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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 7. maja 2018.
Na radiu Aktual Kum bo občinski utrip 
župan predstavil 25. aprila ob 11.15 tudi 
(zadnja sreda v mesecu).
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POVEŽIMO SKUPNOST

Spremembe so v življenju vedno dobrodošle. Nemalokrat se 
jih sicer izogibamo, saj se nekako varno počutimo v svojem ka-
lupu in ne bi šli radi na slabše. In sami itak ne moremo ničesar 
spremeniti, kajne? Večkrat tako razmišljamo … toda tako pos-
tane življenje enolično, vrednote bledijo, dnevi življenja pa be-
žijo mimo nas. Saj veste – življenje se ne meri s številom vdihov, 
ki jih naredimo, temveč s trenutki, ki nam dih vzamejo. In zato je prav, da smo odprti 
za spremembe, da znamo prisluhniti drugim, da se nas dotaknejo zgodbe ljudi, ki živi-
jo v naši skupnosti. Povezujejo nas skupni interesi in cilji, zato skupaj razvijajmo ideje, 
pomagajmo drug drugemu, združimo moči in skupaj skrbimo za naravo in varujmo 
naše okolje. Tako bo naše življenje bolj bogato. 

Takšno povezanost je bilo v Laškem nedvomno začutiti 7. aprila, ko smo obeležili 
Dan za spremembe, vseslovensko akcijo Slovenske filantropije. Društva, javni zavodi 
in druge organizacije, ki delujejo v javnem interesu, so predstavile svoje delo, udele-
ženci pa so se lahko seznanili tudi s prostovoljstvom, ki je v naši občini, ki je lansko 
leto pridobila naziv »prostovoljstvu prijazno mesto«, še posebej pomembna vredno-
ta. Moči so združili tudi prostovoljci v olepševalni akciji, s katero so letos že tretje leto 
zapored očistili središče Laškega in ga v starem mestnem jedru polepšali z zasaditvijo 
cvetlic. 

Povezovanje skupnosti je izrednega pomena. Tudi ustvarjalci Laškega biltena si želi-
mo, da povežemo vseh devet krajevnih skupnosti, da krajani začutijo utrip celotne ob-
čine, ne glede na to, v kateri krajevni skupnosti živijo. Ko smo v prejšnji številki izvedli 
anketo, o čem bi še radi brali v našem glasilu, je skoraj polovica anketirancev želela, 
da objavimo več življenjskih zgodb. Tako smo se v uredništvu odločili, da v naslednji 
številki uvedemo novo rubriko »Portret občana/občanke«. Če poznate koga, ki bi bil 
pripravljen z nami deliti svojo življenjsko zgodbo, ki je zanimiva in posebna, pa se do 
sedaj še ni imel priložnosti predstaviti svojim soobčanom, je to pravi trenutek, da nas 
pokličete v uredništvo na številko 7338 711 ali pa nam pišete na e-naslov bilten@lasko.
si. Z veseljem vam bomo prisluhnili in zanimivo življenjsko zgodbo predstavili v eni 
izmed prihodnjih številk.

Tanja Grabrijan,
odgovorna urednica

ANKETA
Najbolj brane so strani krajevnih skupnosti

Tudi v letošnji februarski številki Laškega biltena smo vas pozvali k izpol-
nitvi ankete, s katero smo želeli preveriti, če ste zadovoljni z našim glasilom, 
zanimali pa so nas tudi vaši predlogi za izboljšanje vsebine. Velika večina 
tistih, ki so izpolnili anketo, Laški bilten redno prelista (97 %), 64 % anke-
tirancev prebere vse članke, dobrih 22 % vsaj polovico člankov, 14 % pa le 
nekaj člankov. 87 % anketirancev je zadovoljnih z vsebino, 10,5 % je srednje 
zadovoljnih. Z obliko glasila je zadovoljnih 94 %. Tudi letošnja anketa je po-
kazala, da so najbolj brani prispevki krajevnih skupnosti. Poleg teh pa bralci 
največkrat preberejo tudi prispevke občinske uprave in društev. Anketiranci 
si želijo še več življenjskih zgodb (44 %) in strokovnih prispevkov (22 %), 
nekateri pa bi v glasilu radi videli še več fotografij ter zabavnih, razvedrilnih 
prispevkov (14,5 %). Anketiranci so podali tudi veliko predlogov za prispev-
ke, med katerimi so tudi kuharski recepti in lokalno obarvana križanka. Ve-
čina anketirancev (92 %) je zadovoljnih z dvomesečnim izhajanjem glasila. 

Vsem, ki so nam poslali izpolnjeno anketo, se najlepše zahvaljujemo. Iz-
med tistih, ki so pripisali svoj naslov, smo izžrebali tri nagrajence, ki bodo 
prejeli novo monografijo Občina Laško: Tatjana Jernejšek iz Sedraža, 
Anica Racman iz Jurkloštra in Ljubomir Bonšek iz Laškega.

Uredništvo Laškega biltena
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Na podlagi Odloka o proračunu občine Laško za leto 2018 (Urad- 
ni list RS, št. 104/2015) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laš- 
ko (Uradni list RS, št. 39/2015) Občina Laško objavlja 

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 
v letu 2018

I. NAROČNIK

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03 7338 700, faks 
03 7338 740.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma 
v občini Laško v letu 2018 po shemi državnih pomoči skladno z 
Uredbo Komisije (EU) 1407/2013.

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu 
Občine Laško za leto 2018 in se dodelijo za naslednji ukrep:

UKREP 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanje

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dode-
ljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
turizma v Občini Laško (v nadaljevanju pravilnik).

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO  
KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013, VIŠINA SREDSTEV, 
UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN 
MERILA UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– mikro in mala podjetja,
– potencialni podjetniki so občani, ki nameravajo odpreti obr-

tno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vlo-
žili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika.

– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v 
register.

• Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in 
ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mi-
lijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.

• Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima 
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijo-
nov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.

• Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij: 
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbe-

nikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino čla-

nov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo 
podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podje-
tjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navede-
nega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic del-
ničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

• Povezane osebe pomeni, da so to osebe, ki so posredno ali ne-
posredno povezane z prijaviteljem (zakoniti zastopnik podjet- 
ja), in sicer:
– sorodniki prijavitelja (zakonec ali izvenzakonski partner ali 

registrirani istospolni partner, otroci ali posvojenci, starši ali 
zakoniti posvojitelji, bratje, sestre); 

– osebe, ki so v sorodstvu po svaštvu s prijaviteljem (starši ali 
otroci ali posvojenci prijaviteljevega zakonca ali izvenzakon-
skega partnerja ali registriranega istospolnega partnerja);

– fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p-ja in njegovim s.p.-jem;
– osebe, ki so imetniki deleža ali delnic gospodarske družbe.

• Podjetje v težavah je podjetje, katerega tekoča izguba in izguba 
iz prejšnjih let, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta, dosega 
polovico osnovnega kapitala.

Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci s sedežem, dejavnostjo 
in lokacijo investicije na območju Občine Laško. Upravičenci mo-
rajo izpolnjevati vse pogoje. 

Do sofinanciranja so upravičeni ukrepi, ki so jih upravičenci za-
čeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu, do zaprtja 
javnega razpisa v tekočem letu (aktivnosti so že ali še bodo izve-
dene).

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev :
– s področja ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba sveta 

(ES) št. 104/2000,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, prilogi I k Pogod-

bi o delovanju Evropske unije, 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih prime-

rih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine za-

devnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev 
ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejav-
nosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi investicijami izdatki, po-
vezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov 

pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki:

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Republike Slo-
venije in Občine Laško;

– imajo neplačane zapadle prispevke, plače in regres do za-
poslenih.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju 
ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izgu-
ba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziro-
ma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme 
preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komerci-
alnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se po-
moč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
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Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena 
ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še 
druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v 
zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, 
zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja 
uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi 
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

Upoštevati se mora kumulacija skladno z 6. členom Pravilnika.
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.

IV. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE 
NAMENE, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA  
PRIDOBITEV SREDSTEV

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, znaša 10.000,00 
EUR. 

Sredstva bodo dodeljena opravičencem po pravilu »de mini-
mis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upra-
vičencu ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju preteklih treh 
let, ne glede na instrument ali namen pomoči.

Upravičenec lahko kandidira za izvedbo naložbe pod pogojem, 
da jo lahko izvede v celoti in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v 
Republiki Sloveniji. Pri odpiranju novih delovnih mest in samoza-
poslitvi mora biti oseba, ki se zaposluje zaposlena za polni delovni 
čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko.

V. FINANČNA SREDSTVA SE NAMENIJO 

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanje

Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe 

za nedoločen čas.

Oblika pomoči: dotacija.

Pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delov-

nih mest delodajalca,
– če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi 

s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti 

pomoči,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za 

zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, vsaj en mesec pred dnevom 
zaposlitve,

– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja 
subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,

– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe 
se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala 
biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Laško, 
vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,

– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Laš- 
ko.

Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov vendar ne 
več kot 2.500€ pri samozaposlitvi.

Upravičeni stroški:
– stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev.

– do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače za zaposlitev brez-
poselne osebe. 

MERILA ZA IZBOR PRIJAV

Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospe-
ševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško v 
letu 2018, za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja, so:

A) Obdobje delovanja enotnega podjetja: točke
– registrirano enotno podjetje manj kot 12  

mesecev, 
15

– registrirano enotno podjetje od 12 do 24  
mesecev, 

10

– registrirano enotno podjetje več kot 24  
mesecev.

5

Za delovanje enotnega podjetja se šteje, da je to 
podjetje oddalo pristojnim službam letna poročila o 
delovanju neprekinjeno zadnji dve leti. 

B) Število zaposlenih v enotnem podjetju na dan 
objave javnega razpisa:
– 10 ali več zaposlenih, 20
– 5 do 9 zaposlenih, 15
– 3 do 4 zaposlenih, 10
– 1 do 2 zaposlena, 5
– 0 zaposlenih. 0

Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu RS 
za zdravstveno zavarovanje, se šteje kot zaposlena 
oseba.

C) Število odprtih novih delovnih mest v podjetju, 
poslovni enoti/podružnici, ki deluje v Laškem 
na dan objave javnega razpisa:
– novo delovno mesto za osebe z VI., VII. ali 

VIII. stopnja izobrazbe, 
20 točk/
delovno 

mesto
– novo delovno mesto za osebe z IV. in  

V. stopnje izobrazbe, 
15točk/
delovno 

mesto
– novo delovno mesto za osebe z manj kot  

IV. stopnjo izobrazbe.
10 točk/
delovno 

mesto

D) Neposredna prodaja izven trga Republike Slo-
venije (na tujem trgu v preteklem letu: delež 
čistega prihodka v preteklem letu na tujem trgu 
– več kot 40 %, 20
– od 20 do 40 %, 15
– od 1 do 19,9 %, 10
– od 0 do 0,9 %. 0

E) Finančna stabilnost in likvidnost enotnega  
podjetja v preteklem letu: neto čisti dobiček  
poslovnega leta 
– več kot 3.000,00 EUR, 10
– manj kot 3.000,00 EUR, 5
– 0,00 EUR. 0
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F) Višina prejetih sredstev iz proračuna Občine  
Laško v preteklih 5 letih (pomoči »de minimis« 
za enotno podjetje)
– ni prejelo sredstev, 15
– prejeta sredstva do 4.000,00 EUR, 10
– prejeta sredstva od 4.001,00 do  

8.000,00 EUR, 
5

– prejeta sredstva od 8.001,00 EUR do 
10.000,00 EUR, 

3

– prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR. 0

Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi skupaj doseže-
nih točk v eni prijavi. Prednost imajo tisti upravičenci, ki dosežejo 
največje število točk. V kolikor dva ali več vlagateljev doseže enako 
število točk, se upošteva naslednje merilo: Merilo D. V kolikor to 
merilo ne zadostuje (dva ali več vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), 
se upošteva naslednje merilo: Merilo F. V kolikor to merilo ne za-
dostuje (dva ali več vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva 
naslednje merilo: Merilo B. V kolikor tudi to merilo ne zadostuje 
(dva ali več vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva krono-
loški vrstni red, to je oddaja pravočasne vloge. Komisija v tem pri-
meru preveri uro in datum oddaje priporočene pošiljke oziroma 
uro in datum prejema pošiljke (vloge) na Občini Laško. V prime-
ru, da vloga ne bo popolna, pa po uri in datumu oddaje dopolnitve 
predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge.

VI.  ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN  
PREDLOŽITVE, DATUMI ODPIRANJA VLOG IN 
ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za po-

speševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini La-
ško«,

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

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo 
»Obrazca ovojnica«, o  premljene z naslovom pošiljatelja, od za-
četka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na 
naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtev-
kov so naslednji:

ROK ZA PRIJAVO DATUM ODPIRANJA VLOG

1. 18. 5. 2018 21. 5. 2018

VII. OBRAVNAVANJE VLOG

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravo-
časnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril 
iz tega razpisa.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in vlo-
ge, ki ne bodo oddane v roku, bodo z odločbo zavržene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu na predlog 
strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča po-
oblaščena oseba. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je do-
končna.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpo-
zneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Datum dodelitve 
pomoči je datum pravnomočnosti sklepa. Z izbranimi kandidati 
na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrob-
nejši pogoji koriščenja sredstev.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

VIII. NADZOR IN SANKCIJE

Namenskost porabe dodeljenih sredstev, pridobljenih pod po-
goji pravilnika, spremlja in preverja urad, pristojen za gospodar-
stvo Občine Laško.

Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva, skupaj s pripa-
dajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od 
dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, 
ko se ugotovi:
– da je bila dokumentacija prejemnika sredstev, ki je bila podlaga 

za odobritev sredstev neresnična, napačna ali namerno zamo-
lčana;

– da so bila sredstva pridobljena nezakonito;
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko po-

rabljena;
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali 

mednarodnih virov oziroma drugih javnih virov;
– da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil dejavnost) 

ali dal v najem objekt ali poslovne prostore, sofinancirano iz 
proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil z 
drugimi večjimi poslovnimi prostori na območju Laškega;

– da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz 
proračunskih sredstev, najmanj 2 leti po prejemu sredstev in jih 
ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami (ohranitev delov-
nih mest),

– v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali kak drug predpis.

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen 
pridobitve pomoči navajal neresnične podatke na vlogi za javni 
razpis, razpisni dokumentaciji ali v zahtevkih, izgubi vso pravico 
do pomoči za tekoče in naslednja 3 leta z obveznim vračilom že 
prejetih pomoči v skladu z določili tega Pravilnika

Upravičenec je dolžan Občini Laško v smislu spremljanja po-
rabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev 
tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije ukrepa ter vpog-
led v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem. 
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik 
subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obre-
stmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI  
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva 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 dejav-
nosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, mag. Andrej Flis, 
tel. 03/7338-731, e-mail: andrej.flis@lasko.si, v času uradnih ur.

Datum: 15. 3. 2018
Številka: 430-10/2018-3

Občina Laško
Franc Zdolšek, župan
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SPODBUDE ZA OBNOVO OBJEKTOV 
V STAREM MESTNEM JEDRU 
LAŠKEGA 

Občina Laško je skladno s Pravilnikom o dodeljevanju fi-
nančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru 
Laško objavila Javni razpis za finančne spodbude za obnovo 
objektov v starem mestnem jedru Laško JR – F 2018. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev za obnovo fasad in/ali streh na objektih v starem 
mestnem jedru Laškega, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb. 

Območje obnov vključuje objekte v SMJ Laško na naslovih: 
Aškerčev trg; Cesta na Svetino 1, 3, 5 in 7; Kidričeva ulica 1, 2, 
4, 5, 5/a in 5/b; Mestna ulica; Orožnov trg; Pod Gradom 5 in 5/a; 
Savinjsko nabrežje 2, 4, 6 in 6/a; Stegenškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 6/a in 8; Trubarjevo nabrežje 1, 1a in 1/b, 3, 5, 7, 9 in 11; Tru-
barjeva ulica do vključno hišne številke 31 (brez hišnih številk 
26, 28 in 30) in Valvasorjev trg. 

Priznani stroški investicije v obnovo fasade, ki ne vključujejo 
DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oz. najem fasadnega odra; 
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga 

potrdi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, OE Celje in zaščita oken; 

– odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, 
okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, bal-
koni in ograje); 

– popravilo poškodovanega fasadnega ometa;
– restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne dekoracije 

(skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem); 
– oplesk fasade s fasadno barvo in nabavo ter vgradnjo okenskih 

polic (skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem);
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo; 
– ne zajemajo pa nabave in vgradnje sistema za toplotno izo-

lacijo fasade, popravilo in namestitev odtočnih žlebov in po-
dobno. 

Priznani stroški investicije v obnovo strehe, ki ne vključu-
jejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev odra, zaščitnih nadstreškov; 
– odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, 

žlebov; 
– odstranitev dotrajanih strešnih letev in odstranitev dotrajane 

strešne konstrukcije (če je to potrebno, skladno s kulturno-
varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS, OE Celje); 

– dobava in izvedba nove strešne konstrukcije (če je to potreb-
no) in letvanje s strešnimi letvami;

– dobava in polaganje nove kritine, izvedba novih pločevina-
stih obrob, montaža snegolovov (skladno s kulturnovarstve-
nimi pogoji ter soglasjem); 

– popravilo ali rekonstrukcija napuščev (skladno s kulturno-
varstvenimi pogoji ter soglasjem); 

– ponovna montaža žlebov oz. dobava in montaža novih žle-
bov; 

– ponovna montaža strelovoda z meritvami upornosti; 
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo. 

V letu 2018 Občina Laško sofinancira obnovo fasad oziro-
ma streh ter obnovo fasad in streh hkrati. Popravilo ali nabava 
in vgradnja elementov fasade je možna samo hkrati z obnovo 
fasade. Sofinanciranje samo elementov fasade ni možno. 

Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. 1. 2018 

in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 30. 10. 
2018. 

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje: 
– so na območju obnov zajetem v tč. 2 razpisa lastniki večsta-

novanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov oziroma po-
sameznih delov večstanovanjskih ali poslovno stanovanjskih 
objektov (stanovanjskih enot) ali družinskih stanovanjskih 
hiš; 

– izpolnjeni morajo biti pravno–formalni pogoji (lastništvo, lo-
kacijska informacija); 

– pridobljeni kulturnovarstveni pogoji oziroma soglasje Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote 
Celje; 

– še niso prejeli sredstev iz naslova preteklih javnih razpisov 
za finančne spodbude za obnovo celotne fasade v starem 
mestnem jedru Laško, razen če se prijavljajo za sofinanciranje 
obnove strehe; 

– imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža obno-
vitvenih del in poravnane vse finančne obveznosti do Občine 
Laško. 

Vlogo na razpis lahko vloži tudi upravnik, ki upravlja stavbo 
v skladu s 1. odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Ura-
dni 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). V primeru, da je lastnikov 
več, pa hiša nima upravnika, je vlagatelj eden od lastnikov v 
soglasju z ostalimi lastniki.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so la-
stniki ali najemniki stanovanjskih ali poslovnih prostorov, niso 
upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investi-
ciji glede na pripadajoči solastniški delež. 

Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev so:
– pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne 

vrednosti, 
– objekti, katerih fasade in/ali strehe so nevarne za okolico in 

mimoidoče, 
– starost objekta, 
– namembnost objekta,  
– prenova fasade in/ali strehe glede na lego stavbe,  
– prenova fasade in strehe glede na finančno zahtevnost obno-

ve.  

Za finančne spodbude so v proračunu Občine Laško 
za leto 2018 zagotovljena sredstva v skupni višini 20.000 
evrov. Občina Laško dodeljuje finančne spodbude v vi-
šini največ 25% vrednosti priznanih stroškov investicije.  

Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlogo, ki vsebuje: prijav- 
ni obrazec »Vloga za dodelitev finančne spodbude za obnovo 
fasad v starem mestnem jedru Laško« in obvezne priloge k vlo-
gi, ki so predložene kot dokazila do vključno 29. 6. 2018. 

Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z brezplačno 
razpisno dokumentacijo, je zainteresiranim občanom do-
segljivo na spletni strani Občine Laško v rubriki Javna naro-
čila, razpisi in nepremičnine in v Glavni pisarni Občine Laš- 
ko, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 
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Občina Laško je podala vlogo na Javni 
razpis za sofinanciranje ukrepov trajno-
stne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministr-
stvo za infrastrukturo. 

Predmet prijave je vzpostavitev sis-
tema izposoje javnih koles, z namenom 
izboljšanja pogojev za kolesarje ter pro-
moviranje in spodbujanje razvoja ko-
lesarjenja, kar bo prispevalo k razvoju 
trajnostne mobilnosti in spremembi po-
tovalnih navad. Cilj operacije je zadovo-
ljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in 
obenem zmanjšati promet, s pa bomo 

prispevali k izboljšanju kakovosti zraka, 
zmanjšanju prometnih zastojev, izbolj-
šanju javnega zdravja in kakovosti biva-
nja. Prav tako pa bo to prispevalo tudi k 
razvoju turizma na območju destinacije 
Laško–Sotočje dobrega.

Sistem za izposojo javnih koles bo 
sestavljen iz mreže postaj in prirejenih 
koles, ki bo uporabnikom omogočal iz-
posojo, uporabo koles in vračilo na drugi 
možni postaji znotraj sistema. Omogočal 
bo kolesarjenje po mestu brez nakupa ali 
uporabe lastnega kolesa. Poleg postavit- 

ve postaj za kolesa s stojali, ki vključu-
jejo tudi kontrolni sistem (terminal), je 
predvidena tudi mobilna aplikacija, ki bo 
omogočala ažurne informacije o številu 
razpoložljivih koles na posamezni postaji. 

Sistem bo imel 4 postaje na različnih 
delih v Laškem in eno postajo v Rimskih 
Toplicah, in sicer: 
– na parkirišču na Trubarjevem nabrež-

ju pod Občino Laško, 
– pri železniški postaji Laško,
– pri Thermani Laško, 
– pri dvorani Tri lilije v Laškem, 

Občina Laško je bila 4. aprila s strani 
LAS Raznolikost podeželja seznanjena, 
da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja odobrila 
vlogo Občine Laško za izvedbo opera-
cije Varujmo in izboljšajmo pogoje za 
ohranitev pestre združbe opraševalcev. 
V projektu sodelujejo Občina Laško kot 
vodilni partner in partnerji: Čebelarsko 
društvo Laško, Zavod STIK Laško, Ther-
mana Laško, d. d., in Šola za hortikulturo 
in vizualno umetnost. Vrednost projekta 

je ocenjena na 44.501,43 €, od tega znaša 
sofinanciranje iz EKSRP 33.046,88 €. V 
okviru projekta se bodo izvedle naslednje 
aktivnosti … 

V prvem sklopu so zajeta predavanja 
in delavnice za osveščanje in izobraževa-
nje različnih ciljnih skupin (tudi ranljive 
skupine – otroci, osebe s posebnimi po-
trebami, starejši, ženske, nezaposleni; tu 
se kaže tudi socialna vzdržnost operaci-
je). Oblikovani bodo interpretacijski iz-
obraževalno-doživljajski moduli zelene-
ga turizma ter izdelana dva inovativna 

e-priročnika, ki bosta prispevala k zago-
tovitvi okoljske trajnosti. Izvedene bodo 
promocijske aktivnosti (okrogla miza, ti-
skovna konferenca, spletna podstran, vi-
deo filmi, panoji, letaki, darilca …). 

Drugi sklop vključuje dopolnitev in 
nadgradnjo vsebin obstoječega Vrta me-
dovitih rastlin v inovativni Tematski 
park gojenih in prostorastočih medovitih 
rastlin (zasaditev avtohtonih medovitih 
rastlin, tipne table dostopne vsem, inova-
tivni ugankarski panoji kot učilnica v na-
ravi in razširitev spoznavanja čebeljih paš 
na obstoječa drevesa v parku – ciljne sku-
pine so otroci, družine z otroki in osebe 
s posebnimi potrebami ter širša javnost). 

Tretji sklop predvideva ureditev Čebe-
larskega centra v Laškem, kjer bi se izva-
jale aktivnosti ČD Laško in izobraževalni 
turistični programi po načelih sodobnih 
interpretacijskih praks (multivizija, tou-
ch-screen, multifunkcijski interpretacij-
ski panoji).

Mag. Andrej Flis

OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE 
V STAREM MESTNEM JEDRU V 
LAŠKEM

Lani avgusta so se pričela izvajati obnovitvena dela na javni 
infrastrukturi (meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, jav-
na razsvetljava, kanalizacija za optiko, položitev plinovoda, ka-
bliranje el. vodov, javnih cest) v delu Trubarjeve ulice, Mestne 
ulice, Poti na grad, Stegenškovi ulici in Cesti na Svetino. 

Dela se zaključujejo in bodo zaključena v aprilu. Trenutno 
se dela izvajajo na širitvi odseka ceste na Mestni ulici pri zdra-
vstvenem domu, kjer bo na novo poskrbljeno za večjo varnost 
pešcev z izgradnjo hodnika za pešce.

Luka Picej

PREDSTAVITEV OPERACIJE »VARUJMO IN 
IZBOLJŠAJMO POGOJE ZA OHRANITEV PESTRE 
ZDRUŽBE OPRAŠEVALCEV«

UKREP TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO
Sistem izposoje javnih koles
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INFRASTRUKTURA NA MARIJA 
GRADCU

Že vrsto let je Marija Gradec pomembna infrastrukturna 
točka, ki jo je potrebno urediti in s tem zagotoviti ustrezne 
državne, regijske in lokalne povezave na tem delu laške občine. 
Vemo, da ni prave cestne povezave Laškega in vzhodnega dela 
občine ter širšega kozjanskega območja. Temu botruje neustre-
zen podvoz, ki nima pravih gabaritov (višine, širine, radiji), 
prav tako ni sprejemljiv iz vidika poplavne varnosti.

Zato je občina Laško pričela že v letu 2001 z resnejšimi pro-
storskimi umestitvami protipoplavnih ukrepov ter sprejela lo-
kacijski načrt od železniškega mostu v Laškem z rešitvami ma-
rijagraškega ovinka vse do potrebnih ukrepov na Savinji do 
Udmata. Del protipoplavnih ureditev je država uredila v letu 
2012 s prestavitvijo marijagraškega ovinka za 60 metrov. Tako 
je tok reke bolj ugoden s strani dinamike vod, kar se odraža v 
znižanju visokih vod za 30 cm.

Prav tako je občina od leta 2007 do 2015 vodila aktivnosti 
za prostorsko umestitev infrastrukture v prostor z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ure-
ditve Savinje Laško–Udmat. S tem je bila podana zakonska pod-
laga za:
– izgradnjo novih dveh mostov na reki Lahomnici,
– izgradnjo nove povezovalne ceste A med gostilno Bezgovšek 

ter prostorom proti javni poti proti Radobljam med železni-
ško progo in reko Savinjo, 

– izgradnjo novega podvoza proti Marija Gradcu pod žel. pro-
go z vsemi ostalimi navezavami infrastrukture,

– izgradnjo novega mostu preko reke Savinje v skupni dolžini 
110 metrov z vmesno podporo na sipini reke. 

V teh dneh so izvajalci pričeli s pripravljalnimi deli za izgra-
dnjo ceste A med reko Savinjo in železniško progo z mostom 
čez Lahomnico. Po Pivu in cvetju se bo pričela gradnja novega 
podvoza pod žel. progo pod levim tirom. Glavnina dogajanja v 

drugem letu bo zahtevala obvoze in strpne udeležence v pro-
metu. V letu 2019 se predvideva nadaljevanje gradnje novega 
podvoza, tokrat pod desnim tirom proge ter gradnja drugega 
mostu preko Lahomnice z vsemi ostalimi navezavami in ure-
ditvami na Marija Gradcu. Meja obdelave je do gostilne Čater. 
Prav tako pa istočasno potekajo usklajevanja med Ministrstvom 
za infrastrukturo ter občino za podpis protokola o nadaljevanju 
aktivnosti za predvideno ureditev ceste skozi Marija Gradec z 
ostalimi urbanimi ureditvami za nemoteno delovanje kraja in 
prebivalcev Marija Gradca.

Za gradnjo 3. mostu preko Savinje se projekti PGD zaključu-
jejo, urejajo se katastrske zadeve in odkupi, tako da je predviden 
začetek gradnje mostu v letu 2019. 

Občina načrtuje pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja v 
letošnjem letu na območju Marija Gradca.

Luka Picej

Stroji so »zabrneli« …

Tretji most preko Savinje v Marija Gradcu iz južne smeri

Tretji most preko Savinje v Marija Gradcu iz vzhodne smeriInfrastrukturne ureditve na območju Marija Gradca

– pri bodočem Turistično-informacijs- 
kem centru v Rimskih Toplicah. 

Vsaka postaja ima 6 priklopnih mest, 
od tega 3 za mehanska kolesa in 3 za elek-
trična kolesa. V okviru operacije je pred-
viden nakup 10 mehanskih (navadnih) 
in 10 električnih koles. 

Ministrstvo za infrastrukturo je pro-
jekt odobrilo, skupna vrednost projekta 
je ocenjena na 164.425 EUR, predvidena 
višina sofinanciranja znaša 64.543 EUR. 

Občina Laško, skupaj z Mestno občino 
Celje in nekaterimi občinami v Savinjski 
regiji (Žalec, Šentjur, Štore …) priprav-
lja javno naročilo za izbiro skupnega iz-

vajalca vzpostavitve sistema javnih koles, 
z namenom poenotenja sistema ter s tem 
medobčinske mobilnosti in razvoja tu-
rizma. 

Vzpostavitev sistema v občini Laško je 
predvidena do oktobra 2018.

Mag. Sandra Barachini
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VODOVOD V ZGORNJI REČICI

V januarju 2018 se je pričela gradnja vodovoda v Zg. Reči-
ci, ki bo potekal od Zavrat do žalnice, osnovne šole, Lavrinca 
in vse do stanovanjskih 
hiš nad Hudo Jamo (Ar-
lič, Trbovc). Na vodovod 
bo poleg javnih objektov 
(žalnice in šole) priklju-
čenih še 34 stanovanjskih 
objektov. Dolžina vodo-
voda je 6700 metrov, v 
skupni dolžini pa je zajet 
tudi sekundar, kakor tudi 
sočasna izvedba novega 
transportnega voda od 
žalnice do Pertinača in 

Mačka. Dela, ki jih izvaja gradbeno podjetje Brahigradnje, d. o. 
o., bodo zaključena v sredini leta 2018.

V izgradnjo je vključen tudi nov 60 m3 rezervoar, ki bo omo-
gočal tudi namestitev hidrantov, kar bo pomenilo izboljšanje 

požarne varnosti v Zg. 
Rečici. 

V letu 2019 pa načrtu-
jemo nadaljevanje grad-
nje primarnih vodov in 
sekundarja do Jagra in 
Seliča. Podrobne pote-
ke vodov sekundarnega 
omrežja še usklajujemo z 
lastniki zemljišč.

Luka Picej

PRENOVA 
ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE

Podhod pod 
železniško progo v 
Laškem

Konec marca so na 
železniški postaji v 
Laškem za uporabnike 
vlakovnih prevozov in 
stanovalcev območja 
Šmihel sprostili dolgo 
pričakovani podhod. 
Dvigala trenutno še 
ne obratujejo.

Pričetek polaganja vodovodnih cevi na odseku Zavrate-Zg. Rečica.

Prometni režim mimo Laščanke v smeri proti 
železniški postaji Laško

Uporabnike JP 701 981 Hotel Hum–Kmetijska zadruga ob-
veščamo na enosmerni prometni režim na odseku v smeri 
mimo Laščanke/Kmetijske zadruge proti železniški postaji Laš- 
ko.

Cestišče se je zaradi razširitve in podaljšanja perona posle-
dično zožilo, ob levi strani pa se je začrtal hodnik za pešce.

Na omenjenem odseku se že izvaja poostren prometni nad-
zor.

Andrej Kaluža
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OBČINSKI SVET  
LAŠKO

Marčevska seja

24. seja je bila 28. marca. Potrjen je bil 
Okvirni program dela Občinskega sveta 
Laško in rokovnik za leto 2018 z realiza-
cijo programa dela Občinskega sveta La-
ško za leto 2017.

Svetniki so sprejeli Odlok o dopolnitvi 
Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Laško, s katerim se med obvezne 
lokalne gospodarske javne službe doda še 
dejavnost 24-urne dežurne službe pog-
rebne dejavnosti. Za izvajalca 24-urne 
dežurne službe pogrebne dejavnosti je 
bila določena JP Komunala Laško.

Na dnevnem redu je bilo več poročil 
o poslovanju v preteklem letu, ki so bila 
potrjena brez večjih pripomb: Letno po-
ročilo o izvajanju koncesijske pogodbe 
za čiščenje odpadnih komunalnih vod v 
letu 2017, ki ga je pripravilo Storitveno 
podjetje Laško, d. o. o., poročila o delu 
Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva Mestne Občine Celje, Občine Laško, 
Občine Štore in Občine Žalec, Centra za 
socialno delo Laško, Uredniškega odbo-
ra Laškega biltena, Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ter poročila 
javnih zavodov Zdravstveni dom Laško, 
Glasbena šola Laško - Rade-
če, Vrtec Laško, OŠ Antona 
Aškerca Rimske Toplice in 
Osnovna šola Primoža Tru-
barja Laško.

Občinski svet je spre-
jel Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgoj-
no varstvenega zavoda Vr-
tec Laško. V letu 2016 je bil 
namreč po prenovi PŠ Vrh 
nad Laškim odprt oddelek 
vrtca. Potrjeno je bilo tudi 
Zaključno poročilo o obno-
vi centralne kuhinje v Vrt-
cu Laško. Obnova kuhinje je 
potekala od konca julija do 
konca oktobra, svečana pre-
daja namenu pa je bila 6. no-
vembra. Vrednost investicije 
je bila 274.064,12 EUR.

Na seji je bil sprejet tudi 
Zaključni račun proračuna 
Občine Laško za leto 2017 
ter Poročilo o potrjevanju 
investicijske dokumentaci-
je za obdobje od 1. 11. 2017 
do 28. 2. 2018. V tem ob-
dobju so bili sprejeti sklepi 

o potrditvi investicijske dokumentacije 
za naslednje projekte: Rekonstrukcija LC 
Market Tuš-Gratex, Obnova LC 412031 
Svetina-Kunjice-Selo-Šentrupert in Ob-
nova JP TP Jagoče-Most želja.

Zaradi smrti člana Odbora za gospo-
darski razvoj je občinski svet kot na-
domestnega člana imenoval Rudolfa 
Kauzerja. Občinski svet je podal tudi so-
glasje, da se za direktorico Zdravstvenega 
doma Laško imenuje mag. Janjo Knapič, 
in sicer za štiriletno mandatno obdobje v 
skrajšanem delovnem času (30 ur na te-
den). 

Pod točko »Razno« so bili svetniki 
seznanjeni s pobudo Civilne iniciative za 
razvoj Rimskih Toplic, ki je predlagala, 
da občinski svet obravnava informacijo 
o trenutnem zagotavljanju zdravstvene 
dejavnosti v zdravstveni postaji Rimske 
Toplice ter zahtevek za ohranitev enake 
kakovosti zdravstvenih storitev v Zdra-
vstveni postaji Rimske Toplice kot je bila 
do 31. 12. 2017. Direktorica občinske 
uprave Tina Rosina Košir je pojasnila, 
da je bil s predstavniki civilne iniciative, 
članico občinskega sveta Marijo Zupanc 
in predstavniki občinske uprave sklican 
sestanek, na katerem so bili navzoči sez-
nanjeni s pojasnili direktorice Zdravstve-
nega doma Janje Knapič glede navedene 
problematike. Knapičeva je pojasnila po-
dala tudi na seji občinskega sveta. V Rim-
skih Toplicah bosta v skladu z normativi 

še naprej delovali dve ambulanti, ena vse 
dni v tednu, druga pa v optimalnem šte-
vilu dni, da bo za vse paciente še vedno 
poskrbljeno v enaki meri kot do sedaj. 

Občinski svetniki so bili seznanjeni 
tudi s predlogom svetnice Marije Zupanc 
o spremembi projekta izgradnje zunanjih 
športnih igrišč pri OŠ Antona Aškerca v 
Rimskih Toplicah. Na sestanku, ki so se 
ga poleg predstavnikov občinske uprave 
in Zupančeve udeležili tudi predsednik 
KS Rimske Toplice Matjaž Knez, pred-
sednik Športnega društva Rimske Topli-
ce Gregor Ivšek in ravnatelj OŠ Antona 
Aškerca Rimske Toplice Andrej Podpe-
čan, je župan Franc Zdolšek predstavil 
rešitev, ki jo je pripravila občina na pod-
lagi prejetega predloga. V osnovni pro-
jekt zunanjega igrišča ob telovadnici OŠ 
Antona Aškerca bi se vključila tekaška 
steza, ki bi zaokrožila postavljeno roko-
metno in košarkarsko igrišče. Tenis igri-
šče bi se prestavilo na bolj primerno lo-
kacijo nad uvoz proti zdravilišču, kjer bi 
bili dve igrišči ter pomožni manjši objekt. 
Prednost takšne rešitve je, da so potrebna 
zemljišča v lasti občine. 

Gradiva za seje Občinskega sveta in 
posnetki sej so dostopni na občinski sple-
tni strani www.lasko.si. Prav tako so na 
občinski spletni strani objavljeni vsi spre-
jeti občinski predpisi. 

Tanja Grabrijan

Vljudno vas vabim na proslavo 
ob dnevu upora proti okupatorju, 
v petek, 27. aprila 2018, ob 11.00, 

v Večnamensko dvorano Vrh nad Laškim.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Organizatorji: Občina Laško, Združenje borcev za vrednote NOB Laško, JSKD, OI Laško, STIK Laško
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SVETNIŠKA SKUPINA 
SLS

Spoštovane občanke in občani, čas ob 
delu zelo hitro mineva in letos mineva že 
četrto leto, odkar ste nam zaupali svoje 
glasove. Tako smo drugič zapored postali 
največja svetniška skupina v občinskem 
svetu Laško, kar nam je bilo priznanje za 
uspešno delo v preteklem obdobju, isto-
časno pa predvsem obveznost v nadalj-
njem delu in razvoju občine.

Naša prioriteta je osnovno zadovolje-
vanje potreb prebivalcev, kamor zago-
tovo sodi zagotavljanje ustrezne pitne 
vode. Tako smo izbrali novega upravljal-
ca vodovoda, to je JP Komunala Laško, 
nadaljevali smo z izgradnjo vodovodov, 
katerih dolžino smo v zadnjih letih po-
daljšali za okoli 100 km, hkrati pa smo 
obnovili tudi precej dotrajanih obstoje-
čih vodovodov. Poleg tega smo nadalje-
vali z izgradnjo kanalizacijskega sistema 
ter ga predali v upravljanje Komunali La-
ško, hkrati pa obnovili vse ulice tako v 
Laškem kot tudi v Rimskih Toplicah. Og-
romno energije pa smo porabili za reše-
vanje spora s koncesionarjem čistilne na-
prave WTE, ki smo ga tudi rešili. 

Veliko pozornosti smo namenili tudi 
obnovi in izgradnji cest, ki jih je v občin-
skem upravljanju okoli 420 km. Slednje 
terjajo in bodo tudi v bodoče terjale še 
več pozornosti, seveda pa tudi še več fi-
nančnih sredstev za primerno uporabo 
le-teh.

Seveda pa želimo izboljšati naše živ-
ljenje na ostalih področjih in tako smo 
energetsko sanirali vrtec v Laškem, ka-
paciteto vrtcev smo povečali za novih 
200 mest, obnovili smo vse osnovne in 
podružnične šole v občini, razen v Deb-
ru, ki je bila nova. V vseh podružničnih 
šolah sedaj deluje tudi enota vrtca, kar je 
zlasti pomembno za razvoj našega pode-
želja. V letošnjem letu bomo še sanira-
li vrtec v Rimskih Toplicah, kjer želimo 
tudi povečati njegovo kapaciteto s priz-
idkom.

Na področju zdravstva smo obnovili 
Zdravstveni dom Laško, pred leti zgra-
dili Zdravstveni dom v Rimskih Topli-
cah skupaj z lekarno, sedaj pa načrtuje-
mo še razširitev Zdravstvenega doma v 

Laškem, kjer želimo zadovoljiti čim več 
potreb po zdravstvenih storitvah naših 
občanov. Ob tem velja povedati še, da 
smo že uvedli svetovalnico za pomoč od-
raslim Posvet – Tu smo zate, ki uspešno 
deluje.

Na področju trgovske ponudbe vsak 
prvi petek v mesecu prirejamo sejem, 
hkrati smo z novim TIC-em uvedli pro-
dajo spominkov, pa tudi ponudbo doma-
čih izdelkov na terasi TIC-a. Z izgradnjo 
novega trgovskega ponudnika smo pri-
dobili konkurenco na tem področju in s 
tem boljšo oskrbo. Seveda pa želimo pri-
dobiti investitorja za izgradnjo poslov-
nega centra, kjer bi delovala pošta, se še 
izboljšala trgovska ponudba in povečalo 
število parkirnih mest.

Na prostorskem področju smo končno 
dobili OPN, ki je v bodoče osnova na-
daljnjega razvoja občine, izdelali in spre-
jeli smo OPPN za Laško jug, v teku je 
sprejem OPPN Rimske Toplice in uspe-
lo nam je te projekte uvrstiti v program 
investicij obnove železniške proge Celje-
-Zidani Most, kjer bo občina Laško pri-
dobila nov most čez Savinjo v Laškem 
in v Rimskih Toplicah, nova železniška 
podhoda, nova mostova čez Lahomnico 
in posledično (kar je najpomembneje) 
preusmeritev tovornega prometa iz sta-
rega mestnega jedra na nov most. Prido-
bili smo gradbeno dovoljenje za brv za 
novo kolesarsko stezo Celje–Laško in s 
tem pospešili izgradnjo le-te.

Ob vsem tem pa nas čaka še ogromno 
dela na protipoplavnem področju, kjer so 
se dela pričela, sedaj pa kar predolgo sto-
jijo in jih glede na obljube države želimo 
kar najhitreje nadaljevati.

Na področju turizma smo v zadnjih le-
tih dosegli pomembne dosežke, ki se ka-

žejo v tem, da nam le-te priznavajo tudi 
drugi, saj smo bili dvakrat najlepši zdra-
viliški kraj, evropska destinacija EDEN, 
občina prijazna čebelam, prostovoljstvu 
prijazna občina … Z razvojem ponud-
be na našem podeželju in naših kmetijah 
tudi s sofinanciranjem sredstev iz pro-
računa, pa želimo spodbuditi ponudbo 
in boljše življenje tudi na tem področju, 
saj predvidene investicije občine zajema-
jo celotno občino Laško. V nastajanju so 
projekti Eko muzeja rudarstva Rečica-
Sedraž, Kartuzija Jurklošter, kjer je pro-
jekt že oddan in čaka na odobritev mi-
nistrstva, rudnik Trobni Dol, vaška jedra 
Šentruperta, Zidanega Mosta itd.

Seveda pa nam vse to ne bi uspelo, če 
ne bi v občinskem svetu odlično sodelo-
vali z vsemi svetniškimi skupinami in z 
vsemi svetniki, za kar se jim iskreno zah-
valjujemo. Vsi skupaj dokazujemo, da 
nam ni mar za politično svetovni nazor 
pač pa smo kot prvo vsi skupaj najprej 
občani občine Laško. Zato se zahvalju-
jemo predvsem občinski upravi, javnim 
zavodom, društvom, gospodarstvu, 
javnim podjetjem in vsem drugim de-
ležnikom, kateri pomembno vplivajo na 
razvoj občine Laško, predvsem pa vam 
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČA-
NI, katerim je naš trud namenjen. Hkra-
ti pa upamo, da smo upravičili vaše zau-
panje, ki ste nam ga izkazali na volitvah 
pred štirimi leti, ter da bomo deležni va-
šega zaupanja tudi v naslednjem mandat-
nem obdobju.

Vaši svetniki SLS:  
Janez Benedek, Nuša Konec Juričič,  

Mojca Tržan, Marjan Belej, Janko Cesar 
in vaš župan Franc Zdolšek.



