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Spoštovane
bralke,

spoštovani
bralci!

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

tel.  03 7338 712, 
faks 03 7338 740 

internet: www.lasko.si 
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Jasmina Štorman
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Utrip Brežice, d. o. o.,
Marof 2, 8250 Brežice
Naklada: 5.000 izvodov

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

Fotografija na naslovnici:
Petra Šuster  - Cvetoči rožnik

Pred nami je čas dopustov, druženja in
prireditev. Tudi letošnje poletje so
organizatorji zabavnih, kulturnih in
športnih dogodkov poskrbeli za pester
program, ki vam bo krajšal vroče dneve in
noči. 
Naj vam ta dogajanja prinesejo nekaj
optimizma in vsaj za trenutek preženejo
skrbi, ki jih prinaša recesija. Žal opažamo,
da je vse bolj prisotna tudi v naši občini.
Dobivamo vse več vlog za enkratno
socialno denarno pomoč, na podlagi
potrjevanja obveznega zdravstvenega
zavarovanja pa ugotavljamo, da se število
brezposelnih oseb vsak mesec povečuje.
Zaradi težjih gospodarskih razmer
verjetno tudi v občinskem proračunu ne
bo toliko prihodkov, kot smo načrtovali.
Upam, da nam država ne bo zmanjšala
svojega deleža, saj bi to pomenilo resne
težave za redno delo in ogrozilo izvajanje
investicij. 
Kljub gospodarski in finančni krizi
zaenkrat nadaljujemo po zastavljenih
načrtih. Občina si prizadeva za
enakomeren razvoj na vseh področjih,
zaključujemo že začete projekte in
načrtujemo nove. V poletnem času sta
predvideni preplastitev nekaterih ulic v
Laškem in ureditev manjših okoliških
vodovodov. Nadaljevali bomo z
aktivnostmi na področju javnega
vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja. Pomembna pridobitev bo
nedvomno izgradnja poslovno-
stanovanjskega objekta v Rimskih
Toplicah. Optimistično pričakujemo
ugodno rešitev Ministrstva za šolstvo in
šport o sofinanciranju gradnje
Podružnične šole Šentrupert in pozitiven
odgovor Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano o sofinanciranju
večnamenskega objekta v Rimskih
Toplicah. 
Maja je občinski svet potrdil Strateško
razvojni dokument Občine Laško, s
katerim smo določili smernice
nadaljnjega razvoja občine na vseh
področjih delovanja in življenja.
Dokument bo podlaga za nadaljnje
investicije in kandidiranje za pridobitev
nepovratnih državnih in evropskih
sredstev. Za dosego ciljev, ki smo si jih s
tem dokumentom zastavili, bo potrebno
veliko dela, usklajevanja in tudi kakšen
kompromis. 
Občina Laško je prepoznavna po svoji
gospodarski in družbeni uspešnosti,
urejenosti,  varnosti, prijaznosti in
gostoljubnosti. Ima vse, kar premorejo
sodobne občine, ob tem pa je uspela
ohraniti prijazno in sproščeno vzdušje.
Prepričana sem, da nam bo s skupnimi
močmi in idejami, z več sodelovanja in
strpnosti, takšno podobo uspelo še
izboljšati. 
Želim vam prijetne počitnice, lepih
doživetij in zasluženega počitka. 

Sandra Barachini, 
direktorica Občinske uprave Laško

Naslednja številka izide 
17. avgusta 2009.

Prispevke in oglase je treba oddati
do 1. avgusta 2009 na e-naslov

bilten@lasko.si.

SLSLOVESEN ZAKLOVESEN ZAKL JUČEK DEL NAJUČEK DEL NA
VVODOVODOVODU PLEŠ – ZALIPNO PRIODU PLEŠ – ZALIPNO PRI

ZIDZIDANEM MOSTUANEM MOSTU

Gradbena dela vodovoda Zalipno v
Zidanem Mostu so zaključena, prebivalci pa
si pripravljajo vodomerne jaške za priklop
na interno hišno inštalacijo.
V novembru prejšnjega leta je bila z izvajalcem
del, AGM Nemec, podpisana pogodba za
izvedbo del, RC Inženiring iz Celja pa je izvajal
nadzor nad deli. Pogodbena vrednost del je
bila ocenjena na 78.950,78 EUR z DDV,
dodatna dela pa so stroške izgradnje povišala
na 88.025,37 EUR. Dela so se pričela izvajati 16.
februarja 2009 in so bila dokončana pred
pogodbeno določenim osemmesečnim rokom
za izvedbo, to je 20. majem 2009. Glede na to,
da je bilo delo oteženo zaradi težkega in
razgibanega terena, je bilo opravljeno v
izjemno kratkem času. Zajetje je na Plešu in
ima 15 kubičnih metrov prostora, izdatnost
vodnega vira, ki ga napaja, pa znaša 1,1 litra na
sekundo. Skupna dolžina položenega
cevovoda je 3.000 m, vodi pa potekajo po javni
poti, kar zaradi kamnite sestave terena ni bila
lahka naloga.
Ob zaključku del je občanka Olga Zupanc
organizirala slovesnost, na kateri so
spregovorili župan Občine Laško Franc
Zdolšek, Milan Vodišek in  Olga Zupanc, ki so
poudarili pomen vodne napeljave v ta kraj in
izrazili veliko zadovoljstvo ob tem dogodku. V
celoti objavljamo govor Olge Zupanc: 
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje.
Prisrčno pozdravljeni na slovesnem zaključku
del na vodovodu Pleš–Zalipno, ki je za naš kraj
izjemnega pomena. V čast mi je pozdraviti v
naši sredini župana Občine Laško, g. Franca
Zdolška, vse prisotne iz Občine Laško,
predstavnike iz KS Zidani Most,  izvajalca del,
lep pozdrav tudi g. Verbovšku iz Pivovarne

OkOkolje in prolje in prostostoror

TekmovTekmovanje za najbolj uranje za najbolj urejene vejene vasi in objekasi in objektte e 
v Občini Laškv Občini Laško v letu 2009o v letu 2009

Občina Laško v okviru slovenske akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna v
sodelovanju s Komunalo Laško, turističnimi društvi in krajevnimi skupnostmi organizira
tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. 
Na občinski ravni bo potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(-i): 

1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija, 
4. javni objekt, 
5. podjetje.
Vabimo vas, da se tudi vi, drage občanke in občani, prijavite na tekmovanje in morda bo
prav vaša hiša, kmetija, vas izbrana kot najlepša in boste osvojili naslov najlepšega
objekta v Občini Laško. Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis
kategorije v kateri »tekmujete«. Prijave pošljite najkasneje do 22. junija 2009 na
naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško ali na elektronski naslov
obcina@lasko.si.
Dodatne informacije o tekmovanju so na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si
in pri Edini Memić, tel. 03 733 87 36.

Edina Memić
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OBČINSKI PROBČINSKI PROSTOSTORSKIORSKI
NANAČRČRTT

V prejšnji številki smo predstavili razmerje
med državo in občino v postopkih pri
sprejetju OPN-ja. Najenostavneje je
kateremu koli od obeh akterjev pokazati
na nasprotno stran in dejati: sprejetje
načrta je odvisno od njih, torej bodisi od
države bodisi od občine. A izvor
neuspešnega in zmedenega sistema
urbanizacije je v daljni preteklosti,
miselnost pa je ožja, kot kažejo kopice
sprejetih zakonov. V Sloveniji nikdar ni bilo
dovolj časa za urbani razvoj, vse pa je bilo
preveč centralno usmerjeno v večja mesta.
Podeželje je obstalo v ruševinah, na
kartografskih dokumentih se je nabiral
prah. Zdaj, v tekmi z Evropo, pa se
pričakuje, da se bo urbanizem zbudil iz
spanja, da se bo čez podeželja na hitro
napela nova kartografska mreža in da bo
papirnati (ali digitalni sistem) dvignil raven
razmišljanja na "gremo, razvijajmo se
naprej". Zdi se mi, da smo se zadeve lotili
na napačnem koncu, torej – pri državi,
prava smer pa obrnjena proti občinam. In
škoda je, da se to ne bi izkoristilo.
Pristojnost, da bi občine same sprejemale
svoje občinske načrte, bi razbremenila
državo in občinam odprla vrata, da same
odločajo o svojem urbanizmu. Jasno pa je,
da je urbanizem gibljiva slika, na katero je
treba neprenehoma dodajati nove smeri in
se opredeljevati do starih. Dokler na
občinskih uradih ne bomo dobili služb, ki
bi skrbele izključno za razvoj urbanizma in
dokler takih služb ne bodo potrdili v
državnem zboru z zakonom, tako dolgo
bodo na državi kazali na občine, občine pa
bodo brez instrumentov odločanja spet
pokazale nazaj na državo in začarani krog
bo ostal. 

Uroš Krašek

JJAAVNI RAVNI RAZPISZPIS
o dodeljevanju pomoči za

ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja 

Občine Laško v letu 2009

Obveščamo vas, da je 17. aprila 2009
Komisija za obravnavanje vlog javnega
razpisa za dodelitev proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja Občine Laško v letu 2009
opravila prvo odpiranje vlog. Na razpis se
je prijavilo kar 54 upravičencev, od tega je
glede na proračunska sredstva bilo
odobrenih 36 vlog. Tako so sredstva za
Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev in Urejanje
pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov)
v celoti porabljena. Možnost prijav je le še
na postavkah: Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu in Naložbe za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Drugo odpiranje vlog bo
opravljeno 10. julija 2009, zadnji dan za
prijavo je 9. julij 2009.

Edina Memić

Laško in nenazadnje lep
pozdrav vsem, ki ste danes
tukaj in ste na kakršenkoli
način pripomogli, da smo
dobili ta vodovod. Ko sanje
postanejo resničnost,
človek skoraj ne najde
pravih besed zahvale. Pa
vendarle bi se vam g.
župan rada zahvalila, da
ste finančno podprli ta
projekt. Brez tega nas
danes ne bi bilo tukaj.
Posebna zahvala tudi g.
Luki Piceju – prisrčna

hvala, da ste vse moje prošnje glede vodovoda
poslušali in jih skušali izpolniti, toda vedela
sem, da samo vztrajnost pripelje do uresničitve
tega projekta. Nemalokrat smo naleteli na
ovire, še posebno težko je bilo pridobiti vsa
soglasja lastnikov parcel, po katerih poteka
vodovod. Včasih se mi je zdelo brezizhodno in
takrat sem poklicala g. Vodiška, ki mi je
pomagal najti rešitev in mu ni nikoli bilo odveč
priskočiti na pomoč. Za to, prisrčna hvala. Ko
so bila pridobljena vsa soglasja z naše strani in
pridobljeno vse potrebno s strani Občine Laško,
smo potrebovali le še ugodno vreme za začetek
del, kar se je zgodilo 16. februarja tega leta. S
strahom smo spremljali začetek del, kajti vedeli
smo, da je teren, po katerem poteka vodovod,
zelo težak in zahteven. Toda že po nekaj metrih
smo vedeli, da je naš strah odveč, kajti delo se
je izvajalo zelo strokovno in kvalitetno, na
koncu pa je bilo zaključeno v rekordnem času,
za kar gredo vse pohvale izvajalcu del. Hvala
tudi g. Šmercu, ki si je velikokrat vzel čas, ko je
bilo potrebno reševati probleme na terenu in
mu pomoč nikoli ni bila odveč.  Še enkrat bi se
rada v imenu krajanov Zalipnega, še posebno
pa v svojem imenu, zahvalila, da ste podprli ta
projekt in nam omogočili dostop do pitne vode,
kajti le tako bo naš kraj še bolj zaživel. Dragi
gostje, ob koncu vam želim prijetno počutje
med nami z željo, da se kmalu spet snidemo.

Maja Bukovec

Občinska uprava

OBNOVOBNOVA JP 700930A JP 700930
LLOKE–LEŠEOKE–LEŠE

V aprilu in maju so potekala obnovitvena
dela na JP 700930 Loke–Leše v Krajevni
skupnosti Vrh nad Laškim. Obnovljen je bil
del obstoječega poškodovanega asfalt-
nega cestišča, asfaltirani pa so bili štirje
makadamski odseki (5 cm grobega + 3 cm
finega asfalta) v skupni dolžini 800 metrov.
Poleg omenjenih del se je uredilo še
odvodnjavanje cestišča (mulde, propusti,
drenaža) ter humuziranje in zatravitev
brežin.

Dela je izvajalo podjetje CPM v sklopu
letne pogodbe o asfalterskih delih v Občini
Laško, skupna vrednost del pa je znašala
84.581,96 evrov.

Aljaž Krpič

GospodarGospodarstvstvo ino in
kmetijstvkmetijstvoo

FINANČNE SPODBUDE ZA
OBNOVO FASAD V STAREM
MESTNEM JEDRU LAŠKEGA  

Občina Laško obvešča zainteresirane fizične
osebe, ki so lastniki oziroma solastniki objektov na
naslovih Aškerčev trg, Orožnov trg, Valvasorjev trg,
Mestna ulica in Trubarjeva ulica do vključno hišne
številke 31, brez hišnih številk 26, 28 in 30, ter
Savinjsko nabrežje 2, da je objavila Javni razpis za
finančne spodbude za obnovo fasad v starem
mestnem jedru Laško JR - F 2009. Predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za obnovo fasad v starem mestnem jedru
Laško. Priznani stroški investicije so: postavitev
fasadnega odra, odstranitev obstoječega
dotrajanega ometa in zaščita oken, popravilo
poškodovanega fasadnega ometa, obrob in
kitanje, oplesk fasade s fasadno barvo in nabavo ter
vgradnjo okenskih polic (skladno s
kulturnovarstvenimi pogoji oziroma soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje) ter čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo.
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
✦ so na območju obnov lastniki večstanovanjskih

ali poslovno-stanovanjskih objektov oziroma
posameznih delov večstanovanjskih ali
poslovno-stanovanjskih objektov (stanovanj-
skih enot) ali družinskih stanovanjskih hiš; 

✦ ima izpolnjene pravno-formalne pogoje
(lastništvo, gradbeno dovoljenje oziroma
lokacijska informacija); 

✦ so dela opravili po navodilih Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;  

✦ obnovitvena dela pri obnovi fasade morajo biti
že opravljena in izkazana s stroški obnovitve
fasade (pogodba, računi s popisom del,
potrdilo o plačilu) in 

✦ imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega
deleža obnovitvenih del in poravnane vse
finančne obveznosti do Občine Laško. 

