registracije)

SERVIS RAČUNALNIKOV, IZDELAVA REKLAM IN TISKOVIN
PLIOR INFOTECH
Bojan Petek s.p., Trubarjevo nabrežje 1, 3270 Laško
tel. 040 703 703, email: info@plior.si

Kje nas najdeš?

Pokliči nas na: 040 703 703

-Registriramo domeno npr: www.tvoja�rma.si
-Postavimo vsebine
-Določimo ključne besede za iskalnike

Pri nas ti jo izdelamo že v 48 urah.

REŠITEV NA KLJUČ:



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

10 let 
nepozabnih 
doživetij pod 
stekleno 
kupolo

PRAZNUJTE Z NAMI!
Spremljajte našo posebno rojstnodnevno ponudbo 
skozi celo leto na www.thermana.si.