12

SVETNIŠKE SKUPINE / POSLANSKA PISARNA

Marec je za večino društev, podjetij in 
drugih pravnih subjektov mesec pripra-
ve zaključnih poročil, pregleda finančne 
realizacije in skupščin oz. zborov članov. 
V tem obdobju je odprtih več občinskih 
programov sofinanciranja, za katere je 
občina letos nekoliko spremenila pravil-
nike.

Lansko leto smo prvič pripravili pos-
vet in okroglo mizo za športna in re-
kreativna društva, ki delujejo v občini 
Laško. Glede na dobre odzive smo se od-
ločili dogodek letos ponoviti in ga razši-
riti tudi na kulturna društva.

Okroglo mizo za kulturna društva 
smo pripravili v Hiši generacij, posveta 
pa se je udeležilo več kot 20 predstavni-
kov posameznih kulturnih društev. Ude-
ležence smo seznanili s spremembami 
Pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljske kulture in izvedli kratko iz-
obraževanje s področja pravilnega izpol-
njevanja Javnega razpisa za sofinancira-
nje programov na področju ljubiteljske 
kulture.

Podjetje Omnimodo, d.o.o., je predsta-
vilo možnosti prijav na državne in 
evropske razpise za pridobitev nepovra-
tnih sredstev. Udeleženci pa so nato iz-
postavili problematiko, s katero se sreču-
jejo društva. Veliko besed smo namenili 
Lokalnemu programu kulture v Občini 
Laško, kateri se bo v letošnjem letu spre-
jemal za naslednje štiriletno obdobje. Pri 
posvetu je sodeloval tudi Gašper Salobir 
(OI Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti RS).

Za športna društva in rekreativna 
društva smo posvet izvedli teden dni kas-
neje v Otročjem centru Laško. Društvom 
smo predstavili spremembe Pravilni-
ka za sofinanciranje letnega programa 
športa in Pravilnika o sofinanciranju 
prireditev in projektov v občini Laško. 
V nadaljevanju posveta se je med pred-
stavniki športnih društev razvila debata 
o športni infrastrukturi v občini.

Za vsa društva, tako kulturna kot špor-
tna, je Enej Kirn predstavil novosti, ki jih 
prinaša nova uredba GDPR na področju 
varovanja osebnih podatkov. Opozoril je 
tudi na vpis podatkov predsednikov dru-
štev v Register dejanskih lastnikov.

Marko Šantej,
Mlada moč občine LaškoEnej Kirn je predstavil novosti uredbe GDPR (Foto: Dominik Polanc).

Spoštovane občanke, spoštovani ob-
čani, 

trenutna politična situacija je precej bi-
zarna. Predsednik vlade s svojim odsto-
pom ni naredil samo politične poteze 
(dobre ali slabe zase ali za svojo stranko, 
to niti ni pomembno), temveč je celotno 
vlado do konca mandata onesposobil, da 
polno in z vsemi pooblastili opravlja tisto, 
za kar je poklicana. Še več, s to potezo so 
najtežja vprašanja pometena pod prepro-
go in čakajo naslednjo vlado. V ospredje 
so prišle vsebine, ki koristijo zgolj inte-
resom posamičnih strank, pacienti pa še 
vedno čakajo v neznosno dolgih čakalnih 
vrstah, pogajanja z javnim sektorjem so 
zastala … a to ne zanima nikogar. Vsaj 
tiste, ki bi jih moralo, ne.

In dobra dva tedna po tem odstopu, ko 
bi se v odgovornosti do vas, spoštovane 
in spoštovani, stranke morale ukvarjati s 
predstavitvijo svojih programov, da bos-
te imeli možnost vpogleda, kaj lahko od 
koga pričakujete, zakaj boste ali ne boste 
nekomu dali glas, pa imamo videti pov-
sem kaj drugega. 

Državni zbor je postal poligon stran-
karskih ali osebnih interesov določenih 
poslancev. Nekatere od teh je bilo pre-
tekla leta slišati bore malo, sedaj, ko re-
dnih sej državnega zbora ni več predvi-
denih, pa predlagajo niz zakonodajnih 
rešitev in izrednih sej ter iščejo podporo 
k temu ali onemu predlogu. Kje so bili vsi 
ti ljudje poprej?   

Na drugi strani pa v nizkem startu ča-
kajo t. i. novi obrazi. Iz svojih pisarn brez 
jasnih programov prepričujejo, kako so 
edini pravi, ki lahko uspešno vodijo dr-
žavo. Da edini vedo, kaj je za državljane 
in državljanke dobro. 

Kaj je dobro za Laško ter vse njegove 
občanke in občane, pa nisem slišal še od 
nikogar od teh novih obrazov. Niti me 
ne čudi, ko teh niti nisem videl ne v La-
škem, ne v njegovi okolici. Kakor tudi te-

kom tega mandata v Laškem nisem videl 
številnih sedanjih poslank in poslancev 
ter predstavnikov vlade. Bodo pa ti ver-
jetno kaj kmalu ugotovili, da bo treba 
priti tudi v te kraje. Poprej bodo verjetno 
koga poklicali, da se malce pozanimajo, 
s kakšnimi problemi se sooča ta občina, 
na pano prilepili svojo fotografijo in že 
bodo pripravljeni za nagovarjanje, zakaj 
so najboljša izbira. 

Spoštovani, tisti, ki poznamo Laško, 
njegove ljudi, ki z njimi živimo, dela-
mo, smo z njimi vsakodnevno v stikih, 
ne potrebujemo tovrstne reklame. Niti si 
je ne želimo. Raje kot to, delamo in re-
šujemo probleme. Takšne, ki ne potrebu-
jejo velikopoteznih besed, temveč delo.  
Ponosen sem, da smo tekom tega man-
data uspeli premikati stvari na bolje. Po-
nosen, da ste mi Laščanke in Laščani za-
upali odgovornost, da lahko tudi v imenu 
vas v Ljubljani iščem tiste prave rešitve, 
ki naredijo življenja ljudi boljša. Tudi po 
tem, ko fotografije kandidatov zbledi-
jo, lepe besede izzvenijo. Takrat ostajajo 
samo dejanja. In ta edino štejejo.

Vaš Matjaž Han
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ŠT.  
VOLIŠČA

KRAJ  
VOLIŠČA

IME VOLIŠČA OBMOČJE

KS LAŠKO – 3 VOLIŠČA:
006 08 001 LAŠKO CENTER STAREJŠIH

SAVINJSKO NABREŽJE 6,  
LAŠKO 

Trubarjeva ulica (od hišne št. 1 do 37), Pivovarniška ulica, Trubarjevo nabrežje (od hišne  
št. 1 do 17), Na Pristavi, Rožnik (od hišne št. 1 do 3a), Kidričeva ulica, Valentiničeva  
cesta (od hišne št. 1 do 28), Mestna ulica, Orožnov trg, Ploščad prijateljstva, Valvasorjev trg, 
Aškerčev trg, Savinjsko nabrežje, Pot na grad, Stegenškova ulica, Pod gradom, Čopova ulica,  
Kopitarjeva ulica, Taborje, Cesta na Svetino, Ojstro, Tovsto (od hišne št. 1 do 8c), Kajuhova 
ulica, Podhumska ulica, Pot na Kobivjek, Valentiničeva cesta (od hišne št. 29 do 58)

006 08 002 LAŠKO KULTURNI CENTER 
TRG SVOBODE 6, LAŠKO 
VOLIŠČE ZA  
»GLASOVANJE KJERKOLI 
V SLOVENIJI« - OMNIA (970)

Rimska cesta, Podšmihel, Trg svobode, Zdraviliška cesta, Strmca,  
Šmihel (od hišne št. 7 dalje), Celjska cesta, Udmat, Bukovca, Kuretno

006 08 003 LAŠKO OSNOVNA ŠOLA DEBRO
POŽENELOVA 26, LAŠKO

Badovinčeva ulica, Poženelova ulica, Pot na Šmohor, Debro, Šmihel (od hišne št. 1 do 6), 
Cesta v Debro, Brstnik, Jagoče, Tovsto (od hišne št. 9 do 29), Doblatina, Požnica, Rifengozd

KS REČICA – 2 VOLIŠČI:
006 08 004 REČICA ZASTOR d.o.o. (bivši Salon Paron)

SPODNJA REČICA 87, LAŠKO
Sp. Rečica (od hišne št. 2 do 130), Slivno, Sončna pot, Cesta v Rečico

006 08 005 REČICA SINDIKALNI DOM, 
HUDA JAMA 1, LAŠKO

Sp. Rečica (od hišne št. 131 dalje), Huda Jama, Zgornja Rečica, Šmohor

KS MARIJA GRADEC – 3 VOLIŠČA:
006 08 006 MARIJA  

GRADEC
KULTURNI DOM 
MARIJA GRADEC 29,  
LAŠKO

Marija Gradec, Radoblje, Plazovje, Modrič, Trubarjeva ul. (hišne št. 39, 41, 43, 45, 47),  
Trubarjevo nabrežje (hišne št. 23, 25, 27,29, 31, 33, 35), Rožnik (od hišne št. 4 dalje), Harje,  
Lahomno, Stopce

006 08 007 LAHOMŠEK TURISTIČNA KMETIJA PIRC 
C. NA LAHOMŠEK 1,  
LAŠKO

Gabrno, Lahomšek, Trojno, Laško - del: Šercerjeva ulica, Keršetova ulica, Čedejeva ulica, 
Cesta na Gaberno, Na rebri, Cesta na Lahomšek

006 08 008 REKA NA SLOGAH
TEVČE 2, LAŠKO

Tevče, Olešče, Padež, Reka

KS VRH NAD LAŠKIM – 4 VOLIŠČA:
006 08 009 VRH NAD  

LAŠKIM
GASILSKI DOM 
VRH NAD LAŠKIM 9A, LAŠKO

Gozdec, Kladje, Leskovca, Male Grahovše, Vrh nad Laškim

006 08 010 ŽIGON ZDENKO LAPORNIK 
ŽIGON 6, LAŠKO

Selo nad Laškim, Žigon

006 08 011 VELIKE  
GORELCE

MARJAN DEŽELAK
VELIKE GORELCE 15, LAŠKO

Velike Gorelce, Laška vas

006 08 012 VELIKE  
GRAHOVŠE

RUDOLF LAPORNIK
VELIKE GRAHOVŠE 12,  
LAŠKO

Velike Grahovše

KS ŠENTRUPERT – 3 VOLIŠČA:
006 08 013 ŠENTRUPERT GASILSKI DOM

ŠENTRUPERT 93E,  
ŠENTRUPERT

Mačkovec, Šentrupert

006 08 014 MALA BREZA STRELSKI DOM
MALA BREZA 37C,  
ŠENTRUPERT

Mala Breza

006 08 015 TROBNI DOL KULTURNI DOM
TROBNI DOL 38A,  
ŠENTRUPERT

Curnovec, Trobni Dol

OBVESTILO O SPREMEMBAH VOLIŠČ

Obveščamo vas, da je v okraju Laško, ki zajema območje ob-
čin Laško in Radeče, prišlo do sprememb volišč. Spremembe 
so posledica uveljavitve odločitve Ustavnega sodišča RS iz leta 

2014, da morajo biti vsa volišča dostopna invalidom. Novela 
Zakona o volitvah v državni zbor, ki uresničuje navedeno sod- 
no odločitev, se uporablja od 1. 2. 2018 dalje. Seznam volišč v 
občini Laško in območij, ki jih zajemajo, je razviden iz spodnje 
tabele.

Okrajna volilna komisija Laško 
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ŠT.  
VOLIŠČA

KRAJ  
VOLIŠČA

IME VOLIŠČA OBMOČJE

KS RIMSKE TOPLICE – 4 VOLIŠČA:
006 08 016 RIMSKE  

TOPLICE
OŠ ANTON AŠKERC
AŠKERČEVA CESTA 1,  
RIMSKE TOPLICE

Globoko, Povčeno, Rimske Toplice - Toplice, Senožete, Strensko, Gračnica (od hišne št. 1 
do 23), Lože (od hišne št. 5 do 7), Sevce, Šmarjeta, Pod Kojzico, Jesenova ravan, Partizanska 
pot, Završnikova cesta, Cankarjeva ulica, Naselje 22. maja, Pod Lurdom, Poljane, Revirska 
cesta, Zdraviliška cesta, Borovo, Ulica talcev, Aškerčeva cesta, Ul. XIV. divizije, Trubarjevo 
naselje, Stare Ogeče, Pot na Kopitnik, Tovornikova ulica, Čanžekova ulica, Trsteniška ulica, 
Pod Sedovcem, Pašnica

006 08 017 LAZIŠE OŠ LAŽIŠE
LAZIŠE 27, RIMSKE TOPLICE

Konc, Laziše, Zabrež, Škofce, Dol pri Laškem (od hišne št. 4 dalje)

006 08 018 BRODNICE KAREL VEBER, BRODNICE 12, 
RIMSKE TOPLICE

Brodnice, Gračnica (hišna št. 24a in 26), Lokavec, Vodiško (od hišne št. 11 do 15), Dol pri 
Laškem (od hišne št. 1 do 3)

006 08 019 LOŽE MATEVŽ DEŽELAK
LOŽE 1, RIMSKE TOPLICE

Brstovnica, Lože (od hišne št. 1 do št. 4a in od 8 dalje), Vodiško (od hišne št. 1 do 10a)

KS JURKLOŠTER – 3 VOLIŠČA:
006 08 020 JURKLOŠTER KARTUZIJSKA PRISTAVA

JURKLOŠTER 25, JURKLOŠTER
Jurklošter, Lipni Dol, Lahov Graben

006 08 021 MAROF BIFE RACMAN
MRZLO POLJE 8A, JURKLOŠTER

Blatni vrh, Marijina vas, Mrzlo Polje

006 08 022 POLANA,
PANEČE

ANTON VRESK
POLANA 2, JURKLOŠTER

Polana, Paneče

KS SEDRAŽ – 1 VOLIŠČE:
006 08 023 SEDRAŽ STRELSKI DOM 

SEDRAŽ 22, LAŠKO
Sedraž, Klenovo, Govce, Trnovo, Trnov Hrib, Belovo, Brezno

KS ZIDANI MOST – 2 VOLIŠČI:
006 08 024 VELIKO ŠIRJE OŠ ZIDANI MOST

ZIDANI MOST 34,  
ZIDANI MOST

Veliko Širje, Zidani Most (od hišne št. 24 dalje)

006 08 025 ZIDANI MOST GASILSKI DOM
ZIDANI MOST 12,  
ZIDANI MOST

Obrežje pri Zidanem Mostu, Suhadol, Širje, Zidani Most (od hišne št. 1 do 21)

PREDČASNO GLASOVANJE:
006 08 901 LAŠKO Predčasno glasovanje za vseh 35 volišč na območju občin Laško in Radeče

OBČINA LAŠKO - ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA, MESTNA ULICA 2 - pritličje 

Zakon o dajatvah na motorna vozila

Zakon o dajatvah za motorna vozila 
(Uradni list RS, 54/2017), ki je stopil v 
veljavo 14. 10. 2017, je prinesel nekaj no-
vosti oz. sprememb.

Velike družine – nižja letna dajatev v 
višini 50 % letne dajatve se plača za eno 
osebno vozilo, v lasti ali uporabi enega iz-
med članov družine, ki ima na dan vlo-
žitve vloge za znižanje letne dajatve na 
istem naslovu stalnega prebivališča prija-
vljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. 
Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila 
o skupnem stalnem prebivališču vsaj ene-
ga od staršev in otrok. Določba se smisel-
no uporablja tudi za rejniške družine.

Oprostitev plačila letne dajatve za vo-
zila za prevoz invalidov se lahko uvelja-
vi za osebna vozila z motorjem moči do 
vključno 150 kW (ni več omejitve na de-
lovno prostornino motorja) ter za osebna 
vozila prirejena za prevoz oseb na inva-
lidskem vozičku.

Oprostitev plačila letne dajatve se lah-
ko za polnoletne osebe uveljavlja za eno 
vozilo, registrirano na ime te osebe ali 
na njegovega starša, zakonca ali zunajza-
konskega partnerja, s katerim živi na is-
tem naslovu.

S 1. aprilom 2018 zakon  uvaja novo 
dajatev na odjavljena vozila.

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje 
za vozila kategorij:
– M1 (vozila za prevoz potnikov z največ 

osmimi sedeži poleg sedeža voznika),
– N1 (vozila za prevoz blaga z največjo 

težo do vključno 3,5 tone) in
– L2e (trikolesna vozila).

Obveznost plačila prvič nastane po 
preteku enega leta od odjave vozila in 
nato vsako leto na datum odjave vozila 
ter se plačuje 10 let od zadnje odjave vo-
zila. Dajatev se ne plačuje za vozila s sta-
tusom starodobnega vozila.

Višina dajatve za odjavljeno vozilo je 
določena v višini 25 % letne dajatve za 
takšno vozilo. Dajatev za odjavljeno vo-
zilo se plačuje enkrat letno v enkratnem 
znesku.

Če lastnik odjavljenega vozila prene-
se lastništvo na drugo osebo, ki ima se-
dež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, 
novi lastnik postane zavezanec za plačilo 
dajatve za odjavljeno vozilo.

Mojca Jančič 

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LAŠKO



-

15

UPRAVNA ENOTA / FURS

Obseg dela v upravni enoti merimo s 
številom zadev, ki jih rešujemo na podla-
gi Zakona o splošnem upravnem postop-
ku in s številom drugih upravnih nalog. 
Skupno število vseh upravnih zadev, ki 
smo jih izvajali na osnovi ZUP-a v tem 
obdobju je bilo 10.389, kar je za 4 % manj 
kot v predhodnem letu, ko je bilo skup-
no število vseh upravnih zadev 10.815. 
V letu 2017 smo izvedli kar 98,67% vseh 
upravnih nalog. V nobenem primeru ni 
bil prekoračen rok obravnave. Opravlje-
nih je bilo tudi 17.589 drugih upravnih 
nalog, kar je za 1,9 % več kot v letu 2016, 
ko smo jih opravili 17.259. Največje po-
večanje opažamo pri izdaji potrdil iz ura-
dnih evidenc na področju notranjih za-
dev, kar je posledica nove zakonodaje 
o prijavi prebivališča. Izredno veliko je 
tudi odstopanje pri potrjevanju podpor 
volivcev, saj je bilo leto 2017 v primerja-
vi z letom 2016 v volilnem smislu bistve-
no bolj razgibano. Na drugi strani beleži-
mo upad drugih upravnih postopkov na 
področju prometa, kar je predvsem pos-
ledica zmanjšanja števila vlog za izdajo 
podatkov iz registra vozil, ker so mnogi 
uporabniki pridobili pravice za samo-
stojne vpoglede. Število ostalih postop-
kov ne kaže bistvenega odstopanja od 
preteklega leta. 

Sklepanje zakonskih zvez je tudi ena 
izmed nalog upravne enote. V upravni 

enoti s primerljivim številom prebival-
stva se sklene letno med 30 in 40 zakon-
skih zvez. V Laškem je to število bistveno 
višje, v zadnjih petih letih se giblje med 
86 in 121.

Tri dni v tednu dela uradnica Uprav-
ne enote Laško tudi na Krajevnem ura-
du Radeče. Skupno število opravljenih 
upravnih postopkov se je v primerjavi s 
preteklim letom ponovno povečalo, kar 
potrjuje naše prepričanje, da je izvaja-
nje storitev na krajevnem uradu za kra-
jane Radeč in bližnje okolice pomembno 
in potrebno. Na področju prometa smo 
zabeležili za dobrih 12% več UE postop-
kov kot v letu 2016, kar je posledica od-
prtja dveh gospodarskih subjektov, ki se 
ukvarjata s prodajo vozil na tem obmo-
čju. Je pa na drugi strani močno upadlo 
število drugih upravnih nalog s področja 
prometa, kar v glavnem lahko pripišemo 
manjšemu številu zahtev za posredova-
nje podatkov o lastništvu vozil iz razlo-
ga pridobitve pravice izvršiteljev za lastni 
vpogled v podatke registra vozil. 

Na področju matičnih in drugih za-
dev s področja Ministrstva za notranje 
zadeve se je v letu 2017 skupno število 
upravnih zadev povečalo za dobrih 22%, 
pri čemer noben postopek po povečanju 
posebej ne izstopa. Tudi število drugih 
upravnih nalog tega področja se je opa-
zno povečalo (za 25%), pri čemer največ-

je povečanje zaznavamo pri izdaji potrdil 
iz gospodinjske evidence in potrjevanju 
podpor volivcem. 

Iz zapisanega sledi, da je bilo na Uprav-
ni enoti Laško v letu 2017 rešenih 27.935 
zadev (ZUP + DUN + prek.) to je 98,67% 
vseh zadev, kar pomeni 1.269,99 zadev 
na uradnika. Statistični podatki kažejo, 
da je bilo od navedenih rešenih zadev 
devet (9) pritožb od katerih je bilo v letu, 
ki je minilo, na II. stopnji rešenih osem. 
Sedem pritožb je bilo zavrnjenih, torej so 
bile odločitve uradnikov UE Laško potr-
jene. Samo v enem primeru je bila zade-
va vrnjena v ponovni postopek, kjer je bil 
razlog nova oziroma spremenjena prav-
na praksa organa II. stopnje.

Prejeli smo nekaj pisnih pohval in tudi 
predlogov. Pritožb na odnos uradnic do 
strank nismo prejeli. Na finančnem po-
dročju podatki porabe v letih 2016 in 
2017 niso povsem primerljivi s prejšnjimi 
leti, saj so bila vlaganja v teh dveh letih v 
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 
neprimerno višja kot v letih pred tem.

Na podlagi zapisanega lahko ugoto-
vimo, da je delo potekalo kvalitetno in 
učinkovito in je za opravljeno delo pot-
rebno zaposlenim javnim uslužbenkam 
izreči zahvalo in pohvalo.

Mag. Andreja Stopar
načelnica UE Laško

DELO UPRAVNE ENOTE LAŠKO V LETU 2017

Uradne ure Finanč-
nega urada Celje, Fi-
nančne pisarne Laško, 
so v aprilu in juniju 
2018 vsak prvi in tret-
ji petek v mesecu, v 
maju 2018 pa prvi pe-
tek, od 8. do 13. ure. V 

mesecih julij in avgust 2018 uradnih ur ni. 
Informacije lahko zavezanci pridobijo tudi na sedežu urada na 

naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje (uradne ure urada in finanč-
nih pisarn so objavljene na spletni strani http://www.fu.gov.si/
kontakti/financni_urad_celje/), na spletni strani www.fu.gov.
si, preko telefona 03 422 33 00 ali preko elektronske pošte ce.
fu@gov.si. 

Vloge se lahko oddajo z osebno predložitvijo na uradu na na-
slovu Aškerčeva 12, 3000 Celje, po pošti na naslov Finančni urad 
Celje, p.p. 2399, 3102 Celje, preko eDavkov ali v predalčnik Fi-
nančne pisarne Laško.

Dostop do eDavkov z uporabniškim imenom in geslom 
za fizične osebe

Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fi-
zične osebe je mogoče z uporabo uporabniškega imena in ge-
sla  oddati določene obrazce, napovedi, ugovore, obračune 

(npr. ugovor zoper informativni izračun dohodnine, napoved 
za odmero dohodnine, obračun prispevkov za socialno varnost 
za kmete in za osebe, prostovoljno vključene v socialno 
zavarovanje, napovedi za odmero dohodnine od dobička od 
odsvojitve vrednostnih papirjev, obresti na denarne depozite, 
od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, od dividend …), 
kar pomeni, da zavezanec za dostop ne potrebuje kvalificiranega 
digitalnega potrdila.

Fizične osebe, ki se v sistem eDavki registrirajo z uporabni-
škim imenom in geslom, lahko po novem oddajo obrazce brez 
podpisne komponente. V tem primeru lahko uporabljajo kate-
rikoli operacijski sistem in brskalnik na računalnikih, tablicah 
in pametnih mobilnih telefonih. Dodatne novosti bodo sledile v 
naslednjih mesecih.

Ob tem vas tudi obveščamo, da se bo proces poenostavitve 
dostopa fizičnih oseb do portala eDavki nadaljeval še v prihod-
nje. Ob zaključku procesa bo fizični osebi z uporabo uporabni-
škega imena in gesla omogočen vpogled in oddaja vseh obraz-
cev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov.

Objava na spletni strani FURS http://www.fu.gov.si/mediji/
medijsko_sredisce/novica/dodatne_poenostavitve_na_edav-
kih_7658/

http://www.fu.gov.si/mediji/medijsko_sredisce/novica/se_
vec_obrazcev_v_edavkih_zgolj_z_uporabniskim_imenom_in_
geslom_7587/

Finančni urad Celje
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KS LAŠKO
Knjiga o 50-letni zgodovini Krajevne skupnosti Laško

Pred nami je kratek opis vsebine knjige, ki je nastala pod av-
torstvom Andreja Mavrija in ob pomoči izdajateljskega sveta, 
katerega člani so Jože Rajh, Gorazd Šetina, Jože Stanič, Jože Sa-
dar, Fanika Wiegele, Drago Košak, Jože Krašovec, Janko Remic, 
Stane Kužnik, Tone Turnšek, Tone Vodišek in Martin Kokotec 
(na sliki).

V Krajevni skupnosti Laško se je v obdobju od 1965 do 2015 
dogajalo marsikaj, kar je vredno, da se iztrga iz pozabe in ohra-
ni prihajajočim generacijam. Opis teh dogajanj in ljudi se loteva 
zbornik na skoraj tristo straneh, bogato ilustriran s skoraj tristo 
fotografijami. Pri tem predstavlja, kam so hodili ljudje v služ-
bo, kako so preživljali prosti čas in kako so reševali komunalne 
težave. Podjetja predstavlja zato, ker so dajala kruh občanom 
in v času socializma financirala urejanje komunalnih in drugih 
krajevnih problemov. V vasi se je v tem obdobju v glavnem na-
peljal vodovod, kolikor toliko uredile in asfaltirale so se ceste in 
napeljal telefon. 

V mestu so se uredile trgovine – od prve samopostrežne tr-
govine do trgovinskih centrov. Iz mesta se je umaknilo podje-
tje Bor in omogočilo gradnjo šole in telovadnice. Postavil se je 
zdravstveni dom in popolnoma posodobil kulturni center. Ure-
dila se je kanalizacija in preko kolektorja speljala v čistilno na-
pravo. 

Skozi mesto se je uredila magistralna cesta in zmanjšala šte-
vilo prometnih nesreč. Zgradil se je nov hotel Hum. Iz ruševin 
je nastal sodoben gostinski lokal na starem gradu. Za otroke je 
bil zgrajen nov otroški vrtec. V Debru se je zgradilo povsem 
novo stanovanjsko naselje s trgovinami, črpalkami, šolo, vrtcem 
in športno dvorano. V Laškem se je zgradil nov most čez Savi-

njo. Z mostom v Jagoče pa se je uredila problematična cesta v 
to naselje in naprej proti Doblatini in Svetini. Na kulturnem po-
dročju se je v tem času uredila knjižnica v prejšnjem zdravstve-
nem domu, za muzej pa se je odkupila hiša na Aškerčevem trgu. 
Obnovili so se sakralni spomeniki – cerkve in kapelice. Razvoj 
industrije je kraju vzel nogometno igrišče. Z razvojem zdravili-
šča se značaj mesta postopno spreminja iz industrijskega kraja 
v turistično zanimivost. Krajani so v teh letih delovali v različ-
nih društvih – od planinskega do gasilskega, od hortikulturnega 
do čebelarskega, od pevskega zbora do godbe na pihala. Mes-
to in okoliška naselja so občasno ogrožale poplave in zemeljski 
plazovi. Poleg mesta so opisno in s fotografijami predstavljeni 
vsi zaselki in vasi iz okolice Laškega. Na številnih fotografijah 
se bodo našli številni meščani in okoličani. Zbornik »Krajevna 
skupnost Laško skozi 50 let« bo dober pripomoček za obujanje 
spominov starejšim generacijam in informator o tem, kaj se je 
tukaj dogajalo pred leti mlajšim.   

Martin Kokotec,
predsednik KS Laško

VABILO

Vljudno vabimo krajanke in krajane Krajevne skup-
nosti Laško, kakor tudi vse ostale Laščanke in Laščane, na 
predstavitev knjige »KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO 
SKOZI 50 LET« ki bo v sredo, 9. maja 2018, ob 19.30 v 
Kulturnem centru v Laškem. Prireditev s kulturnim pro-

gramom bo povezo-
vala Nina Pader To-
pole. Po prireditvi 
boste lahko v avli 
kulturnega centra 
prevzeli izvod knjige, 
ki vam jo brezplač-
no poklanja Krajev-
na skupnost Laško v 
sodelovanju z dona-
torji, ki so navedeni v 
knjigi.

Veselimo se sreča-
nja z vami!

KS Laško

KS VRH NAD LAŠKIM
Postajališče v Tevčah

Zunaj zelo sneži in pogled se mi večkrat 
skozi okno zazre na lično postavljeno av-
tobusno postajo v zgornjih Tevčah. Kar 
je prej bilo zastrašujoče za učence in nji-
hovo pot v šolo, ki so čakali na avtobus.

Posebno nevarno je bilo v zimskem 
času, saj so otroci stali skoraj na cesti. Lah-
ko bi se zgodilo, da bi avtobus zaneslo v 
otroke, saj se niso imeli kam umakniti.

Zato je krajan Tevč zaupal željo po 
postaji predsedniku krajevne skupnosti 

Stanku Seliču, ta pa se je zelo zavzel za 
uresničitev želje, da bi otroci imeli posta-
jališče. In prišel je dan, ko je prišla no-
vica, da bodo začeli graditi postajo. In 
res so zabrneli stroji na zemljišču, ki ga 
je odstopila družina Gradišnik. Postaja je 
rasla s pomočjo Stanka Seliča in zidarja 
iz Šempetra. Hvala obema za to lično po-
stajališče. Hvala tudi vsem, ki so kakor-
koli prispevali k temu, da nas danes ne 
skrbi za naše otroke in njihovo varno pot 
v šolo.

Anica Gradišnik
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Cvetnonedeljska butara velikanka na Vrhu 

Družine iz Velikih Grahovš in člani Konjerejskega društva 
Vrh nad Laškim so s cvetnonedeljskimi butarami poskrbeli za 
okrasitev domače farne cerkve Sv. Lenarta in galerij glavnega 
mostu v Laškem. Na našem podeželju zagotovo ni kraja, kjer na 
cvetno nedeljo ljudje ne bi nosili k blagoslovu spomladanskega 
zelenja in oljčnih vejic. 

V Velikih Grahovšah se je med skupino prijateljev tako že 
pred leti porodila ideja, da bi po starem izdelali malo večjo buta-
ro, ki bi jo na cvetno nedeljo odnesli k blagoslovu v domačo far-
no cerkev. Zberejo se v soboto pred cvetno nedeljo, vsak od njih 
pa nabere in prinese zelenje in cvetje. Letošnja cvetnonedeljska 
butara velikanka, ki so jo z veliko truda in dobre volje v druž-
bi prijateljev pripravili že deveto leto zapored je pri Sv. Lenartu 
tako segala kar 16 metrov visoko. Narejena je bila iz več vrst tra-
dicionalnega zelenja (bršljan, resa, pušpan, mačice, srobot, dren 
...) ter okrašena s cvetjem in pisanimi papirnimi trakovi. 

Kot vsakokrat znova ugotavljamo ponosni sokrajani, farni 
župnik Iztok Hanžič, ki poskrbi za njen blagoslov in predsednik 
krajevne skupnosti Stanko Selič, je cvetnonedeljska butara vsa-

ko leto višja in lepša, za kar se jim najlepše zahvaljujemo in jim 
želimo, da bi se še dolga leta družili in ohranjali ta stari sloven-
ski običaj. 

Stanka Jošt

KS MARIJA GRADEC

V letošnjem letu je zima poskrbela za debelo snežno odejo ter 
številne zamete. Tudi v naši krajevni skupnosti je bilo potreb-
no večkratno dnevno pluženje in odstranjevanje zametov z bag-
rom. Prišlo je tudi do kakšne slabe volje, ker ni bilo pravočasno 
spluženo, vendar se je kljub ekstremnim razmeram kasneje tudi 
to uredilo. Posledica vsega tega je tudi povečan nanos peska na 
brežine, predvsem ob makadamskih cestah. Žal se temu ne da 
povsem izogniti.

Foto: Hercog Ferdinand

Čistilna akcija oz. spomladansko čiščenje ob javnih poteh se 
bo tudi letos izvajalo kot v preteklih letih. Žal opažam, da je v 
letošnjem letu precej več odvrženih pločevink oziroma plastenk 
od različnih napitkov. 

Glede letnega vzdrževanja in novogradenj cest upam, da se 
bomo lahko držali začrtanega plana, saj so nam stroški zimske 
službe popolnoma oklestili letni fond, ki je namenjen za ta dela. 

Zaradi večkratnih pluženj so tako nekatere makadamske ceste v 
zelo slabem stanju in so nujne popravila.

Pred kratkim je Krajevna organizacija Rdečega križa Marija 
Gradec pod vodstvom Vlada Marota za naše krajane v Domu 
kulture na Marija Gradcu organizirala predavanje o pravilnem 
nudenju prve pomoči ponesrečencem s poudarkom na upora-
bi defibrilatorja za morebitno oživljanje. Udeležba je bila šte-
vilčna. Predavatelj iz Zdravstvenega doma Laško nam je predal 
znanje, ki ga bomo morda že jutri potrebovali. V imenu kraja-
nov hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu. 

Foto: Brečko Martin

Glede na to, da nas letos zaznamujejo dvojne volitve, pa še 
kakšen referendum je lahko, sporočam še, da je prišlo do spre-
memb pri voliščih. Po novih pravilih morajo biti volišča dostop-
na invalidom. Zaradi tega je bilo potrebno za nekatera poiskati 
druge ustreznejše lokacije. O spremembah boste obveščeni.

Martin Brečko,
predsednik KS Marija Gradec
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KS SEDRAŽ
Tradicionalno marčevsko praznovanje

V petek, 23. 3., smo v Sedražu ponovno združili moči ter v so-
delovanju s šolo, vrtcem in društvi na območju naše skupnosti 
pripravili že tradicionalno marčevsko praznovanje. Na ta način 
počastimo dan žena, dan mučenikov in materinski dan skupaj. 
Naši najmlajši pod vodstvom vzgojiteljic in učiteljic pripra-
vijo kulturni program, dopolnijo in razširijo ga pevci MoPZ 
Sedraž in tokrat tudi dve gostujoči skupini: Podkumski pevci 
in Folklorna skupina Trbovlje. Za veselo vzdušje na kasnejšem 
druženju pa je poskrbel Ansambel Simona Gajška. Vsem se v 
imenu KS Sedraž in v imenu obiskovalcev prireditve še enkrat 
najlepše zahvaljujem za njihov doprinos h kulturnemu utripu 
naše skupnosti tudi v letu 2018 - evropskem letu kulturne dediš-
čine. Zahvaljujemo se tudi sicer maloštevilnim obiskovalcem, ki 
so sprejeli ponujeno roko s strani organizatorjev kot svojevrstno 
darilo ob praznovanju. Mnogo premalo je druženja, vse preveč 
hitimo skozi življenje, obremenjeni vsak s svojimi težavami, kar 
prav gotovo ni dobro za prihodnost skupnosti.

Marčevsko praznovanje 2018 ter gostujoči pevci in plesalci.

Skrb za okolje

V začetku aprila KS Sedraž vsako leto organizira Dneve skrbi 
za okolje s čistilno akcijo. V sodelovanju s Komunalo Laško 
bomo tudi tokrat skušali poskrbeti za namestitev velikih kon-
tejnerjev za zbiranje kosovnih odpadkov, prav tako je ponov-
no predvideno zbiranje nevarnih odpadkov. Ker nam je letošnja 
zima natrosila precejšnjo količino snega in so vidne posledice 
odstranjevanja večjih količin snega, predvsem pa nanosa posi-
pov, združujemo letošnje Dneve skrbi za okolje z aktivnostmi 
čiščenja in odstranjevanja posledic zimske službe. Izvajalca (v 
sezoni 2017/18 je to podjetje AGM Nemec, d. o. o.) smo namreč 
prosili za pomoč, kljub temu, da v izvedbenem planu ni pred-
videno čiščenje cestnih in obcestnih površin. Težave se pojav-

ljajo v največji meri tam, kjer krajani predvsem iz zdravstvenih 
razlogov ne morejo sami poskrbeti za odstranjevanje ostankov 
napluženega materiala, zato v njihovem imenu pričakujemo od-
ziv in učinkovito sanacijo. Dogovorili smo se, da se posamezni 
primeri povzročene škode in odstranjevanja materiala rešujejo 
individualno in da se obvešča direktorico Majo Gerčer na tele-
fonsko številko 041 322 889. 

Na tem mestu pa se iskreno zahvaljujem vsem tistim, ki sa-
moiniciativno poskrbite za čiščenje obcestnih površin v svoji 
neposredni okolici in s tem ne le dajete najboljši vzgled ampak 
tudi izdatno prispevate h kvalitetnejšemu bivanju in vzdrževa-
nju čistega okolja. Dobro se z dobrim vrača, naj se vam vrne v 
dvojni meri, hvala še enkrat! Krajevna skupnost namreč preje-
ma daleč premalo sredstev za vzdrževanje cest, kot bi jih potre-
bovala, brez da imamo takšne izredne zimske razmere, kot smo 
jih imeli letos. Pa še ta sredstva so zgolj za dobro polovico dol-
žine vseh naših odsekov, torej le za tiste, ki so kategorizirane 
in zemljiško knjižno urejene. Zimsko službo pa opravljamo na 
vseh in še dodatno na zasebnih dovozih, v kolikor posameznik 
izkaže upravičeno prošnjo. 

Pri obravnavi teme okolja v KS Sedraž ne moremo mimo tudi 
ene od naših največjih skrbi, vsem dobro poznane problemati-
ke Unično, kot smo jo poimenovali, ki še zdaleč ne zadeva zgolj 
prebivalcev Brezna in Belovega, ampak gre očitno za mnogo 
širši problem, problem degradiranega območja zaradi vplivov 
delovanja deponije oziroma Centra za ravnanje z odpadki Za-
savje. Prizadevanja Krajevne skupnosti Sedraž kot zastopnika 
prizadetih krajanov so predvsem v zahtevah, da se problematika 
obravnava v skladu s predpisi in pristojnostmi, da se premakne-
mo iz točke pogovorov in razgovorov na točko ukrepanja in raz-
delitve operativnih nalog, v smeri uradnega priznanja vplivov 
ter takojšnje sanacije prizadetega okolja z vsemi pripadajočimi 
aktivnostmi in ukrepi za preprečevanje povzročanja onesnaže-
vanja okolja. Dosegli smo, da smo bili slišani in dosegli smo, 
da se pripravljajo izvedbeni načrti reševanja te problematike. 
Iskreno upam, da smo dosegli tudi začetek reševanja.

Seveda pa nikakor ne smemo zanemariti tudi soodgovorno-
sti nas, krajanov samih, gre namreč za območje z neurejenim 
kanalizacijskim sistemom, nekontroliranimi izpusti takšnih in 
drugačnih odpadnih voda v okolje kot tudi neodgovornim kur-
jenjem v naravi s strani posameznikov in nenazadnje neodgo-
vornim onesnaževanjem okolja s strani individualnih kurišč. 
Okolje je dejansko vse bolj obremenjeno kljub ozaveščanju lju-
di in dokaj uspešnemu sistemu ločevanja odpadkov. Dejstvo je 
tudi, da pozabljamo, da moramo ohraniti okolje še za generacije 
v prihodnosti. Ni dovolj, da obsojamo soseda, ki spušča svo-
je odpadne vode preko naše parcele v potok, priznati moramo, 

Sedraž - ohranimo lepoto našega okolja.
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KS REČICA

Ples snežink – tako so poimenovali 
svoj plesni nastop najmlajši učenci Pod-
ružnične šole Rečica, ki so v svojem kul-
turnem programu ob prazniku 8.marca 
razveselili polno dvorano Sindikalnega 
doma, kjer je potekala prireditev posve-
čena nežnejšemu spolu. Bilo je izredno 
lepo in ob tem lahko izrečemo zahva-
lo organizatorju prireditve – Krajev-
ni organizaciji Rdečega križa Rečica in 
vsem nastopajočim, kakor tudi ansam-
blu Runda kvintet. Ples snežink pa je v 
letošnjem letu dodobra očaral čas zime 
in posledično tudi izredno zahtevno 
opravljanje zimske službe. Kljub izredno 
veliki količini snega, so izvajalci opravili 
svoje delo korektno, pripombe krajanov 
pa bomo upoštevali pri pripravi plana 
zimske službe za prihodnje leto, seveda 
le v tistih primerih, kjer so bile pripombe 
upravičene, nikakor pa ne v tistem delu, 
ki se nanašajo na osebne koristi posa-
meznika. Strošek izvajanja del je presegel 
vrednost 15.000 evrov, kar pomeni več 
kot polovico dodeljenih sredstev, ki jih 
prejme KS od občinskega proračuna. Je 
pa snežna odeja razveselila najmlajše, da 
so po dolgem času lahko okusili zimske 
radosti. 

Kako in na kakšen način bomo lah-
ko v spomladanskem delu obnovili po-
samezne odseke (predvsem makadam-
ski del cestišč), je trenutno še negotovo, 
vkolikor ne bomo dosegli dogovora z 
občinsko upravo, kjer bomo predlaga-
li, da se pripravi rebelans proračuna za 
leto 2018 in se del finančnih stroškov na-
meni za pokrivanje poplačila izvajalcem 
del in nabavi posipnega materiala. Zato 
vse uporabnike javnih poti vljudno pro-
simo za strpnost, saj so njihove želje in 
pričakovanja po popravilu cest v danem 
trenutku še preuranjene, saj KS ne raz-
polaga z dodatnimi sredstvi za poplačilo 
izvajalcem del. 

Po dolgih petih letih priprav na izgrad-
njo javnega vodovoda Zg. Rečica smo 
lahko končno zagledali delovne stroje, ki 
že izvajajo začetna dela izgradnje in upaj-
mo, da bodo spomladanski dnevi tisti, ki 
bodo omogočili hitro izvajanje del. Dela 
na 9 kilometrov dolgem odseku so izred-
no zahtevna, zato vse lastnike zemljišč 
vljudno prosimo za strpnost pri izvajan-
ju del, udeležence v prometu pa za upoš-
tevanje spremembe prometnega režima 
v času izgradnje. Z izgradnjo vodovoda 
bomo omogočili priključitev na omrežje 
105 občanom, za naslednje leto pa načr-
tujemo še izgradnjo vodovoda za nasel-

je ob javni poti Jager–Selič, kjer bomo 
sočasno z izgradnjo popolnoma obnovili 
del uničene omenjene javne poti. Omen-
jena dela pa bomo lahko izvedli le ob 
predhodni ureditvi zemljišč, ki jih mora-
mo prenesti v last Občine Laško. 

Ena izmed točk, ki jih venomer obrav-
navamo na svetu KS, je stanje vodoto-
kov in tako smo v januarju s strokovnimi 
službami Agencije za vode – Izpostava 
Celje izvedli strokovni ogled. V dopisu 
nas po dolgem in na široko obveščajo, da 
je stanje vodotokov res izredno slabo, da 
se bodo v prihodnosti izvajala določena 
dela, a da trenutno ni razpoložljivih fi-
nančnih sredstev. Izrecno so tudi pouda-
rili, da so le lastniki priobalnih zemljišč 
dolžni izvajati čiščenje le teh. 

Izvajanje plinifikacije v Sp. Rečici se 
počasi zaključuje in sedaj pričakujemo, 
da bo Občina Laško čimprej pristopila k 
izvedbi obnove dela lokalne ceste na od-
seku Tuš Debro–Gratex.

V Sindikalnem domu smo zaključi-
li z obnovitvenimi deli, kjer smo izved-
li obnovo stopnišča proti galeriji, obno-
vili smo predprostore in sejno sobo. Za 
ureditev dodatnih parkirnih mest se pri-
pravlja idejni projekt, ki bo vključeval 
parkirišče za obiskovalce doma in šport-
nih prireditev, zelenih površin in mož-

da tudi naše odpadne vode tečejo preko 
parcele nekoga drugega, prav tako v po-
tok. V potok, ki bi moral živeti, da bi ga 
občudovali turisti, da bi po njem čofotali 
naši otroci, da bi sami v njem ulovili ribe 
za nedeljski piknik ... 