Vlogo na razpis lahko vloži tudi upravnik, ki upravlja
stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega
zakona. V primeru, da je lastnikov več, pa hiša nima
upravnika, je vlagatelj eden od lastnikov v soglasju
z drugimi lastniki. Dopolnitev vloge bo možna
samo enkrat.
Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih
sredstev so:
✦ Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in

arhitekturne vrednosti. 
✦ Objekti, katerih fasade so nevarne za okolico in

mimoidoče.   
✦ Starost objekta.     
✦ Namembnost objekta.     
✦ Prenova fasade glede na lego stavbe.     
✦ Prenova fasade glede na finančno zahtevnost

obnove.     
Za finančne spodbude so na proračunski postavki
05513 TU – Ureditev fasad v starem mestnem jedru
v Proračunu Občine Laško za leto 2009
zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 EUR.
Občina Laško dodeljuje finančne spodbude v višini
največ 25 % vrednosti priznanih stroškov investicije.   
Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlogo, ki vsebuje
prijavni obrazec Vloga za dodelitev finančne
spodbude za obnovo fasad v starem mestnem
jedru Laškega in obvezne priloge k vlogi, ki so
predložene kot dokazila, do vključno 23. 10.
2009. Celotno besedilo javnega razpisa, vključno
z brezplačno razpisno dokumentacijo, je
zainteresiranim občanom od dneva objave do
izteka prijavnega roka dosegljivo na spletni strani
Občine Laško (www.lasko.si), v Glavni pisarni
Občine Laško in v Uradu župana – Referatu za
gospodarske zadeve, Mestna ulica 2, 3270
Laško. Dodatne informacije o razpisu lahko
interesenti dobijo po telefonu 03 7338 700 ali 03
7338 712 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure oziroma na spletnem naslovu
lasko@lasko.si oz. stanka.jost@lasko.si.   

Stanka Jošt



dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
Občino Laško (Ur. list RS, št. 86/2001 in
98/2002) ureja z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in
KC 2/1 (Ur. list RS, št. 25/1997) in je po
osnovni namenski rabi stavbno zemljišče.
Po podrobnejši namenski rabi je
zemljišče namenjeno gradnji
enodružinske stanovanjske hiše, in sicer:  
✦ objekta tlorisnih dimenzij 10 x 12 m s

prizidkom za garažo 4 x 6 m s pritličjem
in nadstropjem (mansardo);

✦ obveznim upoštevanjem odmika od
servisne ceste (min. 6 m); 

✦ streho dvokapnico z naklonom 30–35 °
in obvezno smerjo slemena vzporedno s
plastnicami terena ter temno kritino; 

✦ zaradi izpostavljene lokacije morajo biti
objekti oblikovani skladno, kar velja za
izbor enotnih materialov fasade,
stavbnega pohištva in kritine; 

✦ pred začetkom gradnje je treba izdelati
detajlne geomehanske raziskave tal za
določitev pogojev temeljenja. 

Za gradnjo objekta na zemljišču je izdano
gradbeno dovoljenje in izdelana projektna
dokumentacija. 
Za zemljišče, ki je predmet prodaje,
znaša izklicna cena 100.900,18 EUR in
vključuje komunalni prispevek, strošek
izdelane projektne dokumentacije in
izdanega gradbenega dovoljenja. Javna
dražba se bo vršila 7. julija 2009 v sejni
sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško,
z začetkom ob 9.30. 

ter

POSREDUPOSREDUJEJEJO KJO KONTONTAKAKTNETNE
PODPODAATKE ZA NAKUP TKE ZA NAKUP 

STSTANOVANOVANJ V PSO RIMSKE TANJ V PSO RIMSKE TOPLICE OPLICE 

Zainteresirane za nakup novozgrajenih
stanovanj v objektu Zdravstvene postaje v
Rimskih Toplicah obveščamo, da nam lahko
posredujete svoje kontaktne podatke.
Prodaja stanovanj bo potekala v letu 2009
prek nepremičninske agencije, ki vas bo ob
upoštevanju Zakona o varstvu kupcev
stanovanj in enostanovanjskih stavb
(ZVKSES) povabila na predstavitev splošnih
pogojev prodaje in kataloga stanovanj za
kupce. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu prodaj lahko interesenti pri-
dobijo na tel.: 03 7338 700, 03 7338 712
ali e-naslovu: obcina@lasko.si oziroma
stanka.jost@lasko.si. Po prehodnem do-
govoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki
so predmet prodaje, razen pri novogradnji.   

Stanka Jošt

ŠOLSKI PREŠOLSKI PREVVOOZI ZI 

V tem mesecu se izteka triletna pogodba s
prevozniki, ki opravljajo šolske prevoze. 56.
člen Zakona o osnovni šoli (v nadaljevanju
ZOsn) (Ur. l. RS 81/2008 - UPB3, 102/2007)
določa, da ima učenec pravico do
brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri
kilometre od osnovne šole. Ne glede na

OBČINA LAŠKO in JAVNI
NEPREMIČNINSKI SKLAD OBČINE
LAŠKO vabita zainteresirane ponudnike, da
na spletnih straneh Občine Laško
(http://www.lasko.si) in na oglasni deski
Občine Laško  spremljajo aktualna 

Z B I R A N J A   P O N U D B 
ZA SKLENITEV NEPOSREDNIH POGODB

ZA PRODAJO 

I. OBJEKI. OBJEKTTA LA LOKAOKAVEC 5,  3272VEC 5,  3272
RIMSKE TRIMSKE TOPLICE, S PRIPOPLICE, S PRIPADADAAJOČIMJOČIM

ZEMLZEML JIŠČEM: JIŠČEM: 

Predmet prodaje je nepremičnina, ki jo v
naravi predstavlja starejša poslovna stavba
s pripadajočim zemljiščem na naslovu
Lokavec 5, 3272 Rimske Toplice. Objekt
etažnosti K+P+2 je bil zgrajen leta 1942 in
je dostopen po lokalnem asfaltnem
cestišču, v zadnjem delu po makadamskem
cestišču. Objekt ni priključen na javni
vodovod. Posest sestavljajo nepremičnine
parc. št. 505/3 – dvorišče v izmeri 1473 m2
in poslovna stavba 150 m2, vpisani v z. k.
vložku 137, k. o. 1041 – Lokavec. Objekt se
napaja prek manjšega zasebnega vodnega
zajetja. Na osnovi potrdila Občine Laško, št.:
3502-7/2007 z dne  4. 6. 2007, je parcelna
št. 505/3, k. o. Lokavec, v cenitvenem
poročilu vrednotena kot stavbno zemljišče.
Najnižja možna izhodiščna cena za
nepremičnino znaša 39.910,90 EUR in
velja do odprodaje nepremičnin, vendar
najdlje do 30. 7. 2009.

II.  PSO ŠMARII.  PSO ŠMARJEJETTA 11, 3272 RIMSKEA 11, 3272 RIMSKE
TTOPLICE, S PRIPOPLICE, S PRIPADADAAJOČIMJOČIM

ZEMLZEML JIŠČEM: JIŠČEM: 

Predmet prodaje je poslovno-stanovanjski
objekt etažnosti K+P+1 na naslovu
Šmarjeta 11, Rimske Toplice, s pripadajočim
zemljiščem, ki ga v naravi predstavljajo
nepremičnine: 

Objekt je bil zgrajen pred približno 80 leti,
leta 1974 pa je bil v celoti prenovljen in
dograjen. V zgornjem nadstropju je
stanovanje, v pritličju pa ambulanta s
pripadajočimi prostori. V kleti je kurilnica.
Objekt je v celoti solidno vzdrževan, nahaja
se v naselju Šmarjeta, v neposredni bližini
cerkve in je od centra Rimskih Toplic
oddaljen 500 m. Iz potrdila o namenski rabi
zemljišča Občine Laško, št.: 35060-12/2008,
z dne 18. 3. 2008, izhaja, da se
nepremičnina nahaja na območju, ki se
ureja z Odlokom o PUP za Občino Laško (Ur.
list RS, št. 79/2002, 45/2003, 60/2005,
96/2005, 103/2005, 104/2006, 51/2007 in
2/2008) in je po osnovni namenski rabi
stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za
nepremičnino je 224.163,47 EUR in velja
do odprodaje nepremičnin, vendar
najdlje do 30. 7. 2009. 

III.  DELNO KIII.  DELNO KOMUNALNOOMUNALNO
OPREMLOPREML JENIH IN NEZAJENIH IN NEZAZIDZIDANIHANIH

STSTAAVBNIH ZEMLVBNIH ZEML JIŠČ JIŠČ 
NA OBMOČJU LN BELNA OBMOČJU LN BELOVOVOO, k, k . o.. o.

1039 – Rimsk1039 – Rimske Toplice:   e Toplice:   

Predmet prodaje so delno komunalno
opremljena in nezazidana stavbna
zemljišča, ki jih v naravi predstavljajo: 

1. parc. št. 212/3, njiva 5. kat. razred, v
izmeri 912 m2, z izhodiščno ceno
22.927,68 EUR in  

2. parc. št. 212/5, ekst. sadovnjak 4. kat.
razred, v izmeri 872 m2 in travnik 5.
kat. razred, v izmeri 514 m2, z
izhodiščno ceno 34.844,04 EUR.   

Zemljišča so bremen prosta in se nahajajo
na območju, ki se ureja z Odlokom o
lokacijskem načrtu Belovo (Ur. list RS, št.
122/2004), v katerem so navedeni tudi
pogoji za izgradnjo objektov v območju
individualnih stanovanjskih hiš s
pomožnimi objekti. Za omenjeno
območje je bil sprejet tudi Odlok o
programu opremljanja zemljišča za gradnjo
stanovanjskih hiš Belovo (Ur. list RS, št.
33/2007), ki predpisuje podlage za
odmero komunalnega prispevka. Vsa
izhodišča za program opremljenosti
zemljišča so podana v občinskem
lokacijskem načrtu za območje urejanja
Belovo, ki ga je izdelalo podjetje AR
PROJEKT, d. o. o., Sevnica, pod št. projekta
93/03. Navedene izhodiščne cene
nepremičnin veljajo do odprodaje
nepremičnin, vendar najdlje do 30. 7.
2009. Cene ne vključujejo davka na promet
nepremičnin oziroma DDV, ki ga plača
kupec. V postopku razpolaganja bo
prodajalec z zainteresirano osebo ali
osebami opravil pogajanja o ceni.
Posamezna nepremičnina bo prodana z
neposredno pogodbo, sklenjeno v obliki
notarskega zapisa, najboljšemu
ponudniku.

Zainteresirane ponudnike za nakup
nepremičnin vabimo, da vključno do 30.
julija 2009 posredujejo svojo ponudbo
priporočeno po pošti na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev
nepremičnine na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih. Ponudnik
mora v svoji ponudbi predložiti naslednje
podatke oziroma dokumente: 
✦ naziv kupca in njegov točen naslov, 
✦ fizične osebe in samostojni podjetniki

morajo predložiti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega
prebivališča, telefonsko številko, EMŠO,
davčno številko, transakcijski račun in
osebni dokument, samostojni podjetniki
pa so dolžni predložiti še izpis iz registra
Davčne uprave RS, star največ 30 dni, 

✦ pravne osebe pa morajo predložiti: naziv
in sedež, telefonsko številko, davčno
številko, matično številko, transakcijski
račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih
in prispevkih, staro največ 30 dni.            

in 

J A V N O   D R A Ž B OJ A V N O   D R A Ž B O
NEZANEZAZIDZIDANEGA STANEGA STAAVBNEGAVBNEGA

ZEMLZEML JIŠČA NA OBMOČJU JIŠČA NA OBMOČJU 
kk . o. 1022 – R. o. 1022 – Rečica,ečica,

ki ga v naravi predstavlja nezazidano,
delno opremljeno stavbno zemljišče parc.
št. 1230/5 – travnik 968 m2,  z. k. vl. št.
464, k. o. 1022 – Rečica. Zemljišče je
dostopno po lokalnem asfaltnem cestišču.
V neposredni bližini so priključki za
elektriko, plin, kanalizacijo, telefon, KRS,
javni vodovod, hidrantne mreže in javne
ceste. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Laško, št.: 3502-147/2007, z dne 19.
3. 2009, izhaja, da se parcela nahaja na
območju, ki se po Spremembah in

Občinska uprava
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to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje
ugleda in prepoznavnosti Občine Laško v
Republiki Sloveniji ali tujini.
Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca
na leto.

2.

Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca
morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo
vsebovati:
✦ splošne podatke o predlagatelju,
✦ splošne podatke in predstavitev kandidata,
✦ vrsto priznanja, za katero je kandidat

predlagan, 
✦ utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom

rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela
kandidata, 

✦ listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje
alineje, 

✦ datum predloga in podpis predlagatelja; če gre
za pravno osebo, pa žig in podpis zastopnika.

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

3.

Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti
kuverti na naslov Občina Laško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270
Laško, s pripisom "Predlog za priznanje Antona
Aškerca v letu 2010".
Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa,
vendar najpozneje do torka, 1. decembra 2009. 
Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega
roka, ne bodo pravočasni in bodo neodprti vrnjeni
pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki, kot tudi vsi
predlagatelji obveščeni po odločitvi Občinskega
sveta Občine Laško.
Za vse morebitne dodatne informacije lahko
pokličete kontaktno osebo Jasno Kermelj na
telefonsko številko: 03 733 87 20.

Številka: 094-03/2009    
Datum: 25. 5. 2009

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine
Laško (Uradni list RS, št. 13/2009) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

OBČINE LAŠKO V LETU 2009

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:

a) NAZIV ČASTNI OBČAN:
je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme
posameznik. Občinski svet Občine Laško podeli
naziv posamezniku za izjemen prispevek na
področju znanosti, umetnosti, gospodarstva,
športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima
trajen pomen pri razvoju, ugledu in
prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in
tujini. 

b) GRB OBČINE LAŠKO:
- Zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet

Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za
dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za
izjemno življenjsko delo na gospodarskem,
kulturnem, znanstvenem, športnem, razvoj-
nem, humanitarnem, izobraževalnem ali
drugem področju, hkrati pa so ti dosežki,
uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena
za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine
Laško v Republiki Sloveniji ali tujini. Zlati grb
Občine Laško se podeli praviloma
posamezniku ob zaključku njegove kariere
oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje
celovite ter zaključene faze razvoja. 

oddaljenost pa ima učenec pravico do
brezplačnega prevoza v prvem razredu,
v ostalih razredih pa, če pristojni organ
za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu ugotovi, da je ogrožena
varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki
obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega
okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do
povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu
pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v
šolskem okolišu, v katerem prebiva. Otroci
s posebnimi potrebami iz prvega odstavka
12. člena ZOsn imajo pravico do
brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njihovega prebivališča od
osnovne šole, če je tako določeno v
odločbi o usmeritvi. 
V Občini  Laško od 1.154 učencev
uporablja šolske prevoze 685 učencev (60
%). Šolske prevoze opravljajo trije
zasebniki s kombiji, avtobusne prevoze pa
Izletnik Celje. S kombiji se vsak dan vozi
454 učencev. Prevozniki na dan opravijo
125 voženj in prevozijo 2.095 km. Dnevni
strošek šolskih prevozov, ki jih v celoti
plača Občina Laško, znaša 2.572,00 EUR. V
lanskem letu smo za šolske prevoze plačali
iz občinskega proračuna 480.278,00 EUR.
Stroški šolskih prevozov, ki jih marsikatera
veliko večja občina sploh nima ali pa jih
ima v veliko zmanjšanem merilu,
predstavljajo veliko obremenitev za
občinski proračun.
Problem šolskih prevozov je bil med
drugim izpostavljen tudi na 12. seji
predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki
združuje 166 občin. Gostili so ministra za
šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča. Še
posebno so izpostavili prevoze na
nevarnih poteh, ki jih zakon o financiranju
občin ne pokriva. Ravno pri treh prevozih
prihaja do pogostih zlorab, saj prevoz
izkoriščajo tudi tisti, ki ga sploh ne
potrebujejo.  
V letošnjem letu bomo ponovno objavili
javni razpis za šolske prevoze. Zaradi želje
po racionalizaciji šolskih prevozov smo se
povezali s Fakulteto za logistiko v Celju,
ki bo določila relacije in urnik voženj. Kaj to
pomeni, se bo pokazalo v naslednjem
šolskem letu. Gotovo se obetajo
spremembe. Nerealno je pričakovati, da bo
do vsakega učenca organiziran prevoz,
čeprav se s takimi željami srečujemo vsako
leto pred začetkom šolskega leta. Starši
bodo o samem razporedu obveščeni pred
začetkom šolskega leta, objavljeno pa bo
tudi na spletnih straneh občine in obeh
šol. Prizadevali si bomo poiskati rešitve, ki
bodo pomenile obojestransko zado-
voljstvo.

Dimitrij Gril

Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o
priznanjih Občine Laško (uradni list RS, številka
13/2009) razpisuje

JJAAVNI RAVNI RAZPISZPIS
za podelitza podelitev prev priznanja Antiznanja Antonaona

AškAškererca v letu 2010 ca v letu 2010 
1.

Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet
Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v
preteklem koledarskem letu doseže zaključeno
dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali
dosežkov na kulturnem področju ali višjo
obletnico delovanja na kulturnem področju in ima

- Srebrni grb Občine Laško podeli Občinski
svet Občine Laško posamezniku ali skupini
ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali
uspehov na gospodarskem, kulturnem,
znanstvenem, športnem, razvojnem, humani-
tarnem, izobraževalnem ali drugem področju,
hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem
časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in
prepoznavnost Občine Laško v Republiki
Sloveniji ali  tujini. Srebrni grb Občine Laško se
podeli praviloma posamezniku po zaključku
daljšega obdobja njegove kariere oziroma
pomeni pri skupini ljudi doseganje potrjene
faze razvoja. 

- Bronasti grb Občine Laško podeli Občinski
svet Občine Laško posamezniku ali skupini
ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne
uspehe v krajšem časovnem obdobju na
gospodarskem, kulturnem, znanstvenem,
športnem, razvojnem, humanitarnem,
izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti
grb je praviloma namenjen prejemnikom kot
spodbuda za nadaljnje delo in dosežke. 

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

2. PREDLAGATELJI
Predloge za podelitve priznanj lahko podajo
posamezniki, skupine ljudi, gospodarske
družbe, zavodi, društva, organi lokalne
skupnosti in druge organizacije. 

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

družbe, naslov, kontaktni podatki),
- vrsto priznanja, za katero se podaja predlog

(naziv častni občan, zlati grb, srebrni grb ali
bronasti grb),

- podatke o predlaganem kandidatu za
priznanje (ime in priimek, naslov, kontaktni
podatki),

- utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki
mora biti jasna in konkretna s poudarkom na
podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov
uspehov ali dela kandidata, zaradi katerih se
predlaga,

- listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje
alineje,

- datum predloga in podpis predlagatelja oz.
žig in podpis zastopnika za pravne osebe.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN
NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občina
Laško, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270
Laško, s pripisom "Za občinska priznanja",
osebno ali po pošti, prav tako se lahko oddajo
po elektronski pošti na naslov:
obcinski.svet@lasko.si. Predlogi se oddajo v
zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali
nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.
Rok za oddajo predlogov je do torka, 15. 9.
2009. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja bo obravnavala le tiste predloge, ki
bodo podani v skladu z določili tega razpisa.

5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v junijski številki
Laškega biltena, na spletni strani Občine Laško
www.lasko.si, na oglasni deski v prostorih
Občine Laško in na oglasnih deskah KS.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko zainteresirani prejmejo na Občini Laško,
kontaktna oseba Maja Bukovec, tel. 03 7338
711 ali na e-naslov: občina@lasko.si.

Številka: 094-05/2009
Laško, dne 3. 6. 2009

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, predsednik

Jože Senica, l. r.
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SStrtrokokovna ekskurovna ekskurzijazija
Občine LaškObčine Laško nao na

avstravstrijskijsko Ko Kororoškoškoo
Občina Laško je v sodelovanju z izdelovalci
dokumenta Strategija razvoja Občine Laško
družbo Prof. dr. Ferk in partner, d. o. o.
(podružnica v Sloveniji), 20. aprila
organizirala strokovno ekskurzijo na
avstrijsko Koroško. Ekskurzijo sta vodila
predstavnika družbe Prof. dr. Ferk in partner,
d. o. o., mag. Bojan Mažgon in dr. Vito
Bobek. Namen strokovne ekskurzije je bil
podrobneje spoznati delovanje občinskih
uprav ter drugih javnih institucij v občinah
Breže (Friesach) in Altenhof, raziskati
sodelovanje med občinami in
gospodarskimi družbami ter pridobiti čim
več idej, spoznanj in uporabnih informacij, ki
bi jih bilo mogoče koristno uporabiti tudi v
laški občini. Poleg župana, podžupanov in
vodij občinske uprave so se strokovne
ekskurzije udeležili svetniki, predstavniki
javnih zavodov v Občini Laško in Rimskih
Term, d. o. o. V Brežah so se v pogovorih z
županom in vodilnimi seznanili z izjemnim
delom občine, društev in prostovoljcev pri
razvoju turizma, vsesplošnim razvojem v
kraju in načinom črpanja finančnih sredstev,
ki ne spadajo v proračun te občine. Nadalje
pa so udeleženci ekskurzije spoznali tudi
majhno, a bogato občino Altenhof, ki ima

5.000 prebivalcev in kar 3.000 delovnih
mest. Župan in direktor občinske uprave
Altenhof sta pojasnila, da občina živi od
dobrega sodelovanja z močnimi
gospodarskimi subjekti, med katerimi je
tudi veliko zdravilišče, ki se je začelo
intenzivneje razvijati v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Odnosi med
gospodarskimi subjekti in občino ter
prebivalstvom so v Altenhofu vzorno
urejeni, tako da ta občina razen deželnih
investicij drugih investicij niti ne potrebuje. 
Poleg čisto praktičnih informacij in spodbud
smo se lahko udeleženci prepričali tudi o

dejstvu, da imajo v Avstriji veliko vlogo pri
razvoju občin dežele, ki so pomemben
regulator odnosov med državo in lokalnimi
skupnostmi. Glede na spoznano so v Avstriji
logična nujnost, pri nas pa se nikakor ne
moremo dogovoriti niti o njihovi

ustanovitvi, kaj šele o njihovi vlogi. Prav tako
smo se lahko prepričali, da so za razvoj
lokalne skupnost izjemno pomembni njena
notranja povezanost, razvit občutek ljudi za
skupno dobro ter solidarnost med ljudmi. In
končno lahko potrdimo tudi spoznanje, da
so formalni postopki tako za občino kot za
posameznika v Avstriji enostavnejši, hitrejši
in tako bolj življenjski. Bistvo ekskurzije je
bilo po našem mnenju doseženo, tj., da nas
kljub hitremu vzponu našega gospodarstva
in države čaka še ogromno dela pri urejanju
odnosov med državo in lokalno
samoupravo. Ljudje so najtesneje povezani

v lokalnih skupnostih, naša država pa v
zadnjih letih na občine prenaša različne
stroške ali dajatve in s tem manjša kakovost
življenja ter zadovoljstvo občanov. 

Klemen Grešak, podžupan Občine Laško

17. r17. redna sejaedna seja
ObčinskObčinskega svega sveta Lašketa Laškoo

V sredo, 1. junija, je potekala 17. redna
seja Občinskega sveta Laško. Svetniki so
najprej potrdili mandat nadomestnega
člana Občinskega sveta Laško Martina
Klepeja (SDS), ki je nadomestil
preminulega svetnika Franca Tratnika.
Svetnikom je bil predstavljen Strateški
razvojni dokument, ki so ga nato sprejeli.
Sprejeli so tudi rebalans proračuna 2009
in v prvi obravnavi potrdili proračun za
leto 2010, prav tako so potrdili
investicijski program za večnamenski
objekt gasilski dom Rimske Toplice in
investicijski program za rekonstrukcijo

odsekov ceste Kidričeve ulice, Pristave in
Lahomnega. Potrjena so bila letna
poročila Zdravstvenega doma Laško in
Policijske postaje Laško za leto 2008,
poročilo o delu Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
za leto 2008 ter poročilo o delu
uredniškega odbora Laškega biltena za
leto 2008. Sprejet je bil Odlok o
razglasitvi etnoloških kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v Občini
Laško (za dva objekta: Blatni Vrh in Mrzlo
Polje za potrebe razpisa Ministrstva za
kmetijstvo). V drugi obravnavi je bil sprejet
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, v prvi obravnavi

pa je bil predlog odloka o načinu
zaračunavanja storitev odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih vod z
določitvijo zaokroženih območij v
Občini Laško. Potrjeno je bilo letno
poročilo o poslovanju Kostre, d. o. o., na
območju parkiranja v Laškem, na koncu pa
so bili sprejeti še trije posamični
programi za menjavo zemljišč, prodajo
zemljišč ter prodajo stanovanj in poslovnih
prostorov v poslovno-stanovanjskem
objektu Rimske Toplice.
Naslednja seja Občinskega sveta Laško
je predvidena 8. julija 2009 (II.
obravnava Proračuna za leto 2010 in
druge teme).

Maja Bukovec

DOM SVDOM SVOBODE ZIDOBODE ZIDANI MOST ANI MOST 
V NOVI PREOBLEKIV NOVI PREOBLEKI

Obnovitvena dela kulturnega doma v
Zidanem Mostu, kjer je sedež številnih
kulturnih prireditev in središče
dogajanja v kraju, so se maja zaključila. 
Občina Laško je takoj po podpisu pogodbe
z Ministrstvom za kulturo začela
obnovitvena dela na objektu. Zajemala so
obnovo dvorane in kleti ter zamenjavo
dotrajanega ogrevalnega sistema. V
dvorani so bila zamenjana okna, izdelana
sta bila nova stropna konstrukcija in viseč
požarnoodporni strop armstrong. Na novo
so se uredili celotna elektroinštalacija ter
odrska in dvoranska rasvetljava. Klasične
radiatorje so zamenjali ventilacijski
konvektorji, kar se je že minulo zimo
izkazalo kot zelo racionalen sistem
ogrevanja. Na zunanji strani oken so
nameščene žaluzije tipa krpan z
elektromotorji, ki uporabnikom dvorane

strešne konstrukcije. Zato se je obnova
dvorane precej zavlekla.
Zadnje pomanjkljivosti so bile odpravljene
konec maja, kljub temu pa se dvorana že
od konca 2008 uporablja za različne
kulturne prireditve. Celotna vrednost
investicije je znašala 96.581,80 evrov, del
sredstev v višini 30.000 evrov pa je
prispevalo Ministrstvo za kulturo.

Andrej Flis

omogoča hitro in enostavno zatemnitev
dvorane. Odstranitev  balkona je izboljšala
videz dvorane in njeno akustičnost. Parket
pa je bil na novo brušen in premazan z
lakom. V kletnih prostorih so bili
odstranjeni tlaki, na novo pa je bil izdelan
mikroarmiran estrih. Prav tako se je na
novo uredila elektroinštalacija. Med
izvajanjem del se je pokazalo, da bo
potrebna dodatna ojačitev stropno-
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MEDOBČINSKI INŠPEKMEDOBČINSKI INŠPEKTTORAORATT
MESTNE OBČINE CELMESTNE OBČINE CEL JE, OBČINEJE, OBČINE

LLAŠKAŠKO IN OBČINE ŠTO IN OBČINE ŠTOREORE
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Telefon: 03/4265-830, faks: 03/4265-832
www.celje.si

IZVIZVAAJJANJANJA MERITEA MERITEVV
PREKPREKORAORAČITVEČITVE

DOVDOVOLOL JENIH HITRJENIH HITROSTI OSTI 

Služba za občinsko redarstvo
Medobčinskega inšpektorata Mestne
občine Celje, Občine Laško in Občine
Štore bo od začetka junija dalje
občasno izvajala meritve prekoračitve
dovoljenih hitrosti tudi v Občini
Laško.
Občinski redarji imajo po 14. členu
novele Zakona o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1-UPB5 Ur. l. RS, št.
56/2008) poleg drugih pooblastil tudi
pooblastilo za opravljanje nadzora
prometa s samodejnimi merilnimi
napravami, ki slikovno dokumentirajo
prekrške. Za izvajanje tovrstnega
nadzora so občinski redarji opravili
strokovno usposabljanje in pridobili
ustrezno potrdilo o usposobljenosti za
delo s samodejno merilno napravo, ki
ima certifikat o ustreznosti. Izdalo ga je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Urad za meroslovje, ki je v
Republiki Sloveniji pooblaščen za izdajo
tovrstnih certifikatov.
Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki
bodo prekoračili dovoljeno hitrost med
izvajanjem nadzora, vročili plačilni nalog,
s katerim bo izrečena globa za storjeni
prekršek. Če bo dovoljena hitrost
prekoračena za toliko, kolikor je
določeno z zakonom, bodo poleg globe
kršitelju izrečene tudi kazenske točke.
Na začetku bodo občinski redarji hitrost
občasno merili na državni cesti R3-681
Laško–Breze–Šentjur na odseku
Trubarjevo nabrežje in na lokalni cesti
LC 200170 Debro–Rečica–Zavrate–
Brezno–Belovo na odseku pri
gasilskem domu v Debru. Na teh
odsekih sta šolski poti za osnovnošolce
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško in
njene enote Debro. V prihodnje se bodo
lokacije za nadzor hitrosti določale glede
na trenutne ocene ogroženosti v
soglasju z Občinsko upravo Občine
Laško in Svetom za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu.