Zato apeliram na vse tiste, ki ste pre-
prečili nadaljevanje aktivnosti za izgra-
dnjo kanalizacijskega sistema na našem 
območju, da razmislite o prihodnosti 
naših otrok in vnukov v tem sicer ču-
dovitem podeželskem okolju in med si-
cer dobrimi in prijetnimi ljudmi. Nare-
dimo vsak svoj majhen korak naprej in 
presenečeni bomo, kako veliko se bomo 
dejansko premaknili. Nekoč bodo cenili 
take premike.

Napovednik dogodkov v KS Sedraž

Z veseljem za prvo polletje napovedujemo:
– v aprilu: tradicionalno postavljanje mlaja, kresovanje v Govcah, ki bo 30. 4., po 

20. uri in hkrati dogodek ob polni luni s kiparko Milojko Drobne v strojnici Liša 
jašek;

– v maju: koncert Jureta Torija s spremljevalnim programom in gostom Juretom 
Longyko, ki bo 12. 5., ob 18. uri v galeriji strojnica Liša jašek;

– v juniju: dvodnevni Echo festival v Govcah, 8. in 9. 6., z različnimi delavnicami 
za otroke in mlade, s predstavitvijo lokalnih proizvajalcev, izdelovalcev in dejav-
nosti, zaključnim koncertom, mednarodno udeležbo.

Dogodki so sofinancirani tudi s strani Občine Laško.
O podrobnostih vas bomo obveščali na ustaljen način. Vljudno vabljeni!

J. Miša Alešovec, predsednica KS Sedraž
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nost ureditve vrtičkov za posameznike. 
Po pridobitvi idejnega projekta bomo 
pripravili predstavitev za krajane, ki živi-
jo ob samem objektu Sindikalnega doma 
in v kolikor bodo izrazili določene pozi-
tivne predloge, bomo le te upoštevali. 

V tem času so društva imela redne 
zbore članstva, ki smo se jih predstavniki 
sveta KS udeležili in predstavili utrip ži-
vljenja in projekte, ki jih bomo izvajali v 
naslednjem obdobju. Vsem, ki ste pre-
vzeli določene funkcije, iskrene čestitke 
in naj vas na pot vodenja društev popelje 
dobra misel. Naj se vam uresničijo načr-
ti, ki ste si jih zastavili. Vsem tistim, ki pa 
ste prepustili vodenje društev, pa iskrena 
zahvala za vaše opravljeno delo. 

14. aprila smo pripravili redno letno 
čistilno akcijo, kjer smo očistili določe-
na mesta, avtobusne postaje, predvsem 
smo pobrali neizmerno število plastenk, 
pločevink ob lokalni cesti in javnih po-
teh, oprali smo utrjene površine pri Sin-
dikalnem domu, žalnici, križišču … Če 

pa smo kje na kakšen odpadek pozabili, 
vas vljudno prosimo za pomoč, da le tega 
odstranite v primerno posodo. Komuna-
li Laško velja iskrena zahvala za pomoč. 

Na športnem področju moramo ome-
niti vse odlične rezultate, ki jih dosegajo 
strelci Strelskega društva Dušan Poženel. 
Iskrene čestitke k doseženim rezultatom, 
seveda z veliko željo po novih uspehih.

Na področju varnosti v cestnem pro-
metu smo organizirali tehnične preglede 
za traktorje, ki se jih je udeležilo kar veli-
ko naših krajanov. 

Člani KUD Lipa Rečica organizirajo 
v soboto, 21. aprila, ob 17. uri pri 
brunarici v Rečici tradicionalno prire-
ditev »Jabček party 2018«.

Še nekaj dni nas loči do praznovanj 
ob prazniku dela 1. maju, zato vas vl-
judno povabim na naše skupne prire-
ditve, in sicer; 28. aprila ob 15. uri 
bomo postavili mlaj na Šmohorju pri 
planinskem domu, 30. aprila bodo 

člani ŠD Rečica prižgali tradicionalni 
kres in 1. maja se ponovno snidemo 
na Planinskem domu na Šmohorju, 
kjer nas bo ob 11. uri pričakala God-
ba na pihala Laško, Nuša Derenda, 
ansambel Eurokvintet, komik Vrlič, 
pripravljen bo pester program za ot-
roke, slavnostni govornik pa bo žu-
pan Občine Laško Franc Zdolšek. Bo-
dite del naše zgodbe ob 1. maju in že 
sedaj iskrena hvala za vaš obisk v ime-
nu KS Rečica in oskrbnice doma Hele-
ne Perko. 

Vsa društva, delovne organizacije in 
posameznike pozivamo, da skladno z 
objavljenim razpisom o podelitvi kra-
jevnih priznanj podajo svoje morebitne 
predloge na naš naslov do vključno 30. 
aprila. Naj vas čas pomladi popelje na 
cvetoče poljane in naj bo SREČNO.

Matjaž Pikl,
predsednik KS Rečica

KS RIMSKE TOPLICE
Rimske so fejst

V Rimskih Toplicah so priprave na največji brezplačni do-
godek v občini Laško že v polnem teku. V sklopu številnih in 
pestrih dogodkov ob počastitvi krajevnega praznika bomo tudi 
letos namreč uživali na RIMSKE so FEjST, organizacijo pa zopet 
družno prevzemamo Krajevna skupnost Rimske Toplice, Turi-
stično društvo Rimske Toplice ter podjetje AGM Nemec, d. o. o.

Prireditev bo letos 
izvedena že enajstič, 
potekala pa bo na par-
kirišču pred kopališ-
čem in hotelom Aqua 
Roma. Iz kulinarično-
-tekmovalnega druže-
nja v kuhanju golaža 
je prireditev zrasla v 
pester in celostno za-
okrožen krajevni do-
godek.

Letošnji festival 
bomo otvorili v petek, 
1. junija, in sicer s slav-
nostno sejo Krajevne 
skupnosti Rimske To-
plice. Seja bo obeležila 
dan kraja, ob zaključku 
pa jo bodo popestrili 
člani godbe na piha-
la. Petkov večer bodo 
zagotovo še dodat-
no razgreli Modrijani. 
V soboto, 2. junija, se 
bomo ob 14. uri zbrali 
na tradicionalni gola-

žijadi. Medtem ko bo dišalo po golažu, se bo na odru odvijalo 
kar nekaj zanimivih predstavitev. Od 19. ure dalje pa se bomo s 
klapo Intrade prepustili dalmatinskemu melosu.

Vsi, ki se želite prijaviti na tradicionalno golažijado, lahko več 
informacij in prijavnico najdete na spletni strani Turističnega 
društva Rimske toplice www.td-rimsketoplice.si ter v restavra-
ciji hotela Aqua Roma.

Vsi, ki smo »fejst«, se dobimo 1. in 2. junija v Rimskih Topli-
cah. Prijazno povabljeni.

Matjaž Knez, predsednik KS Rimske Toplice
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Svetovni dan zemlje

Na pobudo civilne družbe vsako leto 
22. aprila obeležujemo svetovni dan zem-
lje, ki ga po vsem svetu praznujemo že od 
leta 1970. Na ta dan številni posamezniki 
in okoljske organizacije pripravljajo raz-
lične dogodke in prireditve, s katerimi 
širšo javnost opozarjajo na ranljivost in 
enkratnost planeta, na katerem živimo. 
Tudi v Sloveniji vsako leto na ta dan po-
tekajo različne spomladanske čistilne in 
druge akcije.

Uporaba obnovljivih virov energije in 
varčevanje z energijo sta najhitrejša in 
najbolj učinkovita načina reševanja pro-
blematike podnebnih sprememb, ohra-
njanja naravnih virov in skrbi za okolje. Z 
večjo izrabo obnovljivih virov energije za 
proizvodnjo toplote in elektrike zmanj-
šujemo emisije toplogrednih plinov in s 
tem pomembno prispevamo v boju pro-
ti podnebnim spremembam, ki so eden 
izmed največjih izzivov današnjega časa. 
Če ne bomo pravočasno ukrepali, bodo 
našemu planetu povzročile resno škodo 
in dramatično vplivale na naš način živ-
ljenja.

Vedno bolj je pomembno zavedanje, 
da je za učinkovito varovanje okolja nu-
jen izobražen posameznik, ki se zave-
da pomena skrbi za naš planet. V skrbi 
za čistejši planet pa igra vedno bolj po-
membno vlogo tudi način proizvodnje in 
potrošnje, ki v sklopu krožnega gospo-
darstva omogoča življenje in ustvarjanje 
na okolju bolj prijazen način. K temu pa 
sodi tudi pospeševanje okolju prijaznih 
tehnologij ter ustvarjanje zelenih delov-
nih mest.

Pomembno je, da se zavedamo pome-
na varčevanja z energijo, saj bodo le tako 
tudi v prihodnosti naši otroci deležni 
tega, kar uživamo danes. Zavedati se mo-
ramo, da energija ni sama po sebi umev-
na in da je ni na razpolago v neomejenih 
količinah. Že majhne spremembe vsako-
dnevnih navad, ne da bi vplivale na ka-
kovost našega življenja, nam pomagajo 
privarčevati energijo in s tem prihraniti 
tudi denar. Nekaj primerov, kaj vse lahko 
naredimo: uporabljajmo varčne žarnice, 
ugašamo luči, varčujmo s toplo in hladno 
vodo, izklapljamo naprave (računalnik, 

radio, televizija), ko jih več ne uporab-
ljamo, uporabljamo zeleno elektriko itd. 
Nadalje lahko zamenjajmo stara in dotra-
jana okna in streho ter tako poskrbimo 
za boljšo izolacijo objektov. Zmanjšuje-
mo količine odpadkov in jih recikliramo 
v čim večjem obsegu. Čim več hodimo, 
kolesarimo in uporabljajmo javna prevo-
zna sredstva. Uporabljajmo hrano iz eko-
loške pridelave iz neposredne okolice.

Naj postane skrb za okolje naše vsako-
dnevno opravilo in tako postanimo odgo-
vorni potrošniki, saj je prihodnost sveta 
odvisna od ravnanja vsakega izmed nas. 
Zatorej naj bo svetovni dan zemlje tudi 
vsak drug dan in ne samo 22. april.

Tomaž Novak

Svetovni dan voda

Vsako leto 22. marca obeležujemo 
svetovni dan voda, ki je bil sprejet na 
Konferenci Združenih narodov o oko-
lju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru. 
Od takrat na ta dan po vsem svetu po-
tekajo aktivnosti, ki nas opozarjajo, kako 
pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna 
dobrina za naša življenja. Vsako leto se 
osvetlijo raznovrstni načini, kako se lah-
ko naš odnos do vode izboljša. Letos je 
svetovni dan voda potekal v znamenju is-
kanja naravnih rešitev za reševanje izzi-
vov z oskrbo z vodo v 21. stoletju, iskanju 
bolj trajnostnih in stroškovno učinkovi-
tih pristopov, ki bodo pomagali uravno-
vesiti vodni cikel in hkrati tudi zadovolji-
ti potrebe po vodi za vse večjo svetovno 
populacijo. Poškodovani ekosistemi vpli-
vajo na količino in kakovost vode, ki je 
nujno potrebna za naša življenja. Zave-
dati se moramo, da več kot 2,1 milijo-
na ljudi na svetu nima dostopa do varne 
pitne vode. Kar 80 odstotkov vse odpa-
dne vode, ki nastane v družbi, pristane 
v naravi, brez da bi bila pred tem ustre-
zno obdelana ali ponovno uporabljena. 
Zaskrbljujoč podatek, ki mu namenjamo 
premalo pozornosti, je tudi, da je kme-
tijstvo danes, predvsem z namakalnimi 
sistemi, odgovorno za več kot 70 odstot-
kov svetovnih vodnih izgub. Ker je cilj 
trajnostnega razvoja do leta 2030 vsem 
omogočiti enakopraven dostop do vode 
in urediti sanitarne težave, bo potrebno 
poskrbeti tudi za bolj trajnostno gospo-
darjenje z vodnimi viri. 

Združeni narodi vidijo rešitev v izbolj-
šanju in nadgraditvi tradicionalne, sive 
infrastrukture v zeleno, kar pomeni:
– s pomočjo »naravnih mokrišč«, torej 

rastlin in prsti, ki imajo naravne zadr-
ževalne in absorpcijske sposobnosti, 

zmanjševati količine meteornih voda, 
ki odtečejo in vstopajo v kanalizacijske 
sisteme in se kasneje izlivajo v jezera, 
reke in potoke;

– z ohranjanjem agrikulture na njivah in 
poljih, ki zemljo ščitijo pred izsuševa-
njem, ali z zasaditvijo novih rastlin in 
dreves, je mogoče zmanjšati onesnaže-
vanje in odtekanje vode s kmetijskih 
površin;

– s povezovanjem poplavnih površin z 
rekami in potoki je mogoče ublažiti 
učinke podnebnih sprememb, na pri-
mer zmanjšati pogostost in intenziteto 
poplav.

Tovrstne izboljšave pogosto prina-
šajo koristi, ki presegajo tiste vezane na 
vodo. Naravna mokrišča, ki se upora-
bljajo za obdelavo odpadnih voda, lahko 
na primer hkrati zagotovijo biomaso za 
proizvodnjo energije, izboljšajo biotsko 
raznovrstnost, ustvarijo rekreacijske pro-
store, z njimi pa se odprejo tudi nova de-
lovna mesta.

Zbornica komunalnega gospodarstva 
in Komunala Laško

Problematika zimskega vzdrževanja 
javnih površin v strnjenih naseljih

Letošnja februar in marec sta bila še 
posebej radodarna s snegom, zato so bile 
še izrazitejše težave pri opravljanju zim-
ske službe, ne samo v višje ležečih in tež-
je dostopnih predelih, kjer se trudimo 
zagotoviti prevoznost do odhoda lju-
di v službo in nam to v zelo veliki meri 
tudi uspeva, ampak tudi v strnjenih na-
seljih in mestnem jedru, kjer je pluženje 
in vzdrževanje ulic in pločnikov zaradi 
strnjenosti in utesnjenosti še toliko bolj 
oteženo. Še posebej ob večjih količinah 
snega, kot se je to dogajalo letošnjo zimo.

Praviloma so vsi objekti locirani ob uli-
cah, ki so že same po sebi zelo ozke. Par-
cele so do cest ograjene z ograjami, škar-
pami ali raznimi nasadi. Ko pade sneg, 
pa pade ista količina na »naše« ceste in 
na »njihovo« lastnino, ki je skrbno ogra-
jena in negovana, ker je narava v tem pri-
meru do vseh enako radodarna. Nekateri 
lastniki čistijo dovoze k svojim objektom, 
najraje na cestišče, ker se ob hiši nametan 
sneg predolgo tali, pa še grd in umazan 
je. Večina od njih ima očiščene dovoze, 
še preden »komunalci« drugič pridejo 
okrog in ponovno splužijo vso količino 
novozapadlega snega hkrati s tistim, ki 
je dodatno odvržen na cestišča. Nič huj-
šega! Seveda sneg po osnovnih fizikalnih 
zakonih pade tudi na že očiščene dovoze 
in privatne poti. 
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Isto se nam dogaja na pločnikih. Pri pluženju cest obstaja po-
leg prioritet glede pomembnosti cest tudi hierarhija in sicer, da 
se sneg iz cest višjega ranga v križišču ali odcepu napluži na 
odsek nižje rangirane ceste oziroma priključka, kar je povsem 

normalno povsod kjer se izvaja zimska služba v skladu s spreje-
tim planom zimske službe. Tako moramo na pločnikih ob ma-
gistralnih cestah odplužiti sneg, ki je bil nanje naplužen s ces-
te višje ranga in seveda se zopet zgodi, da ker ga ne morejo, 
predvsem pa ne smejo naplužiti nazaj na cestišče, del tega snega 
pade nazaj na že očiščen dovoz.

Priznavamo, da kdor dela, tudi greši. Predvsem, če se dela 
več dni ali celo tedne in to zaporedoma cele noči. Vendar pa v 
teh zgoraj opisanih specifičnih primerih, ko občani pišejo pisne 
pritožbe, slikajo odplužen sneg, ki je padel na njihove dovoze, 
kličejo na vse možne naslove in se hudujejo, da bi lahko delav-
ci splužili drugače, »obrnili« plug v drugo smer - v škarpo, živo 
mejo ali celo k sosedu - samo k njim ne, prosimo naj, preden 
dvignejo slušalko ali napišejo pismo, razmislijo in podajo kon-
struktivno rešitev, kam in kako naj se odrine odpluženi sneg.

Vse konstruktivne in predvsem izvedljive rešitve bomo z ve-
seljem upoštevali in se še naprej trudili, da bomo v zimskem 
času po najboljših močeh pravočasno in ustrezno zagotavljali 
prevoznost in prehodnost cest, pločnikov in javnih površin.

Marko Klinar

12 LET DRUŠTVA ROSA

Na jožefovo smo se članice društva 
zbrale v Gostišču Bezgovšek na rednem 
letnem občnem zboru Društva kmeč-
kih žena ROSA. Na pragu pomladi in v 
pričakovanju vrtnih opravil nas je nara-
va presenetila s snegom in prav nizkimi 
temperaturami za ta čas. Vse smo že sli-
šale trkanje pomladi, le zima ne.

Občni zbor je otvorila Polonca Gra-
dič z igranjem na svojo harmoniko. Na-
daljevale smo z uradnim delom, ki ga je 
vodila Hedvika Vidic. Na občnem zboru 
smo bile sklepčne in dnevni red je stekel 
z vsemi poročili ter programom dela. Ta 
je zelo obširen, zato želimo, da bi člani-
ce čim bolj sodelovale. V načrtu imamo 
tudi ekskurzijo, ki bo letos v Vojniku z 
okolico in jo bo škoda zamuditi.

Pozdravili so nas tudi gostje in sicer 
Andrej Flis iz Občine Laško, ki je po-

hvalil organizacijo in aktivnost našega 
društva. Pridružili sta se nam članici iz 
sosednjega društva Mavrica Šentjur ter 
Jožica Krašovec. Članica Milena Kozmus 
je za prisotne goste pripravila svatovske 
pogače kot zahvalo za vse leto.

Tiste, ki so v bližnjih datumih pra-
znovale god, so prejele rožice, prav tako 
tudi tiste, ki v tekočem letu obeležujejo 
okroglo obletnico. Med nami sta bili pri-
sotni tudi najstarejša in najmlajša člani-
ca. Ne smemo pozabiti pohvaliti še naše 
predsednice Marjance Deželak, ki nas 
vodi že 12 let in ji je ta vloga bila zau-
pana še naprej. Želimo ji mnogo trdnega 
zdravja, dobre volje, potrpljenja in pro-
stega časa, ki ga posveča nam. 

V letu 2017 smo sodelovale s TIC-em 
Laško v okviru domačega kotička tržni-
ce, vsako sredo, od 9. do 11. ure. Izvajale 
smo različne delavnice, ki so bile pred-
stavljene v Biltenu, izvajale smo jih vsak 
teden. Odziv na delavnice je bil odličen. 

Vsem članicam se zahvaljujemo za trudi 
in sodelovanje pri le-teh. 

Ob koncu občnega zbora je sledilo 
predavanje na temo trajnostnega vrtnar-
jenja z okrasnimi rastlinami. Nada Vreže 
je s slikami predstavila svoj vrt, zasajen z 
mnogimi trajnicami. Povabila nas je tudi 
na ogled vrtu k sebi domov v osrčje Koz-
janskega.

Sledilo je kosilo in prijetno druženje. 
Članice smo prejele predpasnike z logo-
tipom društva z željo, da bi jih z veseljem 
nosile ob priložnostih. Hvala vsem, ki 
nas podpirate. Želimo, da se nam pridru-
žite tudi nove. Če tole berete, nič ne okle-
vajte! Kot vidite, smo dejavne in bomo še 
bolj, če nas boste obkrožale z idejami in 
željami, predvsem pa z veseljem in pozi-
tivno energijo. Včlanite se lahko na sve-
tovalni službi, preko članic društva ter 
pri predsednici na tel. št. 040/554-677. 
Pričakujemo vaš klic!

Društvo kmečkih žena Rosa



23

PODEŽELJE

POLEPŠAJMO 
ČEBELAM DOMOVANJE 
IN SPOZNAJMO 
ČEBELARJE

Čebelarska zveza Slovenije v sodelo-
vanju s čebelarskimi društvi organizira 
dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih 
društev. Dogodek, ki ga čebelarji orga-
nizirajo že tradicionalno, bo letos pote-
kal 20. aprila. 

Leto 2018 je tudi leto kulturne dedišči-
ne, zato je ČZS že v lanskem letu ob tra-

dicionalnem Slovenskem zajtrku objavila 
natečaj poslikave panjskih končnic z nas-
lovom »Polepšajmo čebelam domovanje 
in spoznajmo čebelarje« za učence 2. tri-
ade OŠ in čebelarske krožke. Namen na-
tečaja je, da poslikane panjske končnice 
izpod otroških rok dobijo svoje mesto na 
pravih čebeljih panjih pri bližnjem čebe-
larju. Tako bo vsak otrok posvojil čebeljo 
družino in navezal stike s čebelarjem.

Slovenski osnovnošolci bodo po zad-
njih podatkih posvojili več kot 1000 če-
beljih družin.

Tudi učenci iz OŠ Primoža Trubar-
ja Laško in OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice bodo čebelarjem Čebelarskega 
društva Laško predali poslikane panjske 
končnice v petek, 20. aprila 2018. 

Ta dan bomo poleg predaje panjskih 
končnic čebelarji izkoristili tudi 
za predstavitev aktivnosti na po-
dročju čebelarstva, kot so: ogled 
čebelnjaka, predstavitev čebe-
larstva in čebeljih pridelkov in 
izdelkov, predstavitev shem viš-
je kakovosti … Poudarili bomo 
pomen opravljanja čebelarske 
dejavnosti in avtohtone kranjske 
čebele kot pomembne opraše-
valke za kmetijstvo in pridobi-
vanje hrane.

V zadnjem času se veliko piše in govori 
o medu v primerjavi z belim sladkorjem. 
Razliko med obema pojasnjuje prim. Pe-
ter Kapš, dr. med. 

Sladkor, s kemijskim imenom saharo-
za, je naravno sladilo iz skupine ogljiko-
vih hidratov. Surovi oz. rjavi sladkor, ki 
je vmesni produkt ekstrakcije saharoze iz 
sladkornega trsa, vsebuje do 99,5 % saha-
roze v suhi snovi. Rafinirani oz. beli slad-
kor vsebuje več kot 99,5 % saharoze v suhi 
snovi.

Med je gosto tekoče ali kristalizirano 
živilo, ki so ga proizvedle čebele. Nastane 
iz cvetličnega nektarja ali drugih izločkov 
živih rastlinskih delov ali pa iz različnih 
vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na 
živih delih rastlin. Osnovno snov prina-
šajo čebele v panj, ga obdelajo, mu doda-
jo izločke svojih žlez, ga zgostijo in nato 
shranjujejo v pokritih celicah satja.

Razlika med belim (kristalnim) slad-
korjem in medom je več kot očitna. V be-
lem sladkorju je le disaharid saharoza, ki 
se razkroji v dva monosaharida, glukozo 
in fruktozo, pa nič drugega. V medu so 
tudi sladkorji, vendar v njem najdemo še 
več kot tisoč snovi, torej skoraj vse, kar 
vsebuje in potrebuje človeško telo, zato 
ima med posebne lastnosti, ne le sladkost. 
Glavne sestavine medu so: sladkorji, en-
cimi, mineralne snovi, hormoni, proti-
bakterijske snovi, kisline, dišavne snovi, 
vitamini, aminske kisline, flavonoidi in 
morebiti še kaj, pa še ni raziskano.

Tisočletja je bil med edino sladilo. V 
tretjem stoletju našega štetja so se Indij-
ci naučili zgoščati sok sladkornega trsa 
in tako je med dobil tekmeca v sladkor-
ju. Kot sladilo je med skoraj izgubil svojo 
vlogo in jo prepustil sladkorju. Vendar so 
raziskovalci pozneje spoznali, da sladkor 
poleg trsnega oziroma pesnega sladkorja 
ne vsebuje nič. V medu pa je delež trsne-
ga ali pesnega sladkorja majhen, ker sta v 
njem glavna grozdni in sadni sladkor. Po-
leg sladkorjev pa so v medu našli še veliko 
drugih (več kot tisoč) za človeka zelo ko-
ristnih sestavin.

Med vsebuje predvsem enostavne slad-
korje (monosaharide), zlasti fruktozo in 
glukozo, pa tudi disaharide, kot sta tr-
sni in pesni sladkor (saharoza) in le v 
majhnih količinah polisaharide. V medu 
je običajno največ (33 do 42 %) fruktoze, 
nekaj manj (27 do 36 %) glukoze, malo (1 
do 4 %) saharoze. Razmerje teh sladkor-
jev je v medu zelo različno, odvisno od 
sorte medu in učinkovitosti encimov (in-
vertaze, saharaze), ki pridejo v med delno 
z medičino, v glavnem pa iz čebeljih žlez.

Čebela v mednem želodčku prinese v 
panj približno 50 mg nektarja ali mane. 
Nato čebela s posebnimi gibi iztisne nek-
tar ali mano iz mednega želodčka na ko-
nec svojega rilčka, s čimer zmanjša vseb-
nost vode v nabranem sladkem soku. 
Rečemo lahko, da čebele nabrani nektar 
ali mano v panju obdelajo, čemur dodajo 
izločke nekaterih svojih žlez in med zgos-

tijo. Čebele skladiščijo med v celicah sa-
tja, ki jih zaprejo z voščenimi pokrovčki, 
s čimer preprečijo, da bi med vezal vodo 
iz zraka. Potem sledi proces zorenja, v ka-
terem se vsebnost vode še zmanjša, zara-
di delovanja encimov pa se spremeni tudi 
sestava različnih vrst sladkorja.

V medu je več fruktoze kot glukoze. 
Tudi v nektarju so količine sladkorjev raz-
lične. Fruktoza težje kristalizira kot glu-
koza. V kristaliziranem medu so kristali 
glukoze obdani s tekočo fruktozo. Le ta je 
slajša od glukoze.

Čebelji pridelki so živila, prehranska 
dopolnila in naravna zdravila. Zaradi 
zelo bogate sestave čebeljih proizvodov 
pa včasih lahko z njimi tudi preprečimo 
nastanek bolezni. Čebelji pridelki (med, 
cvetni prah, propolis, matični mleček, vo-
sek, čebelji strup) vplivajo na zdravje na 
številne načine. Predvsem delujejo ugo-
dno na človeško telo, zlasti pozitivno na 
dvig imunosti in zdravja nasploh. S čebe-
ljimi pridelki ne zdravimo osnovne bo-
lezni, ampak z njimi pomagamo pri zdra-
vljenju.

Zavedati se moramo, da pri sladka-
nju tekočin (čaja, kave, ...) z belim (kri-
stalnim) sladkorjem, dobimo le občutek 
sladkosti, ugodja, medtem ko z uporabo 
medu dobimo tudi druge vrste sladkorjev, 
zlasti sadnega (fruktoze), poleg tega pa še 
vrsto drugih, za telo zelo koristnih snovi.

Čebelarska zveza Slovenije

V MEDU JE VEČ KOT TISOČ RAZLIČNIH SESTAVIN, V BELEM (KRISTALNEM, 
TRSNEM) SLADKORJU PA JE LE SAHAROZA
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POVEZUJEMO LAŠKO, NAŠE MESTO

Tudi letos je potekal že 9. Dan za spremembe. Velika vseslo-
venska prostovoljska akcija v organizaciji Slovenske filantro-
pije je ponovno povezala številne akterje po celi Sloveniji, le-
tos še posebej z namenom povezovanja skupnosti. 

Letošnje prostovoljske akcije, katerih rdeča nit je bila pove-
zovanje skupnosti, so potekale v 78 krajih, prijavljenih je bilo 
139 akcij, po vsej državi pa je bilo na ta dan aktivnih več kot 550 
organizacij in več kot 12.000 prostovoljcev. Tako je bilo v okvi-

ru dneva za spremembe izvedenih 40 čistilnih akcij, 33 akcij 
urejanja javnih prostorov, 16 zbiralnih akcij, 63 akcij druženja 
(predvsem medgeneracijskega sodelovanja), 10 medsosedskih 
akcij,  20 prireditev in 27 drugih akcij.

V soboto, 7. aprila, smo se povezali 
tudi Laškem! 

V letošnji akciji, ki jo je v Laškem orga-
niziralo društvo Vesele nogice, smo zdru-
žili moči in se medgeneracijsko povezali: 
Turistično društvo Laško, Thermana La-
ško, Hiša generacij Laško, Hortikulturno 
društvo Laško, Kulturno društvo Anton 
Tanc, ŠMOCL, Vrtec Laško, OŠ Primoža 
Trubarja Laško, Nogometni klub Laško, 
Košarkarski klub Laško, Likovno društvo 
Laško, Policijska postaja Laško, Policijska 

postaja vodnikov službenih psov Celje, PGD Laško, STIK La-
ško, Občina Laško, Komunala Laško in Društvo kmečkih žena 
Rosa.

Sobotno dogajanje na parkirnem prostoru pred Kulturnim 
centrom Laško je bilo res pestro. Velikonočne običaje mladi že 
verjetno bolj malo poznajo, zato je bil zagotovo zanimiv njihov 
prikaz, ki ga je pripravilo Kulturno društvo Anton Tanc, pri stoj-
nici Društva kmečkih žena Rosa smo lahko poskusili izvrsten 
domač kruh in si ogledali čudovite kvačkane izdelke, športno 
aktivni smo bili pri Nogometnem klubu Laško in Košarkarskem 
klubu Zlatorog, ustvarjali in igrali smo se pri mizah Thermane, 

Hiše generacij, Vrtca Laško, Hortikulturnega društva Laško in 
Likovnega društva Laško. Na stojnici Društva Vesele nogice pa 
so se obiskovalci poleg igranja družabnih iger učili še nadome-
stne komunikacije, ki pomaga komunicirati tistim otrokom s 
posebnimi potrebami, ki sami ne zmorejo govoriti. Na prire-
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ditvi smo zelo veliko lahko izvedeli tudi o policijskem in gasil-
skem delu ter o delu policijskih psov in njihovih vodnikov, kjer 
so otroci še posebej uživali. Posladkali smo se lahko na stojnici 
ŠMOCL-a, ki je poskrbelo tudi, da smo se odlično slišali in bili 
glasbeno obarvani. Osnovna šola Laško pa je del svojega dneva 
dejavnosti na delovno soboto namenila obisku naše prireditve. 
Morda pa bodo prav ti mladi nekoč prostovoljci v nevladnih or-
ganizacijah. 

Vsi prisotni smo lahko mlajši generaciji in vsem ostalim obi-
skovalcem pokazali, kaj delamo in kaj znamo, morda smo tudi 
koga navdušili za prostovoljno delo ali sodelovanje v naših dru-
štvih ali organizacijah v prihodnosti. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršen koli način 
prispevali, da nas je prireditev »Povezujemo Laško, naše mes-
to« uspela tako trdno povezati. Hvala vsem društvom, organi-
zacijam in posameznikom za čas, ki ste ga namenili predstavitvi 
vašega izjemnega dela. Turističnemu društvu in vsem drugim 
društvom ter posameznikom, ki ste poskrbeli, da je naše Laško 
sedaj še lepše, pa se najlepše zahvaljujemo za vaš trud in vam 
čestitamo za uspešno izvedeno olepševalno akcijo. 

Hvala Borisu Vrabcu, ki je poskrbel, da bo naša prireditev 
ostala v trajnem spominu ter Občini Laško, Komunali Laško in 
STIK-u za vso pomoč in podporo pri izvedbi prireditve.

V želji, da se bomo tudi v prihodnje še povezovali in družili, 
vas vljudno vabimo, da se nam ponovno pridružite v nedeljo, 
20. maja, ko naše društvo prireja zdaj že tradicionalni 5. dob- 
rodelni tek Vesele nogice tečejo.

Spomenka Valušnik
Foto: Boris Vrabec

LAŠKO SE JE 
OLEPŠALO!

Sobota, 7. april, je bil čudovit s son-
cem obsijan dan. Ob svetovnem dnevu 
zdravja smo v Laškem zavihali rokave 
in dopoldne preživeli polni delovne 
vneme, da Laško naredimo lepše, čis-
tejše, boljše tako za pre-
bivalce kot tudi za vse 
številčnejše obiskovalce 
našega mesta ob Savinji.

Preko 60 prostovolj-
cev, članov raznovrstnih 
društev, ki delujejo na 
področju občine Laško, 
je združilo moči in z 
dobro voljo ter nasme-
hom na obrazu širši pre-
del centra Laško očedilo 
smeti. Odstranili so tudi 
plevel, posadili cvetlice 
v starem mestnem jedru 
in poskrbeli za svežo ter 
čistejšo podobo mesta, 
v katerem živimo. Lepo 
je videti, da je nabranih 
odpadkov, kot so odpad-
le pločevinke, vsako leto 

manj, po drugi strani pa žalostno ugo-
tavljamo, da nekateri ideje o tem, da bi 
živeli v čistem in urejenem mestu še 
vedno ne razumejo. Tako so le dan po 
akciji na nekaterih mestih zopet ležale 
odvržene pločevinke.

Komunala Laško je na olepševalni 
akciji poskrbela za primerno opremo 
in odvoz nabranih odpadkov, Therma-

na Laško pa za okusno malico, s katero 
smo se udeleženci olepševalne akcije, 
ki je letos potekala že tretje leto za-
povrstjo, po opravljenem delu okrep-
čali. 

Iskrena hvala članom društev, ki se 
vsako leto odzovete povabilu in sode-
lujete v olepševalni akciji. Res je, da 
vsako leto opažamo zelo podobne ob-
raze udeležencev, a naš cilj je, da pri-
hodnje leto naše vrste na 4. olepševalni 
akciji okrepimo in povečamo. 

Za pomoč pri izvedbi akcije se zahva-
ljujemo Thermani Laško, Komunali La-
ško, Krajevni skupnosti Laško, Društvu 
Šmocl, Pivovarni Laško Union in Foto 
krožku OŠ Primoža Trubarja Laško.

Boštjan Vrščaj, Turistično društvo Laško
Foto: Foto krožek  

OŠ Primoža Trubarja Laško
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ZGODBA 
POČITNIŠKEGA 
STANOVANJA POD 
GRADOM

Ob vznožju Huma se nahaja počitni-
ško stanovanje Pod gradom. Z razgle-
dom na okoliške hribe stanovanje oz. 
apartma že od oktobra 2015 sprejema 
goste iz cele Evrope, na svoj seznam po-
čitnic pa so ga v preteklosti dali tudi po-
potniki iz Hong Konga in ruskega No-
vosibirska. Gostje, ki so že prenočili v 
apartmaju, so mu s svojimi ocenami na 
spletnem portalu Booking.com postavi-
li visoko povprečno oceno 9.9.

Hiša na Taborju je bila skorajda preve-
lika za dve osebi, pojasnjujeta sobodajal-
ca Majda Klanšek in Lojze Oberžan, zato 
sta pred dobrima dvema letoma in pol 
spodnje nadstropje preuredila v počitni-
ško stanovanje in kmalu za tem so njegov 
prag prestopili prvi turisti. Pravita, da go-
stje prihajajo čez celo leto, a apartma je 
najbolj zaseden v poletnih mesecih. Go-
stila sta že turiste iz Slovenije, Nizozem-
ske, Švedske, Finske, Španije, Kitajske, 
Izraela, Srbije, Nemčije, Rusije, največ pa 
je Italijanov, ki radi zahajajo v Laško in 
so ljubitelji Laškega piva, razlagata Maj-
da in Lojze. Običajno v apartma prihaja-
jo družine z otroki, ki se lahko zadržuje-
jo tudi na veliki zunanji terasi z zelenico, 
predvsem pa svoj čas v Laškem rade iz-
koristijo za kopanje v termah. V dnevni 
sobi lahko gostje poleg turističnih vodni-
kov prelistajo knjige v različnih jezikih, 
gostitelja pa sta mislila tudi na najmlajšo 
generacijo gostov z veliko izbiro otroških 
knjig in iger.

Priznanje gostov ni vidno le v obliki 
komentarjev na spletnem portalu Boo-
king.com, besede zadovoljstva so vidne 
tudi v apartmaju. Pa ne le besede – na 
steni manjše spalnice so izobešene tudi 

risbice najmlajših gostov, 
ki očarljivo sooblikujejo 
podobo apartmaja. 

Medtem ko je Lojzetu 
področje turizma dobro 
znano, se je Majda z od-
dajanjem apartmaja prvič 
srečala s turistično dejav-
nostjo. Dodaja, da v turiz-
mu uživa ter rada spoznava 
goste in z njimi poklepeta. 
Tudi jezik ni ovira, poja-
snjuje Lojze. Malo po an-
gleško, malo z rokami, a z 
veliko smeha in pristnim 
odnosom. Pogosto se go-
stje nanju obrnejo po nas-
vet, katere kotičke Slove-
nije naj si ogledajo. Poleg 
Ljubljane, Bleda, Porto-
roža velikokrat zavijejo v 
Maribor in na Ptuj, radi 
se podajo tudi v naravo in 
spoznavajo kulturne zna-
menitosti. 

Na vprašanje, kaj go-
stje najbolj cenijo pri nju-
nem apartmaju, odgovar-
jata, da mir in zasebnost. 
»Imajo veliko prostora – 
cel vrt in zelenico. Čeprav 
sva doma, sva diskretna,« 
dodajata. »Vsi so nama dali občutek, da 
so se počutili kot doma.« Pri upravljanju 
apartmaja gledata skozi oči turista. Maj-
da pojasnjuje, da rada potuje in na svojih 
potovanjih črpa izkušnje in ugotavlja, kaj 
bi turistom v njunem apartmaju še po-
lepšalo bivanje. Največ ji pomeni, da se 
gostje domov odpravijo zadovoljni. Zato 
se za njih potrudi tudi z malenkostmi, na 
primer z domačimi dobrotami. 

Sobodajalca se zavedata, da je prihod- 
nost Laškega v turizmu, in skozi apartma 
se tudi sama trudita doprinesti k turistič-
ni ponudbi našega kraja. A hkrati meni-
ta, da bi bilo lahko v Laškem še več tr-
govinic in bifejčkov, ki bi turiste v kraju 
zadržali kakšen dan ali dva dlje. 

N. T.
Foto: osebni arhiv 

Posebna ponudba za 
prebivalce občine Laško: 

60 €  
(od 2 do 5 oseb)

Zberi prijatelje in se skupaj z 
njimi preizkusi v napeti zunanji 
pustolovski igri UNLOCK LAŠKO. 
Odkrijte starodavni zaklad, ki se 
skriva v našem mestu.

UNLOCK LAŠKO
Pomlad je cas za nova dozivetja.

*Popust velja za termine od 1. 5. do 31. 5. 2018. 
Ob rezervaciji termina obvezno navedi kodo: 
LAŠKO1227.

Informacije in rezervacije: 
TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško, T | 051 355 417, 
E | enigmarium.lasko@escape-room.si, 
www.lasko.escape-room.si.
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PO LAŠKIH POTEH 2018

S pohodom na Hum, 21. aprila, za-
čenjamo letošnjo promocijsko akcijo 
pohodov po urejenih tematskih poho-
dnih poteh laške občine. V sklopu ak-
cije bomo izvedli osem pohodov, ki si 
bodo terminsko in lokacijsko sledili:
• 21. april 2018 - Pohod na Hum, start 

ob 9.00 na Valvasorjevem trgu, pred 
TIC-em Laško. Organizator: STIK;

• 26. maj 2018 - Pohod iz Slog v Log, 
start ob 9.00 pri kozolcu Konjeniške-
ga društva v Tevčah. Organizator: 
Strelska društvo »Celjska četa« Mala 
Breza, Sekcija za kulturno dejavnost;

• 16. junij 2018 - Pohod po Aškerče-
vi poti, start ob 7.00 pred ŽP v Zida-
nem Mostu. Organizator: KD Anton 
Aškerc Rimske Toplice;

• 18. avgust 2018 - Pohod po Oriono-
vi poti, start ob 9.00 pred Kartuzijo v 
Jurkloštru. Organizator: KS Jurkloš-
ter;

• 1. september 2018 – Anzekov pohod 
na Svetino, start ob 8.00 izpred avto-
busnega postajališča v Laškem. Orga-
nizator: Etno odbor Jureta Krašovca 
pri ZKD občine Laško »MOŽNAR«;

• 22. september 2018 - Pohod po poti 
treh cerkva, start ob 9.00 na Valva-
sorjevem trgu, pred TIC-em Laško. 
Organizator: STIK v sodelovanju s 
krajani;

• 7. oktober 2018 - Pohod na sv. Troji-
co, start ob 9.00 s parkirišča v Jurkloš-
tru. Organizator: KS Jurklošter;

• 3. november 2018 - Pohod po nek-
danjih trških mejah Laškega, start 
ob 9.00 na Valvasorjevem trgu, pred 
TIC-em Laško. Organizator: PD Laš- 
ko.

Pripravili smo kar nekaj novosti za 
katere upamo, da jih boste vzeli za svo-
je. V nabor vsakoletnih pohodov smo 
dodali pohod na sv. Trojico v mesecu 

oktobru, zbor in start 
pohoda na Hum in 
pohoda na Šmihel 
(tri cerkve) smo pre-
stavili na Valvasor-
jev trg (pri TIC-u 
Laško), novost pa je 
tudi knjižica Dnev-
nik tematskih poho-
dnih poti PO LAŠ- 
KIH POTEH, ki bo 
zamenjala kartončke, 
s katerimi ste do se-
daj zbirali žige oprav- 
ljenih pohodov.

Knjižica Dnevnik tematskih pohod- 
nih poti PO LAŠKIH POTEH ne za-
menjuje zgolj omenjenih kartončk-
ov, ampak predstavlja tudi pohodniški 
dnevnik pohodnih poti na območju la-
ške občine. Vsebino knjižice sestavljata 
dva dela: 1. del je povezan s promocij-
sko akcijo pohodov Po laških poteh, 2. 
del pa je namenjen splošni predstavitvi 
tematskih pohodnih poti naše destina-
cije. Knjižica je, tako kot promocijska 
akcija pohodov, namenjena vsem – po-
hodnikom in ljubiteljem hoje v naravi, 
prehodnim gostom ter turistom, ki po-
čitnikujejo pri nas. Ker smo v začetku 
leta pohodne poti opremili z vpisnimi 
knjigami in žigi, boste lahko pohodni-
ki v dnevniku z žigom zabeležili vsak 
svoj obisk poti. Knjižica bo plačljiva 
(3,00 EUR), kupiti jo bo možno pred 
startom posameznega pohoda, čez celo 
leto pa v TIC-u Laško, pri nekaterih 
ponudnikih turističnih storitev in pre-
ko spleta. 

V želji širjenja ideje gibanja v narav-
nem okolju, predstavitvi lepo urejenih 
tematskih pohodnih poti naše občine 
in promociji bogate ponudbe turistične 
destinacije, smo se odločili imetnikom 
knjižic ponuditi določene ugodnosti. 
Slednje boste imetniki knjižic uveljav-
ljali v obliki popustov, degustacij, ki jih 
bodo v obliki različnih popustov sko-
zi celo leto nudili določeni ponudniki. 
Ti ponudniki in ugodnosti bodo nave-
dene na zadnjih straneh knjižice, lokali 
ponudnikov pa bodo posebej označeni 
z nalepko Po laških poteh 2018-2020, 
ki bo praviloma nameščena na vhodih 
v lokale.

Ostalo ostaja isto - vsi, ki se bos-
te udeležili vsaj 5 pohodov v tekočem 
letu, boste ob koncu leta prejeli pripon-
ko PO LAŠKIH POTEH 2018, vsem, 
ki se boste 3 leta zapovrstjo udeležili 
skupaj vsaj 15 pohodov in zbrali vsaj 
15 žigov, bomo po koncu zadnjega po-
hoda v letu podelili zlato priznanje PO 
LAŠKIH POTEH ter zlatega pohodni-
ka vpisali v častno knjigo PO LAŠKIH 
POTEH, otroke, ki se bodo udeležili 
vsaj petih pohodov v letu, pa bomo ob 
koncu leta nagradili s karto za kopanje 
v bazenih družbe Thermana Laško.

Lepo vabljeni na pohode v sklopu 
akcije in celoletno »vandranje« po ure-
jenih pohodnih poteh turistične desti-
nacije Laško – sotočje dobrega.

Dean Muhovec
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PRIREDITVE V KULTURNEM CENTRU 
LAŠKO

Sezona abonmajskih prireditev se v 
Kulturnem centru Laško počasi izteka. 
V letošnjem letu so se zvrstili trije naro-
dno zabavni večeri v januarju, februarju 
in marcu. Dejan Krajnc je gostil Modrija-
ne in Murne, Skupino Gadi in Klapo Ska-
la ter Ognjene muzikante, Kvatropirce ter 
Uroša in Tjašo. Koncertne večere je zak-
ljučil Tadej Toš, ki je skupaj z The ban-
dom na rokerski način preigraval Pre-
šernovo poezijo in poskrbel za odlično 
vzdušje v dvorani.

V okviru gledališkega abonmaja je odr-
ske deske na predvečer dneva žena zased-
la komedija Še vedno mame. Mame, ki so 
po sedmih letih, eni krizi, dveh bivših in 
treh novih in da o kilah niti ne govori-
mo, morale, da bi uspele z glasbeno-ple-
sno točko, prestaviti v višjo predstavo. Na 
koncu jim je seveda uspelo in uspelo jim 
je tudi presenetiti občinstvo.

Prav tako je bila v marcu na programu 
igra Pašjon, v kateri se je Iztok Mlakar lo-
til svetopisemske zgodbe, izpisal je Kris-
tusovo življenje, delovanje in trpljenje v 
svojem unikatnem komičnem žanru z 

značilnim narečnim govorom in preple-
tom dramskih prizorov s songi. Sam pa 
se je občinstvu predstavil v vlogi hudiča 
in s celotno igralsko zasedbo požel mo-
čen in navdušujoč aplavz. 

Na programu je še zadnja predstava 
v okviru gledališkega abonmaja, kome-

dija Tarzan, ki bo na sporedu 16. maja. 
Gre za igro osrednjega dramskega gleda-
lišča v Sloveniji – SNG Drama Ljubljana 
– v prepoznavni igralski zasedbi: Marko 
Mandić, Maša Derganc in Uroš Fürst, 
pod režisersko taktirko Eve Nine Lam-
pič. Igra, ki se dogaja v oddaljeni džun-
gli z odlično igralsko zasedbo odpira tudi 
vprašanja sodobnega materialističnega 
sveta. Komičnost pa zagotavlja lahko-
ten in spreten, izjemno zabaven dialog z 
nepričakovanimi situacijami, v katere so 
postavljeni liki. 

Dobrodošli in vabljeni v Kulturni cen-
ter Laško.

Tina Belej

TARZAN
komedija
SNG Drama Ljubljana

sreda, 16. 5., ob 19.30
cena vstopnice: 22 eur

Informacije in rezervacije: 
TIC Laško, 03 733 8950, 
tic@stik-lasko.si

MEDNARODNA RAZSTAVA V RAZSTAVIŠČU 
KULTURNEGA CENTRA LAŠKO

V Razstavišču Kulturnega centra Laško je po dolgem času 
bil že čas, da ponovno na ogled postavimo razstavo z medna-
rodnim pridihom. Frank Peter Hofbauer, slikar iz avstrijskega 
Brucka na Muri, se je vabilu z veseljem odzval. Ob odprtju raz-
stave sta nastopila učenca Glasbene šole Laško-Radeče Jan Žan 
Dornik in Lovro Hirci.

O umetniškem delu Franka Petra Hofbauerja je v razstav-
nem katalogu likovni kritik Mario Berdič zapisal: »Že od samih 
začetkov umetniške ustvarjalnosti v poznih šestdesetih letih se 
slikar in grafik Frank Peter Hofbauer v likovno izraznih sred-
stvih nikoli ni omejeval ter je, navkljub študiju likovne umetnosti 
v dokaj realističnem slogu na Univerzi za uporabno umetnost in 
Univerzi na Dunaju, vzporedno zmeraj snoval in slikal popolno-
ma abstraktno. Ker te navade vse do današnjega dne ni spremi-
njal, so nastali številni raznovrstni likovni cikli, o katerih bi lahko 
sklepali, da sta jih ustvarila dva popolnoma različna umetnika. 
Vezni člen med obema izraznima oblikama pa je brez dvoma iz-
jemno natančna izvedba tako njegovih malodane fotorealističnih 
kot tudi abstraktnih likovnih del. V obeh primerih so predvsem 
detajli, a tudi prefinjeno prepletene strukture in številni, prekri-

vajoči se barvni nanosi tisti, ki pojasnjujejo likovno vsebino. Gre 
za socialno, okoljsko in politično kritične podobe, a tudi neobi-
čajne krajine, ki jih je Hofbauer zmeraj udejanjil na realističen, 
fotorealističen ali hiperrealističen način, z namenom kar najbolj 
prodorno izraziti vsebino. Neverjetno natančno upodabljanje de-

Mario Berdič in Frank Peter Hofbauer pred sliko Kilimanjaro (olje na platnu).
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tajlov in znanje, kako slikarsko upodobiti 
materialnost površinskih struktur, naredi 
iz njegovih slik enkratne, fascinantne po-
dobe. O tem zgovorno pričajo cikli kot so 
Krajinske preobrazbe, Ubogi brat drevo, 
Good by Gizeh - Hello Cold World!, Gree-
tings from China, ali leta 2011 pričet cikel 
Na vrhu. Po drugi strani pa ustvarja dela, 
kjer eksperimentira s posebnostmi barv 
in njihovimi pojavnimi oblikami. Med-
sebojno zaletavanje kontrastov, barvnih 
kombinacij, barvnih polj in hkrati struk-
tur, odraža tudi brez perspektivičnih kon-
strukcij prostornost in prostorsko globino. 
Zavestno uporablja tudi barvno psiholo-
ške učinke, z namenom zavajanja opazo-
valca in ga s tem prisiliti k analiziranju 

podobe. Cikli kot so Abstraktne kompo-
zicije, Motion and Emotilon, Simbolični 
konstruktivizem, Skrivnostna kaligrafi-
ja FPH ali Broken Displays, predstavljajo 
primere takšnega abstraktnega razglablja-
nja o barvni materiji. Frank Peter Hofba-
uer je od leta 1971 razstavljal že več kot 
350-krat, med drugim tudi 40-krat v tujini 
(Nemčija, Francija, Španija, Belgija, Itali-
ja, Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Costa 
Rica, Kitajska in ZDA). Njegove slike so 
cenjene povsod po svetu in se nahajajo v 
številnih domačih in mednarodnih zbir-
kah.«

Njegova dela, ki se jim ob izvedbi po-
sveča lahko tudi več mesecev, so na ogled 
do 15. maja 2018. Tomaž Majcen

Novice od nikoder, Vojničev rokopis (olje na platnu).

ŠE VEDNO IN ŽE SPET V GALERIJI STROJNICA NA 
GOVCAH

Na idilični planoti, kjer je nekoč stala vasica Govce, se s po-
mladjo pričenja novo življenje. Pravzaprav se v prijazni pok-
rajini nadaljuje tisto, kar se je z velikim navdušenjem, voljo in 
žarom pričelo že lanskega decembra. Takrat je skupina navdu-
šencev združenih v dve društvi, ki si prizadevata ohraniti spo-
min na življenje nekdanje vasice, pa naj bo to rudarski ali kmeč-
ki, navezala stik s predstavniki Krajevne skupnosti Sedraž in 
mladimi umetniki skupine pH15 z Oddelka za tekstilstvo in 
oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljublja-
ni in njihovo mentorico prof. Marijo Jenko. Zamisel o ureditvi 
občasne galerije sodobne umetnosti v zapuščeni strojnici nek-
danjega rudnika, je bila navdušeno sprejeta in narejeni so bili 
tudi prvi koraki k realizaciji. Ob entuziastični volji in nesebič-
nem, nepogrešljivem delu domačinov je bila odprta galerija z 
imenom, ki združuje nekdanjo funkcijo zgradbe pomembne in-
dustrijske dediščine z novo vlogo. S tem je bila Govcam ponu-
jena priložnost za nov, nekoliko drugačen začetek. Priložnost 
za dejavnost, ki temelji na bogati dediščini, nudi pa nanjo svež 
pogled, ki preteklosti ne razvrednoti, temveč jo nadgradi. Čast 
postavitve prve razstave je pripadla skupini pH15, ki je prav v 
ta namen in za ta prostor pripravila scensko postavitev Odstira-
nja. O sami razstavi, umetnikih, galeriji in namenu ter pomenu 
takšnega delovanja je bilo že napisano v lanski decembrski šte-
vilki Laškega biltena.

Prav ta trenutek, ko prebirate naš občinski časopis, pa je v 
Galeriji Strojnica na ogled nova kiparska razstava – prostor-
ska postavitev Milojke Drobne z naslovom Sence. O razstavi je 
kurator Denis Volk med drugim zapisal: »… Ročno oblikovanje 

gline, ki ga umetnica uporablja pri snovanju kipov, je po tehnič-
ni plati podobno oblikovanju glinenih izdelkov v starih časih, v 
antiki ali še prej. Že nekdaj so nekatere predmete namenjali zgolj 
občudovanju ali v religiozne namene, ne pa za dejavnosti in upo-
rabo. Skulpture Milojke Drobne še najbolj spominjajo na tovrstne 
predmete z duhovno komponento: okrasne, votivne ali religiozne 
predmete. Pogosto se zdi, da so njeni kipi, zlasti ko so razstavljeni, 
arheološke izkopanine. Neenakomerne površine, različni barvni 
odtenki, pepel, med kipe postavljene črepinje razbitih kipov, vse 
to prispeva k občutku arheološkega najdišča. Tako je tudi na tok-
ratni razstavi Sence, pa čeprav so postavljene v star industrijski 
objekt nekdanjega rudnika ...«

Lepo vabljeni, da se v prihajajočih sončnih dneh spreho-
dite na Govce in si ogledate preplet industrijske dediščine z 
umetnostjo. Predhodno pokličite na TIC Laško (03 733 89 50 
ali tic@stik-lasko.si), kjer bodo poskrbeli, da vas bo na Govcah 
nekdo pričakal in odprl galerijo.

Z odprtjem nove razstave v Galeriji Strojnica zanimivo doga-
janje v pozabljeni vasici ne bo zaključeno. Maja boste obiskoval-
ci doživeli glasbeno-literarno-plesni dogodek, na katerem bosta 
poleg plesalcev tanga nastopila Jure Tori, član svetovno znane 
in priznane skupine Orleki, ter Jure Longyka, ki ga večina poz-
na iz priljubljene glasbene radijske oddaje Izštekani. Junija pa 
bodo na Govcah potekale različne delavnice v okviru Echo Fe-
stivala, ki zaključuje mednarodni projekt VirtualMine, katere-
ga slovenski koordinator je Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Po razigranem, sodobnem, umetniško bogatem, strokovnem, 
mednarodnem in razstavno raznolikem polletju pa bo Strojni-
ca dobila bolj konvencionalno podobo in namen, s katerim bo 
živela naprej.

Tomaž Majcen
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Naša knjižnica v luči novih standardov za splošne 
knjižnice

Knjižnična dejavnost, znotraj nje pa še posebej dejavnost 
splošnih knjižnic, je v slovenskem prostoru zelo dobro podpr-
ta s skupnim knjižnično-informacijskim sistemom ter do neke 
mere poenotena z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter 
raznovrstnim strokovnim in organizacijskim sodelovanjem in 
povezovanjem. Eden izmed pomembnejših tovrstnih dokumen-
tov so standardi za splošne knjižnice. Marca so v veljavo stopili 
novi za obdobje 2018–2028 in nadomestili prejšnje, 2005–2015.

Že februarja smo v biltenu pisali, da ta dokument nastaja in 
izpostavili številne vloge splošne knjižnice, o katerih govorijo 
standardi. Tokrat pa se bomo osredotočili na številčne standar-
de. Ti za odločevalce žal niso tako zavezujoči kot na kakšnem 
drugem področju v javnem sektorju, so pa v skladu s široko 
razumljeno vlogo knjižnice kot kulturnega in izobraževalnega 
središča ter s pričakovanji stroke do splošnih knjižnic.

Standarde bomo primerjali s stanjem v naši knjižnici, ne v 
smislu negodovanja ali kakšnih neposrednih zahtev po izbolj-
šanju naše situacije, ampak zgolj kot dejstvo, na podlagi katere-
ga si lahko vsak ustvari svoje mnenje.

Standardi priporočajo 1.200 m² neto uporabne površine 
knjižnice na 10.000 prebivalcev. Za naše knjižnice skupaj bi to 
pomenilo cca 2.075 m²; dosegamo pa 1.065 m². Priporočeno 
število uporabniških delovnih mest je 5 na 1.000 prebivalcev. 
Mi razpolagamo s 64 uporabniškimi mesti, po standardih bi jih 
naj imeli 85. Priporočen letni prirast knjig in brošur je vsaj 250 
enot na 1.000 prebivalcev. Za našo mrežo bi to pomenilo 4.333 
enot, v letu 2017 pa je le-ta znašal 3.107 enot. Izračun števila 
zaposlenih – glede na priporočila standardov za mrežo naše kn-
jižnice – pokaže, da bi morali imeti 15,2 zaposlenega, trenutno 
pa je v Knjižnici Laško 9,7 zaposlenega.

Standardi so neka orientacijska vrednost, za katero si bomo 
prizadevali, da se ji v naslednjem desetletju čim bolj približa-
mo. Pa ne zaradi samih standardov, ampak zaradi občanov, za 
katere delujemo ter ki nas vsakodnevno obiskujete in potrebu-
jete. Verjamemo, da bodo tudi pristojni in odgovorni po svojih 
najboljših močeh poskrbeli, da nam bodo zagotovili čim boljše 
pogoje za delo, skladno z zgoraj navedenim.

Vas, naše uporabnike, pa vabimo, da še naprej uporabljate naše 
raznovrstne storitve in mogoče razširite svojo uporabo knjižnice 
še s čim, česar doslej morda niste koristili. Tiste občane, ki še ne 
zahajate k nam, pa prijazno vabimo k obisku. Tako se boste lahko 
prepričali, da knjižnica res izpolnjuje številne vloge in nudi veliko 
koristnega, tudi za vas.

Matej Jazbinšek

Prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo – 
gost ob zaključku 10. Bralne značke za odrasle

»Med domom in potjo izberi dom:
itak boš do konca dni potoval

na krilih hrepenenja ...«

Letošnji prejemnik velike Prešernove nagrade za življenjsko 
delo je pesnik Boris A. Novak, ki slovensko literarno pokrajino 
(so)oblikuje že štirideset let. Na podelitvi nagrade se je zanjo 

zahvalil z branjem poezije, kar je njena najboljša »promocija«, 
če naj uporabimo v kapitalističnem svetu tako nujen izraz, ko 
želimo drugim nekaj ponuditi. Čeprav je s poezijo, tudi v knji-
žnici, podobno kot z Ljubeznijo ... ne moremo vam je »proda-
ti«, podobno kot se je ne da kupiti, skovati, ponuditi ... Tisti, ki 
čutite potrebo po zaustavitvah v času z njeno pomočjo, običajno 
najdete pot do nje mimo nas. Pa vseeno na poezijo večkrat opo-
zarjamo, saj v knjižnični zbirki (tudi z rednimi nakupi pesniških 
zbirk) hranimo bogato bero kulturnega bogastva naroda. S tem, 
ko pesnike »kupujemo«, »izposojamo«, beremo, (po)vabimo v 
goste – pomagamo živeti slovenskemu jeziku in kulturi, brez ka-
tere bi kot narod ne obstajali. 

Z izpostavljenimi pe-
sniškimi zbirkami smo to 
naredili na svetovni dan 
poezije v marcu in tudi 
v aprilu, ko obeležuje-
mo slovenske dneve knji-
ge, svetovni dan knjige, 
noč knjige pa Andersenov 
dan, bo priložnosti, da se 
poklonimo vrednosti in 
pomenu knjige, besede, 
jezika dovolj. To je tudi 
vsakoletni čas, ko zaklju-
čujemo Bralno značko za 
odrasle. Naj povem, da 
smo bili v knjižnici nav-
dušeni, ko je nagrado pre-
jel Boris A. Novak: že v 
eni prejšnjih sezon bralne 
značke smo brali njego-
vo poezijo v okviru Bral-

ne značke, letos pa smo namreč njegov ep v treh knjigah Vrata 
nepovrata prav tako uvrstili na priporočilni seznam. Ob takem 
sovpadanju seveda ni bilo dvoma, koga si želimo povabiti za za-
ključek jubilejne, 10. Bralne značke.

Ni bilo prvič, da smo knjižničarji zatipali kvaliteto, »promo-
cije vredno literaturo« v isti smeri, kot so jo pozneje (ali vzpo-
redno) priznale in nagradile strokovne komisije (npr. knjige, 
nagrajene s kresnikom ipd.). Z uvrščanjem takih knjig na pri-
poročilne sezname pa smo nekaj doprinesli tudi k njihovi upra-
vičeno povečani izposoji.

Ker pa je gospod Novak spričo aktualne nagrade in knjižnih 
praznikov v aprilu povsem zaseden, smo si letos dovolili zaklju-
ček naše bralne akcije prestaviti v mesec maj; (za) takrat pa nam 
je obljubil obisk. V knjižnici smo pripravili razstavo njegovega 
opusa in vas najlepše povabimo, da si izposodite katero od pe-
sniških zbirk tega pesniškega maga ali tudi kako od njegovih 
zanimivih literarnih študij. Obenem vas najlepše povabimo, 
da 8. maja skupaj, z lepo udeležbo, počastimo njegov obisk v 
Laškem. Z njim se bo pogovarjala ambasadorka branja Car-
men L. Oven.

Barbara Rančigaj

Prazničen april – za knjige in njihove bralce

V aprilu praznujejo knjige in njihovi bralci. Zaključna prire-
ditev skupnega projekta knjižnice in laške osnovne šole Branje = 

Boris A. Novak - literarni gost v Knjižnici 
Laško leta 1999
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neskončno potovanje je lep uvod v pomlad in počastitev med-
narodnega dne knjig za otroke. V začetku februarja smo učen-
cem 4., 5. in 6. razredov OŠ Primoža Trubarja Laško predstavili 
projekt, v marcu smo izbrali finaliste, aprila (v času nastajanja 
biltena) pa razglasili carje branja. Zadovoljni s tekmovalci, nji-
hovimi dosežki ter sodelovanjem šole in staršev se veselimo no-
vih uspehov in načrtujemo nove projekte za še več carjev branja.

V našo knjižnico je končno prišla pomlad

Na živahni popoldanski pomladni pravljici smo prisluhnili 
ščebetu ptic, s pomočjo Valentine Pavlinc, ki nas je spremlja-
la na klavirju, zapeli pesmice o pomladi in izdelali gregorčke. 
Naš otroški oddelek pa so s prisrčnimi ptički in mucami okrasili 
učenci NIS z učiteljico Valentino Gartner.

Martina 
Ajdnik

S športom in varovanjem okolja v boljši jutrišnji dan …

»Med hojo ne počnemo ničesar, razen hoje same. To, da nima-
mo drugega opravila kot hojo, nam omogoča ponovno najti čisto 
občutenje biti, ponovno odkriti preprosto radost obstajanja, prav 
tisto, ki prežema celotno otroštvo. Ker nas hoja razbremeni v ob-
sedenosti s početjem, nas ponovno pripelje v to otroško večnost. 
Hočem reči, da je hoditi otroško lahko. Čuditi se dnevu, kakršen 
je, sončni svetlobi, veličastju dreves, modrini neba. Najboljša hoja 

je tista, ki umu omogoči, da sprosti domišljijo.« Tako je francoski 
filozof Frédéric Gros, ki obožuje naravo in gibanje v njej, v kn-
jigi Filozofija hoje razmišljal, kako lahko s hojo svet in življenje 
uzremo v drugačni luči.

V aprilu sta dva posebna dneva, posvečena človeku in naravi 
– 7. 4. je svetovni dan zdravja in 22. 4. svetovni dan Zemlje. Naš 
odnos do sebe in planeta ozaveščajo tudi dejavnosti, ki potekajo 
širom Slovenije, ter prebiranje literature s teh področij. V laški 
knjižnici smo za vas pripravili dve zgibanki s seznamom tovrst-
nih knjig, dostopnih pri nas. 

Če ste ljubitelj teka, so vam na voljo priročniki na to temo, 
lahko pa vzamete v roke tudi katerega izmed dnevnikov ali 
biografij. Naj jih izpostavimo samo nekaj. Ultrablues avtorjev 
Ruglja, Videmška in Gombača je izpoved od ultramaratonske 
ideje do njenega uresničenja. V dnevniku Bela dama spoznamo 
življenje tekačice Helene Žigon, ki ji je tek prinesel neverjeten 
mir in srečevanje ljudi. Delo japonskega pisatelja Murakami-
ja O čem govorim, ko govorim o teku pa je ‚‘odličen duhovni 
trening‘‘. Omenimo še biografijo o Dušanu Mravljetu, ki poo-
seblja silno vztrajnost in potrpežljivost, ter Wadovo potovanje 
okoli sveta Tek poganja svet. Morda pa vas bo nagovorilo katero 
izmed Clarkovih razmišljanj iz knjige Navihujoče misli za teka-
če. »Tecite s srcem, ne z mislimi. Začutite vetrc na obrazu, čutite 
svobodo.« 

Druga zgibanka pa nas seznanja z novejšo literaturo o vars-
tvu okolja. V svoji novi knjigi Zemlja, voda, seme Anton Komat 
predstavlja temelje varne prihodnosti naroda, za katere pravi, da 
so trije: zadostna površina rodovitne prsti, neoporečni viri žive 
vode in ohranjanje semen tradicionalnih sort kulturnih rastlin. 
Lučka Kajfež Bogataj v delu Planet, ki ne raste opozarja na uni-
čenje, ki ga Zemlji, svojemu edinemu domu, nepremišljeno in 
sebično zadaja človek. Enostavne in koristne napotke, kako se 
znebiti vsaj dela smeti, ki ga nehote kopičimo na račun sebe, 
svoje družine in planeta, najdemo v knjigi Dom brez odpadkov 
(Bea Johnson). Zanimivi pa so tudi različni tovrstni priročniki, 
npr. Okolju prijazno vedenje, Varstvo okolja ipd.

Marca smo v laški knjižnici prisluhnili predavanjem, poveza-
nim z omenjenima področjema. Biologinja Danijela Kodrnja, 
zaposlena v Kozjanskem parku, nam je s strokovnim predavan-
jem SOS voda spregovorila o vodnem ekosistemu, torej sood-
visnosti živali, rastlin in vode. Dotaknila pa se je tudi aktualnih 
primerov, kjer je človek preveč posegel v vodni ekosistem. Tjaša 
Štruc in Robert Špiler pa sta predstavila svojo novo knjigo o 
vrtnarjenju z naslovom Štihanje? Ne, hvala.

O prav posebni izkušnji, ko so Jakobovo pot Camino preho-
dile dve mami s svojima najstniškima hčerama, pa je utrinke, 
zapisane tudi v knjižici In smo šle z nami delila Mojca Grešak.

Pomlad nas kliče, da gremo z radostjo, hrepenenjem in od-
govornostjo v njeno naročje. Kot je zapisal pesnik Tone Pavček: 
»Teči torej. Preprosto kot reka. Od izvira pa do izliva. In ne poza-
biti, kako so lepa naročja vrb, kamor skriva pesmice veter, in ob-
zorja nedosegljiva.«

Gabrijela Pirš
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ZGODBE IZ 
DOMOZNANSKE KAMRE
Z Možnarjem po Laškem in okolici 
… (15)

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA 
LAŠKO

V Zvezo kulturnih društev občine La-
ško Možnar je vključena tudi Osnovna 
šola Primoža Trubarja Laško. Učenke in 
učenci razredne stopnje matične šole ter 
podružnic Debro in Rečica skupaj s svo-
jimi učiteljicami in učitelji vsako leto v 
sodelovanju z Zvezo pripravijo Jurjeva-
nje po ulicah Laškega. Prireditev, ki te-
melji na bogatih pisnih virih izpred več 
kot 170 let, je bila ponovno obujena leta 
1990 in postala tradicionalna.

Na šoli dajejo velik pomen in pouda-
rek kulturni dediščini. Mentorice so s 
pomočjo učencev v tem obdobju prip-
ravile vrsto zanimivih raziskovalnih na-
log, povezanih s kulturno dediščino. Ne-
kaj naslovov: Pustovanje in pustni liki v 
Laškem, Kaj bi se rad/a naučil/a od ba-
bice/dedka, Laško skozi čas, Ko pretek-
lost spregovori, Kazen in pohvala z roko 
v roki, Lahkih nog naokrog, Vloga in po-
men sodelovanja in predstavljanja izvir-
nih, lokalnih posebnosti za obiskovalce 
na prireditvi Pivo in cvetje, Miti in vra-
že v srednjeveškem Laškem. Opravili so 
tudi primerjavo kulturne dediščine kra-
jev Trubarjevih šol v Sloveniji. Z ome-
jenimi nalogami se je šola z učenci in 
mentorji uspešno predstavila v doma-
čem kraju in tudi izven občinskih meja. 

ALBUM LAŠKEGA – 60 let Laškega akademskega 
kluba

Prve prelomnice študentskega organiziranja v Laškem so se 
zgodile v 50. letih, natančneje leta 1955, ko so se laški študentje 
odločili, da se kot sekcija Laško priključijo Celjskemu akadem-
skemu klubu. Prvi predsednik sekcije je postal Rafael Cajhen. 
Dve leti kasneje je bilo v Laškem prvo javno brucovanje, znano 
tudi kot sprejem brucev, ki je temeljilo na Križevačkih statutih. 

Že naslednje leto pa je bilo za laške študente najpomemb-
nejše, saj so 8. marca 1958 organizirali svoj prvi akademski 
ples. Konec leta so uradno ustanovili svoj klub, imenovan La-
ški akademski klub  (LAK). Letos tako v LAK-u praznujemo 
visoke obletnice. 17. marca je potekal 60. akademski ples, in 
sicer v Thermani Laško. S prireditvijo v jeseni pa se bomo 
spomnili tudi 60-letnice nastanka kluba.  

Aškerčev trg je Zeleni Jurij s spremstvom obiskal že  
v preteklosti, 2009, foto: Vlado Marot

Jurjevanje, 2013,
foto: Foto krožek OŠ, mentor Andrej Gobec

Na zaključku Jurjevanja poteka še ocenjevanje rogov, 
foto: Foto krožek OŠ, mentor Andrej Gobec

Matevžev sejem v Laškem, 2017,
foto: Foto krožek OŠ, mentor Andrej Gobec

Zveza Možnar jim je pri nastajanju nalog 
po svojih najboljših močeh stala ob strani 
in jim pomagala pri zbiranju gradiv. Na 
centralni šoli in njihovih podružnicah že 
vrsto letu delujejo otroške folklorne sku-
pine, ki so večkrat uspešno nastopile tudi 
na regijskih in državnih srečanjih. Prip-
ravili so tudi odmevno prireditev, sre-
dnjeveški dan v Laškem. 

V minulem letu, ko je Laško obeleži-
lo 90 let pridobitve mestnih pravic in 790 
let pridobitve trških pravic, so izvedli 

kulturni dan in se predstavili na Mateje-
vem sejmu kot nastopajoči in obiskoval-
ci. Učenci so ob pomoči mentorjev upri-
zorili šolo po »starem«. V ta namen so 
zbirali stara oblačila in z njimi prikazali 
oblačilno kulturo bogatega pa tudi prep-
rostega sloja. Našli pa so se tudi različni 
stari šolski predmeti, npr. lesene tablice, 
peresa, knjige, ki so jih v šolah uporab-
ljali v tistem času. S svojo prisotnostjo so 
popestrili dogajanje na prireditvi.

Pripravila Vlado Marot in Srečko Maček
Foto: arhiv zveze Možnar.

Rubriko pripravlja Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Možnar občine Laško
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V domoznanski zbirki Knjižnice Laško hranimo publikaci-
jo Brucovanje nekdaj in danes, zgodovinarja in pravnika, prof. 
Miloša Rybářa. V njej lahko preberemo, da je »… slovenska 
študentska varianta Križevačkih statutov nastala v letih 1884–
1889, natisnila pa jih je l. 1889 Narodna tiskarna v Ljubljani v 
1.000 izvodih. Študent medicine Josip Rakež je »vinsko-pajdaške 
regule« prikrojil za študentske razmere. Pri tem se je skliceval 
na stare Slovane, ki so radi veseljačili. Veseli običaji so se po 
vihri II. svetovne vojne obnovili tudi pri nas.« 

Vloga Zelenega carstva je predstaviti bruce starim bajtam in 
akademikom. Na fotografijah je prvi akademski ples l. 1958 – 
Zeleno carstvo v sestavi (z leve proti desni): Ludvik Krese, Mi-
loš Rybář – zeleni car, Bogo Jerše. Po uradnem delu brucovanja 
sledi ples ob živi glasbi do jutranjih ur. 

Akademski ples je naš najpomembnejši dogodek, ki ga vsako 
leto z veseljem organiziramo, saj je ohranjanje tradicije in sti-
kov vseh generacij LAK-a ne le naša dolžnost, ampak tudi čast.

Prispevali Petra Dermota in Gabrijela Pirš.
Fotografija je last Laškega akademskega kluba.

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

Občina Šentlenart 

Območje Sv. Lenarta se je leta 1911 po večkratnih prošnjah 
in pritožbah odcepilo od občine Jurklošter in delno od občine 
Sv. Rupert. In ustanovili so občino Sv. Lenart. Za uradovanje 
občine je dal na voljo majhno stavbo sredi vasi (sedaj stari ga-
silski dom, ki so ga pred kratkim podrli) bližnji posestnik Jože 
Jančič. Zgrajena je bila leta 1876, prodal pa jo je občini leta 1917 
za 1700 goldinarjev. Prvi župan je bil Ferdinand Trupej, kmet 
iz Mišjega Dola. Po njegovi smrti ga nadomesti Vinko Lapor-
nik, posestnik iz Gore. Za njim so se zvrstili: Anton Jančič (po 
domače Jozl), posestnik iz Vrha; Karl Veber, posestnik iz Veli-

kih Gorelc; Martin Tratnik, posestnik iz Brez; Jožef Deželak (po 
domače Fajfer), gostilničar na Vrhu, do 1941. in Jožef Gračner, 
trgovec z Vrha, začasno med drugo svetovno vojno, do ukinitve 
občine Sv. Lenart.

Po drugi svetovni vojni je do leta 1952 deloval v Šentlenartu 
Krajevni ljudski odbor. Odbornik je bil Brečko Franc. Še istega 
leta se je Krajevni ljudski odbor preselil na Občini Laško.

Podatke zbral, delno tudi po knjigi »Vrh skozi stoletja«, 
dddr. Jožeta Mačka, Valentin Deželak.

Foto arhiv: Valentin Deželak. 

Slika šentlenartskega občinskega 
sveta, posneta leta 1912:

Prva vrsta iz leve strani: Ulaga 
Jurij, po domače Velar iz Žigona, 
Lapornik Vinko, župan, po  
domače Cencel iz (Gore) Vrh, 
Časl Franc, župnik v Šentlenartu, 
Slokan Janez, po domače Marinc 
iz Žigona, Knez Franc, po domače 
Flis z Vrha.

Druga vrsta iz leve strani:  
Tovornik Jože, po domače  
Petravs iz Laške Vasi, Guček iz 
Gozdeca, Jančič Jože, po domače 
Jozl z Vrha, Gradišnik Miha, po 
domače Vrtn iz Velikih Gorelc, 
Hladin iz Površja (Vrh).

V februarski številki Laškega biltena je pri članku ALBUM 
LAŠKEGA – Obletnica železniške postaje v Laškem izpadla 
fotografija, zato jo objavljamo v tej številki. Fotografija je last 
Muzeja Laško.
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Iztok Hrastnik (1987), doma iz Stopc 
nad Laškim, je drugi od sedmih otrok 
družine Hrastnik, zapisane glasbenemu 
in gledališkemu ustvarjanju. Po konča-
ni nižji glasbeni šoli, kjer se je učil igra-
nja kitare in violine, je vpisal kontrabas 
na srednji glasbeni šoli pri prof. Zoranu 
Markoviću in pri njem leta 2009 diplo-
miral. Od takrat je bil dve leti zaposlen 
kot solo kontrabasist v Simfoničnem or-
kestru RTV Slovenija. Leta 2011 je us-
pešno opravil avdicije v orkestru Du-
najske državne opere in filharmonije in 
postal njen član. Je letošnji prejemnik 
Aškerčevega priznanja Občine Laško za 
dosežke na kulturnem področju.

Dan pred občinsko proslavo ob kul-
turnem prazniku se je na dogodku v 
polnem prireditvenem prostoru Knji-
žnice Laško z Iztokom Hrastnikom po-
govarjal Matej Jazbinšek.

Iztok, kako se je začela tvoja glasbena 
pot?

Začela se je s kitaro, starši so me v 
glasbeno šolo vpisali že v mali šoli, moj 
prvi učitelj je bil Dani Piavec. Po letu, 
dveh sem dodal še violino, s katero sem 
nameraval nadaljevati v srednji šoli, a v 
zadnjem razredu osnovne šole sem za-
čel igrati tudi kontrabas. Od takrat zame 
obstaja samo še kontrabas. 

Kakšni pa so bili začetki tvojega igra-
nja tega glasbila?

V osnovni šoli sem bil član žalskega 
simfoničnega orkestra, kjer so potrebo-
vali nekoga, ki bi igral kontrabas. Mene 
kot krepkega kmečkega fanta so izbrali za 
to glasbilo. V roku enega meseca sem pri-
šel v stik z Zoranom Markovićem, ki me 
je vodil vse odtlej, vključno z akademijo.

Tvoj razvoj na glasbenem področju se 
je nato hitro odvijal. Udeleževal si se šte-
vilnih glasbenih tekmovanj, poletnih šol, 
veliko nastopal itd. Kakšno spodbudo po-
meni to za mladega glasbenika, ki zače-
nja resno igrati na nekem glasbilu?

Uspehi so bistvenega pomena za ra-
zvoj. Brez tekmovanj in koncertov mladi 
glasbeniki nimamo motivacije za vadbo, 
razvoj, za resno in trdo delo. Ko teče krog 
dela in uspehov, te to pelje čez vse pre-
preke. Po koncertu razmišljaš že o novem 
koncertu in tako naprej. Če se to prekine, 
je zelo težko priti nazaj v ta ritem. 

Igral si v Mladinskem orkestru Gusta-
va Mahlerja, v svetovnem orkestru glas-
bene mladine, v Simfoničnem orkestru 
Srednje glasbene in baletne šole Ljublja-
na, Celjskem godalnem orkestru, Sim-

foničnem orkestru RTV Slovenija. Kaj 
pomenijo nastopi v številnih različnih 
orkestrih za formiranje glasbenika?

Orkestrska igra je povsem drugačna 
kot solistična, si del ansambla, nisi tako 

izpostavljen, si manj pod neposrednim 
stresom. Dandanes je igranje v orkestru 
moj poklic, ki ga moram dobro opravljati. 

Kakšno je pri tem, da postaneš poklic-
ni glasbenik, razmerje med talentom in 
delavnostjo?

Glasbenik, ki ni posebej delaven, lah-
ko pride do nekega nivoja, potem pa se 
razvoj ustavi (poznam nekaj primerov). 
Lahko pa nekdo, ki ni bil tako talenti-
ran, pa precej bolj delaven, na koncu pri-
de precej dlje. Kje točno je meja, težko 
rečem. Morda pa je tudi delavnost neke 
vrste talent. 

Koliko časa vadiš dnevno?
Odvisno. Ko imam v bližnji prihodno-

sti na sporedu kakšen recital, niti tri ure 
dnevno niso dovolj. Res sposobni lahko 
vadijo tudi po 8 ur na dan. Pri kontrabasu 
je zagotovo nekoliko drugače, ker je teh-
nično zahteven inštrument. Se pa zgodi 
po kakšnem zelo zahtevnem koncertu, da 
tudi en mesec ne vadim prav veliko, am-
pak samo igram na nastopih orkestra. 

Vrhunski glasbenik se od solidnega loči 
po izraznosti, nekem presežku, a predpo-
goj za to je verjetno, da brezhibno obvla-
da inštrument?

Vsekakor je tehnika bistvena, vse te-
melji na njej. Šele tehnika ti omogoči 
sam izraz, ne glede na inštrument. Se pa 
glasbeniki ločimo tudi po talentu za iz-
raznost. 

Si član orkestra Dunajske državne 
opere. Kako se spominjaš avdicije, ki te je 
pripeljala tja?

Avdicija za Dunajsko državno opero 
ni nič kaj oglaševana, nanjo me je opo-
zoril kolega. Skratka, po prijavi sem do-
bil, na podlagi mojega glasbenega življe-

njepisa, vabilo na avdicijo, kar je že lep 
uspeh. Predavdicijo sem uspešno prestal. 
Naslednji dan je bila že prava avdicija. Iz-
med 13 kandidatov sem po prvi etapi os-
tal sam, po drugi etapi pa so mi že po-

delili mesto v orkestru. Očitno niso imeli 
boljšega. (smeh)

Poleg tega si tudi član dunajskih filhar-
monikov. Torej imaš dve delovni mesti?

Dejansko sta to dva delodajalca. Opera 
je državna ustanova, dunajske filharmo-
nike pa so ustanovili zaposleni v operi. 
Po finančni plati so filharmoniki povsem 
ločeni, sami organizirajo koncerte, glas-
beniki dobimo posebno plačilo. Si pa ne 
moreš izbirati, da bi igral samo v enem 
orkestru. Ko si član opere, moraš igrati 
tudi pri filharmonikih.

Se lahko zgodi, da se nastopi prekrivajo?
Da, včasih so tudi paralelni termini. 

Temu se poskušajo izogniti, a včasih ne 
gre. Filharmoniki imamo veliko turnej. 
Takrat se orkester deli na dva dela, en gre 
s filharmoniki na turnejo, en ostane na 
Dunaju in igra vsak večer v operi. Takrat 
je potrebna tudi pomoč substitutov, ker 
nas ni povsem za dva orkestra. Mogoče 
je v orkestru povprečno 10 % substitutov, 
včasih tudi 20 %.

Koliko kontrabasistov je v orkestru?
Trenutno nas je 12, imamo pa 13 de-

lovnih mest, tako da enega še čakamo. 
Na zadnjih treh avdicijah nismo namreč 
izbrali nikogar.

Si namestnik solista. Kaj to pomeni? 
V orkestru je hierarhija zelo pomemb-

na. V vsaki sekciji je vodja npr. solo kon-
trabasist ali pa koncertni mojster pri violini 
ipd. Moja funkcija namestnika je, da sem 
na prvem pultu poleg solista. Včasih prev-
zamem tudi vodstvo sekcije (le v operi).

Novoletni koncert dunajskih filhar-
monikov je medijsko edinstven dogodek 
v svetu klasične glasbe. Letos si na njem 
nastopil že četrtič. Kako ga doživljaš?

INTERVJU Z IZTOKOM HRASTNIKOM, DUNAJSKIM FILHARMONIKOM
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Odkrito povedano, je program zelo 
enostaven, še posebej za kontrabase, s 
tehničnega vidika. Je pa veliko različnih 
skladb, ki jih je treba obvladati. Ene se 
skozi leta ponavljajo, nekatere pa ne.

Kdaj se začnejo priprave na ta kon-
cert?

Začnejo se 27. decembra. Sledi pet vaj, 
preduprizoritev 30. decembra, silvestrski 
koncert 31. in novoletni 1. januarja.

Torej pred novoletnim ta koncert pred 
občinstvom odigrate že dvakrat?

Da. To je pomembno tudi zaradi ka-
mer, da se skozi ta dva koncerta že vse 
uskladi.

Tvoj osnovni poklic je igranje v operi. 
Si se z njo prvič srečal na Dunaju? 

Če gledam nazaj, si ne morem predsta-
vljati, za kaj vse bi bil prikrajšan, če ne bi 
igral v operi. Na Dunaju je bilo to zame 
prvič in je posebno doživetje. Ne stojiš 
na odru, ampak v orkestrski jami. Orke-
ster v operi pomeni spremljavo. Morda je 
to manj stresno in hitreje lahko pride do 
rutine, sploh če igraš vsak večer. Pri operi 
sem se ogromno naučil, kako slediti pev-
cem, drugim glasbenikom, poslušati pet-
je, igranje drugih. Veliko je izkušenj z raz-
ličnimi, morda 100 dirigenti na leto, opera 
pa izvede na leto cca 50 različnih predstav, 
ki potekajo tako rekoč vsak večer.

Kako je preživljati čas v orkestrski 
jami, sploh pri zelo dolgih operah?

Wagner ima tudi peturne opere. Kom-
pozicija je zelo dobra, ampak po štirih 
urah se začenjam spraševati, ali je res 
potrebno, da traja toliko časa. Čeprav 
ljudje tudi na stojiščih stojijo po 5 ur in 
poslušajo.

Prej si omenil, da vam na leto dirigira 
sto različnih dirigentov. Sem te prav ra-
zumel? 

Da, opera nima stalnega dirigenta, am-
pak gostujoče za vsako predstavo pose-
bej. Včasih ostane gostujoči dirigent npr. 
en mesec za tri, štiri različne opere, vča-
sih samo za en teden ali nekaj dni. Tako 
se na leto zvrsti med 50 in 100 različnih 
dirigentov.

Se je naporno temu prilagajati, toliko 
različnim načinom dela?

Vsekakor. Pogosto je tako, da če diri-
gent preveč ne moti, orkester igra sam 
zelo solidno. (smeh) Razlike med diri-
genti so ogromne in pri takšnem številu 
pridejo do izraza. Delati z res vrhunskim 
dirigentom je neverjetno doživetje, vse 
je harmonično, meni zadošča že, če se to 
zgodi enkrat na mesec.

Kaj se ti zdi najbolj naporno, stresno 
pri igranju v takšnem orkestru?

Naporno je, kadar imamo v enem dne-
vu dve vaji in še predstavo zvečer. Kadar 
se takšen ritem ponavlja več dni, celo te-
den ali dva skupaj, je stres res velik. Glede 
treme in stresa je tega več v operi, pred-
vsem zaradi velikega števila predstav brez 
vaj, ko si moraš sam pomagati s posnet-
ki ipd. Dandanes mi predstavlja določen 
stres tudi, ko odigram kakšen pasus sam 
kot vodja.

Koliko glasbenikov sestavlja orkester?
V orkestru nas je 150 glasbenikov. Po-

leg tega imamo štiri zaposlene, ki nosijo 
inštrumente. 

Je kontrabas, ki ga igraš v službi, isti v 
operi in pri filharmonikih?

Operna hiša ima svoje inštrumente, 
sploh večje, tako da tam igram na kon-
trabas, ki ni moj. V filharmoniji pa je 
drug set glasbil, tudi tam kontrabas ni 
moj. Svojega imam doma in nanj vadim.

So ti operni inštrumenti v čem posebni 
ali so običajni?

Morda so bili običajni, ko so jih kupi-
li – pred 100, 150 leti. Zdaj imajo viso-
ko vrednost že zaradi starosti, so pa ned-
vomno tudi glede na izdelavo in kvaliteto 
v veliki večini vrhunski inštrumenti.

V januarju smo ti lahko prisluhnili v 
Celju v Schubertovem oktetu. Kako pote-
ka igranje v takšni zasedbi, ko nastopi-
te skupaj glasbeniki svetovnega formata, 
praktično z vsega sveta?

To je povsem drugačno igranje kot v 
orkestru. Vsak inštrument v zasedbi je 
zgolj eden, zato imaš večjo vlogo in tudi 
odgovornost. Za glasbeni razvoj je to nuj-
no. V prihodnosti bom zagotovo prakti-
ciral vedno več takšnih sodelovanj. 

Kako zahtevno je spraviti takšno za-
sedbo skupaj? 