Tomaž Ojsteršek, inšpektor

Iz sIz svvetniških sketniških skupinupin
Kratek razmislek o prihodnosti Občine Laško

Na zadnji 17. redni seji Občinskega sveta Občine Laško smo svetniki sprejeli Razvojno
strateški dokument Občine Laško (RSD), ki poleg ostalega analizira dejansko stanje občine,
podaja izhodišča nadaljnjega razvoja, določa vizijo do leta 2025, nakazuje smernice in
možnosti reševanja problemov ter vzpostavlja sistem ocenjevanja razvoja v naši občini. V
Mladi moči Občine Laško (MMOL) smo izjemno veseli, da je tudi po naši pobudi prišlo do
izdelave in sprejetja tega dokumenta, saj bo ob normalnem teku v veliki meri vplival na našo
prihodnost. Gre za dokument, ki, preprosto povedano, določa vsebino naše lokalne
sedanjosti in prihodnosti, je podlaga za še uspešnejše pridobivanje evropskih in drugih
finančnih sredstev, a prinaša tudi obveznosti in izziv v prihodnosti naše občine. Ne glede na
vse črke in številke, vnesene v RSD, sta ključna njegovo razumevanje in oživitev v praksi. Če
se ne bomo, neodvisno od dogodkov v prihodnosti, vsi skupaj držali vsaj nekaterih ključnih
prioritet razvoja, nima naše početje nobenega smisla. Naš skupni cilj do leta 2025 ne sme biti
zgolj "capljanje" za izpolnjevanjem zakonskih in predpisanih pogojev na različnih področjih,
ampak diktiranje nadpovprečnega tempa razvoja v primerjavi z drugimi občinami v Sloveniji. 
S sprejetim RSD smo se odločili za vizijo, ki (na kratko povedano) govori o na mednarodni
ravni prepoznavni občini, ki se bo razvijala na podlagi turizma, termalne vode, naravnih in
kulturno-zgodovinskih znamenitosti ter obstoječih gospodarskih subjektov. Gospodarstvo
naj temelji na kompetenčnih prednostih in dejavnostih z visoko stopnjo dodane vrednosti. 
Za konkretno oživitev RSD potrebujemo operativne programe, ki bodo jasneje opredeljevali
cilje po posameznih področjih ter seveda izdelavo konkretnih projektov, ki se bodo vklopili v
sistemsko zaključeno celoto. Njihova uresničitev bo ob predpogoju dobro narejenega
projekta odvisna od ustrezne odločitve občinskega sveta, pripravljenih evropskih in drugih
razpisov, uspešnosti občine na samem razpisu ter končno od izbora in sodelovanja s samim
izvajalcem; za manjše projekte bo odločitev občinskega sveta lahko nadomestila presoja
župana ali občinske uprave same. Proces je danes pravzaprav enak, vendar mu dajejo RSD in
operativni programi nove razsežnosti. Za Občino Laško in za kar smo se z županom po
volitvah zavzemali, je bistven prenos razumevanja tega procesa razvoja tudi na čim več
občanov, kar pa lahko storimo zgolj z ustrezno informiranostjo in javnostjo našega dela.
Zdravi notranji odnosi, kjer se krešejo mnenja na osnovi logike, izkušenj ter stroke, so pogoj
za našo enotnost navzven. Zakaj v današnjem svetu potrebujemo navzven močno občino?
Preprosto zato, ker za podporo in finančna sredstva EU ne tekmujemo zgolj z občinami
v Sloveniji, ampak z lokalnimi skupnostmi v petindvajsetih državah. Finančnih sredstev
na razpisih pa ni dovolj za uresničitev vsega načrtovanega, še precej manj pa bi jih bilo,
če se ne bi podali v »evropsko tekmo«.
Če dovolite, da napravimo zaključek tega kratkega razmisleka v tekmovalni prispodobi, nas
je sprejeti, a še neuresničen RSD za sedaj zgolj postavil na realna tla. Večina stvari pa je ne
glede na trenutno stanje recesije v gospodarstvu in ravnanje državnih institucij odvisna od
naše kondicije. RSD je dovoljen "doping" za našo občino, kar ji daje primerjalno prednost
pred nekaterimi drugimi občinami; a kljub vsemu bo njegov popolni učinek odvisen od naše
volje in sposobnosti. Za konec pa še opozorilo, da je treba pred njegovo uporabo preveriti
možnost stranskih učinkov in ga ustrezno uporabiti.

Klemen Grešak (MMOL)

Konjerejsko društvo
Vrh nad Laškim

VABI NA
7. TRADICIONALNE 7. TRADICIONALNE 
KONJENIŠKE IGRE,KONJENIŠKE IGRE,

ki bodo 20. junija, od 14. ure dalje, 
na domačiji Selič v Leskovci.

Po zaključku športnega dela prireditve
sledi zabava s Fanti izpod Lisce. 

Vljudno vabljeni.

Iz krIz krajevnih skajevnih skupnostiupnosti

KS VRH NAD LAŠKIM
V KS Vrh nad Laškim je bilo vso pomlad
pestro in veselo. Pri Knezovih v Žigonu so
za cvetno nedeljo spletli butaro, dolgo
skoraj pet metrov in pol, do cerkve sv.
Lenarta pa so jo morali nesti kar trije. 

19. aprila je 11 krajanov prehodilo del
meje Krajevne skupnosti Vrh nad
Laškim: začeli so na Vrhu, se povzpeli na
Torog, pot nadaljevali skozi Leše in Velike

Grahovše do Kujerta in Laške vasi. Osvojili
so še Krničjo peč, nato pa se čez Velike
Gorelce odpravili nazaj proti Vrhu. Kljub
temu, da jih je pol poti spremljal dež, so
bili dobre volje, veseli pa so jih bili tudi
sokrajani, ki so jih med potjo prijazno
pogostili. 
Močnejši predstavniki spola so 27. aprila
pri gasilskem domu na Vrhu postavili
mlaj, kolesarski
navdušenci pa so
se dan po pra-
zniku dela odpra-
vili na Lisco. Za
18 kilometrov dol-
go pot je zadnji
kolesar potreboval
dobri dve uri.
Pobude za šport-
ne in druge aktiv-
nosti dajejo pred-
vsem gasilci, ki
poudarjajo, da so
dobrodošli prav
vsi, in si želijo, da
bi se v prihodnje
dogodkov udeleževalo še več ljudi.

Jasmina Štorman
Foto: Robi Knez
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Iz krajevnih skupnosti

VVaška godbaška godba Va Vrrh nad Laškimh nad Laškim

Za največje presenečenje maše, ki je bila
na velikonočno jutro pri cerkvi sv. Lenarta
na Vrhu, je poskrbela naša prva vaška
godba. Želja, da bi imeli tudi na Vrhu
podobno godbo, kot jo imajo na Svetini, je
obstajala že generacije. Že nekateri naši
dedje so igrali v godbi ob legendarnem
Vrhovskem Anzeku iz Svetine, zato je
pobuda predsednika krajevne skupnosti
Stanka Seliča, vaškega župnika Iztoka
Hanžiča in neutrudnega kapelnika naše
nove godbe Ivana Medveda padla na tako
plodna tla. Po slabem mesecu oklevanja,
ali bi igrali ali ne, ter dobrem mesecu vaj je
bilo vsem prisotnim že ob prvi zaigrani
melodiji jasno, da je bila odločitev za
godbo na mestu.
Dekleta in fantje iz godbe so v dobrem
mesecu postali zvezda stalnica skoraj
vsake prireditve in praznovanja v naši
krajevni skupnosti. Poleg za to zasedbo
značilnih koračnic in nekaterih pesmi
cerkvenega obredja namreč izvrstno
zaigrajo tudi lahkotnejše zabavne in
narodnozabavne pesmi. Med drugim so s
svojim nastopom popestrili tudi otvoritev
nove ceste v Lešju in majska šmarnična
branja, ki jih ljudje na vasi z veseljem
pričakujemo, saj so priložnost, da se
zberemo ob stoletja starih vaških
kapelicah. Udeleženci tudi letos nismo bili
deležni zgolj duševne hrane, ampak tudi
kulinaričnih dobrot naših kmečkih
gospodinj.

Godba je nekako naznanila novo obdobje
v kulturnem življenju našega kraja in
krajevne skupnosti. V ustanavljanju je tudi
naše prvo kulturno-umetniško društvo, ki
bo povezalo akterje iz različnih področij
kulturnega ustvarjanja in zagotovo
popestrilo naš vsakdan.     

Stanka Jošt

čiščenje prepustov): javna pot Pod-
renovca–Preval, Kodre–Šmohor in Rupnik–
Plahuta. Pri podjetju Komunala Laško smo
naročili tudi košnjo trave ob javnih poteh,
ki naj bi bila zaključena do konca avgusta.
Hkrati pa pripravljamo program za
krajevni praznik, ki bo letos potekal od
27. junija do 5. julija. Pričeli bomo s
tradicionalnim pohodom po Rečiški
krožni poti, ki bo v soboto, 27. junija, s
pričetkom ob 6.30 pri Sindikalnem
domu. Osrednja prireditev pa bo v
soboto, 4. julija, s pričetkom ob 16. uri v
Sindikalnem domu. V kulturnem
programu bodo nastopali: Savinjskih 7,
Ljudski pevci iz Svibnega in Nuša
Derenda. Na prireditvi bomo podelili tudi
priznanja našim krajanom. Zlati znak KS
Rečica bodo prejeli: Marica Lesjak,
Valerija Kufner, Andrej Brunšek, Jože
Krašek, Roman Očko, Drago Čudovan,
srebrni znak pa: Urška Fantinatto, Franc
Verbovšek, Jakob Krampl in Franc
Črešnovar. Isti vikend bo po zaslugi
Športnega društva Rečica tudi športno
obarvan. Praznik bomo zaključili v
nedeljo, 5. julija, ob 15. uri na Zavratih,
kjer bomo pripravili rudarski praznik. Za
dobro voljo bosta poskrbela ansambel
Mikola in Rudarski oktet iz Velenja.
Slavnostni govornik bo župan Občine
Laško Franc Zdolšek. Spoštovani
nagrajenci, iskrene čestitke že vnaprej, vsi
ostali pa ste vljudno vabljeni na naše
prireditve.

»K»Končno« brončno« brezžično omrezžično omrežje naežje na
območju KS Robmočju KS Rečicaečica

Krajevna skupnost Rečica je pridobila
podatke o možnosti pridobitve
brezžičnega internetnega omrežja na delu
površine KS Rečica, kjer  je omogočeno
vidno polje na oddajnik Malič. Ponudbo
interneta omogoča podjetje Metaling iz
Radeč, ki je dosegljivo na tel. št. 03 426 85
00 ali na brezplačni št. 080 1001. Enkratna
cena priključka je približno 160 EUR in
vključuje dobavo ustrezne opreme
(antena, kabel in pigtail). Podjetje nudi
različne pakete prenosa podatkov od 256
do 1024 Mb/s z mesečno naročnino od
12 do 25,04 EUR. Vsi interesenti lahko
pridobijo ustrezne informacije na zgoraj
navedenih telefonskih številkah. 

Predsednik KS Rečica
Matjaž Pikl

Krajevna skupnost Rečica je aprila aktivno
sodelovala pri projektu izgradnje
vodovodnega omrežja v Zgornji Rečici.
Projekt, ki so ga pripravili na Občini Laško
skupaj z upravljavcem javnega
vodovodnega omrežja v Občini Laško
Pivovarno Laško, je bil predstavljen na
javni obravnavi 22. aprila v Sindikalnem
domu v Hudi Jami. Krajani so glede tega
izrazili kar nekaj pomislekov, saj jih je v
prejšnjem obdobju, ko se je gradil
transportni vod, Občina Laško zelo izigrala.
Svoje zemljišče so takrat odstopili v dobri
veri, v veliki večini brezplačno, z mislijo, da
se bodo lahko priključili na vodovodno
omrežje. A žal je bilo takrat drugače in
Krajevna skupnost Rečica je dolga leta z
vlogami prosila Občino Laško, naj
zagotovi finančna sredstva za izgradnjo
novega vodovoda. Končno nam je uspelo
in upamo, da se bo dosedanjim 40
interesentom pridružilo še nekaj
gospodinjstev, ki sedaj ne uporabljajo
javnega vodovoda. Cena na posamezno
gospodinjstvo bo znašala približno 1.000
evrov, v kar je vključena priključnina
(Občina Laško omogoča plačilo na
obročno plačevanje v višini 600 evrov) in
približno 400 evrov za izgradnjo tipskega
vodovodnega priključka (Pivovarna Laško). 
22. aprila je KS Rečica s podpisom
pogodbe o nakupu pridobila zemljišče za
izgradnjo mrliške vežice. Upamo in si
želimo, da nam bo Občina Laško v svojem
programu dela v naslednjem letu
zagotovila sredstva za izgradnjo te vežice
in  spremljajočih objektov. 

Na osnovi rednega pregleda javnih poti na
območju naše KS smo naročili izvajalcu
del, da se v letošnjem letu obnovijo javne
poti (različni posedi cestišča, zajede,

KS REČICA

V SPOMIN ELEONORI GROSAR

Kako obrabljeno se sliši 'si in te ni', pa vendar: drži kot pribito.
Res ne bom vedela, ali sva se videli dva ali tri dni pred njenim
odhodom. Srečanje je bilo, kot običajno, svetlo. Tako, da je
polepšalo dan. A bilo je zadnje. Potem pa novica: odšla je.
Pravzaprav so bila vsa taka srečanja – lepa in posebna. Da si le
znal povedati kaj več kot tisto, po kar si prišel; če si se držal
uradnega opravka, je znala biti vljudna, a uradno kratka. Če si
povedal stavek več, je sledil kratek klepet. Ko pa si znal vrtati,
tudi v kaj takega, kar ni bilo povsem uradno, in si besedo, da
potrebuješ informacijo le zato, da boš mirno spal, tudi držal, se
je odprlo. In če je bilo jasno, da boš tisto informacijo, po katero
si prišel, tudi kdaj smiselno uporabil pri svojem delu, da bo
argument bolj trdno postavljen. Delo je cenila nad vse. In tudi
ljudi ni presojala na prvo žogo, po prvem vtisu, sodbo o nekom

je izrekla šele, ko te je videla petič, sedmič … Spoštovala je ljudi,
ki si v potu svojega obraza služijo kruh, s fizičnim ali
intelektualnim delom. Zelo prisrčno se je nasmehnila dovtipu,
da tisto, kar en "šiht" premečeš z lopato, že lahko izmeriš,
intelektualno delo, ki je plod pameti in se sploh ne vidi, pa je
meriti težko in nehvaležno.
Čeprav je vso aktivno, delovno dobo preždela med akti in
papirji, je znala biti človeška in topla. Na te vrline, da je človek
bitje kompromisov, da življenje vsak dan kaj novega prinese,
marsikdo, ki se ukvarja s papirji, pozabi. Zanjo to ni veljalo. Akte,
zakone in pravilnike ni razumela kot izklesane črke, ki morajo
biti vedno v takem redosledu, kot so bile postavljene, pač pa kot
nekaj, kar se da z dogovorom predrugačiti, narediti bolj po meri
ljudi, ki te reči uporabljamo vsak dan. Politika zanjo ni bila
bavbav, ki na nas gleda z višin, pač pa ravnanje, ki doleti vsakega
od nas, že ko prestopimo domači prag, v javnost.
Znala je videti, kaj je člen zakona in ves akt in kaj je človek,
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Upravna enota

njegova stiska in težava. Znala je presoditi, če je nekdo hotel
ohraniti dostojanstvo, četudi ga je sesulo tako, da je ostal brez
vsega. Nikoli ne bom pozabila, kako sem se razveselila njenega
vprašanja, ali bo Krpan morda izšel po poplavi (leta 1998) še s
kakšno posebno izdajo. Redakcija Krpana je bila poplavljena in
uničena, razen malenkosti je bilo uničeno vse. Mukoma sicer, a
vendarle je nastala posebna številka Krpana, Eleonora pa je
naročila objavo volilnih seznamov. Kako se je takrat prileglo to
naročilo! Našo željo po samoohranitvi in razvoju so takrat videli
številni dobrotniki (naj naštejem le Toneta Turnška, ki je podprl
nastanek lokalne televizije) in rešitelji (takratni župan Hrastelj, ki
nam je odobril nadomestne prostore), ampak Eleonora je bila
prva. Znala je videti, kdo je borec in hoče naprej, pa četudi je v
tistem trenutku povsem na tleh. In tudi, kdo si pošteno, v potu
vsakdanjega truda služi kruh in ne pozabi na iskrenost. In da je
treba, ko je hudo, moči štediti. »Ko se najbolj mudi, se mora
človek ustaviti,« mi je rekla enkrat, ko sem sredi delovne vihre
prihitela k njej po neko gradivo. Res sem jo ubogala in tega
zlatega pravila se držim še danes. 
Delala je neznansko rada in z veliko vnemo, ko si jo videl na
delovnem mestu, je bila vedno zbrano zatopljena v papirje. Ko
pa je zaznala človeško bližino, se je ukvarjala le s prišlekom,

njegovo zadrego ali
pa veseljem. Čas je
postal relativna
kategorija, če je bila
težava, je tolažila, če
veselje, ga je hitro
opazila in ga delila.
Bila je predstavnica
stare šole, ki (še) ni
poznala naglice,
kakršna nas vsak dan
silovite požira in nam
jemlje moči, da se le
stežka ustavimo.
Takšne ljudi, kot je
bila ona, bi brez škode
vsaj malo morali
posnemati …

Boža Herek

UprUpravna enotavna enotaa
LLaškaškoo

DRŽADRŽAVNA UPRAVNA UPRAVVA NA SPLEA NA SPLETU?TU?
ZAKAZAKAJ PJ PA NE?A NE?

Splet, pravzaprav poslovanje prek spleta,
predstavlja tudi za državno upravo izziv za
delo tako med upravnimi organi kot tudi
za sodelovanje z uporabniki njenih storitev.
Pri tem mislimo poslovanje tako s fizičnimi
kot tudi pravnimi osebami.
Kaj lahko uporabniki storitev državne
uprave opravijo s pomočjo spleta?
1. Na spletnem naslovu

www.upravneenote.gov.si/lasko so
objavljene splošne informacije o naši
upravni enoti. Zapisan je seznam
uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje
upravnih postopkov in odločanje v teh
postopkih. Navedene so uradne objave
(npr. trajanje uradnih ur) in razne
novice. 

2. Na tej strani lahko vidite, katera
kmetijska zemljišča so v prodaji v
določenem času.

3. S pomočjo povezav na državni portal
lahko poiščete odgovor na več splošnih
vprašanj, življenjskih dogodkov, kot je
na primer: pridobivanje osebne
izkaznice, poroka, rojstvo, smrt ... Poleg
kratkega opisa posamezne situacije so
priložene tudi vloge, iz katerih je
razvidno, katere priloge je treba
priložiti, da upravni organ lahko odloča
o vaši vlogi.

4. Na UE Laško deluje točka VEM (Vse na
enem mestu). Pooblaščena oseba lahko
s pomočjo portala e-VEM opravi vpis za
samostojnega podjetnika (prijava za
vpis, spremembo ali izbris v/iz Poslovni
register Slovenije, AJPES in v Davčni
register Slovenije, oddaja za pridobitev
obrtnega dovoljenja). Na točki e-VEM
lahko tudi ustanovite družbo z
omejeno odgovornostjo, če gre za
enostavno d. o. o. Postopki prek točke
e-VEM so brezplačni.

5. Določene vloge lahko pošljete v
elektronski obliki. Tako lahko
pridobite različna potrdila, izpiske (o

rojstvu, poroki, smrti ...). Pooblaščena
oseba Vašo zahtevo preveri in Vam
pošlje želeno. Če se pojavijo nejasnosti,
Vam pošlje zahtevo za dopolnitev. Za
oddajo elektronskih vlog je potreben
elektronski podpis, imeti morate
kvalificirano digitalno potrdilo (ali
SIGEN-CA, ali SIGOV-CA, ali HALCOM-
CA-FO, ali POŠTA&CA, ali AC-NLB).
Tudi navedeno potrdilo lahko
pridobite na Upravni enoti Laško (UE
Laško). Na spletu ali v sprejemni pisarni
UE dobite vlogo, jo izpolnite in oddate
ter počakate, da Vam pošljejo digitalno
potrdilo.

6. Na UE Laško je v prostorih Oddelka za
gospodarstvo in kmetijstvo ter obče
zadeve omogočen tudi dostop do
elektronske zemljiške knjige. V
Zemljiško knjigo lahko brezplačno
pogledate ob ponedeljkih, torkih in
četrtkih od 7. do 15. ure, ob sredah
od 7. do 17. ure in ob petkih od 7. do
13. ure. Vpogled je brezplačen, izpisek
je treba plačati.

7. Prek spletnega naslova http://e-
uprava.gov.si/e-uprava lahko vsak
lastnik oziroma uporabnik motornega
vozila ne glede na uradne ure upravnih
enot ali pooblaščenih organizacij
zahteva podaljšanje registracije
motornega vozila ali pridobi novo
prometno dovoljenje, če ima prej
opravljen tehnični pregled, če je ta
določeno leto zahtevan. Tudi obvezno
avtomobilsko zavarovanje lahko
obnovite prek spleta pri zavarovalnicah:
Zavarovalnica Maribor, d. d., Adriatic
Slovenica, zavarovalna družba, d. d.,
Generali Zavarovalnica, d. d.,
Zavarovalnica Tilia, d. d., GRAWE
Zavarovalnica, d. d., in Zavarovalnica
Triglav, d. d. Za spletno podaljšanje
prometnega dovoljenja lastnik ali
uporabnik vozila potrebuje: številko
veljavnega prometnega dovoljenja,
številko veljavne police obveznega
zavarovanja ter plačilno kartico
(Moneta, spletna banka Abanet, Activa,
Master-Card, Visa, Visa Electron, Diners
in pametna kartica Maestro s čipom).
Postopek je mogoče izvesti brez
digitalnega potrdila. UE pošlje

prometno dovoljenje stranki na dom.
Lahko izberete, da Vam bo prometno
dovoljenje vročeno v soboto, ko boste
doma. Stroške poštnine plača uprava.
Staro (neveljavno) prometno dovoljenje
je treba vrniti UE. To storite osebno ali
po pošti.

mag. Andreja Stopar,
načelnica UE Laško

PORPOROKA V LOKA V LAŠKEMAŠKEM

Bistvo ljubezni ni v tem,
da se dva gledata,

temveč da skupaj zreta
v isto smer.
(Exupery)

Sta prišla do spoznanja, da je nastopil čas,
da si oblikujeta skupno življenjsko pot? Sta
pomislila na to, da bi se Vajine sanje morda
uresničile v Laškem? Počaščeni bomo, če
bosta za svoj začetek na Vajini skupni
življenjski poti izbrala »naše« Laško.
Poroka v Laškem ni le navaden obred.
Prisluhnili bomo Vajinim željam, vama
zaupali svoje izkušnje in Vama pomagali
pregnati še zadnjo senco negotovosti pred
odločilnim korakom. Pustita se razvajati in
si vzemita čas. Tudi mi si ga bomo. Samo
za Vaju. Z največjo skrbnostjo in veseljem.
Dovolita nam, da prižgemo iskrice
zadovoljstva v Vajinih očeh.
Že imata izoblikovano željo o tem, kje
bosta izrekla usodni »da«? Za izvedbo
slovesnosti Vama v Laškem predlagamo:
GRAD TABOR LAŠKO – za romantične
duše, ki želijo, da bi njihov zakon ostal
varen in trden, kot je ostal grad za grajskim
obzidjem vsem viharjem časa navkljub
(poroka v grajskem stolpu ali na grajskem
dvorišču);
THERMANA LAŠKO – poroka v Zlati
dvorani s čarobnimi poslikavami, ali v
idiličnem okolju zdraviliškega parka, ali pa
morda poroka ob Fontani želja, ali na
mostičku zunanjega bazena;
RIMSKE TERME – za vse, ki verjamejo v
pravljice ter v princeske in prince. Naj vas
Rimske terme začarajo s svojim
neminljivim čarom in večno lepoto ter
napolnijo s svojo prav posebno energijo, s
katero so pritegnile tudi princeso Sisi in
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cesarja Ferdinanda. Začnita živeti svojo
pravljico na livadi v parku ali na terasi na
vrhu hotela Sofijin dvor.
Ali pa morda prav Vidva poznata kraj, ki
Vama je še posebej drag in bi se želela
poročiti tam? Povejta svoje želje, prisluhnili
Vama bomo in jih poskušali skupaj
uresničiti.
Odločitev o tem, kje se bosta še zadnjič
sprehodila kot fant in dekle in od kod
bosta skupaj stopala kot mož in žena, je
Vajina. Veseli bomo, če se bosta odločila te
pomembne trenutke sreče in slavja
doživeti v Laškem in jih deliti z nami.

POPOTTOVOVANJE OANJE OTRTROK NAOK NA
HRVHRVAŠKAŠKO ODSLEO ODSLEJ BREZJ BREZ
OVEROVERJENEGA SOGLJENEGA SOGLASJASJAA

ZAKZAKONITEGA ZASTONITEGA ZASTOPNIKAOPNIKA

Radi bi vas obvestili, da je bil 23. marca
2009 v Uradnem listu Republike Hrvaške
objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o tujcih Republike
Hrvaške, ki med drugim določa, da za
mladoletne tujce ni več potrebno
soglasje zakonitega zastopnika za
prehod meje. 
Slovenski državljani se lahko za morebitne
dodatne informacije obrnejo na
Veleposlaništvo Republike Hrvaške v

pravočasno zahtevo za izdajo novih
izognete negotovosti o pravočasni
izpolnitvi zahteve.
Če želite prioritetno izdelavo potnega lista
ali osebne izkaznice, lahko to uredite na
Upravni enoti Laško in se tako izognete
gneči in stroškom prevoza do Celja.

DELDELO KRAO KRAJEJEVNIH URADOVVNIH URADOV
RIMSKE TRIMSKE TOPLICE, JURKLOPLICE, JURKLOŠTEROŠTER

IN ŠENTRUPERIN ŠENTRUPERTT

Zaradi bistveno zmanjšanega števila
potreb po delu v navedenih krajevnih
uradih je bila že v drugi polovici leta 2008
ukinjena fizična prisotnost uradnikov na
navedenih uradih. Splošni finančni pogoji
poslovanja zahtevajo maksimalno
racionalizacijo stroškov porabnikov
proračunskih sredstev. Iz navedenega
razloga sledi, da se delo na krajevnih
uradih Rimske Toplice, Jurklošter in
Šentrupert v celoti, za nedoločen čas,
prekine s 1. julijem 2009.
Če se bo pojavila potreba po izvajanju
pooblastil zaposlenih UE Laško zunaj
poslovnih prostorov na Mestni ulici 2 v
Laškem, se bo delo krajevnih uradov
ponovno vzpostavilo.

mag. Andreja Stopar,
načelnica UE Laško

Ljubljani, Gruberjevo nabrežje 6, 1000
Ljubljana (tel.: 01 200 44 01) ali obiščejo
spletno stran Ministrstva za zunanje
zadeve. 
Kljub novi ureditvi Hrvaške pa bi vas radi
opozorili, da mladoletni slovenski
državljani (do dopolnjenega 15. leta
starosti), ki potujejo na Hrvaško brez
spremstva zakonitega zastopnika, še
vedno potrebujejo dovoljenje
zakonitega zastopnika, ki se izdaja
oziroma potrjuje na podlagi slovenskega
Zakona o potnih listinah. Omenjeno
dovoljenje lahko pridobi zakoniti zastopnik
na kateri koli upravni enoti na območju
Republike Slovenije, diplomatskem
konzularnem predstavništvu ali prek spleta
s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Cena
dovoljenja zakonitega zastopnika znaša
0,71 EUR.