Projekt Schubertovega okteta je pred 
enim letom in pol organiziral Boštjan Li-
povšek. Glasbenike, tri Slovence in pet 
tujcev, katerih pred tem nisem poznal, je 
spravil skupaj preko svojih poznanstev in 
vez. Dogovoril se je za štiri koncerte po 
Sloveniji. Skupna vaja je bila en dan pred 
prvim koncertom. Vsak zase mora ob-
vladati svoj pasus, potem lahko vrhunski 
glasbeniki skupno igro uskladijo že z eno 
dobro vajo.

Imaš lahko na področju igranja v or-
kestru še višje ambicije ali je dunajski or-
kester vrh?

To je stvar okusa. Dejstvo je, da je v 
Evropi nekaj res vrhunskih orkestrov: 
dunajski in berlinski filharmoniki, ba-
varski in amsterdamski simfonični orke-
ster. Razlikujejo se v detajlih, gledano v 
celoti pa gre za podoben nivo. 

Prihajaš iz družine s sedmimi otroki in 
skoraj vsi ste postali glasbeniki. Kakšna 
je bila vloga staršev, da sta omogočila 
tovrstno šolanje vsem otrokom pa tudi s 
podporo v glasbenem smislu?

Lahko, da so imele določeno vlogo pri 
tem tudi neizpolnjene želje mojih star-
šev, onadva nista imela možnosti za igra-
nje inštrumentov. O tem, da sta talentira-
na, ni treba izgubljati besed. Oba pojeta v 
zboru in prek tega smo imeli že od otro-
štva stik z glasbo. Ko smo se vključevali v 
glasbeno šolo, se je hitro izkazalo, da smo 
vsi po vrsti nadarjeni. Na sploh opažam, 
da ljudje iz revnejšega, kmečkega okolja 
pokažejo več talenta, bolj se morajo bo-
riti za uspeh. Jaz sem si npr. moral sam 
zaslužiti denar za svoj inštrument.

Poleg petja je treba omeniti tudi dram-
ske projekte tvoje mame Magdalene?

Nastopal sem v nekaj njenih predsta-
vah, od takrat naprej ne več. Zelo po-
membna je bila izkušnja nastopanja na 
odru. Podpora staršev je bila izredna, z 
vsemi prevozi v glasbeno šolo, na nastope.

S sedanjo družino, ženo Jero in otroko-
ma, živite na Dunaju. Kako ste se temu 
privadili? Si na Dunaju že domač?

Domač ne bom nikoli, zanje si na neki 
način vedno Balkanec. Za otroka je dru-
gače. Rojena sta na Dunaju, verjetno bos-
ta imela več dunajskih korenin. Človek se 
navadi živeti v katerem koli mestu, am-
pak domovina je domovina.

Imaš zahteven poklic. Kako se sproščaš 
v prostem času?

Poleg preživljanja časa z družino rad 
ustvarjam, delam z lesom. Zanima me 
analogna fotografija, sam razvijam foto-
grafije. Ukvarjam se z modelarstvom, v 
zadnjem času pletem, kar deluje zelo an-
tistresno. (Iztokova otroka sta bila na ve-
čeru oblečena v njegovi jopici, op. avtorja)

Sedem let si že dunajski filharmonik. 
Kako je to vplivalo nate? 

V zadnjem času ugotavljam, da mi je 
to res prišlo pod kožo – navezujem se na 
sodelavce, znance. Ustvarjam nove vezi 
in odnose.

Se sploh zavedaš svojega uspeha – da 
si pri 23 letih postal član takšnega orke-
stra?

Takrat si tega niti nisem predstavljal. 
Priložnost se mi je ponudila in težko bi 
jo zavrnil.

Še vprašanje za konec: kaj bi bil po 
poklicu, če ne bi bil glasbenik?

Avtomehanik. Ali pa mizar.

(Celoten intervju z Iztokom Hrastni-
kom si lahko preberete na spletni strani 
knjižnice: www.knjiznica-lasko.si.)
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KD SVOBODA  
ZIDANI MOST
»Dajmo priložnost Ljubezni!«

Kulturno društvo Svoboda Zidani 
Most sledi svoji tradiciji in tako so se čla-
ni recitacijske skupine tudi letos ob kul-
turnem prazniku potrudili in pripravili 
proslavo z naslovom »Dajmo priložnost 
Ljubezni!«

Ljubezni, ki je gibalo in smisel naše-
ga življenja, nikoli izpeta tema, ki preže-
ne našo vsakdanjost in hkrati navdihuje 
največje umetnike vseh časov. Recitatorji 
Marija Lipovšek-Schuller, Mara Hohkra-
ut, Zvonka Krivec, Marjan Zorec, Toni 
Flis, Damjan Cigole in Mia Koritnik so 
čudovite ljubezenske pesmi Ferija Lain-
ščka podajali po posameznih sklopih, v 
šopek pa jih je z veznim besedilom pove-
zala Lenka Zorec.

Poezija pa si je podajala roko s petjem, 
kajti glasba je hrana ljubezni. Mešani 
pevski zbor Spev z zborovodkinjo Jasno 
Kapun je prireditev pričel z državno hi-
mno, nastop recitatorjev pa je še polepšal 
z ljubezenskimi pesmimi Kaj je ljubezen, 
Dečva moja je foušarca in Dekletom.

Večer, posvečen najlepši temi – lju-
bezni, sta s svojim nastopom popestrila 
čudovit vokal Katarine Tržan in Lovro 
Ključevšek, ki jo je spremljal na kitari.

Sceno na prireditvi je s svojimi ide-
jami oblikovala Mirjana Peterkovič, za 
tehnično plat izvedbe pa je, kot vedno 
na kulturnih prireditvah, poskrbel Stane 
Šmerc, ki je s projekcijo slik Ferija Lain-
ščka in simbolov ljubezni med njimi do-
polnil celoto romantičnega kulturnega 
večera.

Našo prireditev smo še posebno obo-
gatili s predstavitvijo delovanja naše čla-
nice kulturnega društva Marije Lipov-
šek-Schuller, ki je letošnja dobitnica 
Aškerčevega priznanja. 

»Ljubezen do narave, spoštovanje du-
hovnih vrednot, zelo dobro poznavanje 

literature in malce romantičnega navdi-
ha – vse to sem kot neprecenljivo doto 
prejela od svojih staršev. Vse to je raslo 
v meni in se bogatilo z osebnimi izkuš-
njami ter zorelo v življenjskih preizkuš-
njah,« se je sama predstavila na nekem li-
terarnem večeru.

Dolga je vrsta prireditev, ki jih je vodi-
la in zanje pripravila tudi celotno zasno-
vo. 

Naj zaključim z besedami naše Mari-
je: »V kulturnih društvih je treba delati s 
srcem in nekaj nas to tudi počne.«

Marjan Zorec, predsednik društva

TANCI NA INTENZIVNIH 
VAJAH

Člani Kulturnega društva Anton Tanc 
smo v marcu med drugim izvedli tudi in-
tenzivne vaje. Kot že nekaj predhodnih 
let, smo bili tudi letos v Brežicah. Tam-
kajšnji Mladinski center Brežice nam 

namreč nudi vse, kar potrebujemo, tudi 
ustrezno dvorano za ples. 

Dvodnevno druženje smo namenili 
predvsem intenzivnemu učenju in utrje-
vanju plesa, s katerim se bomo predstavi-
li na območni reviji folklornih skupin, ki 
bo letos v Laškem. Poleg plesnih vaj smo 
tokrat intenzivneje vadili tudi petje, naš 
pevski učitelj je naš član Gorazd. 

V sklopu intenzivnih vaj smo uspešno 
izvedli tudi občni zbor. Po glavnem delu 
smo v naše vrste uradno sprejeli sedem 
novih članov. Za naše novince, ki so bili 
prvič z nami na intenzivnih vajah, smo 
namreč pripravili krst. Morali smo pre-
veriti, kako naši »tamladi« poznajo naše 
društvo, obvladajo tuje jezike, hodijo, ka-
dar njihov vid ni najboljši, se družijo s 
teto iz Amerike in še marsikaj. Ker so vsi 
krst uspešno prestali, so Matija M., Joži-
ca, Marcel, Matija J., David, Anja, Žiga in 
Anže (na sliki od leve proti desni) posta-
li naši pravnomočni člani. Tega smo vsi 
zelo veseli, saj njihovo veselje do plesa 
oziroma igranja, skupno prijateljevanje 
in zabavanje v naše društvo prinašajo le 
dobre stvari. Ob tej priložnosti pa se naj-
lepše zahvaljujemo tudi njihovim star-
šem, ki omogočajo, da se njihovi otroci 
lahko udeležujejo vaj, nastopov in drugih 
naših aktivnosti.

Po kratkem prazničnem premoru Tan-
ce v prihodnjih tednih čakajo redne vaje 
ter nekaj nastopov.

Jasmina Ferme
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V POMLADNIH BARVAH 

Prihaja pomlad, čas ljubezni, veselja, radosti in sončnih dni. 
Zvončki, narcise, tulipani že cveto in nas veselo medse vabijo. 
Privoščite si pomladno veselje vsi, saj le enkrat se živi. Pomlad 
mi nariše te lepe misli in žarke, mi pa jih prenesemo na slike – 
vsak po svoje.

Lev Tolstoj je zapisal: »Pomlad je čas načrtov in projektov«. 
Začne se že na občnem zboru, ko prav v vseh društvih in skupi-
nah načrtujemo, kaj bomo počeli. Če smo se celo zimo ukvar-
jali s slikanjem akvarelov, smo že za letošnji prvi načrt prešli na 
druge tehnike, pač po lastni izbiri. Po tehtnem premisleku smo 
se odločili sodelovati na svetovnem dnevu čebelarstva in sedaj 
pridno pripravljamo razstavo, ki bo ob tem pomembnem dnevu 
razstavljena v Žirovnici, rojstnem kraju očeta slovenskega če-
belarstva Antona Janše. Prikazali bomo najrazličnejše motive, 
od panjskih končnic, zelenih travnikov, čebelje paše, medu, če-
beljih panjev pa še in še. Najboljše pa je to, da bomo uresničili 
naslov naših del: Slike, ki dišijo po medu. Naše bodo resnično 
dišale. 

V Tednu ljubiteljske kulture bo za likovno društvo še poseben 
dogodek, saj bomo pridobili galerijski prostor na Valvasorje-
vem trgu, katerega bomo uradno otvorili 12. maja ob 10. uri. 
Prijazno vas povabimo, da se nam pridružite. Hvala vsem, ki 
ste nam pomagali do nove pridobitve za kraj in naše društvo!

Kakor na vseh ravneh kulturne dejavnosti, se tudi na likov-
nem področju odpirajo nove in nove smeri, načini slikanja, novi 
materiali in pripomočki. Skratka, napredek, ki je težnja vsakega 
ustvarjalca. Naše amatersko delo se je začelo z upodabljanjem 
narave, kot jo vidimo in to smo počeli toliko časa, da smo spoz-
nali, da je treba iti naprej. Logičen potek je napredovanje. Ko 
obvladaš določena pravila, ki jih tudi v slikarstvu ne manjka, 
sčasoma hočeš več, pa tudi zanimanja se spreminjajo. Zadnja 
leta, ko se udeležujemo raznih extempor, opažamo, da je vedno 
bolj cenjena abstrakcija, zato smo hoteli svoja realistična dela, 
ki jih eni obvladajo bolj kot drugi, nadgraditi: da bi postala ta 
ista dela abstraktna. S tem gledalcu pustimo možnost, da zaži-
vi njegova domišljija in da bo v sliki videl marsikaj. Vse bolj se 
nagibamo  k izražanju z barvami in pustimo natančno izrisova-
nje nekje zadaj. Predmetnost naših del se počasi razblinja in se 
bolj ali manj osvobaja realizma. Težimo predvsem k barvni iz-
raznosti, k sporočilnosti slik, ki puščajo obiskovalcu prosto pot 

domišljiji in da bodo vtisi potez, barv, svetlob in struktur nanj 
ugodno vplivali. Vsak udeleženec si bo izbral svojo temo – eni 
prizor iz narave, drugi rože, tretji ljudi, drugi kaj drugega, nato 
pa bomo svojo sliko obdelovali v smislu abstrakcije. V kolikor 
bomo rabili pomoč, se bomo zanjo obrnili na mentorja, slikar-
ja Jožeta Kotarja, ki nam je že do sedaj večkrat pomagal. Dela z 
naslovom »Od realizma do abstrakcije« bodo 25. maja ob 18. 
uri razstavljena v Kulturnem centru Laško.

Če je vreme zunaj dan za dnem hladno, včasih oblačno, je 
treba svetlobo in barve pomladi poiskati drugje. Dolgočasno si-
vino lahko nekoliko prebiješ s pisanimi kosi, ki ti bodo prinesli 
svežo, pozitivno energijo in te napolnili z dobro voljo. 

BARVE POMLADI

Z belo barvico pomlad
zvončke mi nariše,
se z modro 
pod nebo podpiše. 
Z rumeno mi obarva sonce,
s sivo dežek, ki škreblja,
zeleno pa obarva travo,
ki pomlad tapravo da. 
Za zaključek res popoln
z rdečo pikapolonico nariše,
sredi pomladnega orkestra
srečen nam nasmeh izriše. 

Likovno društvo Laško, CB
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OHCET BO, OHCET! 
Razpis za 49. par, ki se bo poročil 
po starih šegah, je končan 

Ohcetne šege, vzete iz pisnih virov 
župnijske kronike sredi 19. stoletja v 
šmiklavški fari, ki jih je zapisal takratni 
župnik Dragotin Ferdinand Ripšl, so čla-
ni Zveze Možnar že pred leti postavili na 
oder. Ohcet po stari šegi je tako postala 
pomemben in še posebej svečan del pri-
reditve Pivo in cvetje.  Ohcet je bila igra-
na, leta 1967 pa sta se čisto zares poroči-
la kar dva para. Zveza Možnar vsako leto 
pripravi razpis za izbor para. Lansko leto 
je bila Ohcet po dolgih letih igrana, saj 

se na razpis ni prijavil nihče.  Prav zaradi 
tega smo se pri Zvezi odločili, da pripra-
vimo razpis že v marcu. Etno odbor Jure-
ta Krašovca je tako na 1. redni seji spre-
jel sklep, da sta 49. par,  ki se bo poročil 
po starih šegah na 54. Festivalu Pivo in 
cvetje  nevesta MATEJA KRALJ in ženin 
MATEJ ČOPAR, oba iz Laškega. 

Matej in Mateja sta skupaj že osem-
najst let in imata dva otroka – Saro in 
Žana. Oba sta ekonomista in člana Ple-
zalnega kluba Laško, Matej je predsednik 
kluba in tudi član Nogometnega kluba 
Laško. Pravita, da so obema všeč stari 
ljudski običaji, zato sta se opogumila in 
prijavila na razpis. Za Ohcet po stari šegi 
sta ju navdušila gospod in gospa Mešel. 
Menita, da je takšna poroka edinstvena, 
drugačna priložnost. 

Matej je odraščal v Lokah pri Mozir-
ju. Spoznala sta se na novoletni zabavi v 
Šmihelu nad Mozirjem, kamor je prišla 
Mateja s svojo prijateljico. Sedaj je tudi 
Matej pravi Laščan, saj živita v Laškem že 
devet let. Mateja nam je zaupala tudi, da 
je bila Sara članica otroške šolske folklor-
ne skupine, Žan pa je še vedno. 

Na dan našega prvega srečanja sta nam 
povedala, da za prijavo in načrtovano po-
roko vesta le gospod in gospa Mešel … 

Urška Knez, 
Zveza Možnar

PSIČEK

Psiček je bel, psiček vesel.
Rad se potepa, ko luni se že zeha.

Komaj se obrne, se misel mu utrne:
Kje si, muca mala, da prijateljica bi mi postala?

Skupaj bi se podila in vrane lovila.
Potem bi se spočila in ptice povabila,
da se z nama bi igrale in po travi bi skakljale.

Brina Frangež, 3. razred

LEPO DOBRO JUTRO

Ko se zjutraj prebudim,
sem vesel, da še živim,
sonce mi že kaže pot,
ljudje pa dobri vsepovsod.

Vrata na stežaj odprem,
lep je zunaj sončen dan,
malo se naokrog ozrem,
že sosed vošči dober dan.

Mnogo me ljudi pozna,
vse iskreno rad imam,
kar na vseh straneh sveta
vsak je spoštovan.

Stanko Gotar

ISKANJE LJUBEZNI

Fanta našla sama si bom,
že jutri iskat bom začela,
o tem povedala nikomur ne bom,
na tihem to bom počela.

Fanta sama našla si bom, 
prav daleč ne bodem hodila,
enega že na piki imam,
mislim, da ga bom ujela.

Fanta sama našla si bom,
saj dovolj sem že stara,
doma povedala tega ne bom,
fanta bom kar pripeljala.

Fanta sama našla si bom,
če šlo bo vse po sreč’
za pusta se poročila bom,
le, če fant bo staršem všeč.

Stanko Gotar
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Nujna medicinska pomoč (NMP) 
Zdravstvenega doma (ZD) Laško, je v 
mesecu marcu pri svojem delu začela 
uporabljati novo sodobno reševalno vo-
zilo (reanimobil), ki je zamenjalo 9 let 
staro in dotrajano vozilo, pri katerem so 
se v zadnjem času okvare kar vrstile ena 
za drugo.

Naloga NMP že dolgo časa ni le prevoz 
pacientov, ampak je vedno bolj ključne-
ga pomena oskrba na mestu samem, na 
kraju nesreče oz. dogodka. V ZD Laško 
se že dolga leta trudimo, da bi bila oskrba 
na najvišjem nivoju. Ekipa NMP potre-
buje za svoje delo kvalitetno opremo in 

varna vozila za transport ekipe do paci-
enta in nato do bolnišnice, zato se je vo-
znemu parku ZD Laško pridružilo novo 
reševalno vozilo. Ne gre le za eno vozi-
lo več, temveč gre predvsem za vozilo, ki 
ima sodobno in kvalitetno opremo. 

Poleg samega vozila smo dobili tudi 
novo opremo za reševanje življenj in si-
cer nov defibrilator, ki ima pomembne 
dodatne funkcije, ki jih na prejšnjem 
aparatu nismo imeli (merjenje ogljiko-
vega monoksida v krvi, merjenje tempe-
rature jedra telesa …), drug aparat, ki ga 
imamo sedaj na novo, je aparat za izva-
janje stisov prsnega koša (masaža srca), 
kar pomeni, da nam v primerih, ko je 
potrebno oživljanje, aparat sprosti enega 
člana naše ekipe, kar je zelo pomembno, 
saj je par prostih rok izrednega pomena. 

Za lažje delo reševalcev pri preno-
su pacientov smo z novim vozilom do-
bili najnovejša nosila in nov kardiološki 
stol z gosenicami (stol za prenos pacien-
tov po stopnicah) pri katerem pacienta ni 
več potrebno nositi, ampak se ga »pelje« 
navzdol po stopnicah. 

Novo vozilo odlikuje tudi prostornost 
in varnost, saj vozilo izpolnjuje vse naj-
zahtevnejše standarde varnosti in izdela-
ve.

Nakup reševalnega vozila in opreme v 
višini 208.000 € je bil v večini financiran 
iz sredstev ZD Laško, del sredstev pa bo 
prispevala tudi Občina Laško (tako kot 
pri nakupu prejšnjega vozila leta 2016).

Zaposleni, ki sodelujemo v NMP, smo 
nove pridobitve izredno veseli, saj to po-
meni, da imamo na voljo najsodobnejšo 
in s tem tudi zanesljivo opremo, s katero 
lahko nudimo nujno medicinsko pomoč 
našim občanom, brez strahu, da bi nam 
med intervencijo vozilo ali pa oprema 
odpovedala. 

Seveda pa bi bilo najlepše, da se to vo-
zilo in oprema sploh ne bi uporabljala, 
ker bi to pomenilo, da so vsi zdravi in ne 
potrebujejo naše pomoči.

Tomaž Kavzer, dipl. ZN

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO POSTAL 
ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER (ZVC)

Zdravstveni dom Laško je postal zdravstvenovzgojni center 
(ZVC), kar pomeni organizacijska enota v zdravstvenih domo-
vih za izvajanje zdravstvenovzgojne dejavnosti za odraslo popu-
lacijo. V ZD Laško kot ZVC izvaja aktivnosti promocije zdravja 
v lokalnem okolju. Gre za izvajanje zdravstvenovzgojnih in psi-
hoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj, kar imamo 
v našem ZD Laško že vrsto let pod okriljem CINDI programa. 
Namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter 
aktivni skrbi za lastno zdravje. Vodja ZVC v ZD Laško Lidi-
ja Hrovat, dipl. m. s., skupaj s fizioterapevtko in psihologinjo 
posameznikom pomagajo pridobiti potrebna znanja, oblikovati 
stališča, osvojiti veščine in vedenjske vzorce za zdrav način živ- 
ljenja in krepitev duševnega zdravja ter jim pomagajo in jih 
podpirajo pri spreminjanju z zdravjem povezanih tveganih ve-
denj. Cilj ZVC je doseči, da ljudje želijo biti zdravi, vedo, kako 
ostati zdravi, ter poiščejo pomoč, kadar jo potrebujejo. 

V ZD Laško smo se kot ZVC posvetili in dali precejšnjo po-
zornost za zdravje osebam od 19. leta dalje, z dejavniki tveganja 
za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) – nezadostna 
telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodl-
jivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v 
krvi ... Do udeležbe v delavnice so upravičene osebe z urejenim 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem in so neplačljive. V ne-
katere zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja se 
lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije programa, v druge 

pa le po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti dru-
žinske medicine. 

V ZD Laško potekajo naslednje delavnice ter individualna 
svetovanja: 

Življenjski 
slog

4. 4. 2018       23. 5. 2018      10. 10. 2018    12. 12. 2018
18. 4. 2018     12. 9. 2018      24. 10. 2018
9. 5. 2018       26. 9. 2018      21. 11. 2018

Dejavniki 
tveganja

6. 4. 2018       17. 5. 2018      17. 10. 2018    5. 12. 2018
25. 4. 2018     19. 9. 2018      14.11.2018

Tehnike  
sproščanja

13. 4. 2018     21. 9. 2018      9. 11. 2018
11. 5. 2018     19. 10. 2018    7. 12. 2018

Preizkus hoje 
na 2 km – Ali 
sem fit?

9. 4. 2018 - park Laško        
1. 10. 2018 - park Rimske Toplice
28. 5. 2018 - park Rimske Toplice   
15. 10. 2018 - park Laško

Zdravo jem 16. 4. 2018     10. 9. 2018
Zdravo hujšanje 27. 8. 2018
Telesna dejavnost – Gibam se 5. 4. 2018       13. 9. 2018
Podpora pri spoprijemanju s stresom 24. 4. 2018     18. 9. 2018
Podpora pri spoprijemanju z depresijo Po dogovoru s psihologinjo
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo Po dogovoru s psihologinjo
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja 16. 5. 2018     11. 10. 2018
Individualno svetovanje za opuščanje 
kajenja

Po dogovoru

Lidija Hrovat, dipl. m. s.

Zloženko zdravstvenovzgojnega centra si lahko ogledate na 
spletni strani http://www.zd-lasko.si/doc/Razno/ZVC.pdf.

POMLADITEV VOZNEGA PARKA IN 
OPREME NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO
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OBČUTITE SVOJE LOPATICE

Značilnosti slabe drže računalniške generacije so usločen 
hrbet, dvignjena ramena, fiksirane lopatice, stisnjen prsni koš 
in nazaj potisnjeni kolki. Da bi naši možgani razbremenili 
obremenjene dele, preusmerijo delovanje mišic, tkiv in skle-
pov. Posledica je nepravilno gibanje, ki vodi v večjo nevarnost 
za poškodbe.

Tokrat bomo pri vaji občutili celotno lopatico, ki je ploščata, 
trioglata kost z dvema ploskvama, tremi vogali in tremi robovi. 
Leži na rebrih, je v sklepu z glavico nadlakti in se s ključnico po-
vezuje na prsnico in tako drži stabilen ramenski sklep.

Za vadbo izberemo trda tla z ne previsoko blazino pod glavo, 
če nam to ustreza. Uležemo se na hrbet in s pozornostjo v mis-
lih potujemo po celem telesu in zaznamo, kateri deli telesa bolj 
pritiskajo na podlago od drugih. Kako čutimo lopatico v celoti, 
razširimo pozornost skozi vrat, glavo. Ko glavo počasi obrača-
mo desno in levo, se vprašamo, kakšno črto bi naredil nos na 
stropu, če bi bil svinčnik? Ali obračamo glavo z mišicami ali 
pustimo gravitaciji, da opravi svoje delo?

Položaj telesa med vajami

Ležimo na hrbtu s skrčenimi nogami, razmaknjenimi za ši-
rino kolkov, da podplati plosko in stabilno ležijo na tleh. Obe 
roki s stegnjenimi komolci dvignemo proti stropu v položaj, 
da obe lopatici sproščeno ležita na podlagi. Prsti in zapestja so 
sproščena in upognjena visijo proti tlom. 

Vaja: Roka gor, dol

Desno roko potisnemo proti stropu, da se desna lopatica 
nežno odlepi od tal, nato jo spustimo na podlago. Roka je ves 
čas iztegnjena in usmerjena proti stropu. Dihanje je sproščeno. 
Predstavljajte si, da je vaša lopatica krožnik ali ura in potujemo 

z desno roko gor na zgornji rob in dol na spodnji rob lopatice. 
Po nekaj ponovitvah počivamo in opazujemo, če so se občutki 
v roki spremenili. 

Vaja: Roka levo, desno

Z iztegnjeno desno roko potujemo desno, da občutimo zuna-
nji rob lopatice in levo, da občutimo notranji rob lopatice. Po-
zorni smo na iztegnjen komolec in sproščena zapestja in prste. 
Delo se naj opravi v ramenskem obroču. Zamislimo si, da ima 
lopatica obliko Afrike in se sprehodimo z gibanjem desne roke 
v desno in levo stran po spodnjem delu lopatice, po sredini 
(ekvatorju) in zgornjem delu lopatice, kjer še bolj zaznamo gi-
banje ključnice. Takoj, ko se pojavi utrujenost, počivamo, tudi 
levo roko lahko med vajo spustimo na podlago, če jo težko drži-
mo pokonci. Ko počivamo, opazujemo občutke v vratu ter desni 
roki. Če kje čutimo nesproščenost, se nežno pogladimo in po-
čakamo, da neprijeten občutek mine in šele nato nadaljujemo z 
gibanjem.

Vaja: Roka zakroži

Ko občutimo lopatico plosko na podlagi, z roko zakrožimo 
najprej male kroge, ki jih postopamo večamo, da občutimo vse 
robove lopatice. Pozorni smo na dihanje, odpiranje ključnice in 
prsnice ter celotno pot lopatice, ki poganja celotno pot roke. Gi-
banje naj bo čim bolj mehko in prijetno. Po počitku zakrožimo 
še v drugo smer. Nato ponovimo vse vaje še z levo roko.

Vabimo vas, da se nam pridružite ob petkih, ob 19. uri, v 
Zdravilišču Laško, kjer boste preizkusili učinke in uspešnost 
vadbe pod dobrim vodstvom fizioterapevtke Darje, ki opravlja 
štiriletno izobraževanje feldenkrais vadbe na Dunaju.

Majda Anžin, fizioterapevtka
Darja Šoštarič, diplomirana fizioterapevtka,

Feldenkrais licenca za ATM

PRIMEROV 
MOŽGANSKE KAPI JE 
VSAKO LETO VEČ!

 
Statistike beležijo vse več primerov 

možganske kapi, pri čemer le-ta prizade-
ne vedno mlajše ljudi. Veste, kako ukre-
pati v primeru, da se možganska kap pri-
meri vam ali vašim najbližjim? Jo znate 
prepoznati?

Pri večini bolnikov se simptomi razvi-
jejo v nekaj sekundah oziroma minutah, 
kako se kažejo, pa je odvisno od tega, ka-
tero območje možganov je prizadeto. 

Kako prepoznamo bolnika z 
možgansko kapjo?

S preprostim testom preverite, ali se 
srečujete s primerom možganske kapi. 
Zapomnite si besedo GROM.

GOVOR – bolniku rečemo preprost 
stavek, npr. »Danes je lep dan« in ga 
prosimo, naj ga ponovi. Zdrav človek 
ga bo brez težav ponovil, medtem ko si 
ga bo bolnik z akutno možgansko kap-
jo s težavo zapomnil, še težje pa ga bo 
ponovil oziroma ga sploh ne bo mogel 
pravilno ponoviti. 

ROKE – bolnika prosimo, naj izteg-
ne obe roki v višini ramen. Zdrav člo-
vek ju brez težav obdrži v tem položa-
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ju tudi dlje časa, medtem ko bolniku z 
akutno možgansko kapjo ena roka ta-
koj omahne. 

OBRAZ – bolnika prosimo, naj se 
nam na široko nasmeji. Pri zdravem 
človeku so ustnice simetrične, bolnik 
z akutno možgansko kapjo pa ima eno 
stran povešeno. 

MUDI SE – če opazite te znake pri 
svojcu ali kom drugem, ne oklevajte, 
ampak TAKOJ pokličite 112. Vsaka 
minuta šteje!

Za rehabilitacijo po možganski kapi 
se v Thermani Laško odloči tudi do 700 
pacientov letno. Dobrih razlogov, zakaj 
prav pri nas, je veliko. Strokovno in pri-
jazno osebje, timsko delo zdravnika, fizi-
oterapevta, delovnega terapevta, logope-
da in sestre poskrbijo za dobro okrevanje 
in prijetno počutje.

Toplina človeka in preciznost robota 

Na področju rehabilitacije po možgan-
ski kapi beležimo velik napredek. Doka-
zano je, da se pacientom po možganski 
kapi izboljša stanje na podlagi čim več 
primernih ponovitev vaj. Prav na podro-
čju nevrorehabilitacije robotika prispeva 
bistven delež uspeha. Robotom pa seveda 
manjka tisto bistveno, kar lahko človeku 
v stiski ponudi samo človek. Od same-
ga začetka rehabilitacije dajemo izjemen 
pomen dobremu sodelovanju bolnika, 
njegove družine in zdravstvenega osebja. 
Zavedamo se, da bolezen prizadene ce-
lotno družino in v interesu vseh je, da vsi 
sprejmejo stanje, v katerem so se nepri-
čakovano znašli. Ker se bolnikova oseb-
nost pogosto spremeni, je to moteče za 
vse, zato morajo svojci čim prej osvojiti 
rokovanje z bolnikom, saj na tak način 
preprečijo obojestransko napetost.

Delovna terapija za nov smisel v 
življenju

Za večino ljudi, ki preživijo možgan-
sko kap, je zgodnja oziroma takojšnja re-
habilitacija ključna, saj podpre in usmer-
ja izboljševanje okvarjenih funkcij, kar 

številnim bolnikom omogoči, da posta-
nejo ponovno samostojni. Možganska 
kap lahko pri posamezniku povzroči raz-
lične okvare. Najpogostejša posledica je 
okvara ali zmanjšanje posameznih funk-
cij, denimo gibanja, govora in občutenja. 
Pogosto se morajo bolniki ponovno na-
učiti hoditi, jesti, piti in usvojiti veščine, 
ki so jih prej opravljali samodejno. Pri 
usvajanju teh veščin jim pomaga celo-
ten medicinski tim. Delovni terapevti s 
svojim znanjem in sposobnostmi nudi-
jo pomoč pacientom v zgodnji fazi me-
dicinske rehabilitacije. Program delovne 
terapije vključuje učenje vseh dnevnih 
aktivnosti (osebna higiena, učenje obla-
čenja in slačenja itd.), izvajanje kognitiv-
nih aktivnosti za izboljšanje spominskih 
funkcij in koncentracije, aktivnosti za iz-
boljšanje grafomotoričnih spretnosti, kot 
sta na primer pisanje in risanje ter drugo. 

Fizioterapija je nepogrešljiva

Fizoterapija je ena od vej multidisci-
plinarnega pristopa rehabilitacije paci-
entov po možganski kapi. Osredotoča se 
predvsem na mobilnost sklepov, mišic in 
živcev. Za povečanje mobilnosti v samih 
sklepih uporabljamo sklepno mobilizaci-
jo, tej pa sledi obdelava mehkih tkiv. K 
fizioterapiji obvezno sodita raztezanje in 
globoka masaža. 

Zahtevna zdravstvena nega

Na oddelku za rehabilitacijsko zdra-
vstveno nego Zdravilišča Laško deluje 
strokovno usposobljen tim diplomiranih 
medicinskih sester, zdravstvenih tehni-
kov in bolničarjev, ki izvaja 24-urno re-
habilitacijsko zdravstveno nego, katere 
glavni cilj je čim večja samostojnost bol-
nika, ko odhaja v domače okolje. Vsaka 
ponovno naučena in s trudom samostoj-
no opravljena aktivnost bolniku pomeni 
kakovostnejše življenje v domačem oko-

lju. Pomembno je razumeti bolnikovo 
nemoč; človek, ki je bil prej samostojen, 
zdaj potrebuje pomoč. Bolnikova slaba 
volja je pri tem upravičena, zato potrebu-
je veliko pozitivne spodbude in razume-
vanja okolja, predvsem svojcev.

Vtis iz prve roke 
Majda Obreza iz Strahovice, mati 

nevrološkega pacienta:

Moj sin je doživel srčni zastoj in vrsto 
s tem povezanih težav, med drugim kar 
štiri obvode koronarne arterije oz. »by-
-passe«. Nismo se sprijaznili z mnenji 
mnogih zdravnikov, da ne bo okreval, 
da ne napredoval, da med drugim ni-
koli več ne bo hodil. Prišli smo v Ther-
mano Laško, kjer smo bili samoplačni-
ki za vso oskrbo, vključno s terapijami. 
Bili smo navdušeni nad celotnim ose-
bjem. Najprej nas je presunilo dej-
stvo, da tu moj sin ni bil številka kot v 
vseh prejšnjih zdravstvenih ustanovah. 
Obravnavali so ga kot človeka. Fiziote-
rapevti so v Thermani izjemni. S sinom 
so našli kontakt, ga vseskozi spodbujali, 
motivirali, niso ga priganjali in se znali 
tudi malce pošaliti. Sin je vseskozi sode-
loval, bil je zelo motiviran. Spominjam 
se dne, ko so dejali, da bodo vadili se-
denje na klopi, nakar sta ga fiziotera-
pevta dvignila na noge in moj sin, za 
katerega so mnogi zdravniki dejali, da 
nikoli več ne bo uporabljal nog, je za-
čel samodejno premikati noge in hoditi. 
Četudi ob podpori, je noge dvigoval, kar 
je izjemen obet za nadaljnjo rehabilita-
cijo. Odnos celotnega osebja v Therma-
ni Laško je bil odličen. Prepričana sem 
v to, da bo moj sin pri rehabilitaciji še 
napredoval. K sreči sedaj vem, kam ga 
moram peljati. V Laško se zato še zago-
tovo vrnemo. In to še letos.

Thermana Laško
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Na Območni enoti Celje Nacional-
nega inštituta za javno zdravje deluje 
od 4. marca 2010 Svetovalnica za prvo 
psihološko pomoč Tu smo zate, ki je na-
menjena zagotavljanju opore odraslim 
posameznikom, parom in družinam pri 
razreševanju čustvenih stisk. V celjski 
regiji sta v letu 2015 začeli z delom tudi 
svetovalnici v Laškem in v Sevnici. Vse 
tri svetovalnice so na Celjskem že dobro 
uveljavljene kot dostopen vir pomoči. 
Delujejo kot del širše mreže svetovalnic 
Centra za psihološko svetovanje Posvet 
Slovenskega združenja za preprečeva-
nje samomora. Mrežo Posvetovih sve-
tovalnic (v vseh slovenskih regijah jih je 
že 12) podpira Ministrstvo za zdravje, 
zato bodo v obdobju 2017-2019 sveto-
valne storitve za uporabnike brezplač-
ne. V svetovalnici Tu smo zate v Celju, 
ki v teh dneh beleži obletnico delovanja, 
je v osmih letih pomoč poiskalo več kot 
1200 ljudi. Svetovalci so jim v tem ob-
dobju zagotovili približno 3000 sveto-
valnih ur. 

V svetovalnici so tokrat posebej opo-
zorili, da narašča število posameznikov, 
ki poiščejo pomoč zaradi občutkov tes-
nobe. Klientov s tovrstnimi težavami je 
na letni ravni od 11 do 14 odstotkov. S 
tesnobo se sooča vsakdo med nami, obi-
čajno jo opišemo kot napetost, strah, 
zaskrbljenost. Poraja se v najrazličnejših 
situacijah in je lahko koristna, saj nam 
pomaga, da se s situacijo bolje spoprime-
mo ali nanjo bolje pripravimo. Določeno 
mero tesnobe, kadar je ta varovalna ozi-
roma koristna, razumemo kot sestavni 
del duševnega zdravja. »Posameznike pa 
želimo spodbuditi, da poiščejo strokovno 
pomoč tedaj, kadar tesnoba vztraja dlje 
časa, kadar so sami že preizkusili več nači-
nov spoprijemanja s tesnobo, a ti ne delu-
jejo, in se že dlje ne počutijo dobro. Znaki 
in simptomi tesnobe (napetost, zaskrblje-
nost, pretiran strah …) so lahko tako zelo 
izraziti, da motijo njihovo delovanje do te 
mere, da imajo občutek, da vsakdanjega 
življenja ne zmorejo več obvladovati. To 
je pravi čas, da poiščejo pomoč pri stro-
kovnjaku (osebnem zdravniku, psihologu, 
psihiatru, psihoterapevtu). Anksiozne mo-
tnje so v 90 odstotkih ozdravljive. Kot naj-
bolj učinkovita se je pokazala kombinacija 

zdravljenja z zdravili in psihoterapijo. Po-
moč lahko dobijo tudi v naših svetovalni-
cah. Osebam, ki se soočajo s pretiranimi 
občutki tesnobe, strahu in zaskrbljenosti, 
nudimo podporo v smislu informiranja in 
razumevanja teh težav, iskanja možnih 
razlogov zanje, nato pa se skupaj usme-
rimo na nekatere pristope in tehnike, s 
katerimi lahko svojo tesnobo zmanjšajo 
oziroma jo obvladujejo. Običajno se po-
govorimo tudi o posameznikovem načinu 
življenja, ki lahko vpliva na njegovo do-
življanje tesnobe, in o možnostih za spre-
membo. Doživljanje tesnobe lahko močno 
ovira kvaliteto življenja in odnose z dru-
gimi,« je povedala Nuša Konec Juričič, 
specialistka socialne medicine in javne-
ga zdravja, vodja celjske Svetovalnice za 
prvo psihološko pomoč Tu smo zate. 

O anksioznih motnjah torej govori-
mo, ko tesnoba (anksioznost) traja dol-
go ali večino časa, ko je preveč intenzivna 
in ko se pojavi v situacijah, ki takšnega 
odziva ne zahtevajo. Med anksioznimi 
motnjami so najpogostejše generalizi-
rana anksiozna motnja, panična mot-
nja in socialne fobije. Značilno je, da 
pri anksioznih motnjah doživljamo laž-
ne alarme, pri katerih ocenjujemo, da je 
nekaj za nas bolj nevarno oziroma ško-
dljivo, kot je v resnici. Pri generalizirani 
anksiozni motnji je tesnoba tako visoka, 
da nas ovira v vsakdanjem življenju, pre-
sega običajno varovalno tesnobo in po-
staja moteča (izrazi se kot vsesplošna in 
trajna zaskrbljenost, nemir in napetost; 
lahko imamo težave s koncentracijo, z 
glavoboli, stiskanjem v križu, veliko ut-
rujenostjo in nespečnostjo); tesnobo raz-
vijemo vsak dan in ob običajnih stvareh. 
Pretirana zaskrbljenost se veže na teme, 
kot so zdravje, finančno stanje, delo, dru-
žina in naši najbližji. Druga pogosta an-
ksiozna motnja so panični napadi. Pa-
nični napad je kratkotrajna neznosna 
tesnoba (panika), ki se pojavi brez realne 
ogroženosti in povsem nenadoma. Po-
gosto so prisotni simptomi, kot so razbi-
janje srca, bolečine v prsih, omotičnost, 
težave z dihanjem, potenje, strah pred 
izgubo nadzora, strah pred izgubo zdra-
vega razuma, strah, da bomo umrli. O 
panični motnji govorimo, ko oseba doži-
vi vsaj dva nepričakovana panična napa-

da; po paničnem napadu sledi pretirano 
premlevanje in intenziven strah pred po-
novitvijo – slednji lahko vodi v izogiba-
nje različnim življenjskim situacijam. Za 
socialno fobijo, prav tako eno od pogo-
stejših anksioznih motenj, pa je značilno 
doživljanje vztrajnega in neracionalnega 
strahu pred družabnimi okoliščinami, v 
katerih bi posameznika lahko drugi ljud-
je ocenjevali ali obsojali (tudi strah pred 
javnim nastopanjem); ena od značilnosti 
posameznikov s socialno fobijo je, da so 
preveč samokritični.

Raziskave kažejo, da so prav anksio-
zne motnje med najpogostejšimi teža-
vami duševnega zdravja in da se števi-
lo oseb s temi motnjami povečuje, tako 
med odraslimi kot tudi med mladostniki. 
Pogosteje se pojavljajo pri ženskah, sicer 
pa pri približno 14 odstotkih prebival-
cev. Anksiozne motnje naj bi izkusila ena 
oseba od treh. Zaradi neznanja o dušev-
nih motnjah in bojazni, da bodo stigma-
tizirani, ljudje v čustveni stiski pogosto 
odlašajo z obiskom pri strokovnjaku in 
podaljšujejo trpljenje. Kljub temu stro-
kovnjaki v praksi opažajo, da se povečuje 
število ljudi, ki vendarle iščejo strokovno 
podporo. Žal so viri pomoči na področju 
duševnega zdravja v Sloveniji še vedno 
nezadostni in neenakomerno dostopni 
vsem, ki bi jih potrebovali.

Kako do brezplačnega posveta v sve-
tovalnicah?

Odrasli posamezniki, pari in dru-
žine se lahko naročijo na svetovanje 
v svetovalnicah v Celju ali Laškem 
po telefonu 031 778 772 vsak delov-
ni dan ali e-pošti svetovalnica@nijz.si. 
Vse svetovalnice delujejo pod okriljem 
Centra za psihološko svetovanje Pos-
vet Slovenskega združenja za prepre-
čevanje samomora. »Današnja mreža 
vključuje že 12 svetovalnic v vseh slo-
venskih regijah. Pogovor s strokovnja-
kom traja od 45 do 60 minut. Napotnice 
ali kartice zdravstvenega zavarovanja 
uporabniki svetovalnih storitev ne pot-
rebujejo. Prva psihološka pomoč v sve-
tovalnici predvideva krajši svetovalni 
proces, ki je na voljo vsem odraslim po-

Celjska svetovalnica praznuje 8 let delovanja in 3000 svetovalnih ur

NA CELJSKEM SVETOVALNICE V CELJU, LAŠKEM 
IN SEVNICI
Posamezniki pogosto v svetovalnici zaradi občutkov tesnobe in 
zaskrbljenosti
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sameznikom, parom in družinam v du-
ševni stiski. Čakalne dobe so kratke, do 
tri tedne. Dvanajst let izkušenj iz sveto-
valnic potrjuje, da lahko pogovor s sve-
tovalcem posamezniku v duševni stiski 
prinese razbremenitev in nove moči za 
spreminjanje trenutnega položaja na 
bolje,« je povedala Mojca Vatovec, psi-
hoterapevtka in poslovna vodja Cen-
tra za psihološko svetovanje Posvet.

V zadnjih treh letih (od 2015 do 2018) 
je v svetovalnico v Celju prišlo 527 no-
vih klientov. Od tega jih je pomoč zaradi 
anksioznosti (strahovi, fobije in tesnoba) 
kot glavne problematike poiskalo dobrih 

12 odstotkov, kar je, takoj za partnerski-
mi težavami (16 odstotkov), drugi naj-
pogostejši razlog prihoda v svetovalnico. 
Po podatkih iz celjske svetovalnice je v 
zadnjih treh letih število posameznikov, 
ki poiščejo pomoč zaradi občutkov tes-
nobe, v porastu: leta 2015 je v svetoval-
nico zaradi anksioznosti kot glavne pro-
blematike prišlo 11 odstotkov ljudi, leta 
2016 12 odstotkov, leta 2017 pa že 14 od-
stotkov. Pomoč poiščejo tudi zaradi težav 
starševstva, depresije, težav z alkoholom 
in drugimi drogami, težav na delovnem 
mestu ter zaradi osamljenosti in izgube 
življenjskega smisla. Celjsko svetovalnico 
obišče približno 25 odstotkov moških in 
75 odstotkov žensk.