Matični urad 
UE Laško

VELVEL JJAAVNOST  POVNOST  POTNIH  LISTINTNIH  LISTIN
IN OSEBNIH IZKAIN OSEBNIH IZKAZNICZNIC

Ste že preverili, kdaj Vam in članom Vaše
družine poteče veljavnost potnega lista ali
osebne izkaznice? Čas potovanj in počitnic
se bliža, zato predlagamo, da preverite rok
veljavnosti navedenih dokumentov in se s

Zadnja dva
meseca so bile
a k t i v n o s t i
d r u š t v a
u s m e r j e n e
predvsem v
i z v a j a n j e
projektov ter
pripravo vlog

na javni poziv društva za projektne
predloge za leto 2010. Do roka za oddajo
smo v pisarno društva prejeli 12 vlog. Sledi
postopek pregleda vlog do popolnosti,
nato pa bo upravni odbor projekte ocenil
in izbral najboljše. O izbranih projektih pa
v naslednji številki. 

Razvoj ponudbe učnih in oglednih
vsebin na podeželju

Prva faza projekta se nagiba h koncu. V
aprilu smo izvedli ogled primerov dobrih
praks na Koroškem. Ogledali smo si
kmetijo Klančnik v Podklancu pri
Dravogradu, na kateri se ukvarjajo s prirejo
mleka, vzrejo pujskov in rejo damjakov v
obori ter dopolnilnima dejavnostma:
predelavo mesa ter ponudbo ogleda
kmetije in njenih značilnosti. Skupine
sprejemajo ob sobotah. Sprejmejo jih v
preurejeni kleti. Med predstavitvijo kmetije

ponudijo v pokušino izdelke s
kmetije – suhomesnate izdelke
in mošt. Za popestritev imajo
turistični vlakec, s katerim
popeljejo goste skozi oboro do
lovske koče, kjer imajo kar
zajetno zbirko trofej. Ob vrnitvi
lahko gostje kupijo njihove
izdelke, pa tudi izdelke
okoliških kmetij, saj so samo v
ta namen uredili brunarico, v kateri je ob
sobotah prava mala vaška tržnica.
Povezujejo se z drugimi turističnimi
ponudniki v okolici, saj je skupna
promocija najbolj učinkovita. 
Nato smo se napotili v Povhov mlin v
dolini Jamnice. Kmetija Povh nudi na ogled
etnološko dediščino, 150 let star mlin s
stopami na vodni pogon. Spoznali smo več
vrst žita, si ogledali notranjost mlinarske
sobe z delavnico, na podstrešju mlina pa
so nam pripravili pokušino koroških
kulinaričnih posebnosti. Ker je kmetija
majhna, jim dodaten vir dohodka
predstavljajo ogled mlina in programi za
otroke ter oddaja apartmaja, ki so ga
uredili v preužitkarski hiši.
Tretji ogled pa je bil presenečenje za vse.
Šli smo v škratkovo deželo na Gmajni pri
Slovenj Gradcu, dobesedno, saj smo
morali hoditi več kot pol ure, ker ni
dostopna z avtobusom. Škratica Florjana
nas je popeljala skozi deželo škratov, in to
takih čisto pravih. Društvo Dežela škratov
skrbi za ohranjanje ljudskega izročila in
organizacijo iger v naravi.
Primeri so bili zanimivi, pa tudi poučni. Na
naslednji delavnici smo naredili analizo
vtisov, ki bo v pomoč našim ponudnikom
pri njihovem delu. Ponudniki sedaj
pripravljajo opise svojih programov, pričeli
pa smo tudi fotografirati na terenu.
Ponudbo programov želimo pravočasno

posredovati šolam, da bodo lahko že v
naslednjem šolskem letu izvajali
naravoslovne, tehniške ali kake druge
dneve na naših kmetijah. 

Mojca Krivec

Oblikovanje nove dediščinske poti

Občina Laško ima zelo bogato, vendar
nepovezano kulturno dediščino. K
povezovanju dediščine v zaključeno
turistično ponudbo pripomorejo tematske
poti, ki pa jih občina nima dovolj. Nekatere
obstoječe, vendar neregistrirane in
neurejene poti, imajo bogato zgodovino in
vsebino, ki kar kliče po ureditvi. Ena takih
je nastajajoča Sprehajalna pot na Miklavž.
Po njej sva se s predsednikom TD Rimske
Toplice Andrejem Mlakarjem in tajnikom
KUD Miklavž Ivanom Jelencem
sprehodila Jurij Dobnik (Zavod Porta B) in
Katja Germadnik (PP NVO FLOSAR), ki v
sklopu projekta Po poteh dediščine
(projekt delno sofinancira EU v sklopu
programa Leader in se izvaja znotraj LAS-a
Društvo Raznolikost podeželja)
pripravljava razpisno dokumentacijo s
prijavo bodočih upraviteljev poti na
evropske razpise.
Osrednja tema poti je Dragotin
Ferdinand Ripšl (1820–1887), župnik,
pesnik, kronist pri sv. Miklavžu. V času
službovanja na Miklavžu je spisal slovito

DrDruštvuštvo Raznoliko Raznolikost podeželjaost podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
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kroniko fare sv.
Miklavž in v njej tudi
običaje in navade ob
raznih priložnostih iz
človeškega življenja.
Župnijska kronika, ki
jo v originalu hrani
Škofija Maribor in je
bila pisana v gotici in v
nemškem jeziku,
predstavlja dragocen
vir informacij o
podobi kraja, času in
navadah, ki so vladale
v času njegovega
službovanja. 
KUD Miklavž  je že v letu 2004 v okviru

p r a z n o v a n j a
stoletnice od
u s t a n o v i t v e
društva in sto
dvajsetletnice šole
v Šmiklavžu KS
Rimske Toplice in
Občini Laško
predlagala, da se
obnovi pešpot od
Rimskih Toplic
mimo rojstnega
hiše Antona
Aškerca, ki je
zaznamovana z

obeležjem, in preko “Velikih šteng” do
Šmiklavža. Pot je zanimiva tako z

zgodovinskega, literarnega in etnološkega
vidika. V Globokem je tudi rojstna hiša
priznanega profesorja športne vzgoje
Draga Ulaga, v Ložah pa se je rodil tudi
pater dr. Leopold Andrej Grčar, ki je
priznan jasličar na Slovenskem. Krajani,
društva in ponudniki turističnih storitev si
že dlje časa prizadevajo za ponovno
oživitev poti, ki zahteva ustrezno obnovo,
označbo in uradno registracijo. Ta pot bo
še posebej pridobila na veljavi ob razmahu
zdraviliškega turizma v Laškem in Rimskih
Toplicah. TD Rimske toplice bo pripravilo
tudi otvoritev poti, tako da vas prosimo, da
spremljate novice in se odzovete povabilu.

Katja Germadnik

Zakaj je obisk v TIC-u LaškZakaj je obisk v TIC-u Laškoo
ppametna odločitametna odločitev?ev?

Potovanja so babice, ki pomagajo pri
rojstvu misli,
meni Alain de Botton v knjigi Umetnost
potovanja. Ne glede na to, ali se
odpravljamo na dopust, kratek oddih ali
izlet, se v nas prebudi duh raziskovalca, ki z
nezadržnim hrepenenjem odkriva
posebnosti in privlačnosti izbranega
prostora in časa. Videti, okušati, v obilju
velikih doživetij začutiti vse tiste majhne
radosti, ki napolnijo dan in nam podarijo
novih moči za premagovanje vsakdanjih
obveznosti. 
Ne veste, kam bi pogledali: proti goram,
ravnicam, termalnim vrelcem ali morju?

Blizu doma, blizu srca
V Turistično informacijskem centru
Laško vas v okviru Turistične agencije
Komptur čakajo številni programi, ki vas
bodo popeljali na raziskovanja bližnjih in
tudi bolj oddaljenih tujih dežel. Izberite
med sproščujočimi dopusti, aktivnimi
kratkimi oddihi ali zanimivimi izleti. Tudi
Slovenija je za mnoge Slovence še vedno
neodkrita zelena zakladnica skritih
turističnih zakladov. Koliko neponovljivih
vtisov vas čaka v tej raznoliki deželi, kjer
lahko – če je treba, tudi v enem samem
dnevu – doživite toliko mnogoterosti, za
kakršna bi drugod potrebovali več energije,
več časa, več poti … Za vaša počitniška
potepanja lahko izberete že pripravljene
pakete, ki jih lahko po vaši želji tudi
prilagodimo, ali pa nas obiščete le za
koristen namig, ki ga bomo z veseljem
nadgradili tudi z bogatim promocijskim
materialom. 

In ne nazadnje – tudi Laško z okolico se
ponaša s številnimi znamenitostmi,
slikovitimi predeli in prijetnimi kotički,
ki so odlično izhodišče za izlete in
aktivno preživljanje prostega časa v
naravi. Ste prepričani, da poznate vse?
V TIC-u smo pripravili izbor dvanajstih
izletov, ki smo jih tematsko obarvali in
vključujejo spoznavanje tradicije
pivovarstva in termalnih vrelcev, odkrivanje
bogate sakralne dediščine, etnologije in

domačih obrti, dodali pa smo tudi športna
in adrenalinska doživetja. Oblikovali smo
tudi posebne programe aktivnega oddiha,
kjer lahko lepote našega območja doživite
kot pohodnik, kolesar, na konjskem hrbtu,
splavarskem potepu ali na tandemskem
poletu z jadralnim padalom.
Številni obiskovalci od blizu in daleč so nad
obiskom navdušeni in se radi vračajo,
prepričani pa smo, da bi spoznavanje
domačih logov v naši družbi navdušilo tudi
vas. Zatorej vabilo: pridružite se nam na
izletih in aktivnih počitnicah ter povabite še
svoje prijatelje in znance. Prav tako vas
vabimo, da se pridružite skupini lokalnih
turističnih vodnikov, za katere bo potekal
tečaj jeseni 2009. Dobrodošli v TIC-u Laško! 

Metka Mavri, STIK – TIC Laško

2. S2. Stiktikov pohod na Humov pohod na Hum

Stikovci, ljubitelji Huma in rekreativni
pohodniki so se 4. aprila že drugič skupno
povzpeli na Hum. Ob 9. uri se je na
parkirišču pri gradu Tabor zbralo približno
80 pohodnikov, ki so se ob zvoku
harmonike in kitare povzpeli na vrh Huma.
Ob prijetnem klepetu in druženju je pot do
vrha in nazaj kar prehitro minila, zato se je
druženje nadaljevalo na dvorišču gradu
Tabor ob pijači in okusnem golažu
gostinstva Žonta.  

7. Mednar7. Mednarodna kipodna kipararskaska
delavnica delavnica 

Vljudno vabljeni na prizorišče pri Dvorani Tri
lilije, kjer mojstri klesanja v Laškem že sedmo
leto zapovrstjo ustvarjajo mojstrovine in
skulpture iz kamna. Pod organizacijo Stika
ter pokroviteljstvom Pivovarne Laško in
Thermane Laško poteka mednarodna
kiparska delavnica od srede, 20. maja, pa
vse do 19. junija, ko bo uradna otvoritev
skulptur. Ob 17.30 bo odkritje kipa pri
TIC-u, ob 18. uri pa odkritje dveh kipov v
zdraviliškem parku.
Poleg pobudnika in vodje delavnice,
akademskega kiparja Ferenca Kiralyja (na
sliki) iz Lendave bosta letos likovne umetnosti

v marmorju snovala še László Szücs z
Madžarske in Heidi Tschank iz Avstrije.  

Vljudno vabljeni na prizorišče umetnosti pri
športni dvorani Tri lilije vse do 18. junija.  

PrPredstavitedstavitev turev turističnihističnih
ttematskih poti v Laškematskih poti v Laškem inem in

okokoliciolici

V četrtek, 14. maja, je STIK v Knjižnici Laško
na prireditvi Naše poti predstavil poti,
primerne za kolesarjenje, ki so z načrti in
opisi predstavljene v brošuri Kolesarjenje
po okolici Laškega. Podani so bili namigi za
sprehode v naravo po že obstoječih poteh.
Obiskovalci so se seznanili  tudi s projektom
Pohodne poti po okolici Laškega, ki je v
pripravi in bo do konca leta realiziran.
Oblikovan bo prospekt z vsemi načrti in opisi
poti, v planu pa je še označitev vseh poti s
tablami. Velik projekt, v katerem poleg
Čebelarskega društva in Thermane sodeluje
tudi STIK, je Spoznajmo čebelarsko
dediščino. Razdeljen je v tri faze in se bo
izvajal v letih 2009 in 2010. Postavljena je
razstava gradiv, prospektov, knjig, katalogov
in načrtov, ki opisujejo Laško in okolico, ki je
še vedno na ogled. 

6. Odpr6. Odprtto pro pr vvenstvenstvo Slovo Slovenije –enije –
TherThermana Laškmana Laško 2009o 2009

V dvorani Tri lilije je od 6. do 9. maja
potekal velik mednarodni športni dogodek
– 6. odprto prvenstvo Slovenije v
namiznem tenisu za invalide – Thermana
Laško 2009. V štirih dneh smo lahko v
Dvorani Tri lilije spremljali preko 1.800
dvobojev, predstavilo se je 274
tekmovalcev iz 28 držav oz. vsa svetovna
elita tega športa, za pravico je skrbelo
preko 50 sodnikov, svoje delo pa so odlično
opravili tudi prostovoljci, pobiralci žogic ter
zaposleni v športni dvorani Tri lilije. Največ
medalj so osvojili Francozi, Slovenija pa je
dobila tri bronaste medalje. 



prireditve v juniju,
juliju in avgustu 2009

THERMANA ŠPORTNI VIKEND V JAGOČAH PRI LAŠKEM,  26. – 28. junij 2009

2. STIKOVO KOLESARSKO DRUŽENJE, 28. junij 2009
Nič ni bolj zdravo kot gibanje na svežem zraku ter sprostitev ob čudoviti pokrajini, zato vas vabimo, da se nam pridru-
žite pri kolesarjenju po eni od devetih poti primernih za kolesarjenje, ki so podrobno opisane in z načrti opremljene v 
vodniku Kolesarjenje po okolici Laškega. V nedeljo, 28. junija 2009, ob 9. uri bomo s kolesi krenili iz Jagoč, skozi 
Lahomno, Tevče, Malo Brezo do Trobnega Dola in naprej čez Blatni Vrh, Marof, Jurklošter, Rimske Toplice, Strensko ter 
nazaj v Jagoče. Pot bo dolga 47 km s postankom, kjer bo poskrbljeno za kratko osvežitev. Po aktivnem dopoldnevu se 
bo kolesarsko druženje nadaljevalo na Športnem vikendu Thermana v Jagočah, ob jedači in pijači.
Več informacij - TIC Laško,  tel.: 03 733 89 50, www.stik-lasko.si. Organizator: STIK, Kolesarski klub Laško

KONJENIŠKI VIKEND V JAGOČAH PRI LAŠKEM, 2. – 5. julij 2009
PROGRAM - Četrtek: preskakovanje zaprek, kvalifikacije v jahanju mehanskega konja, večer z Modrijani in Iskricami.
Petek: preskakovanje zaprek, amaterski pokal Slovenije, polfinale v jahanju mehanskega konja, večer s kvintetom 
Dori. Sobota: preskakovanje zaprek, tek, ribiška tekma, finale v jahanju mehanskega konja, večer z Vilijem Resnikom
in Razigranimi muzikanti. Nedelja: preskakovanje zaprek, pokal Slovenije, velika nagrada Thermana Laško 2009,
prikaz šolanja psov. Več informacij - tel.: 03 423 21 00,  www.thermana.si.
Organizator: Thermana d.d. Laško in Konjeniški klub Laško

PIVO IN CVETJE, 9. – 12. julij 2009
PROGRAM - Četrtek: Dan Laščanov – »Laščani Laščanom«,

j j
Martin Krpan, kvintet Dori, Siddharta, Jan Plestenjak,

Manca Špik, Samuel Lucas... Petek: dribl turnir poulične košarke, Dan D, Leeloojamis, Tereza Kesovija, Tanja Žagar,
Mambo kings, kvintet Dori ... Sobota: razstava starodobnih avtomobilov, ansambel Simona Gajška, Šank rock, Natalija
Verboten, Rock Partyzani, trubači »Dej še en litro«, vodna simfonija z brežin reke Savinje in ognjemet z gradu 
Tabor... Nedelja: ohcet po stari šegi, parada Pivo in cvetje po ulicah Laškega, ansambel Pepelnjak, zaključni 
koncert pihalnih godb ... Ostale prireditve in razstave: Lepo je res na deželi, razstava cvetja, razstava Likovnega
društva Laško »Laško v cvetju«, razstava ročnih del Društva invalidov Laško, promenadni vrvež po ulicah Laškega,
rodeo z bikom, promocija projekta Varovanje okolja, projekt »Z glavo na zabavo«...
Več informacij- TIC Laško,  tel.: 03 733 89 50, www.pivocvetje.com. Organizator: TD Laško

VODNA SIMFONIJA, vsako soboto ob 21.30, od 11. 7. do konca avgusta 2009  
Vodna vila, vodne radosti, kapljice, svetloba, glasba... Vse to skupaj, na enem mestu, pričara čudovito simfonijo, 
prijazno za oko in uho. Ne zamudite multimedijske predstave za Laško in svet na temo Sotočje dobrega ali Dobra
vodna vila se prebudi, letos s podnaslovom ZDRAVILNE VODE. Pridružite se nam na brežinah reke Savinje (pri 
hotelu Savinja ali Kulturnemu centru Laško) in ne zamudite toplih poletnih večerov ob vodni simfoniji.
Več informacij - TIC Laško, tel.: 03 733 89 50, www.pivocvetje.com. Organizator: TD Laško, Pivovarna Laško

KULTURNI CENTER LAŠKO
Petek, 19. 6., ob 19.00: Proslava ob Dnevu državnosti. Kulturni program bodo pripravili učenci osnovne šole
Primoža Trubarja Laško in Antona Aškerca Rimske Toplice. Organizator: STIK, JSKD OI Laško, Občina Laško.
Pred tem bo slavnostni zaključek 7. kiparske delavnice v Laškem z odprtjem skulptur, katere bodo 
v času od 20. 5. do 18. 6., pri dvorani Tri lilije, izklesali akademski kiparji iz Slovenije, Avstrije in Madžarske. 
Ob 17.30 bo odprtje kipa pri TIC-u in ob 18.00 odprtje dveh kipov v zdraviliškem parku. Sobota, 4. 7. in nedelja, 5. 7., 
ob 19.30: Premiera komične operete Noč v Benetkah – Johann Strauss ml. Edinstveno Straussovo glasbo doživeto 
prepevajo Celjsko pevsko društvo, MePZ iz Laškega ter odlični solisti. Organizator: KD Koral.
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MUZEJ LAŠKO

KNJIŽNICA LAŠKO

CENTER STAREJŠIH LAŠKO

ŠMOCL
Dvorana Kursk, 30. 6. – 2. 7., od 10.00 do 18.00: Tolkalska delavnica*, mentor: Anže Kristan, cena: 30 eur. 
Občinsko dvorišče, vsak petek ob 22.00: Letni kino. Program za poletne počitnice: Kopanje* Wellness park 
Laško, 4 eur (vstopnica po ceni do 30. 6.), Aqua Roma, 7 eur, bazen Radeče, 5 eur, Terme Ptuj, 20 eur (cene veljajo 
za vstopnico+prevoz), odhodi ob 9.00, povratek ob 15.00 ali po dogovoru, vsak ponedeljek, četrtek in petek.
Odbojka in nogomet na mivki v Rečici*, odhodi ob 9.00, povratek ob 15.00, vsak torek, cena 2 eur (prevoz). Obisk 
adrenalinskega parka Biosfera*, odhod ob 8.30, povratek 14.30, dne 19. 8., cena 30 eur (vstopnica+prevoz). Obisk 
živalskega vrta*, odhod ob 9.00, povratek ob 15.00, dne 29. 7. in 26. 8., cena 20 eur (vstopnica+vodenje+prevoz).
Ježa konj v Škofji vasi*, odhod ob 9.00, povratek ob 13.00, dne 21. in 22. 7., cena 10 eur (program+prevoz).
*Obvezna prijava. Cene so informativne. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in datumov. Vse informacije: 
info@smocl.com, mobi: 051 425 950, 054 425 953, tel.: 03 733 87 44. 

HOTEL SAVINJA
Od 22. 5. dalje vsak petek: Ples na vrtu hotela Savinja. Petek, 12. 6., ob 18.00: Uradna otvoritev hotela Savinja, 
velika vrtna zabava z Manco Špik, duom Shake ...

ATRIJ ŽUPNIŠČA LAŠKO
Nedelja, 30. 8., ob 19.30: Jožef in njegova suknja (spevoigra v izvedbi vokalne skupine Lilija). Organizator: KD Koral.

RIMSKE TERME
Petek, 5. 6., od 10.00 – 17.00: Dan odprtih vrat – ogled prenovljenih Kopeli vodnih nimf v Rimskih termah. Ob 17.00: 
Otroški vrtec Ostržek iz Rimskih Toplic bo v parku pod sekvojami predstavil projekt »Prebujanje Rimske Trnuljčice«.

AQUA ROMA
Sobota, 6. in nedelja, 7. 6., od 10.00 dalje: 3. turnir za Amalijin pokal v odbojki na mivki za ženske. Organizator: 
TD Rimske Toplice.

POHODI
Sobota, 6. 6., ob 19.00: Nočni pohod na Babe - start Zavrate. Organizator: PD Laško. Sobota, 13. 6., ob 8.00 : 14.
pohod po Aškerčevih poteh - start pri železniški postaji v Zidanem Mostu. Organizator: KD Anton Aškerc. Sobota,
27. 6., ob 7.00: Pohod po Rečiški planinski poti – start Sindikalni dom Huda Jama. Organizator: PD Laško.

Prireditelji si pridržujemo pravico do spremembe datumov in prireditev. Hvala za razumevanje.

Glavni partnerji:
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V aprilu in maju se je v Muzeju Laško,
enoti Centra za šport, turizem,
informiranje in kulturo, STIK Laško,
zvrstilo veliko različnih prireditev, ki so
popestrile turistično in kulturno
ponudbo našega kraja in občine.
Tako kot lani smo tudi letos v sodelovanju
z Laškim akademskim klubom v
pritličnem delu muzejskih prostorov, ki so
namenjeni občasnim razstavnim dejav-
nostim, gostili fotografe. Razstavljena so
bila vsa dela udeležencev, ki so se s svojimi
umetniškimi deli odzvali na razpis petega
fotografskega natečaja KLAK. Letošnja

tema je bila posvečena brezdelju.
Udeleženci natečaja so se spraševali, kaj
jim pravzaprav pomeni brezdelje.
Brezposelnost? Luksuzno dobrino
življenja? Izbran življenjski slog? … Ali jim
brezdelje vzbuja slabo vest? Na ta in
številna druga vprašanja, povezana z
naslovno temo fotografskega natečaja, so
v svojih delih poskušali odgovoriti
amaterski in profesionalni fotografi, ki so
na natečaj poslali preko osemdeset
fotografskih izdelkov. Ob odprtju razstave
je strokovna žirija podelila tri nagrade.
Najžlahtnejšo je za opus treh fotografij, ki
so tehnično izredno dovršene in izražajo
popolno ujemanje z natečajno tematiko,
prejel Laščan Jože Benedek. Razstavo, ki
je bila v prostorih Muzeja Laško odprta od
17. aprila do 8. maja, si je ogledalo veliko
domačinov, pa tudi gostov iz drugih
slovenskih krajev.
Agencija Porta B je v sodelovanju s
Stikom Laško 22. aprila pripravila v
muzejskih prostorih predstavitev projekta
Po poteh dediščine – Nepozabna
doživetja. Projekt poteka v okviru LAS-a –
Raznolikost podeželja, v katerem poleg
Občine Laško sodelujejo tudi občine Celje,
Štore in Vojnik. Osnovna ideja projekta je
izdelava dediščinskih poti in prijava teh za
nepovratna sredstva iz ukrepa 323, ki ga
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Cilj projekta je
ureditev in izgradnja tematskih poti, ki
povezujejo naravne in kulturne
znamenitosti določenega območja, in s
tem pripomoči k ohranjanju in izboljšanju
dediščine podeželja. Vsaka tematska pot
mora vključevati vsaj eno točkovno
lokacijo naravne ali kulturne dediščine
lokalnega okolja, ki je vpisana v Register
nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo. Lokacije pa morajo
biti s potjo povezane v vsebinsko celoto.
Na žalost se je vabilu na strokovno
predstavitev projekta odzvala le peščica
entuziastičnih posameznikov, ki vidijo
prihodnost razvoja naše občine v turizmu.
Škoda, saj še vedno ne znamo v večji meri
izkoristiti finančnih sredstev, ki nam jih za
takšne in drugačne projekte namenja
Evropa.
Podobno razočaranje je bilo istega dne

tudi na debatnem večeru v laškem
muzeju,z naslovom Časopisni članek iz
leta ... Zanimivo in presenetljivo, saj je bila
tema pogovora zapis, objavljen v časopisu
Jutro, 7. avgusta daljnega leta 1939.
Naslov prispevka se je glasil: »Odprite
Laškemu okno v svet«. Med drugim je
novinar v časopisnem članku zapisal tudi
sledeče: »Glavna prometna žila laškega
okraja je poleg železnice bivša banovinska
cesta I/30 ali, kakor ji zdaj pravijo, državna
cesta … Kdor hodi ob nedeljah po
navedeni cesti, se ne bo mogel prečuditi,
koliko tujcev prihaja v naše kraje z
avtomobili, saj drčijo mimo njega ta vozila
vsak trenutek in oblaki prahu zagrinjajo
sicer krajevno nadvse lepo, romantično
dolino vzdolž Savinje. Pričakovali bi, da bi
oblasti posvečale posebno skrb in pažnjo
tej cesti …« Tema, ki je po petdesetih letih
ponovno aktualna v naših krajih. Toda
poslušalce na debatni večer ni privabila.
Očitno je lažje ali pa bolj vabljivo preslišati
zgodovino in se še naprej pritoževati nad
zadevami, ki jih ne poznamo.
So pa z izrednim zanimanjem predstavitvi
laškega turističnega društva in Stika
prisluhnili udeleženci strokovne
ekskurzije Lokalne turistične
organizacije Blegoš iz Škofje Loke, ki so
16. maja obiskali naš kraj. Predvsem so jih
zanimale naše bogate izkušnje pri
organizaciji tradicionalne prireditve Pivo in
cvetje. V Muzeju Laško je gostom z
Gorenjske direktorica Stika Laško
Andreja Križnik izčrpno in zanimivo
predstavila podrobnosti, na katere je treba
biti pozoren pri pripravi in organizaciji
tako velike prireditve. Po strokovni
predstavitvi so si Škofjeločani ogledali tudi
naš muzej, proizvodnjo v pivovarni in
zadovoljni, polni vtisov, zaključili obisk v
Laškem z degustacijo piva v Hotelu Hum in
kosilom na turistični kmetiji Nemec. Ves
čas njihovega obiska je Laščane zabavala
skupina glasbenikov Suha špaga z
igranjem na nenavadna glasbila. 
Muzej Laško se je 18. maja pridružil
svetovnemu projektu ob mednarodnem
dnevu muzejev. Ta dan muzeji po svetu
praznujejo že od leta 1977 v duhu gesla
Mednarodnega sveta muzejev: »Muzeji so
pomemben dejavnik pri kulturni
izmenjavi, bogatenju kulturne
raznolikosti in razvoju medsebojnega
razumevanja, sodelovanja in miru med
ljudmi.« V laškem muzeju smo ta dan
obeležili z dnevom odprtih vrat in
strokovnim vodstvom po muzejskih
razstavah za vse obiskovalce.
Istega dne zvečer smo v sklopu
Mednarodnega dneva muzejev odprli
novo občasno razstavo, ki smo jo v sklopu
programa predstavitve velikih Laščanov
posvetili rojaku, arheologu Tonetu