Dodatne informacije:
– Nuša Konec Juričič, dr. med., speci-

alistka socialne medicine in javnega 
zdravja, vodja Svetovalnice za prvo 
psihološko pomoč Tu smo zate, Nacio-
nalni inštitut za javno zdravje, Obmo-
čna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, T: 
03 42 51 202, E: nusa.konec-juricic@
nijz.si

– Mojca Vatovec, psihoterapevtka in po-
slovna vodja Centra za psihološko sve-
tovanje Posvet, Mestni trg 8, Ljubljana, 
T: 041 388 892, E: mojca.vatovec@pos-
vet.org

Mrežo svetovalnic Centra za psiholo-
ško svetovanje Posvet sofinancira Mini-
strstvo za zdravje.

Članstvo Rdečega 
križa - izraz pripadnosti 
organizaciji in humanim 
vrednotam

Krajevne organizaci-
je Rdečega križa bodo v 
naslednjih dneh pričele s 
pobiranjem članarine za 
letošnje leto. Pri tem jim 

pomaga 132 prostovoljcev Rdečega križa. Od njih, njihove 
prepoznavnosti, zaupanja in ugleda je poleg dobrega dela or-
ganizacije pogosto odvisen odziv ter uspešnost pri ohranjanju 
dosedanjih in pridobivanju novih članov. V prvi vrsti s plača-
no članarino izkazujemo pripadnost organizaciji in solidarnost 
hkrati, saj članarina v višini 5 evrov, ki v celoti ostaja krajevnim 
organizacijam RK, predstavlja poleg prostovoljnih prispevkov 
in nekaj donacij skoraj edini vir za izvajanje njenega programa. 
S tem pa je po Statutu vsakemu članu dana pravica in dolžnost, 
da sodeluje pri aktivnostih njegove Krajevne organizacije Rde-
čega križa ter pomaga oblikovati njeno delo. 

Krajevne organizacije RK se po svojih najboljših močeh tru-
dijo, da svojim članom v obliki različnih dejavnosti in progra-
mov precejšen del sredstev tudi nadomestijo in zato je lepo ter 
prav, da se jih člani udeležujete v čim večjem številu. Navaja-
mo nekaj njih, ki jih v Krajevnih organizacijah RK večina vas 
dobro pozna, vendar je prav, da vas kdaj spomnimo nanje, in 
sicer: druženja s starejšimi krajani, zdravstveno vzgojna pre-
davanja, pozornosti članov in krajanov ob jubilejih, srečanja s 
krvodajalci, pomoč ljudem v hudi stiski, sodelovanje v akciji 
»Čisti zobje ob zdravi prehrani«, za zbore članov Rdečega križa 
in druge organizacijske zadeve, za delo krožkov RK, zdravstve-
no preventivne, promocijske materiale, nošenje prapora za po-
kojnimi člani, pakete pozornosti za starejše in bolne člane, ta-
kojšnjo pomoč krajanom ob elementarnih nesrečah, prispevek 
k solidarnostnim akcijam sosednjih Krajevnih organizacij RK, 
za letovanje, za pakete prehrane, sofinanciranje stroškov naba-
ve defibrilatorjev, brezplačna usposabljanja za njegovo pravilno 
rabo, itd.

V letu 2017 je bilo pri Območnem združenju Rdečega križa 
Laško–Radeče vpisanih 4.589 članov. To je lepo število. Kljub 

temu, da se je na novo včlanilo kar 86 novih članov, je skupno 
število glede na leto 2016 nekoliko padlo, saj je bilo lansko leto 
na žalost eno izmed tistih, ko nas je zaradi smrti zapustilo veliko 
več članov, kakor nam jih je uspelo pridobiti na novo. 

Vse občane, ki še niste naši člani vabimo, da se nam pridru-
žite. Ker je pridobivanje novih članov v veliki meri odvisno tudi 
od človeka, ki pobira članarino na terenu, vam sporočamo, da 
lahko članarino, če to želite, poravnate tudi na našem sedežu 
Območnega združenja RK Laško–Radeče, na Aškerčevem trgu 
4.b v Laškem, v času uradnih ur. Ob tej priložnosti izražamo 
iskreno zahvalo vsem, ki ste in ostajate naši zvesti člani ter nam 
s plačilom članarine in darovanjem prostovoljnih prispevkov 
pomagate oblikovati naš program. Bodite ponosni, da ste člani 
velike, svetovne družine Rdečega križa in Rdečega polmeseca! 

S članarino se v zadnjem času med drugim krijejo stroški usposabljanja iz temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja za vse krajane, kjer so defibrilatorji že 
nameščeni. Na fotografiji iz usposabljanja v Jurkloštru predsednik in poveljnik PGD 
Jurklošter Bernard Bevc in Janez Lesičar s predavateljem Tomažem Kavzerjem.

April in maj bosta v znamenju preverjanj znanja in 
usposobljenosti v prvi pomoči

Zadnjih 11 let pri Območnem združenju Rdečega križa La-
ško–Radeče skupaj s šolami in njihovimi mentoricami v tem 
času posvečamo posebno pozornost pripravi učencev pri pri-

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO
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dobivanju znanja in oblikovanju osnovnošolskih ekip prve 
pomoči. Za letošnje tekmovanje se je prijavilo osem ekip laške 
in radeške občine, ki so se 7. aprila, na svetovni dan zdravja, 
pomerile v teoretičnem in praktičnem znanju prve pomoči ter 
pomembnih mejnikih iz zgodovine Rdečega križa. Gostiteljica 
letošnjega tekmovanja je bila Osnovna šola Marjana Nemca Ra-
deče. Najboljša ekipa se bo pomerila z vrstniki najboljših ekip 
celjske regije v soboto, 21. aprila, v Šmarju pri Jelšah. 

Območno združenje Rdečega križa Laško–Radeče pa je letos 
skupaj z Upravo za zaščito in reševanje – Območno izpostavo 
Celje, Občino Laško, Prostovoljnim gasilskim društvom Laško 
in Radio klubom Laško soorganizator XXIV. Regijskega prever-
janja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Prever-
janje bo potekalo v centru Laškega in okolici Thermane. Ena te-
meljnih predpostavk nesreče bodo poplave in z njim povezano 
nudenje prve pomoči. 

Preverjanje, na katerem bo sodelovalo več kakor 15 ekip 
celjske regije in Zasavja, bo v soboto, 26. maja, od 9. ure naprej. 
Dogajanje bo obogateno s predstavitvami dejavnosti tudi dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter slovensko vojsko. Ker 
bo moč videti in spremljati veliko zanimivega, ste na dogodek 
še posebej vljudno vabljeni. 

Ekipe prve pomoči svoje znanje pokažejo tudi na dogodkih med letom. Ekipa učen-
cev OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice je sodelovala na Evropskem tednu mobilno-
sti v Laškem. 

Učenci sodelovali v projektu »Zaigraj z nami«

Rdeči križ Slovenije in Fundacija Playerspromotions sta v so-
delovanju z Janom Oblakom, najboljšim  nogometnim vratar-
jem na svetu, sredi letošnjega marca povabila osnovnošolce po 
Sloveniji, naj darujejo za svoje sovrstnike. Namen projekta je 
bil poleg spodbujanja zdravega načina življenja tudi spodbuja-
nje sočutja in solidarnosti, saj so otroci prispevali  za počitnice 
svojih sovrstnikov, ki živijo v manj spodbudnem okolju in si ne 
morejo privoščiti počitnic ob morju. 

V omenjeni projekt so se kljub kratkemu roku prostovoljno 
vključili učenci vseh šol laške občine, razen ene. Za boljšo pro-
mocijo projekta, ki ima s simbolno donacijo svoj globlji smisel 
in pomen, bi seveda potrebovali bistveno več časa. Kljub vsemu 
smo v roku dveh, treh dni prejeli vrnjenih natanko 391 ovojnic, 
v katerih je bil prispevek v višini enega evra, ponekod tudi kak-
šen evro več. Zbrane ovojnice iz centralnih šol Primoža Trubar-
ja Laško in Antona Aškerca Rimske Toplice ter Podružničnih 
šol iz Debra, Jurkloštra, Sedraža, Šentruperta, Vrha in Zidane-
ga Mosta smo posredovali v skupni boben za javno žrebanje 
in tako vsem sodelujočim omogočili osvojiti eno od lepih, no-

gometno obarvanih nagrad. Zbrana sredstva bodo namenjena 
prvomajskim počitnicam tistih otrok, ki bi sicer težko letovali 
ob morju in seveda iz tistih okolij, od koder so bile prijavnice 
posredovane, saj je namen tudi v tem, da želimo že pri mladih 
krepiti medsebojno pomoč v lokalnem okolju. Zahvaljujemo se 
vodstvom šol in njihovim učencem, posredno pa tudi staršem, 
ki ste se odločili sodelovati v omenjeni akciji. 

V posebno škatlo, v kateri so se zbirale ovojnice, se je v dveh dneh zbralo natanko 
440,55 evrov prispevkov. 

Vlado Marot 

V Rečici počastili dan žena

Krajevna organizacija RK Rečica je tudi letos skupaj s kra-
jevno skupnostjo pripravila srečanje žena ob 8. marcu. Ude-
ležba je bila odlična. Kulturni program so izvedli učenci Po-
družnične OŠ Rečica in otroci Vrtca Laško, enota Rečica pod 
mentorstvom njihovih učiteljic in vzgojiteljic. Program je bil 
zelo prisrčen in odlično izveden. Vsem se zahvaljujemo za po-
moč, staršem, ki so pripeljali otroke, mentoricam, Anji za njen 
nastop, Saški za vodenje programa in glasbenikom »Runda 
kvintet«, ki so poskrbeli za dobro razpoloženje.

Iz letošnjega praznovanja Dneva žena v Rečici, foto Živa Mešel. 



45

SOCIALA IN HUMANITARNA DEJAVNOST

Voditeljica programa je lepo poveda-
la, da so pravice žensk, človekove pravi-
ce in enakopravnost žensk temeljni pogoj 
za njihovo izpolnjevanje. Biti ženska je 
vse prej kot lahko. Biti ljubljena, slišana, 
spoštovana, sprejeta, razumljena, biti so-
govornica in soustvarjalka, vse to so hre-
penenja, ki jih nosi vsaka ženska v vseh 
življenjskih obdobjih. Ustava, zakoni in 
drugi dokumenti zagotavljajo ženskam 
in moškim v Sloveniji enake pravice in 
možnosti, pravno formalno pa to še ne 
zagotavlja enakega položaja v družbi. 
Slovenija ni država, ki bi se lahko pohva-
lila z visoko udeležbo žensk v politiki in 
visokim zastopstvom žensk v parlamen-
tu ali občinskih svetih na lokalnem ni-
voju. Svetovni dan žena je priložnost, da 
se vsaj enkrat na leto posvetimo misli o 
mestu in vlogi ženske v družbi, družini in 
okolju, v katerem živimo. S tem delamo v 
smeri boljšega, prijaznejšega, bolj huma-
nega sveta.

Praznovanje se je nadaljevalo z večer-
jo in po njej s povabilom na ples. Zabava 
je trajala do pričetka naslednjega dne. Ob 
odhodu so prisotne dejale: »Še se bomo 
srečale!« Vsem donatorjem, ki so prispe-
vali darila za srečelov, s katerim smo po-
pestrili večer, se iskreno zahvaljujemo.

Marija Šmauc

PRI NAŠIH SLAVLJENCIH

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo 
z vljudnostnimi obiski in pozornostjo 
vsem našim občanom, ki praznujejo lep 
jubilej, 90 let življenja. Za organizacijo 
obiska 

poskrbimo pri Rdečem križu, k sode-
lovanju pa poleg župana in predstavnika 
krajevne skupnosti povabimo tudi pred-
stavnika društva upokojencev, društva 
invalidov in ostale, če so slavljenci tudi 
njihovi člani in tako z roko v roki obele-
žimo lep jubilej. Srečanja z našimi slav-
ljenci so vedno prijetna in lepa. Povsod 
smo lepo sprejeti, v veliko zadovoljstvo 
pa nam je, ko vidimo, da smo z obiskom 
veselje in hvaležnost naredili tudi obi-
skanemu. Nam to največ pomeni, zato 
vedno poudarjamo, da naj si domači ne 
delajo skrbi z nami, ampak nam naj omo-
gočijo, da do njihovih slavljencev lahko 
pridemo in jim osebno čestitamo.

Decembra lani smo obiskali še zadnje 
tri naše slavljence minulega leta, in si-
cer Štefana Brezovška, Antonijo Hebar 
in Marijo Firm. Za letošnje leto pa ima-
mo na seznamu 25 naših občanov, ki so 
oz. bodo imeli 90. rojstni dan. Tri od njih 
smo ob njihovem praznovanju že obiska-
li, in sicer Friderika Rajha, Nežo Leljak in 
Faniko Sluga. 

Rudarja ŠTeFaNa BReZOVŠKa iz 
Klenovega smo obiskali na domu njegove 
hčerke Marinke z družino, ki živi nedaleč 
stran od njegovega doma v Belovem. 

MaRIJO FIRM iz Laškega, ki je med dru-
gim delala v Volni Laško, smo obiskali v 
Domu starejših Laško, kjer sedaj preživlja 
jesen svojega življenja v družbi vrstnikov 
in znancev. 

aNTONIJa HeBaR je vrsto let stanova-
la v stanovanjih za upokojence v Laškem. 
Kot zadnjo slavljenko minulega leta v la-
ški občini smo jo obiskali dan pred njenim 
rojstnim dnevom v Domu starejših Ther-
mane Laško v družbi z njenimi najbližji-
mi. 

FRIDeRIK RaJH iz Brodnic je bil naš 
prvi letošnji slavljenec. Pri njem smo bili 
zadnjo nedeljo v februarju. Njegovo pra-
znovanje so združili z blagoslovom obno-
vljene kapele na njihovi domačiji, zato so 
se ob njem poleg sorodnikov zbrali številni 
sosedje in znanci. 

Neža LeLJaK iz Spodnje Rečice je v 
naše kraje iz ravninskega sveta pred mno-
gimi leti prišla iz Cirkovcev na Dravskem 
Polju za učiteljico in ostala med nami. 
Prepričani smo, da se je njeni številni 
učenci zagotovo spominjate. 

FaNIKa SLUGa iz Sedraža se rada spo-
minja otroštva in mladosti, ki jo je pre-
življala pri Drnovškovih na Šmihelu, zato 
se s spomini večkrat vrača v svoj rodni kraj. 

Vlado Marot
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ALTERNATIVNO 
PRESTAJANJE KAZNI 
ZAPORA

Državni zbor RS je maja 2017 spre-
jel Zakon o probaciji (Uradni list RS št. 
27/2017), ki je začel veljati 17. junija, 
uporabljati pa se je začel 1. aprila 2018, 
ko naj bi se začele izvrševati probacijske 
naloge. Kot organ v sestavi Ministrstva 
za pravosodje se je ustanovila Uprava RS 
za probacijo, ki je sestavljena iz central-
ne enote in petih probacijskih enot, lo-
ciranih v Ljubljani, Kopru, Celju, Mari-
boru in Novem mestu. Probacijske enote 
so predvidoma s 1. 4. 2018 pričele izvaja-
ti nekatere naloge, ki so jih do sedaj op-
ravljali centri za socialno delo.

V Sloveniji so pristojnosti in odgovor-
nosti, ki se nanašajo na izvrševanje alter-
nativnih kazni, trenutno še razpršene med 
različne akterje. Večino nalog izvajajo 
centri za socialno delo, del nalog pa tožil-
ci, sodišče in zapori ter policija. Slovenija 
je tudi edina država članica EU, ki še nima 
organizirane enovite probacijske službe.

Odvzem svobode

Odvzem svobode je zadnji ukrep 
sankcioniranja storilcev kaznivih dejanj. 
Uporabljal naj bi se le za težja kazni-
va dejanja in takrat, ko katera koli dru-
ga sankcija ali ukrep ne bi bil učinkovit. 
Naraščanje števila zaprtih oseb je glavni 
izziv zaporskim sistemom in celotnemu 
kazenskemu pravosodju tako v smislu 
zagotavljanja in spoštovanja temeljnih 
človekovih pravic kot tudi učinkovitega 
vodenja zaporov. Povečano število zapr-
tih oseb ima številne škodljive učinke na 
življenje v zaporu, napačna in čezmerna 
uporaba zapornih kazni pa lahko zmanj-
ša stopnjo varnosti v družbi.

Statistični podatki o številu zaprtih 
oseb kažejo, da se število zaprtih oseb v 
slovenskih zaporih že od leta 1996 dalje 
ves čas zvišuje. Tako je bilo v letu 2002 
število povprečno dnevno zaprtih oseb 
1147, v letu 2015 pa npr. že 1463.

Alternativno kaznovanje

Kazenska zakonodaja v Sloveniji že 
vrsto let omogoča različne alternativne 
oblike prestajanja zaporne kazni. Ena od 
teh je opravljanje dela v korist skupnos-
ti. Alternativni način izvršitve zaporne 
kazni je bil zamišljen kot ukrep, ki naj bi 

pripomogel k zmanjšanju represivnosti 
sistema z usmerjenim pozitivnim de-
lovanjem storilca v korist skupnosti ter 
k preprečevanju posledic kratkotrajnih 
zapornih kazni, ki imajo več negativnih 
kot pozitivnih učinkov. Vse to je v skla-
du z načelom omejenosti represije pri iz-
vrševanju kazenskih sankcij. Izvrševanje 
nekaterih sankcij in ukrepov je država 
že pred leti zaupala socialnemu varstvu 
– centrom za socialno delo, ki vrsto let 
sodelujejo s pravosodjem pri pripra-
vi ukrepov za resocializacijo obsojenih 
na zaporno kazen in njihovo ponovno 
vključitev v skupnost po prestani kazni. 

Podatki kažejo, da je bilo v letu 2015 
med na novo sprejetimi obsojenci v slo-
venskih zaporih 55 odstotkov takih, ki so 
bili obsojeni na kazen do dveh let zapora.

Pošiljanje storilcev kaznivih dejanj 
v zapor, zlasti ko gre za krajše zaporne 
kazni, praviloma nima želenega preven-
tivnega učinka, verjetno pa je tudi eden 
dražjih odzivov države v boju zoper kri-
minaliteto. Zaporno kazen bi lahko po-
gosteje nadomestile alternativne kazen-
ske sankcije, saj pri številnih obsojencih 
za to ni posebnih varnostnih zadržkov, 
hkrati pa bi bila to lahko pomembna pro-
storska razbremenitev za zapore.

Z izrekom zaporne kazni je storilec 
izključen iz družbenega okolja, izgu-
bi zaposlitev, stiki z družino so omejeni, 
vključenost v socialno mrežo po presta-
ni kazni je težja, zato je ponovna vklju-
čitev v družbo težka. Izvrševanje sankcij 
in ukrepov v skupnosti storilcu omogo-
ča, da ne pretrga obstoječe socialne mre-
že, da zaradi sankcije ne izgubi zaposli-
tve in da ohrani običajne vezi z družino 
oziroma da ohrani odgovornost skrbi za 
družino. V skupnosti se lažje vključuje v 
dodatne programe in izvaja naložene uk-
repe.

Probacijska služba

Kot že rečeno, je Slovenija med redki-
mi državami, ki nima probacijske službe. 
Pozitivni učinki probacijske službe so se 
pokazali v vseh državah, kjer so jo uvedli. 
Prednost sistema probacije v primerjavi z 
današnjim sistemom je, da omogoča ce-
lovito obravnavo storilca kaznivega deja-
nja in žrtve v vseh fazah predkazenskega 
in kazenskega postopka, vključno z izvr-
ševanjem kazenske sankcije, v okviru ene 
institucije.

Slovenska kazenska zakonodaja poz-
na naslednje opozorilne sankcije:
– pogojna obsodba 
– pogojna obsodba z varstvenim nad-

zorstvom 
– sodni opomin 

Bistvo pogojne obsodbe je v opozori-
lu, da bo kazen izrečena in izvršena, če 
pogojno obsojeni ne bo izpolnjeval po-
gojev in obveznosti, ki so povezane s tem 
opozorilom. Ob izreku pogojne obsodbe 
lahko sodišče obsojencu poleg preizku-
sne dobe, v kateri ne sme storiti novega 
kaznivega dejanja, določi povrnitev pre-
moženjske koristi in povrnitev škode ter 
mu naloži izpolnitev drugih, v kazensko 
pravnih določbah predvidenih obvezno-
sti. Rok za izpolnitev obveznosti določi 
sodišče v mejah preskusne dobe.

Če je obsojencu potrebna pomoč, nad-
zor ali varstvo v obliki varstvenega nad-
zorstva, sodišče lahko v sodbi za čas tra-
janja dela v splošno korist po določbah 
tega zakonika o pogojni obsodbi odredi 
varstveno nadzorstvo, eno ali več navodil 
in določi svetovalca. 

V pogojni obsodbi z varstvenim nad-
zorstvom lahko sodišče obsojencu odre-
di tudi eno ali več navodil, ki smejo vse-
bovati naslednje naloge:
1) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem 

zavodu, s soglasjem tudi zdravljenje 
odvisnosti od alkohola ali drog;

2) obiskovanje ustrezne poklicne, psiho-
loške ali druge posvetovalnice;

3) usposabljanje za poklic ali sprejetje 
zaposlitve, ki ustreza obsojenčevemu 
zdravju, posebnostim in nagnjenju;

4) poraba dohodkov v skladu s preživ-
ninskimi dolžnostmi;

5) prepoved druženja z nekaterimi ose-
bami;

6) prepoved navezovanja neposrednih ali 
posrednih stikov z eno ali več določe-
nimi osebami, vključno z uporabo ele-
ktronskih komunikacijskih sredstev;

7) prepoved približevanja žrtvi ali kakšni 
drugi osebi;

8) prepoved dostopa na posamezne kra-
je.

Če obsojenec v celoti ali deloma ne 
izpolnjuje nalog v okviru dela v sploš-
no korist ali v pomembnem delu ne iz-
polnjuje navodil v okviru varstvenega 
nadzorstva ali se izmika stiku s svetoval-
cem ali drugače krši obveznosti iz dela v 
splošno korist, sodišče s sklepom odloči, 
da se izrečena kazen zapora izvrši v ob-
segu neopravljenega dela. O dopustnosti 
izvršitve kazni zapora z delom v splošno 
korist, odloča sodišče na predlog obdol-
ženca s sodbo, s katero izreče kazen zapo-
ra, ali na predlog obsojenca s posebnim 
sklepom. O dopustnosti izvršitve kazni 
zapora z delom v splošno korist, za ob-
dolženca, ki po zakonu, ki ureja kazenski 
postopek, prizna krivdo, ko se prvič izja-
vi o obtožnem aktu, v katerem je za tak 
primer predlagan način izvršitve kazni, 
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ali jo prizna v sporazumu z državnim to-
žilcem, sodišče odloči v skladu s tem pre-
dlogom oziroma sporazumom.

Cilj probacijske službe je zmanjša-
nje ponovitve kaznivih dejanj s pomoč-
jo vzpostavljanja pozitivnih odnosov s 
storilci, celovita obravnava obsojene ose-
be od uvedbe predkazenskega postopka, 
med izvrševanjem določenih kazni, med 
izvrševanjem varstvenega nadzorstva v 
okviru pogojne obsodbe ali pogojnega 
odpusta v okviru ene institucije, t.j. pro-

bacijske službe, zmanjšanje prezasede-
nosti zaporov ter tudi zmanjševanje tve-
ganja ponovitvene nevarnosti.

Območje Probacijske enote Celje bo 
obsegalo območja naslednjih občin:

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, 
Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, La-
ško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Pod-
četrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica 
ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slo-
venske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje 
pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Što-

re, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vran-
sko, Zreče, Žalec, Črna na Koroškem, 
Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, 
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Ko-
roškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj 
Gradec, Vuzenica.

Strokovno delo z obsojenci med pre-
stajanjem zaporne kazni pa ostaja v do-
meni zaporskih služb in centrov za soci-
alno delo.

Helena Počej, 
strokovna delavka

IZREDNA DENARNO 
SOCIALNA POMOČ
Komu je namenjena?

Izredna denarno socialna pomoč je 
namenjena materialno ogroženim po-
sameznikom in družinam, ki z rednimi 
mesečnimi prihodki ne zmorejo plačati 
vseh stroškov, vezanih na osnovno pre-
živetje. Med stroške vezane na osnovno 
preživetje štejemo stroške plačila pora-
čunov (elektrika, voda, ogrevanje, odvoz 
komunalnih odpadkov), stroške nakupa 
drv oz. kurilnega olja za ogrevanje. 

Izredna denarna pomoč je namenje-
na tudi v primeru, če se oseba ali druži-
na iz razlogov, na katere ni imela vpliva, 
znajde v položaju materialne ogrože-
nosti oz. je v težki materialni, socialni in 
osebni stiski, na katero ne more vpliva-
ti (npr. smrt v družini, naravne nesreče, 
nasilje v družini …). V takih situacijah 
lahko strokovni delavec odloči o izredni 
denarni pomoči v skladu z diskrecijsko 
pravico, ki dopušča možnost, da se le-ta 
dodeli zaradi posebnih razmer posame-
znika oz. družine.

Vlagatelj mora v svoji vlogi za izred-
no denarno pomoč natančno navesti, 
za kakšen namen potrebuje pomoč in 
opredeliti višino sredstev, ki jih potrebu-
je. Podati mora tudi izjavo o materialni 
ogroženosti. Svoji vlogi priloži npr. fo-
tokopije zapadlih položnic, predračun, 
ipd. 

Kdo je do pomoči upravičen?

Center za socialno delo ugotavlja up-
ravičenost do izredne denarne pomo-
či na podlagi podatkov, ki jih vlagatelj 
navede v svoji vlogi, na podlagi podat-
kov pridobljenih iz uradnih evidenc in 
na podlagi obiska na domu. Obisk na 
domu se načeloma opravi nenapoveda-
no. V kolikor vlagatelja ob našem obi-

sku ni doma, se obisk opravi ponovno. 
Če obiska ni mogoče opraviti, Center o 
upravičenosti do pomoči odloči na pod-
lagi pridobljenih podatkov. V kolikor 
je ogled na domu onemogočen zaradi 
uporabnikove odklonitve ali izmikanja, 
je posledično onemogočena tudi odloči-
tev o upravičenosti do izredne denarne 
pomoči.

Upoštevanje dohodkov in 
premoženja pri dodelitvi izredne 
denarne pomoči

Pri dodelitvi izredne denarno social-
ne pomoči, se upoštevajo vsi dohodki, 
ki jih posameznik ali družina prejemajo. 
Med dohodke štejemo: redno denarno 
socialno pomoč, otroški dodatek, vete-
ranski dodatek, prejete preživnine, po-
kojnino, letni dodatek (regres), posre-
dno ugotovljeni dohodek …

Varstveni dodatek je namenjen kri-
tju življenjskih stroškov, ki nastanejo v 
daljšem časovnem obdobju (stroški z 
vzdrževanjem stanovanja, nadomešča-
njem trajnih potrošnih dobrin, naku-
pu kurjave za ogrevanje ipd.), in niso 
stroški minimalnih življenjskih potreb. 
Predvideva se, da si prejemniki varstve-
nega dodatka izredne stroške vezane na 
preživljanje krijejo z dodatkom, razen 
v zgoraj opisanih izjemah (npr. smrt v 
družini, naravne nesreče, nasilje v dru-
žini, ipd.).

V kolikor vlagatelj oz. družina razpo-
laga z nepremičnim premoženjem, se le-
-ta upošteva pod enakimi pogoji kot pri 
dodelitvi redne denarno socialne pomo-
či. 

Kljub temu pa ostajajo izjeme:
– če je posameznik ali drug član druži-

ne lastnik gozdnega zemljišča, v vlogi 
za izredno denarno pomoč pa je za-
prosil za pomoč pri nakupu drv, se 
takšni vlogi pomoč ne more ugoditi, 
saj si lahko vlagatelj oz. družina drva 
priskrbi iz lastnega gozda. 

– posameznik, ki ima v lasti več enos-

lednih ali dvoslednih vozil lahko npr. 
kakšno vozilo proda in s tem odgo-
vorno poskrbi za svoj obstoj, saj ver-
jetno že samo vzdrževanje omenjenih 
vozil (plačilo cestne takse, zavarova-
nje, tehnični pregled, gorivo, pnev-
matike …), predstavlja velik strošek, 
ki ga oseba ali družina z nizkimi do-
hodki težko pokrije.
Na takšen način vlagatelj oz. družina 

pokaže »lastno aktivnost« pri reševanju 
svoje socialne problematike.

Namenska poraba sredstev

Vlagatelj o upravičenosti do izredne 
denarne pomoči v roku od 30 do 60 dni 
na dom prejme odločbo. V kolikor je 
vloga odobrena, mora upravičena ose-
ba v roku 30 dni od nakazila sredstev 
na svoj transakcijski račun, dodeljena 
sredstva porabiti za natanko tisti namen, 
za katera so mu bila dodeljena v odločbi 
o izredni denarni pomoči. 

Dokazilo o porabljenih sredstvih pa 
mora upravičenec na Center za socialno 
delo dostaviti v roku 45 dni od nakazila 
sredstev.

V kolikor upravičena oseba prejetih 
sredstev ne porabi za namen, za kateri 
so mu bila odobrena, se šteje, da namen-
ska poraba ni dokazana. 

Prav tako se šteje, da namenska pora-
ba ni dokazana v primeru, ko upraviče-
nec dokazila na Center za socialno delo 
dostavi po preteku 45-dnevnega roka. 

In prav tako se šteje, da namenska po-
raba ni dokazana, v kolikor upraviče-
nec prejeta sredstva porabi po preteku 
30-dnevnega roka.

Cenzus za pridobitev izredne denar-
no socialne pomoči za samsko osebo 
znaša 297,53 EUR in za par 467,12 EUR. 

Helena Počej, 
Strokovna delavka, CSD Laško

Vir: http://www.mddsz.gov.si/
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5. januarja so nam člani KD Ofirov-
ci in koledniki zaželeli zdravja in sre-
če v novem letu in skupaj z vrtčevski-
mi otroki zapeli in zaplesali v zimske 

dni, ki so bili kot nalašč za ustvarjanje, druženje, izobraževanje 
in rekreacijo v notranjih prostorih našega medgeneracijskega 
centra, ki se nahaja na Savinjskem nabrežju 6, v Laškem, v ne-
posredni bližini cerkve sv. Martina, Črnega mostu in dveh blo-
kov, kjer živijo upokojenci. Ob pogledu na mimo hitečo reko 
Savinjo, se človeku utrne marsikatera ideja, zamisel, katero z ve-
seljem sprejmemo in se s skupnimi močmi prostovoljcev, koor-
dinatorke aktivnosti v Hiši, društev in stalnih ter občasnih obi-
skovalcev, potrudimo, da pride do realizacije.

Veseli smo, ko nam uspe v naših prostorih gostiti umetniška 
dela ljubiteljskih ustvarjalcev in če naredimo prerez dosedanjih 
razstav ter povzamemo besede naših obiskovalcev, lahko z vese-
ljem zapišemo, da je med nami veliko ljubiteljskih ustvarjalcev, 
umetnikov, ki primejo fotoaparat, čopiče, svinčnike, barvice, 
kleklje, šivanko, pletilke, izpihane pirhe, kamenčke, perlice, les, 
glino in še bi lahko naštevali, ter ustvarijo čudovite podobe, ki 
odslikavajo njihovo doživljanje in zaznavanje sveta. Vsem, ki ste 
v Hiši generacij že razstavljali, HVALA, vsem, ki pa se še obo-
tavljate s tremo in se obsipujete s skromnostjo, pa želimo veliko 
POGUMA, da uslišite prošnjo naše koordinatorke, ki vztrajno 
nagovarja neodkrite zaklade.

21. februarja smo pripravili predavanje fizioterapevtke Majde 
Anžin, ki nam je natrosila veliko napotkov, kako živeti, da ohra-
nimo našo hrbtenico čim dlje zdravo, če pa pride do bolečin, pa 
smo izvedli in se naučili nekaj praktičnih vaj.

Med 26. februarjem in 2. marcem smo uspešno izvedli ustvar-
jalne delavnice v sklopu zimskih šolskih počitnic; tako smo na-
redili sveče z ledom, lovilce sanj, s članicama Likovnega društva 
Laško smo poslikavali platna z zimskimi motivi, prepogibali pa-
pir in naredili kusudami rože, zaključili pa smo s peko kvašenih 
pomladnih ptičkov in zimskih jabolčnih vrtnic. V petih dnevih 
dvournih delavnic smo zabeležili 97 obiskov, v večini osnovno-
šolcev, nekaj pa je bilo tudi predšolskih otrok, srednje in zlate 
generacije.

7. marca nas je o vrtnarjenju podučila Nada Vreže, ki iz na-
rave želi dobiti najboljše in ji s hvaležnostjo vračati. Opomnila 
nas je, da lahko vrtnarimo tudi na okenski polički, na balkonu, 
terasi, v mestu in da tako za vrtnarjenje ne potrebujemo vrta ali 
njive na podeželju.

14. marca smo ob mednarodnem dnevu žensk, moških in 
svetovne poezije s Saško Nemec in Saro Požin pripravili večer 
slovenske popevke, hkrati pa smo odprli vsebinsko, barvno in s 
tehnikami ter materiali raznoliko razstavo ljubiteljske slikarke 
in prostovoljke Hiše generacij Laško Irene Horjak.

Dopoldanski del celotnega marca pa je v ustvarjalnih delav-
nicah, ki potekajo med 9. in 11. uro in jih vodijo naše prosto-
voljke, bil namenjen ustvarjanju velikonočnih izdelkov (pirhi v 
različnih tehnikah, podstavki za pirhe, velikonočne dekoracije, 
velikonočne voščilnice ipd.)

Vseskozi pa vztrajno telovadimo v dvorani in zunaj nje, kjer 
ob sredah, med 15. in 16. uro hodimo nordijsko hojo okoli reke 
Savinje.

Vse aktivnosti so za vse obiskovalce brezplačne, ni se vam 
potrebno prijaviti na le-te. Le voljo in znanca morate najti, pa 
boste z lažjim korakom prestopili prag naše Hiše in ko boste 
enkrat pri nas, se boste zaradi dobrega počutja radi vračali - 
sami, v dvoje ali v družbi.

Petra Kolšek,  
koordinatorka aktivnosti v Hiši generacij Laško

POMOČ DRUŽINI  
NA DOMU SOCIALNA OSKRBA

Če se zaradi starosti, invalidnosti  
ali kronične bolezni ne zmorete oskrbovati in negovati 

sami, želite pa živeti doma, lahko pokličete 

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

03/734 18 80 ali  
041 415 021.

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

 

 

Medgeneracijski center za druženje, ustvarjanje,  
rekreiranje, izobraževanje,

uživanje v kulturnih dogodkih in razstavah …  
ne glede na leta in kraj bivanja …

Dobrodošli tudi PROSTOVOLJCI,
ki želite svoje znanje, spretnosti, veščine  

ter vaš dragoceni čas in dobro voljo 
deliti z drugimi!

Nahajamo se na:
Savinjskem nabrežju 6, v Laškem.

telefon: 03/ 734-18-80
fax: 03/ 734-18-81

mobitel: 051-436-240
e-pošta: center.starejsih@siol.net

csd-lasko.si
facebooku: HIŠA GENERACIJ LAŠKO

Kontaktna oseba: Petra Kolšek, prof. soc. in geo.
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AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V DOMU 
STAREJŠIH LAŠKO

Stanovalci Doma starejših Laško lahko svoj prosti čas aktivno 
preživljajo z vključevanjem v razne kreativne in ustvarjalne de-
lavnice, skupinsko telovadbo, skupine za samopomoč, druženje 
ob petju, bralno uro, obiskovanjem raznih družabnih in kultur-
nih prireditev, praznovanjem rojstnih dni …

Mesec februar je zaznamoval norčavi pust. Tako zaposleni 
kot stanovalci smo se za en dan preoblekli v različne kostume, 
da čim prej preženemo to mrzlo zimo. 

Družili smo se ob ljudskem petju z Ofirovci in Jesenskim 
cvetjem iz Šentjurja. S kratkim in nadvse prisrčnim programom 

so nas obiskali učenci osnovne šole s prilagojenim programom 
Laško. Stanovalci so lahko svoje spretnosti in kreativnosti izra-
zili na delavnicah izdelovanja butaric in velikonočnih pisanic.

Prav tako smo obeležili dan žena in materinski dan, in sicer z 
majhno pozornostjo iz cvetja, pesmijo ter predstavo z naslovom 
»Kaj je tisto mehko, toplo, prijazno …«, ki so nam jo pripravili 
otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Laško.

Vsak konec meseca je čas za tombolo, ki jo pripravimo v so-
delovanju s prostovoljkami iz Hiše generacij, za kar se jim ob tej 
priložnosti iskreno zahvaljujemo. 

Marjeta Naglič,  
diplomirana delovna terapevtka

TOMBOLA V DOMU STAREJŠIH LAŠKO

Medgeneracijska skupina za kakovostno staranje »Tombola 
v Domu starejših Laško« je nastala 31. marca 2017 na pobu-
do Centra starejših – Hiše generacij Laško in Doma starejših 
Laško, kot plod dobrega medsebojnega sodelovanja. Dogovori-
li smo se za druženje njihovih stanovalcev, ki so zaradi staros-
ti, bolezni, osamljenosti, potrebe po delni ali celoviti oskrbi ali 
drugih dejavnikov bili primorani zapustiti svoje domače okolje 
in le-tega nadomestiti z domsko oskrbo v Domu starejših La-
ško, ki je tako postal njihov novi dom.

Ker se zaposleni v domu s skupnimi močmi prizadevajo svo-
jim stanovalcem zagotavljati varen, udoben, predvsem pa topel 
dom in kvalitetno oskrbo in ker se v Medgeneracijskem dru-
štvu za kakovostno starost, katerega glavni namen je reševanje 
in lajšanje socialnih stisk starejših tega dobro zavedamo, s svo-
jima sovoditeljicama Marjeto Knez in Ireno Horjak poskušamo 
z dobro voljo, v okviru prostovoljnega dela k temu dodati tudi 
svoj prispevek z izvajanjem razvedrilne dejavnosti – igranjem 
družabne igre tombola. 

Dom redno obiskujemo enkrat mesečno, in sicer vsak tretji 
petek v mesecu, od 9.30 do 10.30 ure, v prostoru tamkajšnje je-
dilnice, kjer potekajo naša druženja. Tombola je kot družabna 
igra med stanovalkami in stanovalci doma izredno priljublje-
na, saj je idealna za popestritev njihovega družabnega življenja, 
na vsakem srečanju pa podelimo tudi tri simbolične nagrade za 
prve tri stanovalce, ki obkrožijo, prečrtajo ali obkljukajo vse šte-
vilke na svojem lističu. Seveda pa ob tem ne sme manjkati gla-
sen vzklik: Tombolaaa! 

Igra, ki vzbuja izredno navdušenje, pa ne prinaša samo tek-
movalnosti in nagrad, ampak pripomore tudi k urjenju posluša-
nja, prepoznavanja števil, razumevanja in koncentracije.

Voditeljice se na vsa naša druženja dobro pripravimo, raz-
delimo naloge, zato so stanovalci nad pripravljenim progra-

mom navdušeni, v procesu prostovoljstva in našega druženja 
pa pridobivamo vsi. Organizatorke na osebni motivaciji in svo-
bodnem izboru za dobrobit skupnosti, stanovalci, ki so udele-
ženci naše razvedrilne dejavnosti, pa na popestritvi njihovega 
življenja v domu.

Omeniti velja tudi srčnost in veliko zahvalo tamkajšnjim za-
poslenim, ki nas vedno prijazno sprejmejo, pogostijo s kavo ali 
kakšnim drugim dobrim napitkom, ki si ga zaželimo, ter poka-
žejo spoštovanje do našega prostovoljnega dela. Tu bi še posebej 
izpostavila delovno terapevtko Marjeto Naglič, ki nas je v sa-
mem začetku delovanja s svojimi bogatimi izkušnjami vpeljala v 
sam potek igre in nam bila v pomoč, če se katera od sovoditeljic 
zaradi nepredvidenih obveznosti aktivnosti ni mogla udeležiti, 
da je igra lahko potekala nemoteno. 

Glede na to, da se na naših srečanjih vedno zbere resnično ve-
liko število stanovalcev, ki nas željno pričakujejo, lahko trdim, 
da je naš namen druženja dosežen, da je skupina dobro zasno-
vana in da se bo kot takšna obdržala tudi v prihodnje.

Hvala vsem in vsakemu posebej!

Damjana Pavlič, prostovoljka 
Hiše generacij in MDKS Laško
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ODPRTO SRCE 

Ljudje živimo v času, ko želimo naj-
hitreje doseči vse najboljše zase, ob tem 
pa želimo biti rodovitni še za druge. 
Medtem pa vsakdan skoraj zbeži mimo 
nas in se nekaterih stvari sploh ne uteg-
nemo ali pa ne želimo dotakniti. Sicer 
smo se že navajeni umakniti neželenim 
spremembam, radi smo varni v svojem 
zavetju. O vprašanjih, povezanih z izte-
kom življenja, je veliko lažje razmišljati, 
kadar nam še ne bije zadnja ura ali tega 
vsaj ne vemo, vendar pa za to temo ni-
koli ni pravi čas, vedno jo je težko načeti 
in nikoli je ni mogoče povsem zaključiti. 

Takrat s svojim poslanstvom in z vsem 
spoštovanjem do človekove enkratnos-
ti nastopimo mi. V Slovenskem društvu 
hospic (v nadaljevanju: društvo) prisluh-
nemo vsem socialnim in duhovnim po-
trebam ljudi, ki zase ali za svoje domače 
potrebujejo pomoč pri lajšanju trpljenja 
v procesu umiranja, podpori v njihovi 
osebni preobrazbi in doseganju želene 
kakovosti življenja z zagotavljanjem ce-
lostne sočutne oskrbe, naj si bo v doma-
čem ali domu podobnem okolju. 

Pomemben del naših programov, ob 
strokovni koordinaciji, predstavljajo pro-

stovoljci, ki prinašajo novo razsežnost v 
spremljanju umirajočih, saj lahko s svojo 
prisotnostjo, posluhom in pravo bližino 
bolnim obogatijo preostali čas življenja. 
Vzpostavljajo vezi z bolnikom in njego-
vimi svojci ali bližnjimi ter pripomorejo 
k tenkočutnemu sporazumevanju med 
njimi. Ko se življenje bolnika konča, nu-
dijo pomoč žalujočim in njihovim naj-
bližjim pri olajšanju procesa žalovanja in 
čim boljši ponovni integraciji v družbo 
in življenje. 

V Območnem odboru društva v Ce-
lju, ki deluje tudi v laški občini, že 18 let 
vestno sledimo načelom hospica. Zago-
varjamo bolnika v spoštovanju do njego-
vih želja, timsko pristopamo do neozdra-
vljivega bolnika in svojcev, jim nudimo 
psihično in duhovno oporo, predvsem pa 
nam je pomembna celostna oskrba bol-
nika, katere cilj ni podaljševanje ali skraj-
ševanje življenja, temveč zagotavljanje 
čim boljše blažilne terapije. Veseli nas, 
da je pomembnost paliativne (blažilne) 
oskrbe prepoznana tudi v Domu starej-
ših Laško (v nadaljevanju: dom), s kate-
rim sodelujemo že vrsto let. 

Z namenom detabuizacije naših in 
vaših vsebin smo se skupaj z vodstvom 
doma odločili, da njihovim stanovalcem 

omogočimo novo obliko druženja za ka-
kovostnejše življenje in povezanost s šir-
šim zunanjim okoljem. Tako bomo že v 
aprilu pričeli z aktivnostmi pogovor-
ne skupine ob spremstvu prostovoljke 
društva in delovne terapevtke doma. S 
posluhom in pravo bližino se bomo nau-
čili sprejemati sebe in druge z dobrimi in 
slabimi lastnostmi, ki jih nosimo s seboj. 
Delili bomo lepe in malo manj lepe tre-
nutke življenja. Dotaknili se bomo tako 
aktualnih tem kot tradicije, se spominjali 
mladosti, morda tudi kakšno zapeli. Do-
pustili bomo, da se nas zgodbe, obrazi, 
smeh ali jok, skratka srce drugega, do-
takne. Spoznali bomo, kako pomembno 
je sočutje do sočloveka in da zanj ni pot-
rebnih nobenih priprav in odločitev. Em-
patija se zgodi, ko si to dopustimo. Poka-
že nam povezanost s soljudmi.

V našem društvu si bomo še naprej 
prizadevali, da slovenska družba vendar-
le spregovori tudi o življenju in smrti, o 
strahovih in stiskah, ki jih čutimo. Vse to 
iskreno in v najčistejših odnosih.

Nataša Brežnik,
vodja prostovoljcev  

Območnega odbora Celje
Slovenskega društva hospic

Pomladno rajanje v vrtcu 
Debro

Marec je mesec, v katerem 
se otroci vrtca Debro veliko 
pogovarjamo o naših druži-
nah. Otroci družine nariše-
jo, slikajo, naučijo se novih 
pesmic in deklamacij. Vsako 
leto se skupaj potrudimo, da 

izdelajo darila za svoje starše. Zavedamo se, da je družina naše 
največje bogastvo, in da so naši bližnji tisti, ki nam vedno stoji-
jo ob strani. Skupaj z otroki v marcu pripravimo tudi nastop za 
starše, kjer z besedami, pesmijo, plesom in petjem pokažemo, 

kaj vse že otroci zmorejo. Nastopi so prijetni, s polno pozitiv-
nega vzdušja in energije. Na koncu vsakega nastopa se otroci 
posladkajo in skupaj s svojimi starši zadovoljni odidejo domov.

Otroci starejših skupin sestavljajo pevski zbor Debro, v kate-
rem radi prepevajo in se učijo novih pesmic. Ubrano so zapeli 
in se predstavili na Območni pevski reviji »Vrtec poje«, ki je po-
tekala 6. marca v Kongresni dvorani Thermane Laško. Na kla-
virju nas je z veseljem spremljala gospa Hermina Lipar.

Vsako leto pa obiščemo tudi varovance Doma starejših Laško 
in jih razveselimo z nastopom ter obdarimo z majhno pozor-
nostjo, ki jo izdelajo otroci sami.

Mesec marec je v vrtcu zelo pisan in ustvarjalen mesec, kot 
šopek prelepih pomladnih rož.

Alenka Vasle, vrtec Debro

Z majhnimi koraki na veliki oder …

Če velja, da kdor poje slabo ne misli, potem to najbrž velja 
tudi za ples. Tega mnenja smo majhni in veliki v Vrtcu Rečica 
in najbrž vsi, ki so 22. marca nastopili na 35. območni plesni re-
viji »Zavrtimo se«. 

Ples je zabavna vadba za telo in duha. S plesom krepimo krvni 
obtok, mišice in sklepe. Ples nam prinaša veselja, zadovoljstvo, 
krepi samozavest in nenazadnje povezuje ljudi med seboj. 

Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe, skratka 
ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Zabave? Seveda! Z 
vsakim gibom se v človekovi duši ustvarja zadovoljstvo. 

In ne boste verjeli kako zelo se »vrtečani« zabavamo ob plesu. 
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Poslušamo, raziskujemo, ustvarjamo, sproščamo, smejemo in še 
kaj. Vse to nam nudi ples, glasba, ritem. 

Na 35. območni plesni reviji »Zavrtimo se« smo se otroci iz 
Vrtca Rečica letos predstavili petič. Odplesali smo plesno mini-
aturo »Izvir vode«. Na odru smo uživali in iz odra odšli samoza-
vestnejši, kajti za nami je še ena izkušnja več. Iz izkušenj pa, kot 
veste, se naučimo največ in osebnostno rastemo.

Majhni in veliki iz Vrtca Rečica

Marec v Rimskih Toplicah

V vrtcu Rimske Toplice smo v marcu težko čakali pomlad, ki 
pa kar ni in ni hotela priti. Vendar nas to ni ustavilo in smo kot 
vsako leto pripravili vrsto pomladnih in prazničnih aktivnosti.

Dan žena je prav poseben praznik, ki zasluži posebno pozor-
nost, zato smo si dopoldan popestrili s proslavo. Nastopili so 
otroci s pesmijo in plesom, delavke vrtca pa smo prejele rdeče 
nageljčke.

8. marec

6. 3. se je pevski zborček pod vodstvom Stanke Gaši udeležil 
pevske revije. Otroški pevski zbor je dejavnost, ki se je otroci še 
posebej radi udeležujejo, saj se na srečanjih in vajah družijo, ve-
selijo, predvsem pa uživajo v petju. Zbor se rad predstavi na pri-
reditvah v vrtcu. Čeprav je petje pred prijatelji vznemirljivo, pa 
ima prav poseben čar za mlade pevce nastop na reviji vrtčevskih 
zborov v Laškem. Pesem nas združuje in nam razvija občutek 
pripadnosti. Letos smo pripravili pesmice za vso družino - eno 
za očka, eno za mamico, še na bratca nismo pozabili. Kar pa je 
najbolj pomembno, pa prepevamo v pesmici z naslovom Mi se 
imamo radi.

V skupini Zmajčki je vzdušje večkrat kot pomladno vreme. 
Včasih je oblačno, deževno, mogoče celo vetrovno, v večini pa 
sončno. Vse to premagujejo z igro, ustvarjanjem, plesom. Na 
območni plesni reviji »Zavrtimo se«, ki se je zgodila 22. 3. v 
Kulturnem centru Laško, so se pod mentorstvom Darje Učakar 
predstavili s plesno miniaturo »Kako se rodi mavrica?«.

Plesna revija 

Vrtec se je odzval tudi na povabilo Kulturnega društva Ri-
mljan. S plesom in pesmijo smo sodelovali na prireditvi »Ko 
rožice cveto«, posvečeni vsem krajanom ob praznikih v mesecu 
marcu. 

Z različnimi vsebinami smo se dotikali praznikov, povezanih 
z družino, ki je bila rdeča nit tematskih sklopov v vseh oddelkih 
našega vrtca. V oddelkih smo za starše pripravili različne oblike 
druženja s prikazom vzgojnega dela v skupinah.

Pevska revija
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»To, kako cenimo knjigo, najbolj 
kažemo, ko jo beremo«

Zdi se, da smo Slovenci že od nekdaj 
obremenjeni z razmišljanjem o vred-
nosti lastnega jezika. To potrjujejo raz-
lična zgodovinska obdobja. Najbrž je to 
posledica tega, ker je jezik eden od ele-
mentov narodne identitete. Če ni jezi-
ka, potem tudi naroda ni. In pomemben 
gradnik jezika je zagotovo knjiga. Ker 
ta domuje predvsem v knjižnici, smo ob 
mednarodnem dnevu knjige za otroke 
na pogovor povabili Mateja Jazbinška, 
direktorja Knjižnice Laško.

Kakšno mesto ima po vašem mnenju 
knjiga v današnji družbi?

Knjiga ima tudi v današnji družbi po-
membno mesto, čeprav lahko večkrat sli-
šimo, da ga verjetno do neke mere izgu-
blja. A tudi pred stotimi leti ni imela tako 
dominantnega mesta, kot se trdi danda-
nes, čeprav še ni bilo digitalnih medijev. 
Takrat je bilo veliko ljudi nepismenih in 
knjiga ni bila tako dostopna, kot je danes. 
Vsi, ki delamo na področju, povezanem 
s knjigo, se moramo truditi in si priza-
devati, da bo knjiga kljub elektronskemu 
razvoju še vedno prisotna – povsod in 
ves čas.

Znamo Slovenci ceniti dobro čtivo?

To je vprašanje, ki ga knjižničarji 
večkrat slišimo. Mislim, da Slovenci nis-
mo drugačni od drugih narodov in da 
znamo ceniti dobro knjigo. Knjiga ima v 
Sloveniji poseben status, ampak opažam, 
da je to prevečkrat zgolj na zunanji rav-
ni – knjigo častimo, vemo, da je bila po-
membna za ohranitev jezika, kulture ... 
To, kako cenimo knjigo, najbolj kažemo, 

ko jo beremo. Na tem področju bo treba 
narediti še veliko, da bomo lahko rekli, 
da vsi Slovenci knjige cenimo.

Pred nekaj leti so se poleg klasičnih 
knjig pojavile elektronske. Nekateri so 
napovedovali, da to pomeni nazadova-
nje oziroma umik tradicionalnega čtiva. 
a zdi se, da je ravno nasprotno. Kaj me-
nite o tem?

Do neke mere se s tem strinjam – res 
so se pojavile napovedi, da bodo klasič-
ne knjige izginile, a se to ni zgodilo. Ne-
kaj prostora to knjigi vsekakor odvzema, 
ampak knjiga ima takšne lastnosti, da se 
je kljub temu obdržala. Kar se tiče pri-
merjave elektronskih in klasičnih knjig, 
nisem nasprotnik elektronskih knjig, 
ampak mislim, da je knjiga v fizični ob-
liki še vedno pomembnejša od elektron-
ske. Menim, da večjo konkurenco knji-
gam predstavljajo družabna omrežja, 
internet, elektronski mediji ...

Tudi Knjižnica Laško širi nabor e-čti-
va. Na podlagi česa se odločate za tovr-
stne novosti? Katerim dajete prednost?

V slovenskem prostoru imamo portal 
Biblos, s pomočjo katerega lahko kupu-
jemo in izposojamo elektronske knjige. 
Nekaj denarja dobimo od države namen-
sko za to. Pri nas e-knjige še niso tako 
široko uporabljane, zadeva je za nas kot 
knjižnico relativno draga in si ne more-
mo privoščiti večjega nakupa novosti. Se 
pa odločamo na podlagi tega, katere knji-
ge so aktualne in se ravnamo po željah in 
predlogih bralcev.

ali bralci Knjižnice Laško pogosto po-
segajo po e-knjigah? Se njihovo zanima-
nje na tem področju precej razlikuje od 
bralcev ostalih knjižnic po Sloveniji?

To je neka nova oblika in uporaba vse-
kakor narašča. Zanimanje je primerljivo, 
pri čemer knjižnice v večjih mestih iz-
stopajo po tem, da izposodijo več knjig. 
Tam si lahko tudi privoščijo nakup večje-
ga števila e-knjig.

Kateri vrsti knjige – klasični ali e-knji-
gi – osebno dajete prednost?

Prednost dajem klasični knjigi, saj je 
držanje prave knjige v rokah nekaj čisto 
drugega, zato bo prava knjiga ostala ved-
no prva izbira.

Pogosto slišimo kritike, da Slovenci 
premalo beremo. Se strinjate s tem? 

Na nek način se strinjam. Ena bolj 
znanih kritik temelji na raziskavi, ki je 
pokazala, da več kot polovica Slovencev 
v enem letu ni prebrala niti ene knjige. 

Mislim, da tisti, ki berejo, berejo kar pre-
cej. In to je zadovoljivo. Preveč pa je tis-
tih, ki ne berejo.

Koliko bi po vašem mnenju Slovenci 
morali brati, da bi spremenili to misel-
nost? Kaj sploh pomeni veliko brati?

Težko je reči ... Branje razumem kot 
zelo širok pojem. Lahko beremo časo-
pise, besedila na internetu ... Tudi to je 
branje. Koliko bi morali brati, bi časovno 
težko opredelil. Kaj pomeni veliko bra-
ti ... Če nekdo bere knjigo vsak dan uro 
ali več, je zame to veliko, lahko pa se tega 
branja nabere po krajših obdobjih čez 
dan, ko na primer človek bere časopis ...

Koliko vi berete? Bi zase rekli, da veli-
ko berete?

Berem različne stvari. Za leposlovne 
knjige čez teden nimam časa, zato be-
rem ob koncih tedna in med počitnica-
mi. Poleg tega moram brati tako v službi 
kot tudi doma, se izobraževati na različ-
nih področjih, kar je tudi branje. In če bi 
to povzel, lahko rečem, da berem vsaj tri 
ure na dan, včasih tudi več.

V preteklosti se je precej poudarjalo 
kakovost čtiva. Nekateri so precej priv-
zdigovali obrvi ob omembi trivialne ozi-
roma lahkotne literature. Danes se zdi, 
da to prepričanje ni več tako izpostavlje-
no. Kaj menite o tem?

Res je, da to prepričanje ni več tako 
izpostavljeno. Žal je na voljo preveč lah-
kotne literature, in sicer v smislu, da je to 
slaba literatura, da je jezik slab, da tudi 
sama knjiga ni dobro narejena ... A kljub 
temu je lahko neka literatura za sprosti-
tev povsem ustrezna. Knjižničarji imamo 
nalogo, da svoje bralce vzgajamo, da bi se 
razvili v bralce zahtevnejše literature. Na 
to moramo biti pozorni tudi pri nabavi 
literature. Je pa pri branju tako kot drug-
je: več kot vložimo truda, več imamo ko-
risti. 

Po kakšni literaturi največ posegajo 
člani Knjižnice Laško?

Čisto enoumnega odgovora ne morem 
navesti. K nam hodijo vsi – od predšol-
skih otrok do upokojencev – in berejo 
različno literaturo. Berejo zelo raznoliko, 
pri čemer je mogoče izpostaviti, da se res 
trudimo, da izpostavljamo dobre knjige.

Ljudje imamo različne želje in nava-
de. Za slednje pravijo, da je dobro, da jih 
začnemo privzgajati že najmlajšim. Me-
nite, da to velja tudi za bralne navade?

Absolutno. Mislim, da je zdaj že sploš-
no sprejeto, da lahko začnemo branje 
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privzgajati že majhnim otrokom. Tako 
starši kot tudi zaposleni v vrtcih to zelo 
dobro počnejo – tudi mi imamo te-
densko skupine otrok, saj imamo pred-
šolsko bralno značko. Torej se navajanje 
na knjigo in branje začne že v zgodnjem 
otroštvu.

Kdaj je dobro začeti otroku privzgajati 
veselje do knjig? 

Že dojenčku. Najprej je to nek odnos 
do knjige kot predmeta, potem pa že zelo 
majhni otroci začnejo listati in prisluh-
nejo pripovedovanju, branju. Kot kažejo 
raziskave, je pri odraščanju, vzgoji zelo 
pomembno obdobje do petega leta, kar 
velja tudi za knjige. Komur je privzgojena 
ljubezen do knjig do petega leta, je zelo 
verjetno, da bo bralec tudi, ko bo odrasel.

Se morda spominjate svoje prve knji-
ge? Kaj ste radi brali kot otrok?

Iz svojega otroštva se še posebej spo-
minjam treh pravljic: Kraljična na zrnu 
graha, Janko in Metka in Sovica Oka. Te 
so mi bile najbolj všeč. Ena prvih knjig, 
ki me je kot majhnega otroka spremlja-
la skoraj vsak dan, je bila zbirka sloven-
skih ljudskih pesmi za otroke Pojte, poj-
te, drobne ptice in še danes znam vse 
pesmi na pamet ter se spominjam tudi 
vseh ilustracij. Danes morda dajemo pre-
več prednosti zgodbam in slikanicam ter 
zanemarjamo pesmice.

Raziskave so pokazale, da največ ot-
rok izgubi velik del veselja do branja v 
sedmem razredu osnovne šole. Zato je 
Javna agencija RS za knjigo organizirala 
projekt Rastem s knjigo. Lahko ta projekt 
predstavite bolj podrobno?

Vsak sedmošolec dobi izbrano knjigo. 
Pri nas smo se v zadnjih letih dogovorili 
s šolami, da so te knjige potem tudi vsako 
leto za domače branje. Namen tega je, da 
učenci dobijo odnos do knjige s pomočjo 
tega, ko jo dobijo za darilo. Pri agenciji se 
trudijo, da so knjige zanimive, da gre za 
znane slovenske pisatelje, tako da mislim, 
da je ta projekt zelo koristen, in tudi mi 
pri njem z veseljem sodelujemo.

Knjižnica Laško celo leto skrbi za pe-
stro ponudbo dogodkov. aprila še po-
sebej obeleži mednarodni dan knjig za 
otroke in svetovni dan knjige. Katere ak-
tivnosti so v ospredju letos? Koga vse želi-
te z njimi privabiti v knjižnico?

Letos smo mednarodni dan knjige 
obeležili z zaključkom našega novega 
projekta Branje je čudovito potovanje. 
Tudi letos smo kot ponavadi pripravili 
priložnostno razstavo knjig za otroke. S 
temi aktivnostmi želimo v knjižnico pri-
vabiti predvsem otroke in jih na čim bolj 
prijazen način nagovarjati k branju.

Tudi sicer Knjižnica Laško sodeluje z 
osnovno šolo. Katere dejavnosti se vam 
v tem pomenu zdijo najbolj pomembne? 

Namen sodelovanja z osnovno šolo je, 
da bi vsak učenec vsaj enkrat v šolskem 
letu z organizirano skupino prišel tudi v 
našo knjižnico. Splošna knjižnica je na-
mreč namenjena človeku vse življenje in 
zato se mi zdi pomembno, da tudi osnov-
nošolci ohranijo stik z njo. Pomembno se 
nam zdi, da lahko v sodelovanju s šolo 
izvajamo določene svoje aktivnosti, so-
delujemo v Megakvizu, se vključujemo 
v dneve evropske kulturne dediščine 

in nekako vse te dejavnosti izrabimo za 
to, da čim bolje predstavimo knjižnico 
osnovnošolcem, da bi jim bila čim bolj 
domača in bi jo čim bolj uporabljali ter 
tudi sami čim več prihajali k nam.

Ob omembi mednarodnega dneva 
knjig za otroke ne moremo mimo tega, da 
je posvečen znanemu pravljičarju Hansu 
Christianu andersenu. Njegova dela so 
brez dvoma brezčasna. Kaj menite, zakaj 
je tako?

Andersenove pravljice imajo neko spo-
ročilo, ki je bilo aktualno takrat, ko jih je 
napisal, in je aktualno še danes. Zgodbe 
so napete. Veliko zgodb je upodobljenih 
na različne načine. To so zelo dobro na-
pisane zgodbe s še vedno aktualnim spo-
ročilom.

In za konec … Zakaj je branje po-
membno? Je enako pomembno za vse ge-
neracije ali pri kateri še posebej izstopa?

Branje je ena osnovnih in najpomemb-
nejših človekovih aktivnosti. Z njo raz-
vijamo možgane, pridobivamo znanje, s 
pomočjo branja spoznavamo svet, raz-
vijamo svoja čustva, občutke, s pomočjo 
zgodb se prestavimo v druge situacije in 
druga razmišljanja. V sedanjem času zelo 
poudarjamo, kako pomemben je zdrav 
način življenja, kamor po mojem mnenju 
vsekakor sodi tudi branje. Branje je ena-
ko pomembno za vse generacije. Naloga 
nas knjižničarjev pa je, da do različnih 
generacij pristopamo različno, na njim 
primeren način. 

Sara Hrastnik, Tanja Drolec

Valentinovo za učence 8. razredov v OŠ Laško

Z učenci 8.a- in 8.b-oddelka MŠ Laško smo 13. februarja iz-
vedli dan dejavnosti, ki je bil namenjen prihajajočemu dnevu 
zaljubljencev.

Učenci so se udeležili treh delavnic:
1. delavnica – angleščina, izvajalka ga. Otilija Dremel. Učenci 

so zbirali in zapisovali lepe misli ter tako utrjevali znanje je-
zika, besednih zvez … Izdelali so lične voščilnice.

2. delavnica – likovna umetnost, izvajalka ga. Anita Drnovšek. 
Nastali so izdelki iz gline v obliki srčkov. Darilo, ki polepša 
sobo vsakega najstnika. Če je poklon ljubljene osebe, je nje-
gova vrednost še veliko večja.

3. delavnica – prehrana, izvajalka ga. Majda Podbevšek. Ljube-
zen gre skozi želodec, so vedeli že naši predniki. Lotili smo se 
peke »srčkastih« piškotov in čokoladnih mafinov. Da bi bili 
na oko zanimivejši, so jih učenci domiselno okrasili.

Po opravljenem delu smo v avli šole pripravili razstavo in de-
gustacijo.

Dan je minil v prijetnem vzdušju. Učenci so bili zadovoljni, 
saj so spoznali, da za valentinovo ni treba trošiti denarja v na-

kupovalnih središčih. Z malo spretnosti in domišljije lahko po-
darijo krasne izdelke, ki ogrejejo vsako srce.

Majda Podbevšek
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24. aprila 2018 bo

29. JURJEVANJE PO ULICAH LAŠKEGA.

Sprevod bo krenil izpred MŠ Laško ob 9.40 do 
pivovarne, nato bo pot nadaljeval po Trubarjevi 

ulici do trgovine Tuš, čez Orožnov trg, na 
Aškerčev trg in po Valvazorjevem trgu do 

občinskega dvorišča.

Zaključek bo na občinskem dvorišču med 
10.30 in 12.00, kjer bosta tekmovanje za naj rog 

in prikaz pastirskih plesov.

Veselimo se pomladi

16. marca smo za starše in ostale goste pripravili kulturno 
prireditev z naslovom Veselimo se pomladi. Plesali smo, peli, ig-
rali, deklamirali ter recitirali pesmi o družini in pomladi. Sami 
smo izdelali sceno in pripomočke za dramske igre. Poleg tega so 
se lahko povabljeni posladkali z dobrotami, ki smo jih spekli. Za 
vse smo pripravili skromna darilca in jim tako pokazali, da jih 
imamo radi. Starši so se seznanili tudi s projektom o prehodu 
mladih s posebnimi potrebami na trg dela, ki ga je predstavila 
Rebeka Župevc in nato še o nevarnostih spleta, o katerih je spre-
govoril David Lošdorfer.

21. marca pa smo se spomnili tudi na starejše občane v Domu 
starejših Laško ter jih obiskali. Med predstavo so z nami pre-
pevali in poplesovali, na koncu pa so nas nagradili z močnim 
aplavzom. Sklenili smo, da jih v bližnji prihodnosti ponovno 
obiščemo in pričaramo nasmeh na obraze.

Učenci in učiteljice NIS-a

OPZ Sončki v Zagorju doživeli 
brezmejno srečo

Pevci OPZ Sončki in njihova zboro-
vodkinja so se prvič udeležili državnega 
tekmovanja otroških in mladinskih pev-
skih zborov v Zagorju. Tekmovanje je po-
tekalo od 26. do 28. marca 2018 v Kultur-
nem centru Delavskega doma v Zagorju, 
kjer je tekmovalo 52 otroških in mladin-
skih pevskih zborov. Letos mineva tudi 
50 let od prvega tovrstnega tekmovanja.

Če nadaljujem zgodbo prejšnjega 
šolskega leta in uspeha na regijskem 
tekmovanju v Rogaški Slatini, smo res 
pridno delali, da bi uresničili naslednji 
cilj – stati in zapeti na odru v Zagorju. 
Skrbno smo izbrali tekmovalne skladbe, 

katere bi lahko čim bolje zapeli in v njih 
uživali ter nenazadnje prepričali in nav-
dušili komisijo, ki je budno spremljala 
vsak ton posebej. 

Vaje so potekale enkrat tedensko, od 
februarja dalje pa smo začeli še z bolj in-
tenzivnim delom in tudi večkrat na te-
den. In prišel je, težko pričakovani dan, 
ko smo se že ob 7. uri zjutraj odpeljali z 
avtobusom proti Zagorju. Naši pevci so 

se odlično predstavili s svojimi skladbi-
cami. Zapeli so Prvi venček slovenskih 
ljudskih pesmi v priredbi Patricka Quag-
giata, Kam pa teče voda skladatelja Toma-
ža Habeta ter Pustno pesem skladatelja 
Vilka Ukmarja. Še v večjem pričakovanju 
pa smo dočakali prve delne rezultate, 
zavriskali do neba in potočili solze sreče. 
OPZ Sončki so si »pripeli« zlato prizna-
nje. 
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Pevsko revijo »Pozdrav pomladi« iz OŠ Antona Aškerca 
obiskali štirje zbori

V prvi polovici marca so v Kulturnem centru v Laškem done-
li mladi osnovnošolski glasovi. Na OŠ Antona Aškerca je zani-
manje za petje v zboru zelo obetavno, saj na centralni šoli poje 
v različnih zborih kar tretjina učencev. Pevsko izobraževanje na 
naši šoli poteka v različnih pevskih zborih – Cici OPZ Sončki 
(1. in 2.razred), OPZ Sončki (3.-5.razred), MPZ Žarek (6.-9.ra-
zred), naše podružnice pa se ob tej priložnosti združijo v OPZ 
Mavrico. Zbori na centralni šoli delujejo pod vodstvom zbo-
rovodkinje Alenke Štigl, OPZ Mavrica pa vodi zborovodkinja 
Estera Krajnc.

Na 1. koncertu sta zapela dva zbora. »Prvič na revijo je 27 
CICI grl prihitelo, da z veseljem, vnemo in vsem žarom tudi vam 
bi nekaj zapelo. Decembra imeli smo prvi nastop, zborovodkinja 
Alenka pravi, da smo peli kot top! Takrat Božiček bil je naš glavni 
junak, o njem je sanjal član naš vsak.« 

Naši najmlajši pevci so z veseljem in žarom, predvsem pa z 
lepim zvokom navdušili ne samo publiko v dvorani, pač pa tudi 
strokovno ocenjevalko, ki je zborček pohvalila za pridno delo in 
lepo odpete pesmice, pohvalila je tudi OPZ Mavrica. 

Na 2. koncertu pa sta zapela še dva zbora: OPZ Sončki, ki so 
se letos zelo pridno pripravljali na vajah, ter MPZ Žarek. Sončki 
so zapeli skladbe, s katerimi bodo tekmovali na državnem tek-
movanju v Zagorju konec marca. Kaj bi pevci povedali o sebi?

»OPZ Sončki polni energije bomo poskrbeli, da oder ful za-
sije. Zborovodkinja Alenka nas že dolga leta vodi,   z nami po 

revijah in zadnja leta tudi po tekmovanjih hodi. Smo zlato pri-
znanje si lani pripeli - navdušenje med starši in učitelji poželi. Iz 
Rimskih Toplic prihajamo mi - ste si za naš nastop dovolj ušesa 
nabrusili?«

MPZ Žarek pa o sebi pravi takole: 
»Mi smo tam, ko je državni praznik, mi smo tam, ko se pra-

znuje, mi smo tam, ko se v decembru z nami naše občinstvo radu-
je. Šli smo lani na Zborovski Bum, za nastop z nami sta tud‘ dve 
tršici zbrali pogum! Bilo je super, noro, mega, kul - to pa zato, ker 
na vaje radi hodimo ful. Se družimo, pojemo in skupaj sprostimo, 
vsakih se vaj zelo veselimo.«

Za podporo pri našem delu izrekam zahvalo vodstvu šole, 
korepetitorki Alenki Šon, ki je letos poskrbela za klavirske 
spremljave, ter naši zvesti publiki - staršem, babicam, dedkom 
in vsem, ki ste z nami.

Zborovodkinja Alenka Štigl in Jasna Koritnik

Nekaj utrinkov iz državnega tekmova-
nja:

»Zelo sem si želel priti v Zagorje in us-
vojiti priznanje. Pa smo ga. Srečen sem, da 
sem lahko nastopal« 

Urban P., 4.r

»Zelo sem bila vesela, da smo usvojili 
zlato priznanje. Vsi smo bili navdušeni in 
srečni. Kar vriskali smo od veselja in ska-
kali. Bili smo zelo ponosni, da smo bili 
poplačani za vsako pevsko vajo.«

Zala A., 4.r

»Ko sem stopila na oder sem imela veli-
ko tremo, ko pa smo začeli peti, je ta izgi-
nila in sem zelo uživala. In tisti trenutek, 
ko je gospa razglasila rezultate, je bil naj-
lepši trenutek mojega življenja«. 

Lara, L.4.r

Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vodstvu šole in celotnemu kolektivu za 
vso podporo, odličnemu pianistu Dejanu 
Jakšiču, ki je z nami pridno vadil in dra-
gim staršem.

Glasba oz. petje je tista umetnost, ki 
spremlja človeka skozi vse življenje. Je 
pomemben del slovenske kulture. Ob 
njej se veselimo, se sproščamo, z njo se 
kratkočasimo in zabavamo, k njej se za-
tekamo, da se umirimo in potolažimo. 
Zato pojte, pojmo in ostanimo kulturni 
vse življenje. 

Zborovodkinja  
Alenka Štigl

CICI OPZ Sončki

OPZ Mavrica

MPZ Žarek
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GLASBENA ŠOLA

Spomladanski meseci v glasbeni šoli 
so še posebno pestri. Udeležujemo se 
različnih tekmovanj, občinskih, regij-
skih in državnih revij ter pripravljamo 
različne nastope in projekte. Prav tako 
pa že pogledujemo proti novemu šolske-
mu letu in vpisu novih učencev. 

Tekmovanja

Iz enote Laško so se udeležili sledečih tekmovanj:

26. državnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev »Opus 1«

KATEGORIJA A1: Učiteljica Špela Medved.
Špela Ojsteršek »Čarovnica Uršula iz Slivnice«, zlato priznanje
Kaja Teršek in Neža Čepin »Nočem biti pisanica«, zlato pri-
znanje
Eva Senica in Zala Ajdnik »Zmajevki z mostu«, zlato priznanje
Anja Jančič in Frida Benedek »Postojnska skrivnost«, zlato 
priznanje

KATEGORIJA A2: Učiteljica Špela Medved.
Ema Šolar »Alma Karlin«, zlato priznanje
Sara Bačič »Skozi oči Veronike Deseniške«, bronasto priznanje
Ema Šolar in Sara Bačič »Pobeg v sedanjost«, zlato priznanje
Kristjan Žužek in Denis Brižić »Dinozaver? Privid?«, srebrno 
priznanje

KATEGORIJA B: Učiteljica: Lucija Boruta.
Brina Klinar »Kons4«, bronasto priznanje

15. mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu
Predkategorija A:
Maj Kovačič, klarinet, prva nagrada - laureat, učitelj Primož 
Razboršek
Zala Kajtna Poženel, trobenta, prva nagrada, učitelj Marko 
Razboršek
Oba tekmovalca je korepetiral Dejan Jakšič. 

10. Mednarodnega tekmovanja Svirel
Kategorija Beginner:
Klara Kovač, flavta; Alja Kajtna, flavta; Eva Krajnc, flavta; 
Živa Žujić, flavta. 
Vse učenke so dosegle zlato priznanje. 
Njihova učiteljica je Tatjana Brinovec, korepetitorka pa Brigita 
Mlakar.
Neli Ela Guček, violina, srebrno priznanje. 
Učiteljica Vida Rudolf in korepetitorka Nina Mole. 

Kategorija Junior: 
Jernej Polanc, trobenta, zlato priznanje. 
Učitelj Marko Razboršek, korepetitor Dejan Jakšič.
Ajda Ferme, viola, zlato priznanje; Eva Senica, violina, sre-
brno priznanje; Zala Ajdnik, violina, srebrno priznanje; Ana 
Cvibošek, violina, bronasto priznanje. Učiteljica violine in vi-
ole Vida Rudolf ter korepetitorka Nina Mole.

Kategorija Intermediate:
Tina Užmah, violina, srebrno priznanje; Brina Maček, violi-
na, srebrno priznanje. Učiteljica Vida Rudolf ter korepetitorka 
Nina Mole.

Kategorija Elementary:
Sara Čopar, citre, zlato priznanje. Učiteljica Janja Brlec.

Mednarodno tekmovanje EMONA 2018 v Ljubljani 
Nina Videc, flavta, 1. kategorija, srebrna plaketa. 
Učiteljica Tatjana Brinovec in korepetitorka Mojca Lukmar.

Vsem tekmovalcem, mentorjem, korepetitorjem in ostalim 
udeležencem v procesu priprav iskreno čestitamo za dosežen 
uspeh in želimo veliko delovne energije tudi v prihodnje. 

Drugi nastopi in projekti

Pripravili smo Družinski pustni nastop, kjer so na odru kul-
turnega centra zaigrale našemljene družine ter skupaj s klovni 
ustvarili pravo pustno rajanje. Izpostaviti pa velja tudi sodelo-
vanje z ostalimi glasbenimi šolami in projekte kot so »Srečanje 
trobilcev celjsko-koroške regije«, »Živalice iz Vidine slikanice« 
- projekt učencev harmonike osmih glasbenih šol, katerega je 
posnela tudi RTV Slovenija, »tradicionalno zasavsko inštru-
mentalno revijo« in »zasavsko revijo učencev klavirja«, kjer se 
predstavijo učenci zasavskih glasbenih šol. Učenci in učenke 
plesnega oddelka so svoje koreografije uspešno predstavili na 
območni plesni reviji. V začetku aprila so v goste povabili ba-
letni oddelek Glasbene šole Lendava s predstavo Rdeča kapica. 
Sami pa bodo v mesecu maju poleg svoje letne plesne predstave 
obisk vrnili in predstavo ponovili tudi v Lendavi.

V začetnih mesecih leta smo lahko prisluhnili tudi recitalom 
naših nekdanjih učencev, ki sedaj pridno nadgrajujejo svoje 
glasbeno znanje. Lepo je spremljati njihov razvoj. Njihovo igra-
nje pa je bilo za marsikaterega našega mladega poslušalca doda-
tna motivacija za pridno delo in vztrajnost. 

Pogled naprej … 

Zvesto občinstvo ima pomembo vlogo pri naših nastopih. 
Želeli bi izpostaviti nekaj povabil in pomembnih datumov:
– 18. april: »Cici koncert«, koncert najmlajših učencev glasbene 

šole;
– 19. april: Koncert kitarskega in citrarskega orkestra;
– 25. april: »Glasba ne pozna meja«, tradicionalni koncert šol-

skega pihalnega orkestra. Letos v sodelovanju z mladinskim 
in otroškim pevskim zborom OŠ Primoža Trubarja in vete-
ransko godbo »Gambrinus«.

Vabimo vse zainteresirane kandidate za vpis, da se nam 21. 
maja pridružite na informativnem dnevu, kjer boste lahko 
pobliže spoznali izobraževanje na glasbeni šoli.

Vpis v glasbeno šolo za šolsko leto 2018/19 bomo letos iz-
peljali 24. in 25. maja.

To je le nekaj dogodkov. Vabimo vas, da obiščete našo spletno 
stran, kjer lahko najdete podrobne informacije in celoten napo-
vednik dogodkov. 

Marko Razboršek
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MLADI

»Šmoclovci« 
ponovno obudili 
pivnico

Na dan, ko ljudje 
po svetu praznujejo 

tradicionalni irski praznik St. Patrick‘s 
day ali dan sv. Patrika, so prostori bivše 
pivnice hotela Savinja zopet oživeli. Dru-
štvo ŠMOCL je v prvih pomladnih dneh, 
ko se krajani in krajanke Laškega zopet 
prebudimo v socialno življenje priredil 
irski večer. Za vrhunec večera je poskr-
bel znani Laščan, kantavtor Rihard Kotar 
- Rihi, ki nas je po dolgem času razveselil 
s svojimi mojstrskimi pesmimi, nad ka-
terimi je bila publika več kot navdušena, 
saj so mnogi v pivnico med drugim prišli 
ravno zaradi njegovega koncerta. V po-
nudbi je bilo kar nekaj vrst »kraft« piva 
lokalnih in tujih pridelovalcev, manjkalo 
pa ni tudi tradicionalne irske žganice, ki 
je ogrela ozračje pivnice. Prav tako je bilo 

poskrbljeno tudi za prehrano, 
saj je dobri in nasmejani družbi 
ob mizi obloženi s pivom pri-
padala tudi velika porcija pe-
rutničk. Pivnica je tako vse od 
začetka pa do konca večera po-
kala po šivih, saj se je navkljub 
mrzlemu večeru tam zbralo 
ogromno mladih kot tudi sta-
rejših Laščanov in Laščank, ki 
so že dolgo čakali, da se krajani 
zopet podružimo ob tem, kar v Laškem 
najbolj ljubimo - dobrem pivu in glasbi. 
Mnogo starejših občanov je tako obuja-
lo spomine na večere v stari pivnici, ki 
so se jih udeleževali že v rani mladosti, 
obenem pa so izrazili željo po ponovnem 
odprtju pivnice. Večer se je torej zaklju-
čil v dobrem duhu in med ljudmi zopet 
prebudil čar prijateljstva, ki se ga spomi-
njajo tisti, ki so v Laškem še praznovali v 
krogu krajanov. Dobro druženje in redno 
srečevanje krajanov ob takšnih večerih 

je namreč tisto, s čimer kraj diha in živi. 
Pivnica pa je eno izmed redkih orodij, 
kjer bi se krajanke in krajani zopet sre-
čevali na enem mestu ter obudili prija-
teljske vezi. Želja po ponovnem druženju 
in okus dobrega piva sta torej obvisela 
v zraku sobotnega večera, med tem ko 
upanje na uresničitev še ni reklo zadnje v 
slovo. Morda pa se snidemo zopet takrat, 
ko bo čas za dobro družbo in glasbo zrel 
do te mere, da s skupnimi močmi obudi-
mo srčnost našega kraja.

Špela Juhart

LAK-ovci vam 
predstav l jamo 
dogodke, ki smo 
jih za naše člane 
pripravili v pre-
teklih dveh me-
secih. Še posebej 
pa smo ponosni 

na naš akademski ples, ki smo ga letos 
organizirali že šestdesetič.

Večer družabnih iger

V soboto, 17. februarja, je potekal že 
tradicionalen Večer družabnih iger. Le-
tos smo ponovno napolnili LAKplac, ob 
druženju pozabili na tegobe izpitnega 
obdobja in igrali številne družabne igre 
dolgo v noč.

Tečemo z LAK-om

Tečem, torej sem LAK-ovec! V lan-
skem letu smo skupaj tekli na Malem 
kraškem maratonu, Istrskem maratonu, 
Nočnem teku Laško, Teku trojk, Tuševem 
teku barv, DM teku za ženske, Wings for 
Life teku, Maratonu treh src v Radencih 
in na Ljubljanskem maratonu. Verjame-
mo, da ste tudi letos tekaško razpoloženi, 
zato smo vam, članom, ponovno pripra-
vili znižane cene tekaških prireditev. Pre-
veri seznam letošnjih tekov na našem Fa-
cebook profilu in spletni strani.

Smučanje z LAK -om 

V soboto, 3. marca, se je poln avto-
bus LAK-ovcev odpravil v Bad Klein-

kirchheim na smučarski izlet. Čeprav je v 
Laškem ob odhodu kazalo, da bomo ime-
li bolj slabo vreme, nas je tam pričakalo 
tudi malo sončnih žarkov. Dan smo tako 
lahko v celoti izkoristili in se utrujeni od 
smučanja pozno popoldan vrnili domov.

60. akademski ples

LAK-ov največji dogodek je akadem-
ski ples - najpomembnejši del naše tra-
dicije, ki sega že v leto 1958, ko je bil or-
ganiziran prvi ples. V soboto, 17. marca 
2018, pa smo obeležili že kar 60. aka-
demski ples, tokrat v Kongresnem cen-
tru Thermane Laško. Zahvaljujemo se 
vsem donatorjem in partnerjem, ki so 

nam pomagali pri organizaciji dogod-
ka. Posebna zahvala pa gre obiskovalcem 
za udeležbo v tako velikem številu in za 
prijetno vzdušje, katerega so še obogatili 
člani skupine Moonlighting Orchestra, ki 
so 60. akademski ples naredili res nekaj 
posebnega! 

Z LAK-om v Planico

Tradicija LAK-ovcev se nadaljuje. Kot 
leta poprej smo se tudi letos odpravi-
li navijat za naše orle. V Planico smo se 
odpravili v zgodnjih jutranjih urah, saj 
smo želeli biti med prvimi pod velikan-
ko. Spodbujali smo kolikor smo lahko in 
to se je obrestovalo, saj so si naši fantje 
priborili stopničke.

Fotografski natečaj kLAK

Letošnjo pomlad smo že 14. leto za-
pored organizirali fotografski natečaj 
kLAK, tokrat s temo »Prelomnice«. Raz-

pis se je zaključil 18. mar-
ca, prejete fotografije pa je 
ocenila naša strokovna ži-
rija. V petek, 6. aprila, ob 
20. uri, smo otvorili razsta-
vo, kjer smo podelili tudi 
denarne nagrade za naj-
boljše fotografije in opuse, 
program pa sta popestri-
la Duo Anplađd. Razsta-
vljene fotografije si lahko 
ogledate v Muzeju Laško 
do konca meseca aprila.
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ŠPORT IN REKREACIJA

KRESOVANJE V REČICI

Tudi letošnje leto se boste lahko 30. aprila, ob 19. ure dalje 
zabavali že na enajstem zaporednem kresovanju v Rečici, ki bo 
izvedeno na igrišču v Hudi Jami. Najprej bomo pripravili pro-
gram za prižig kresa. V nadaljevanju bomo poskrbeli za zabavo 
s plesno glasbo in dobrim vzdušjem, ki ste ga v Rečici že nava-
jeni. Lepo vabljeni! 

REZERVACIJA IGRIŠČA V REČICI

V mesecu maju vam v Hudi Jami znova pripravimo igrišče za 
poletne piknike in igranje odbojke na mivki. Rezervirajte si svoj 
termin že danes (051/450-920; Alen).

ZIMSKA OBČINSKA LIGA 

3. marca se je zaključila že četrta Zimska občinska liga v 
futsalu, sezona 2017/2018, ki je potekala od novembra 2017, v 
telovadnici OŠ Debro, pod organizacijo Športnega društva Re-
čica. Prijavljenih 16 ekip je tekmovalo v dveh jakostnih skupi-
nah. V prvi ligi so pokali pripadli: 1. mesto: Bogi Team Bohorč 
(31 točk), 2. mesto: Ramna Slivniško Jezero (28 točk), 3. mes-
to: Ključavničarstvo Plank (24 točk). Naj strelec: Matjaž Toplak 
(32 golov), naj igralec: Matic Lokovšek in naj vratar: Tadej Ro-
mih. V drugi ligi so pokali pripadli: 1. mesto: Štore Team (21 
točk), 2. mesto: Laško Pivo (14 točk), 3. mesto: Petrol (14 točk). 
Naj strelec: Denis Dečman (12 golov), naj igralec: Sladjan Lazič 
in naj vratar: David Sevšek. Ekipa Bogi Team Bohorč je že tret-
jič zapored zasedla vrh tega tekmovanja in si nadela medalje 
najžlahtnejše barve. Vsem ekipam čestitamo za uvrstitve in do-
sežena mesta.

LETNA OBČINSKA LIGA V FUTSALU 

Športno društvo Rečica vas tudi letošnjo sezono vabi na ogled 
tekem letne občinske lige v futsalu. V občinsko ligo Laško je pri-
javljenih 20 ekip, ki so razdeljene v A in B skupino. Tekme pote-
kajo na igrišču Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, vsak pe-
tek, med 16.00 in 23.00 uro. Z ligo začnemo aprila in jo v prvem 

delu zaključimo v drugi polovici junija. Po poletnem premoru, 
ko bo najboljših 10 ekip že razvrščenih v 1. ligo, preostalih 10 
ekip pa v 2. ligo, nato nadaljujemo septembra in jo zaključimo v 
drugi polovici oktobra, ko bo izvedena slovesna podelitev poka-
lov najboljšim. Ligo omogočajo: Občina Laško, ROSSI SPORT 
in TV Laško Šmocl. Vabljeni na ogled tekem.

Bojan Šipek, Športno društvo Rečica

OBČNI ZBOR 
PLANINSKEGA 
DRUŠTVA LAŠKO

Planinsko društvo 
Laško je imelo 3. marca 

redni letni občni zbor v svojem Domu na 
Šmohorju.

Opravljena je bila temeljita analiza 
dela za leto 2017, ki je potekalo v okviru 
dveh ključnih usmeritev: v nemotenem 
izvajanje rednih programskih nalog za 
tekoče leto in v izvedbi prireditev v zvezi 
s 95-letnico društva in 65-letnico koče na 
Šmohorju, k slednjemu pa se je pridru-
žila še izvedba letnega srečanja zasavskih 
planincev.

Ocena članstva na občnem zboru je 
bila, da je več kot zadovoljijo opravlje-

no delo na realizaciji rednih program-
skih nalog: tako na področju urejanja in 
vzdrževanja planinskih poti, na podro-
čju varstva gorske narave , na področju 
vodniške sekcije in sekcije upokojencev, 
kjer ni šlo zgolj za realizacijo številnih iz-
letov, temveč tudi za skrb za redno izo-
braževanje vodnikov, zahtevano verifici-
rano izobraževanje se je opravilo tudi za 
markaciste in varuhe gorske narave, iz-
vedle so se tudi vse naloge na področju 
vzgoje najmlajših planincev, gospodarski 
odbor pa je poskrbel za redno in investi-
cijsko vzdrževanje Doma na Šmohorju, 
ki ga oskrbuje Helena Perko.

Enako je bila ocena občnega zbora, da 
so bile brezhibno izvedene vse aktivnosti, 
s katerimi se je počastil jubilej 95-letnice 
društva in 65-letnice Doma na Šmohor-
ju. Z zadovoljstvom je bilo znova ugoto-

vljeno, da je Občina Laško jubilej društva 
nagradila s srebrnim grbom Občine La-
ško.

Občni zbor se je seznanil tudi s tem, 
da je Planinska zveza Slovenije Toneta 
Šterbana nagradila z najvišjim prizna-
njem PZS – svečano listino PZS, brona-
sti častni znak PZS pa so prejeli Marko 
Mavri, Cveto Brod in Jože Videc.

Nadzorni odbor je finančno poslova-
nje društva ocenil kot zelo pregledno in 
skrajno racionalno v okviru finančnih 
zmožnosti društva.

Občni zbor je kot zelo pomembno 
ocenil dobro sodelovanje in vključeva-
nje društva v delo krajevnih skupnos-
ti in preko njih v delo občine kot celote. 
Kot pomembno je ocenil dobro sodelo-
vanje z ostalimi gradniki gospodarskega 
in družbenega življenja v občini in širše.
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Občni zbor je podprl nadaljnje dobro 
sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije, 
ki se kaže tudi tako, da je Marjan Koz-
mus izvoljen za člana gospodarske komi-
sije pri PZS in da se društvo poteguje za 
članstvo v izvršilnem odboru komisije za 
planinska pota s kandidatom Juretom Vi-
decem.

Po potrditvi poročila o delu v letu 2017 
so bile potrjene tudi programske usmeri-

tve društva za leto 2018, ki so izvedbeno 
načrtovane v okviru ocenjenih finančnih 
prilivov društva.

Na lastno željo je bila razrešena dol-
goletna tajnica društva Nataša Krašek, za 
novo tajnico pa je bila izvoljena Dragica 
Levstik.

Zdenka Pešec, 
predsednica PD Laško

GASILCI V NOVO LETO S 
POSODOBLJENIM VOZNIM PARKOM 

24. marca se je v prostorih Thermane 
Laško odvijala že 148. redna seja občnega 
zbora Prostovoljnega gasilskega društva 
Laško. Gasilci PGD Laško so se tokrat 
lahko razveselili posodobitve njihove-
ga voznega parka z novim vozilom GVC 
16 25, ki bo poskrbel za dobro interven-
cijsko pripravljenost društva. Prav tako 
je bila letošnja seja obarvana v volilne 
barve, kjer so gasilci PGD Laško izvolili 
staro novo vodstvo, na čelu katerega kot 
predsednik ostaja Bojan Špiler. Seje so se 
udeležili tudi mnogi častni gostje, kot sta 
poslanca Matjaž Han in Janja Sluga, žu-
pan občine Laško Franci Zdolšek, pa tudi 
poveljnik regije iz območja Celjske obči-
ne Bojan Hrepevnik, Janez Melanšek iz 
uprave RS za zaščito in reševanje in na-
zadnje Samo Fakin, predsednik uprave 
Thermane Laško. Novoizvoljeni predse-
dnik Bojan Špiler je nato v svojem govo-
ru predstavil poročilo za delovanje PGD 
Laško v letu 2017 ter podal poročilo o 
delu ter ciljih za leto 2018. Letošnje leto 
je bilo za gasilce PGD Laško namreč eno 
izmed najbolj delavnih let. Gasilci so na-
mreč imeli polne roke dela z interven-
cijami, ki jih je bilo v letošnjem letu kar 
104. Tolikšno število intervencij priča o 
tem, da lahko gasilce PGD Laško ume-
ščamo v sam vrh prostovoljnih gasilskih 
društev v Sloveniji, po kvantiteti uspešno 
opravljenih intervencij pa bi zanje lahko 
dejali, da so primerljivi celo z manjšimi 
enotami poklicnih gasilcev. V letošnjem 
letu so poleg intervencij opravili še 50 ga-
silskih vaj, kjer je sodelovalo v pov-
prečju kar 42 operativnih gasilcev. 
Skupno so člani PGD Laško, ki šteje 
99 oseb, opravili kar 1182 delavnih 
ur in tako nesebično pomagali sok-
rajanom in sokrajankam naše obči-
ne. V planu za prihodnja leta je na-
črtovano praznovanje 150-letnice 
delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Laško, ki bo hkrati s pro-
jektom »Heavy Rescue Slovenia« 
potekalo leta 2020. Funkcijo nove-

ga poveljnika bo po dosedanjih izkušnjah 
na področju poveljstva PGD Laško prev-
zel in nadaljeval Matej Špiler, ki je v svo-
jem poročilu poudaril predvsem to, da je 
ponosen na posodobitev voznega parka 
in omenil, da je gasilcem potrebno poso-
dobiti tudi opremo, saj je pri tolikšnem 
številu intervencij še kako potrebna. Sle-
dila je podelitev priznanj gasilcem PGD 
Laško za aktivno delo in večletno delo-
vanje na področju gasilstva. Priznanj se 
je razveselilo kar zajetno število članov, 
saj nekateri izmed njih na področju pro-
stovoljnega gasilstva v Laškem delujejo 
že več kot štirideset let. Gasilci in gasilke 
PGD Laško pa priznanj niso podelili le 
med svojimi vrstami, ampak so priznanje 
Gasilske zveze Laško za nesebično po-
moč in sodelovanje podelili tudi tistim, 
ki so jim v preteklih letih stali ob strani in 
pripomogli pri izobraževanju njihovega 
kadra. Eden izmed njih je Zlatko Kvržič, 
inštruktor pri Rdečem križu Slovenije, si-
cer zaposlen v zdravstveni enoti Sloven-
ske vojske. Gospod Krvržič je priznanje 
gasilske zveze Laško prejel zaradi večlet-
ne pomoči na področju prve pomo-
či preko usposabljanja in izobraževanja 
članov PGD Laško. Gailci so priznanje 
gasilske zveze Laško podelili tudi Mila-
nu Krofliču, enemu vodilnih strokov-
njakov na področju gasilstva, ki zadeva 
predvsem tehnično reševanje. Tudi gos-
pod Kroflič je kar nekaj let sodeloval pri 
usposabljanju kot predavatelj in inštruk-
tor PGD Laško in je med drugim najbolj 
zaslužen, da bo leta 2020 v Laškem po-
tekal projekt »Heavy Rescue Slovenia«, 
ki sovpada z oznako največjega usposa-

bljanja gasilcev in prvih posredovalcev 
s področja tehničnega reševanja ob pro-
metnih nesrečah v tem delu Evrope. Sle-
dili so govori vseh častnih gostov in gos-
tij. Kot prvi je domače gasilce pozdravil 
župan občine Laško Franci Zdolšek, ki 
je omenil, da gasilci in občina z roko v 
roki uspešno sodelujejo že vrsto let. V 
svojem nagovoru se je zahvalil za vso po-
moč in solidarno noto gasilcev, hkrati pa 
obljubil, da bo gasilcem tako kot do se-
daj stal ob strani še naprej, saj je eden iz-
med glavnih ciljev občine pridobiti do-
datna finančna sredstva za usposabljanje 
in opremljanje mladih gasilcev iz občine 
Laško. Čestitkam in poklonom gasilcem 
PGD Laško se je pridružila tudi poslan-
ka Janja Sluga, ki je poudarila, kako po-
membno je gasilstvo za občino na tako 
poplavnem območju kot je Laško. Kot 
zadnja sta PGD Laško čestitala gospod 
Bojan Hrepevnik, regionalni poveljnik iz 
Celjskega, ter Janez Melanšek. Pred ura-
dno predajo novega vozila so gasilcem 
PGD Laško svoje čestitke ter želje ob pri-
hodnjem sodelovanju predali še prijatelji 
gasilci iz ostalih društev. Kakor vse dobre 
stvari, pa se je tudi predaja ključev nove-
ga vozila GVC 16 25 odvila na koncu seje 
občnega zbora gasilcev in gasilk PGD La-
ško. Novo vozilo, ki bo nasledilo starega, 
ki je gasilcem služilo več kot dvajset let, je 
opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo, 
kar bo gasilcem služilo kot velik doprinos 
pri opravljanju intervencij v občini La-
ško. Gasilci so tako s pomočjo donator-
jev in sponzorjev ter občine Laško zbra-
li več kot potrebnih 320.000 €, ki so jih 
namenili za nakup tovornjaka. Na koncu 

je zvok sirene novega vozila gasilce 
in gasilke PGD Laško pospremil k 
zaključku občnega zbora in hkrati 
naznanil prihod novega obdobja, 
za katerega upamo, da bo tako za 
krajane kot zanje enako uspešno in 
manj naporno. V upanju na nadalj-
no pomoč naših gasilcev na kon-
cu dodajam gasilski pozdrav: »NA 
POMOČ!«

Špela Juhart
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Letos se je UO Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Laško odločil, da se zbor 
članov izvede v gostišču Hochkraut v 
Tremarjah pri našem večkratnem dona-
torju. Veseli smo, ker se je kljub mrzlemu 
zimskemu dopoldnevu zbralo lepo števi-
lo članov in gostov. 

V svoji sredini smo pozdravili pod-
predsednika ZNZMLS Franca Plazov-
nika, ki je zaradi odsotnosti predsedni-
ka zastopal novo zvezo in odgovornega 
urednika Prometnega biltena dr. Petra 
Pungartnika, poveljnika uniformirancev 
nove zveze Bojana Predovnika, policista 
policijske postaje Laško pomočnika ko-
mandirja Ivana Freceta in revirnega poli-
cista Roberta Bezamovskega, predsedni-
ka SPV pri občini Laško Dimitrija Grila, 
predsednika AMD Laško Martina Raz-
borška in predstavnike sosednih društev: 
ZŠAM Hrastnik, Savinjska dolina, Vele-
nje, Zgornja Savinjska dolina, Rogaška 
Slatina, Slovenj Gradec, Trbovlje in Slo-
venske Konjice. Povabilu pa se nista od-
zvala župan občine Laško Franc Zdolšek 
in predsednik ZNZLMS Milan Pečnik. 
Za krajši kulturni program so poskrbeli 
pevci kvarteta Grmada.

Zbor članstva je otvoril predsednik 
združenja, kateri je pozdravil vse nav-
zoče, predlagal delavno predsedstvo, 
dnevni red, tajnika, overovatelja zapisni-

ka, komisijo za sklepe in verifikacijsko 
komisijo. V poročilu se je zahvalil vsem 
za uspešno delo in dobro sodelovanje s 
policijo, SPV, AMD, novo zvezo in zdru-
ženji. Posebej pa je izrazil zadovoljstvo 
ob pridobitvi novih članov. Izpostavil je 
dobro delo društva, saj je bil organiziran 
in uspešno izpeljan izlet na Dolenjsko, 
organiziralo se je tudi predavanje v Šen-
trupertu o varnem delu s traktorjem in 
o novostih v cestno prometnih predpisih. 
Ob koncu leta pa se je obiskalo nekaj sta-
rejših članov, ki zaradi bolezni težko pri-
dejo na srečanja. 

Poročilo uniformirancev in športne 
komisije je podal podpredsednik Robert 
Ožek zaradi odsotnosti poveljnika uni-
form in športnega referenta Jakoba Ma-
rota. Posebna pohvala je bila namenjena 
uniformiranim kakor tudi ostalim osta-
lim članom, ki so aktivno sodelovali v ak-
ciji 1. šolski dnevi, kolesarski izpit, ude-
ležbi na pogrebnih manifestacijah doma 
in pri ostalih združenjih ter na proslavi 
ob dnevu šoferjev 13. julija. Posebej je 
izpostavil tekmovalce, ki so se udeležili 
državnega tekmovanja o znanju cestno 
prometnih predpisov, hitrostnem testira-
nju in spretnostni vožnji v B, C in D ka-
tegoriji. Naši tekmovalci so osvojili kar 
pet pokalov, in sicer 2. in 3. mesto v B ka-
tegoriji, prav tako 2. in 3. v C kategoriji, 
skupno pa 2. mesto. 

Predsednik združenja je v planu dela 
povedal, da se bo kupilo nekaj novih uni-
form v okviru finančnih možnosti in 
participaciji imetnikov le teh. Finančno 
poročilo je bilo skromno, a vendar po-
zitivno, saj komaj sproti premagujemo 
finančne težave pri rednih minimalnih 
stroških združenja, saj je glavni vir finan-
ciranja le članarina. Vsa poročila in plani 
so bili soglasno sprejeti. 

Vabljeni gostje so nam zaželeli uspeš-
no delo še naprej, predsednik SPV Laško 
se je zahvalil za sodelovanje pri varova-
nju 1. šolskih dnevov ter pri opravljanju 
kolesarskih izpitov in želel nadaljnje dob-
ro sodelovanje. Pomočnik komandirja 
Policijske postaje Laško je izpostavil, da 
ob prvih dneh šole ni bilo nesreč, vendar 
sta v preteklem letu bili dve prometni ne-
sreči s smrtnim izidom na območju La-
škega, kar pa ni v spodbudo. Povedal je, 
da je še vedno preveč alkohola prisotnega 
v prometu in s tem ogrožena varnost na 
cestah. 

Ob koncu smo podelili še jubilejne 
značke in pokale posameznikom iz dr-
žavnega tekmovanja 2017, kajti do sedaj 
so bila ta na ogled širši javnosti v gostišču 
Čater. 

Ob koncu nam je Kvartet Grmada za-
pel nekaj lepih pesmi, ostali pa smo ob 
malici in kozarčku z gosti in člani kra-
mljali v pozno popoldne.

SREČNO VOŽNJO!

Martin Pušnik

Območno združe-
nje Zveze slovenskih 
častnikov (OZSČ) 

Laško, ki je prostovoljna stanovska, in-
teresna in strokovna organizacija, ki le-
tos praznuje že 65 let organiziranega de-

lovanja in v katero je vključenih preko 
200 podčastnikov in častnikov iz obči-
ne Laško in Radeče, je imelo v petek, 16. 
marca, programsko-volilni zbor članov 
OZSČ Laško. Zbora, ki je potekal v gos-
tišču Bezgovšek v Laškem, so se udele-

žili številni člani podčastniki in častniki 
ter podporni člani Območnega združe-
nja slovenskih častnikov Laško ter gosti 
(skupno 83 udeležencev).

S svojo prisotnostjo so zbor počastili 
številni gosti: podpredsednik Zveze slo-
venskih častnikov RS polkovnik Miran 
Fišer, župan Občine Laško Franc Zdol-
šek, predstavnik Slovenske vojske, dele-

ČLANI ZŠAM LAŠKO SMO SE ZBRALI NA  
64. REDNEM ZBORU ČLANSTVA

PROGRAMSKO-VOLILNI ZBOR 
SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO
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gati sosednjih OZSČ, OZVVS, Združenja 
Sever in Združenja borcev za vrednote 
NOB.

Predsednik združenja OZSČ Laško sto-
tnik Zvonko Zorec je v svojem poročilu 
poudaril, da je častniško združenje v letu 
2017 svojo dejavnost in aktivnost usme-
rilo predvsem v vojaško strokovno delo, 
družabne, športno rekreativne in kultur-
ne dejavnosti, v okviru katerih so dali po-
udarek krepitvi domoljubja. Uresničitev 
letnega programa dela jim je omogočilo 
sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, 
civilnimi strukturami občin, veteran-
skimi organizacijami in z drugimi ob-
močnimi oziroma občinskimi združenji 
(Brežice, Štore, Celje, Velenje, Trbovlje, 
Hrastnik, Šmarje pri Jelšah in drugimi). 
V nadaljevanju so potrdili še finančno 
poročilo, ki ga je podal sekretar OZSČ 
Laško stotnik Konrad Zemljič in poročila 
nadzornega odbora in častnega razsodi-
šča. Soglasno so sprejeli letno poročilo in 
finančno poročilo za leto 2017 ter spre-
jeli predlagani program dela in finančni 
načrt za leto 2018.

Ker je organom OZSČ Laško v začet-
ku leta 2018 potekel štiriletni mandat 
(2014 – 2018) je predsedstvo v okviru 
priprav na volilno konferenco na svo-
ji seji decembra 2017 določilo postopke 
in rokovnik posameznih opravil in poz-

valo vse člane, da so se aktivno vključili 
v postopke predlaganja kandidatov. Do 
konca januarja 2018 so člani OZSČ La-
ško posredovali predloge za predsednika, 
podpredsednika, za člane predsedstva, 
nadzorni odbor in častno razsodišče. 
Za mandatno obdobje 2018 – 2022 so 
bili potrjeni: za predsednika OZSČ La-
ško stotnik Drago Zupanc, za podpred-
sednika vodnik Ivan Vudrag in za sekre-
tarja stotnik Konrad Zemljič, za člane 
predsedstva pa še višji štabni vodnik Jo-
žef Plahuta, štabni vodnik Mladen Soltič, 
višji vodnik Milan Klenovšek in stotnik 
Zvonko Zorec; Nadzornemu odboru bo 
še naprej predsedoval višji štabni vodnik 

Karol Vodišek, člana pa sta ostala stotnik 
Roman Dornik in štabni vodnik Ludvik 
Knap. Častno razsodišče pa bo delovalo 
v sestavi: predsednik stotnik Tomaž Kra-
vogel, člana pa stotnik Milan Knapi in 
višji vodnik Jožef Krajnc. 

V nadaljevanju so člani zbora prisluh-
nili besedi gostov, ki so bile za častniško 
organizacijo Laško spodbudne in hkrati 
obvezujoče. V imenu Zveze slovenskih 
častnikov Slovenije (ZSČ) in v svojem 
imenu je prisotne pozdravil še podpred-
sednik ZSČ polkovnik Miran Fišer in 
jim zaželel še nadaljnje uspešno delo. V 
nadaljevanju je polkovnik Fišer izčrpno 
podal nekaj osnovnih zamisli, ki so bile 
jeseni sprejete na predsedstvu ZSČ Slo-
venije, kako naj bi naša organizacija bolj 
učinkovito delovala v prihodnje.

Svečani del konference je bila pode-
litev priznanj ZSČ, ki jih je obrazložil 
sekretar OZSČ Laško stotnik Konrad 
Zemljič. Pisna priznanja in plakete ZSČ 
sta najbolj zaslužnim članom vročila 
podpredsednik ZSČ polkovnik Fišer in 
stotnik Zvonko Zorec ob asistenci se-
kretarja OZSČ Laško stotnika Konrada 
Zemljiča. 

Sledilo je družabno srečanje, ki ga je 
pripravil gostinski del gostišča Bezgov-
šek. 

Konrad ZemljičNovi predsednik - stotnik Drago Zupanc

TUDI NAZAJ SE JE TREBA ZNATI OZRETI

Oziranje v preteklost ima smisel le tedaj, kadar služi priho-
dnosti. In zavoljo higiene, da znamo zložiti dejstva, kako se je 
neko dogajanje v preteklosti zgodilo in da imamo o tem lastno 
mnenje in predstavo. Prav zato, 
da bi dodali še kakšen kamenček 
v mozaik razumevanja slovenske 
osamosvojitve, ki ji je stalo na pot 
veliko nasprotovanj, je Združenje 
za vrednote slovenske osamosvoji-
tve 9. februarja v laškem kulturnem 
centru pripravilo pogovorno omiz-
je z naslovom Poskusi oviranja gra-

ditve slovenske države leta 1991. Svoje videnje teh dogodkov 
sta razgrinjala dr. Božo Predalič in Slavko Kmetič, takratni po-
slanec, izvoljen na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990.

Govorila sta o okoliščinah, ki so pripeljale do osamosvoji-
tve in o vseh tistih momentih in personah, ki so osamosvojitev 

ovirale. Večer in pogovor je vodila 
mag. Jelena Konda. V kulturnem 
programu je zapel Mešani pevski 
zbor Koral, dramska skupina Lux 
theatrum, svoje pesmi pa je prebi-
ral Igor Pirkovič.

BH

PODELJENA NAJVIŠJA PRIZNANJA ZVEZE SLOVENSKIH 
ČASTNIKOV

Na skupščini Zveze slovenskih častnikov so bila 24. marca na 
Igu pri Ljubljani podeljena tudi najvišja priznanja Zveze sloven-
skih častnikov.

Med letošnjimi prejemniki je bil tudi naš član. Za svoj pri-
spevek k delu, prepoznavnosti in uspešnem delovanju v okolju 
ter sodelovanju z obrambnimi strukturami Republike Slovenije 
je zlato plaketo Zveze slovenskih častnikov prejel višji prapor-
ščak Rudolf Pavčnik.

Podeljeno priznanje naj mu pomeni in poda še večjo spodbu-
do za nadaljnje delo v organizaciji tudi v prihodnje.
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2. marca 2018 je na Lovski koči pote-
kal Redni zbor lovcev LD Jurklošter. Sta-
rešina Miroslav Lavrič je po nagovoru 
podal poročilo o delu, poročila so podali 
tudi  gospodar, blagajnik, lovovodja, ko-
misija za cenitev škode, gojitvena komi-
sija, kinološki referent in gospodar koče, 
strelski referent, komisija za lovski turi-
zem, komisija za varstvo okolja in komi-
sija za izobraževanje. Poročila so bila so-
glasno sprejeta, prav tako predstavljeni 
načrti za leto 2018. Zbor lovcev je soglas-
no (in z navdušenjem) sprejel novo čla-
nico pripravnico – domačinko Barbaro 
Žagar. 

Komisija za izobraževanje je v febru-
arju pripravila zaključek praktičnega dela 
lovskega izpita. Pripravnik opravlja prak-
tični del izpita v lovišču, teoretični del 
izpita pa pri Lovski zvezi Slovenije. LD 
Jurklošter je skupaj z mentorjem pripra-

vila program praktičnega dela izpita v lo-
višču - praktična dela, ki jih zahteva traj-
nostno gospodarjenje z divjadjo. Lovski 
pripravnik je uspešno opravil praktični 

del in trenutno že nadaljuje izobraževa-
nje v teoretičnem delu, ki vključuje tri-
najst predmetov, sledi še zaključni izpit 
pred posebno komisijo. 

Vsi tisti, ki ste zainteresirani za vstop v 
lovsko družino, morate prošnjo za spre-
jem vložiti pri izbrani lovski družini. 
Sprejem članov lahko potrdi le zbor lov-
cev, ki se sestane enkrat letno (v marcu). 
S sprejemom v lovsko družino kandidat, 
ki še nima lovskega izpita, postane lovski 
pripravnik oziroma lovska pripravnica.   

Lovska družina Jurklošter je dinamič-
na skupina, ki je aktivno vključena v živ-
ljenje in dogajanje v kraju. Ena izmed 
naših raznovrstnih aktivnosti je tudi or-
ganizacija   Hubertove maše. Tudi letos 
vas Jurkloštrski lovci vabimo na 14. Hu-
bertovo Mašo na sv. Trojici s kulturnim 
programom in druženjem ob lovskem 
golažu, ki bo v nedeljo, 3. junija,   ob 
12.30 na sv. Trojici pri Jurkloštru! 

Urška Knez
Foto: www.rokselana.com

Prihaja obdob-
je, ko se bo priče-
la povečana aktiv-

nost najrazličnejših zunanjih zajedavcev, ki tako ali drugače 
ogrožajo zdravje naših ljubljenčkov in posledično tudi nas. 
Zato je pomembno, da naše živali primerno zaščitimo.

Na trgu je zelo veliko število najrazličnejših pripravkov za 
zaščito, trenutno so na voljo pripravki v obliki kožnih nano-
sov, ovratnic ali tabletk.

Pomembno je redno in sprotno odpravljanje notranjih 
in zunanjih zajedavcev. Ne smemo pozabiti tudi na sočasno 
zdravljenje vseh živali v gospodinjstvu. 

Veterinarska postaja Laško, d.o.o.

Psički mešančki (samička in dva samčka) bodo srednje 
do velike rasti. Stari so okrog 3 mesece, so zelo razigrani 
in živahni.
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VOZNIKI ENOSLEDNIH 
VOZIL IN NEVARNOST, 
KI PREŽI NA NJIH 

Tudi pred pričetkom letošnje motori-
stične sezone in pred pričetkom množič-
ne uporabe koles in ostalih enoslednih 
vozil, smo se na PP Laško odločili za ne-
kaj nasvetov, ki upamo, da bodo pripo-
mogle k varnejši in odgovornejši udelež-
bi v cestnem prometu. 

Ob analizi prometnih nesreč na obmo-
čju PP Laško v letu 2017 lahko ugotovi-
mo, da so vozniki enoslednih vozil zelo 
ranljiva vrsta udeležencev prometnih ne-
sreč. 3 vozniki so se namreč hudo teles-
no poškodovali (kolesar in dva voznika 
motornih koles), medtem ko je 8 udele-
žencev prometnih nesreč utrpelo lahke 
telesne poškodbe. Zato je potrebno ob 
sproščanju adrenalina nujno pomisliti 
tudi na varno udeležbo v cestnem pro-
metu. 

Na cestah je še namreč precej peska 
iz zimskega časa. Ker je vozna površina 
še precej trda in je oprijem koles slabši, 

lahko vozniki enoslednih vozil hitro iz-
gubijo nadzor nad svojimi vozili. Vozni-
kom motornih koles zato predlagamo, da 
pred pričetkom vožnje svojo znanje ob-
novijo na poligonu, hkrati pa še preveri-
jo izpravno stanje svojih motornih koles. 
Vsem voznikom motornim koles predla-
gamo, da pred pričetkom motoristične 
sezone svoje znanje obnovijo na poligo-
nih. 

V zadnjem času vse več ljudi kot način 
svoje rekreacije izbere kolesarjenje. Ker 
so tudi kolesarji zelo ranljiva vrsta udele-
žencev cestnega prometa, naj nekaj nas-
vetov namenimo tudi njim. Predlagamo, 
da kolesarji za prve vožnje izberejo manj 
zahtevne relacije, da boste pred zahtev-
nejšimi vzponi v ustrezni telesni priprav-
ljenosti. Ker so bila kolesa preko zime v 
večini primerov v garažah in se dalj časa 
niso uporabljala, predlagamo, da se pred 
pričetkom vožnje na ustreznih servisih 
preverijo nastavitve koles in se odpravi-
jo morebitne tehnične pomanjkljivosti 
na kolesu. Ker so udarci z glavo ob tla za 
kolesarje lahko tudi usodni, nikakor ne 
gre pozabiti, da je priporočeno, da je var-

nostna čelada obvezna oprema vsakega 
kolesarja (po Zakonu o pravilih cestnega 
prometa je čelada za otroke obvezna do 
14. leta). Hkrati je za kolesarje zelo pri-
poročljiva uporaba svetlejših oblačil, še 
posebej so priročni odsevni brezrokav-
niki. 

Voznike osebnih oz. tovornih vozil pa 
opozarjamo, da so pozorni na voznike 
enoslednih vozil. Zato naj ne bo odveč 
dodaten pogled v vzvratna ogledala med 
samo vožnjo, prav tako je potrebna večja 
previdnost pri vključevanju na predno-
stno cesto iz neprednostne ceste.  

Upam, da so naši nasveti pripomogli 
k razmisleku o strpnejšem in odgovor-
nejšem ravnanju v cestnem prometu. 
Potrebno se je zavedati, da na cesti niko-
li nismo sami, kar pomeni, da moramo 
poleg svoje varnosti vedno misliti tudi 
na varnost ostalih udeležencev cestnega 
prometa. Vsem udeležencem v cestnem 
prometu iz Policijske postaje Laško želi-
mo varno vožnjo. 

Janez Kejžar, 
pomočnik komandirja  

Policijske postaje Laško 

SREČANJE UČENCEV OŠ RIMSKE 
TOPLICE PO 50 LETIH

Lansko leto v novembru smo se zbrali učenci Osnovne 
šole Rimske Toplice, ki smo pred 50 leti zaključili 8. razred, 
daljnega leta 1967. Srečali smo se že ob 30-letnici OŠ, ven-
dar je sedaj preteklo kar 20 let, da smo se zopet zbrali.  Sre-
čanje smo imeli kar »na bazenu«, s pričetkom ob 18. uri, 
kjer smo se tudi »kot mulci« v času letnih počitnic najraje 
zadrževali. Od 36 učencev, kolikor nas je na »stari sliki«, se 
nas je udeležilo 18 (ene sošolke ni na fotografiji, ker je za-
mudila) in naš razrednik gospod Čater Herman. Srečanje 

je potekalo v sproščenem vzdušju, 
ob obujanju spominov na lepe tre-
nutke naše mladosti, na šolske dni, 
ki smo jih preživeli skupaj, o naših 
učiteljih, o tistih sošolcih, ki so – na 
žalost – že pokojni in kar prehitro je 
bila ura pol tri zjutraj, ko smo ugo-
tovili, da se še nismo vsega pogovo-
rili, da bi pa vseeno morali zaključi-
ti. Obljubili smo si, da se čez dve leti 
zopet srečamo, na istem kraju in da 
bomo »pregovorili« še tiste naše so-
šolce, ki jih tokrat ni bilo.

Stanislava Petrič
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APRIL

Sreda, 18. april
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
· Kulturni center Laško: Cici koncert Glasbene šole Laško-Rade-

če (18.00)
Četrtek, 19. april
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)
· Kulturni center Laško: Koncert kitarskega in citrarskega or-

kestra Glasbene šole Laško-Radeče (18.00)

Petek, 20. april
· Rimske Toplice, Večnamenski objekt – gasilski dom: Prireditev 

ob 10. obletnici skupine Stari časi (18.00)
Sobota, 21. april
· TIC Laško: Pohod na Hum in druženje v sklopu akcije poho-

dov Po laških poteh 2018 (start ob 9.00 na Valvasorjevem trgu 
pred TIC-em)

· Otročji center Kino Laško: Otroške sobote za mlade ustvarjalce 
(9.00)

· Brunarica v Rečici: Tradicionalna prireditev Jabček party 
(17.00)

Torek, 24. april
· Ulice Laškega, Občinsko dvorišče: Jurjevanje po ulicah Laškega 

(9.30)
Sreda, 25. april
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
· Kulturni center Laško: Glasba ne pozna meja: 8. tradicionalni 

koncert šolskega pihalnega orkestra z gosti - Otroški in mla-
dinski pevski zbor OŠ Primoža Trubarja Laško in Veteranska 
godba »Gambrinus« (18.00)

Četrtek, 26. april
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)

Petek, 27. april
· Rimske Toplice – Kopitnik: Tradicionalni pohod s piknikom na 

Kopitniku (9.00; pohod bo v vsakem vremenu)
· Gala dvorana Hotela Thermana Park Laško: Brezplačna otroška 

predstava Mala murska deklica (ob 18.00)
Sobota, 28. april
· Večnamenska dvorana Vrh nad Laškim: Proslava od dnevu 

upora proti okupatorju (11.00)
· Šmohor, pri planinskem domu: Postavljanje mlaja (15.00)
Ponedeljek, 30. april
· Govce: Tradicionalno postavljanje mlaja in kresovanje (20.00)
· Rimske Toplice: Kresovanje (20.00)
· Igrišče v Hudi Jami: Kresovanje in zabava s plesno glasbo v 

Rečici (21.00)

MAJ

Torek, 1. maj
· Šmohor, pri planinskem domu: Tradicionalna prireditev ob 1. 

maju (Godba na pihala Laško, Nuša Derenda, ansambel Eu-
rokvintet, komik Vrlič, program za otroke) 

Četrtek, 3. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)
Petek, 4. maj
· Laški sejem: Občinsko dvorišče (8.00 – 16.00)

Torek, 8. maj
· Knjižnica Laško: Večer s Prešernovim nagrajencem, pesnikom 

Borisom A. Novakom (ob zaključku 10. Bralne značke za odra-
sle; ob 19.00)

Sreda, 9. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
· Kulturni center Laško: Predstavitev knjige Krajevna skupnost 

Laško skozi 50 let (19.30)

Četrtek, 10. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)
Sobota, 12. maj
· Galerija strojnica Liša jašek: Koncert Jureta Torija s spremlje-

valnim programom in gostom Juretom Longyko (18.00)
Sreda, 16. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
· Kulturni center Laško: Tarzan, komedija, SNG Drama Ljubl-

jana (19.30)
Četrtek, 17. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)
· Rimske Toplice: Pokal Aqua roma v kegljanju (14.00)
Sreda, 23. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
· Cerkev Lurd v Rimskih Toplicah: Citrarska skupina KD Ihan in 

tenorist Klemen Torkar: Koncert Mariji … (20.00)
Četrtek, 24. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)
· Rimske Toplice: Pokal Aqua roma v balinanju (14.00)
· Globoko: Mlada poezija KD Anton Aškerc Rimske Toplice 

(17.00)

Petek, 25. maj
· Rimske Toplice: Večnamenski objekt – gasilski dom: Koncert 

rimskih ljudskih pevcev in godcev (19.00)
Sobota, 26. maj
· 5. pohod Iz Slog v Log (start ob 9.00 pred kozolcem v Tevčah)
Nedelja, 27. maj 
· Skakalnice Šentrupert: Pridelava hrane brez prekopavanja 

zemlje (Predavanje in ogled dobre prakse na ekološki kmetiji 
Kapl; ob 10.00)

Sreda, 30. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
Četrtek, 31. maj
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)

JUNIJ

Petek, 1. junij 
· Trubarjevo nabrežje: Laški sejem (8.00 – 16.00)
· Knjižnica Laško: Gregor Doler in Uroš Krajnc: Bolha gre na jug 

(potopisno predavanje: ob 19.00)
· Rimske Toplice, Aqua Roma: Rimske so fejst - zabava z Modri-

jani (21.00)

Sobota, 2. junij
· Rimske Toplice, Aqua Roma: 11. tradicionalno kuhanje »naj 

golaža« (14.00), večer s skupino Klapa Intrade
Sreda, 6. junij
· TIC Laško: Domači kotiček (9.00 – 11.00)
Četrtek, 7. junij
· TIC Laško: Domači kotiček (16.30 – 17.30)
Petek, 8. junij
· Govce: Echo festval
· Rimske Toplice, Večnamenski objekt – gasilski dom: Rimski 

večer - Pokaži svoj talent (19.00)
Sobota, 9. junij
· Govce: Echo festval
· Laško, vrt Savinje: Pisani balon (8.00)
· Global Wellness Day (v Thermani Laško, podrobnosti na www.

thermana.si)

Sobota, 16. junij
· Rimske Toplice: 23. pohod po Aškerčevi poti: KD Anton 

Aškerc Rimske Toplice (start ob 7.00 izpred ŽP v Zidanem 
Mostu) Fo

to
: B

or
is 

Vr
ab

ec



65

OGLASI

PREPRIČANA SEM, DA SLOVENIJA 
PREMORE PRAVE LJUDI IN PRAVE 
PROGRAME ZA USPEH

Za zmago zla je dovolj, da dobri ljudje ne naredimo niče-
sar. S to mislijo sem pred štirimi leti stopila v politiko s polno 
mero optimizma in dobrih namenov. Verjela sem, da lahko 
s svojim zavzetim delom veliko pripomorem k boljšemu živ-
ljenju vseh okoli mene. A tedaj me volilni sistem ni popeljal 
na mesto, za katerega sem kandidirala, kljub veliki podpori 
vas občanov, sem pa še vedno prepričana, da lahko veliko 
naredim za vse, predvsem za občane Laškega in Radeč. Med 
vami je mnogo mojih dobrih prijateljev, sorodnikov in znan-
cev ter ljudi, za katere se je vredno boriti. Ni me zanimala vi-
soka politika in politične spletke, temveč enostavna želja po-
magati ljudem s katerimi sobivam in s katerimi se srečujem. 

Izkušnje, ki sem si jih nabrala v teh štirih letih na lokal-
nem nivoju, mi dajejo še večje zavedanje, da lahko za boljše 
življenje vseh nas naredim še več, vendar za to rabim vašo 
podporo. Verjemite, da imam tudi osebne razloge za bolj-

ši jutri, ti razlogi imajo svoja imena. Pred štirimi leti sta ti 
imeni nosili dve mali deklici, ki sta sedaj že pravi dami, pred 
meseci pa se jima je pridružila še tretja. To so moji glavni 
razlogi, da je nujno Slovenijo narediti boljšo. To je moja mo-
tivacija.

Vem, da smo v predvolilnem času. Času, ki je poln ob-
ljub, ki bodo po nekaj mesecih izvodenele in padle v pozabo. 
Glavni akterji, ki že desetletja delijo svoje obljube brez vesti 
pa bodo vse svoje obljube tako z lahkoto zanikali, kot jih se-
daj delijo. 

Ne želim deliti praznih obljub, obljubim pa lahko, da bom 
vse svoje moči, znanje in izkušnje usmerjala v izboljšanje ka-
kovosti življenja. Osredotočila se bom predvsem na podro-
čje zdravja, socialno in ekonomsko varnost, dostojno delo, 
medsebojno spoštovanje, medgeneracijsko povezovanje ter 
strpnost. 

Še naprej se bom, tako kot v tem mandatu na lokalnem ni-
voju, zavzemala za nadaljevanje projektov, ki smo jih pričeli. 
Izgradnja mostu preko Savinje v Rimskih Toplicah, ureditev 
prometa v Laškem z obvoznico in izgradnja kolesarske steze 
Celje - Zidani Most so le nekateri izmed projektov v teku, v 
nadaljevanju pa jih bomo zastavili še več. Prepričana sem, da 
je usmerjenost v razvoj turizma in v turizem usmerjenih de-
javnosti prava pot za razvoj obeh občin. Zavzemala se bom 
za ustvarjanje pogojev, ki bodo pri teh usmeritvah v pomoč 
lokalnim skupnostim.

Za uresničitev zastavljenih ciljev potrebujem vašo podpo-
ro, saj bom lahko le na ta način zastopala naš skupen interes 
– našo skupno, boljšo prihodnost. 

Udeležba na volitvah je prvi korak do prihodnosti, ki si jo 
želimo. Vzemite pravico do odločitve o prihodnosti v svoje 
roke in se odločite tako, kot sami ocenite, da bo bolje za vse. 
Seveda bom vesela, če se boste odločili, da bom jaz vaš glas v 
državnem zboru, še bolj pa, če boste sami po štirih letih rek-
li, da ste se dobro odločili. 

Spoštovane občanke in občani, vaš glas zame pomeni za-
vezo, da se bom vedno odločila v dobro krajev, iz katerih 
prihajam in v skladu z interesi ljudi, ki me bodo izbrali, od 
Laškega, Rimskih Toplic, Zidanega Mosta do Radeč, Jagnje-
nice in Vrhovega, od Rečice, Sedraža do Jurkloštra, Vrha nad 
Laškim, Šentruperta in vseh ostalih krajev iz katerih prihaja-
te dobri, iskreni Slovenci.

Marija Minka Zupanc,
Predsednica lokalnega odbora SMC Laško

Kandidatka SMC za poslanko v Državnem zboru

Domači kotiček v TIC-u Laško

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško, 
03 733 89 50 • tic@stik-lasko.si • www.stik-lasko.si

Vsako sredo od 9.00 do 11.00 
in četrtek od 16.30 do 17.30.
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH LAŠKO

Vabimo vas na brezplačni tečaj  
NAPREDNE UPORABE  

PAMETNEGA TELEFONA IN TABLIC.  
Program obsega 50 ur,  

vključeni kandidati morajo biti zaposleni  
in stari nad 45 let. 

Za vas organiziramo tudi 30-urne tečaje:
Čari jezika iz dežele Azije

Angleščina – nadaljevalni tečaj
Excel – osnovni

Excel – nadaljevalni

Kontaktni podatki:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Izobraževanje odraslih Laško
Trg svobode 6, LAŠKO
Telefon: (03) 733 89 38,

GSM: 041 611 172

E-pošta: sic.lasko@siol.net
Internet: www.sc-konjice-zrece.si

PRVOMAJSKI KLUB
POREČ - HOTEL PICAL ** TERMIN: 29. 4. – 2. 5. 2018
CENA: 128€ / osebo
Cena vključuje: 3x polpenzion s TT, uporaba zunanjega bazena  
z ogrevano morsko vodo, avtobusni prevoz
Popusti za otroke! Cena brez prevoza je 31€/dan.

POMLADNI IZLETI 2018
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
TERMIN: 27. 4.*, 25. 6. in 25. 8. 2018
CENA termina 27.4.*: 39€-odrasli, 32€-otroci do 18 let; 
CENA ostala termina: 49€-odrasli, 39€-otroci do 18 let
KRAS – OD OSMICE DO OSMICE
TERMIN: 28. 4., 5. 5., 9. 6. 2018  CENA: od 61€
ROMANTIČNA VERONA Z ŽIVALSKIM VRTOM IN NEPOZABNIM  
MESTOM SIRMIONE
TERMIN: 28. – 29. 4. 2018 in 23. 6. - 24. 6. 2018
CENA: od 129€, otroci do 15 let imajo 15 % popusta
ZA VIKEND V SARAJEVO
TERMIN: 1. 5.- 2. 5. in 27. 10. - 28. 10. 2018  CENA: od 99€
ČEŠKI KRUMLOV IN ZLATA PRAGA
TERMIN: 5. 5.- 6. 5. in 1. 9.- 2. 9. 2018  CENA: od 122€
ĐERDAP
TERMIN: 19. 5. - 20. 5. in 29. 9. - 30. 9. 2018   
CENA: od 139€
DUNAJ, SCHÖNBRUNN IN ŽIVALSKI VRT
TERMIN: 19. 5. 2018 – ODHOD ZAGOTOVLJEN
CENA: od 63€
SLAVONIJA IN BARANJA
TERMIN: 26. 5. - 27. 5. in 22. - 23. 9. 2018  CENA: od 115€
BEOGRAD – MESTO, KI OČARA
TERMIN: 26. 5. - 27. 5. in 27. 10. - 28. 10. 2018  CENA: od 132€
BREZJE
TERMIN: 27. 5. 2018  CENA: od 33€
GOLI OTOK IN OTOK KRK
TERMIN: 16. 6. 2018  CENA: od 69€
MOZARTOV SALZBURG Z RUDNIKOM SOLI IN HALLSTAT
TERMIN: 23. 6. 2018
CENA: od 72€, 20% popust za otroke do 15. leta



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

IZJEMNO POČUTJE:

Bodite
zdravi

kot
Za krepitev in ohranjanje zdravja 
skrbimo že preko 165 let!

Samoplačniške 
posvetovalnice in 
ambulante, ki so vam na 
voljo v Thermani Laško:
• Fiziatrična ambulanta
• Ortopedska ambulanta
• Ambulanta za 

akupunkturo
• Ortopedsko-

revmatološka 
ambulanta, ambulanta 
manualne medicine 
(osteopatija, 
kiropraktika)

• Revmatološka 
posvetovalnica

• Alergološka ambulanta
• Nevrokirurška 

posvetovalnica
• Nevrološka 

posvetovalnica
• Posvetovalnica za 

boreliozo in druga 
infekcijska stanja

 TAKOJŠNJI 20% POPUST  
na vse fizioterapevtske storitve  

ZA PREBIVALCE LAŠKEGA!

BREZ ČAKANJASamoplačniška fizioterapija

DODATNE INFORMACIJE:
03 734 5150 ali brezplačna 080 81 19

www.thermana.si/zdravje
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#NALEGENDE
#standupmaratonec

Koledar dogodkov si oglejte na  
www.gremovhribe.si

Za zdravo življenje 
in dober namen!