Knezu. Laščanu, ki je ponesel slovensko
arheologijo v Evropo, ali mogoče bolje
povedano, ki je evropske arheologe
pripeljal v Slovenijo, da so se lahko čudili
bogastvom naše preteklosti. Raziskoval je
predvsem halštatsko obdobje, pa tudi
keltsko in rimsko kulturo v Sloveniji.
Načrtno je proučeval arheološko
preteklost Novega mesta, kjer je služboval
v tamkajšnjem muzeju; vodil je več
izkopavanj, med njimi izkopavanje
halštatskodobnih gomil in keltskih grobov
v Kandiji in keltsko-rimskega grobišča na
Beletovem vrtu. Bil je dopisni član
Nemškega arheološkega inštituta. Objavil
je več samostojnih publikacij in razprav.
Razstavo smo pripravili v sodelovanju z
Dolenjskim muzejem iz Novega mesta,
ki je prispeval gradiva za predstavitev
Knezovega dela od prvih študentskih
izkopavanj v Šempetru do bogatega opusa
iz okolice Novega mesta. Na razstavi so bili
prvič javnosti predstavljeni deli keltskih in
starorimskih nagrobnih spomenikov iz
Laškega, ki jih hrani Muzej Laško in jih je
naš veliki sokrajan pred leti strokovno
opredelil in opisal. Odprtja zanimive
razstave se je udeležilo kar nekaj Laščanov,
ki so evropsko priznanega arheologa
osebno poznali, pa tudi nekaj takih, ki jih je
zanimalo, kdo je pravzaprav bil Tone Knez.
V nagovoru ob odprtju razstave je delo
laškega rojaka predstavil kustos
arheološkega oddelka Dolenjskega
muzeja Borut Križ.
Zadnja prireditev v muzejsko resnično
bogatem mesecu je bila 29. maja, ko smo
z debatnim večerom počastili peto
obletnico slovenskega članstva v
Evropski uniji. Naša gostja je bila Špela
Majcen, študentka zaključnega letnika
evropskih študij na Fakulteti za družbene
vede Univerze v Ljubljani. V prijetnem
pogovoru z gostjo so bile predstavljene
institucije Evropske unije, njihove naloge

in pristojnosti ter pomen volitev slovenskih
predstavnikov v evropski parlament in
njihova vloga pri odločanju o skupnih
evropskih zadevah. Gostja je postregla
tudi s podatki o študiju evropskih študij in
mednarodnih odnosov ter pogled na
bolonjsko reformo študijskega sistema, kar
je predvsem zanimalo obiskovalce, ki
zaključujejo srednješolsko izobraževanje.
Žal se je tudi te prireditve udeležilo bolj
malo obiskovalcev, čeprav so pobudo za
organiziranje debatnih večerov z aktualno
tematiko dali prav naši občani. S tem
povezana je bila zanimiva misel gostje
debatnega večera, ki meni, da se nad
članstvom Slovenije v evropskih
integracijah pritožujejo predvsem tisti
prebivalci naše države, ki so o delovanju in

BogatBogato in ro in raznolikaznoliko muzejsko muzejsko dogajanjeo dogajanje
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ureditvi Evropske unije slabo informirani.
Očitno je lažje ali pa bolj vabljivo preslišati
argumente in se še naprej pritoževati nad
zadevami, ki jih ne poznamo. In prav zato
verjetno nekateri nočejo biti informirani.

Drage Laščanke in Laščani, v Muzeju
Laško bomo veseli vsake vaše pobude in
predloga, v katerem boste izrazili,
kakšne prireditve si pravzaprav želite v
okviru muzejskega programa.
Pričakujemo vas vsak dan od torka do
sobote med 9. in 17. uro. Vašim

predlogom in željam bomo prisluhnili
in se v prihodnosti potrudili, da vam
bomo postregli s prireditvami, ki si jih
sami želite in se jih boste z veseljem
udeleževali.

Tomaž Majcen
STIK, kustos Muzeja Laško

K zelo bogati in podrobni predstavitvi
razvoja košarke v Laškem želim dodati
naslednji drobec: v okviru Laškega
akademskega kluba smo leta 1969 v
sklopu vseh drugih takratnih
pomladnih dogajanj zaradi izvorne

filozofije košarke navdušeno podpirali zamisel o ustanovitvi
košarkarskega kluba v Laškem. Nosilec tega navdušenja je bil
veliki športni in košarkarski entuziast, naš član Janko Deželak.
Zato smo na prvi seji vodstva (Marjan Zavšek, Jože Benedek,
Franci Klajne, Janko Deželak) po finančno uspešni izvedbi
akademskega plesa (takrat smo plese organizirali februarja, med
enomesečnimi študijskimi počitnicami) v gostilni Slamič v

Ljubljani, kjer smo se redno sestajali vsak prvi torek v mesecu,
marca 1969 sklenili, da se del izkupička nameni nakupu dveh
košarkarskih žog za klub, ki je bil pozneje uradno registriran 29.
maja 1969.
Ker takrat ni bilo v naši navadi, da bi pisali zapisnike, želim po, v
svetu vse bolj uveljavljeni metodi »oral history« (ustno izročilo),
dodati ta drobec, ki bi sicer v sedanji inflaciji marketinških
»zgodovinskih« zgodb neupravičeno utonil v pozabo, tako kot
velik del druge laške nematerialne ali nezapisane zgodovine.

Marjan Zavšek, univ. dipl. psih., 
predsednik LAK v šolskem letu 1968/1969 

LLeteto ko košarkošarke v Le v Laškaškemem
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DrDržavno tžavno tekmovekmovanjeanje
mažormažoretet

Mažoretna skupina iz Kranja je bila
organizator državnega tekmovanja
mažoret, ki je bilo od 18. do 20.
aprila. Iz Laškega se je tekmovanja
udeležila ekipa srednje skupine
mažoret pod mentorstvom Anje
Šrot in starejša skupina pod

mentorstvom Majde Marguč.
Srednja skupina je osvojila 4. mesto.
V kategoriji solo-kadet je tekmovala
Lucija Lapornik, ker pa je bilo
premalo prijavljenih, se je kategorija
združila s solo-junior. Lucija je
osvojila 6. mesto in prikazala visoko
raven tehničnega znanja. Drugo
mesto sta osvojili Katarina Lapornik

in Anja Krašek v kategoriji par-
senior. Starejša skupina je osvojila
drugo mesto in se s tem uvrstila na
evropsko tekmovanje, ki bo
septembra v Franciji. V letošnjem
letu mažoretna skupina praznuje 20.
obletnico delovanja, ki jo bo svečano
obeležila oktobra.  

Mentorica mažoretne skupine
Majda Marguč

LikLikovno drovno društvuštvo Laško Laško v noviho v novih
prprostostororihih

Ta oranžna revolucija, kot nas je
poimenovala ga. Erika Krašek, je že
sedmo leto v Kulturnem centru Laško
na ogled postavila likovna dela, tokrat z
naslovom Zanimivosti Šmiklavža z
okolico. OI JSKD Laško vsako leto
organizira likovno delavnico v različnih
krajih naše občine, s katero želimo na
platna prenesti zanimivosti in lepote naše
okolice.
Veselilo nas bo, če si boste naša dela
ogledali v Kulturnem centru Laško, saj bo
razstava junija odprta tudi v popoldanskem
času do 19. ure.
Po razstavi vas
bodo popeljali
člani Likovnega
društva Laško, ki
bodo svoj prosti
čas z veseljem
delili z vami.

... in na kaj smo še posebej ponosni?

Seveda, na naše nove delovne in razstavne
prostore –
»galerijo«, ki
smo jo primer-
no uredili v
stari osnovni
šoli na Valva-
sorjevem trgu.
Ob zvokih har-
monike g.
D a m j a n a
Škorca, lepi

pesmi Vodomk, spodbudnih besedah župana
Občine Laško g. Franca Zdolška in spremni
besedi Nine Pader smo ponosno vstopili v

prostor, katerega krasijo dela naših
ustvarjalnih članov. Veliko prostovoljnega
dela in truda je bilo vloženega, da smo
uspeli, zato vsem članom Likovnega
društva Laško – iskrena hvala! Samo
skupaj – zmoremo!

Predsednica Likovnega društva Laško
Nevenka Fantinatto
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V soboto, 30. maja, smo v Kulturnem centru lahko prisluhnili
neobičajnemu koncertu, v katerem so bili povezovalna nit mladi
glasbeniki družine Hrastnik, ki je prireditev tudi organizirala.
Sedem otrok imajo pri Hrastnikovih in šest jih igra vsaj po en instrument.
Vsi tudi pojejo. Otroci od osemletne Sofije do že odraslega Iztoka
nastopajo v različnih sestavih, na različnih ravneh od osnovnošolske,
srednješolske do akademske.  
Na koncertu je bilo osrednje mesto posvečeno
13-letni Lari, ki že 5. leto igra harfo, in sicer pod
vodstvom mentorice Erike Gričar. V letošnjem
letu je Lara dobila srebrno priznanje na
državnem tekmovanju in se tudi udeležila
mednarodnega tekmovanja v Beogradu. In za to
deklico, ki se s svojim lepim obrazkom in
gibčnimi prstki kar zlije s čudovito odigranimi
melodijami na harfi, je družina Hrastnik prosila za
pomoč za nov instrument. Nova harfa, ki so jo
kupili, stane zelo veliko, kar 13.400 evrov. Na
dobrodelnem koncertu so nastopili še drugi
Hrastnikovi otroci s skupinami, v katerih igrajo,
pojejo in plešejo.
Larin starejši brat Iztok, kontrabasist, je že
zaključil glasbeno akademijo in že nekaj časa igra
v orkestrih RTV Slovenija in Slovenske filharmonije. Letos je bil med 2.800
mladimi glasbeniki eden od treh slovenskih izbrancev za vseevropski
orkester Gustav Mahler Jugendorchester, ki je bil ustanovljen z
namenom omogočiti mladim izjemno nadarjenim glasbenikom
nabiranje neprecenljivih izkušenj igranja v orkestru, sodelovanja z
velikimi dirigenti in nastopanja zunaj meja lastne države. O vključitvi
naših fantov je poročalo tudi Delo, in sicer kot o uspehu za slovensko
državo (Delo, 30. april 2009). Mi pa smo lahko veseli, da je med izbranci
tudi Laščan. Orkester je v aprilu zaključil veliko turnejo, na kateri je s
trinajstimi koncerti nastopil po vsej Evropi. 

Iztok je med drugim
tudi član skupine
kontra-basistov Bass
chorus, ki je s
svojima kolegoma,
Urošem Lečnikom
in Janezom Avši-
čem ter prof.
Zoranom Markovi-
ćem, rednim docen-
tom na Akademiji za

glasbo, zaigrala tri dela skladateljev S. Mokranjca, P. G. Česnikova in D.
Runswicka.
Larin brat Krištof je član Tolkalistične skupine dijakov Srednje
glasbene šole Celje (mentor Damir Korošec), ki je navdušila občinstvo
tako, da se ni moglo vzdržati in se je z močnim ploskanjem vključevalo
v njihovo ognjevito izvajanje različnih del, med njimi tudi skladbe avtorja,
člana skupine, Leona Firšta. Tudi bratec Tobija, učenec trobente naše

glasbene šole pod
mentorstvom Marka
Razborška, je dopri-
nesel h koncertu prijazen
delček.  
Najmlajša sestra Sofija se
uči violino pri mentorici
Tanji Miklavc. Zaigrala je
skupaj z malo pianistko
Zalo Županič z žalske
glasbene šole. Nastopila
pa je tudi v plesni točki z naslovom Pingvini plešejo, plesne pripravnice
naše glasbene šole pod vodstvom mentorice Špele Medved, ki vedno
znova preseneča s svojimi odličnimi koreografijami. Še posebno mlajše
udeležence so pingvinčki čisto očarali.
Že odrasla sestra Rebeka študira glasbeno pedagogiko in se poleg
zborovstva ukvarja še s solo petjem. Na večeru je odigrala pomembno
vlogo. Zapela je dve solistični skladbi,  nato pa skupaj s prijateljico Petro
Horvat Duet in na koncu še z očetom Martinom Tercet  iz Straussovega
dela Noč v Benetkah, ki jo zbor Koral skupaj s Celjskim pevskim
društvom že nekaj časa študira. 
Mama Magdalena je na koncu povedala nekaj lepih misli o glasbi in se
zahvalila mentorjem svojih otrok. Udeležba na koncertu je bila bolj
skromna. Med poslušalci je bilo nekaj glasbenikov, tako npr. letošnji
Prešernov nagrajenec Nenad Firšt. Koncert bi zaslužil drugačno
pozornost Laškega, Hrastnikovi pa finančno pomoč za nakup
instrumenta. Verjetno je bila za takšno odzivnost kriva preskromna
promocija. Priložnost za popravek bo obstajala, saj bo koncert v avgustu
ponovljen.

Metka Kovačič 

DobrDobrodelni kodelni konconcerer t za nakt za nakup harup harfe Lfe Larari Hri Hrastnikastnik

Etno odbor JurEtno odbor Juretetaa
KrKrašoašovvca Možnarca Možnar

NOČ V BENENOČ V BENETKAHTKAH
SStraussovtraussova opera opereta tik preta tik pred pred premieremieroo

Celje: 21. junij ob 19.30 v Celjskem domu
Laško: 4. in 5. julij ob 19.30 v Kulturnem centru Laško
Za projekt Noč v Benetkah sta se združila Mešani pevski zbor Laško
pod vodstvom Rebeke Hrastnik ter Celjsko pevsko društvo pod
vodstvom Špele Florjanič. Po belih in črnih tipkah bo igrala
Marjanca Ocvirk, režija pa je v rokah Magdalene Hrastnik.
Ljudje si radi nadevamo maske. Radi bi skrili svoje napake ali pa
morda pokazali na napake ljudi okoli nas. Johann Strauss ml. je v
opereti Noč v Benetkah predstavil karneval v maskah, kjer se kopičijo
raznovrstni komični zapleti in ko se zdi, da je zadeva pod nadzorom,
skrivnostno pripluje gondola, ki zaplete situacijo… Ups, preveč ne
smem povedati! Torej, pridite (lahko brez mask) na predstavo, ki
pevcem in igralcem daje dobre izzive, gledalcem pa dobro zabavo!

Martin Hrastnik

Jurjevanje v Laškem je bilo – že dvajsetič

24. aprila, ko je god sv. Jurija, so učenci in
učitelji OŠ Primoža Trubarja Laško z ne-
katerimi podružničnimi šolami in v
sodelovanju z Etno odborom Jureta Krašovca
Možnar dvajsetič zapored oživili narodopisno
šego jurjevanje, ki ima v Laškem bogato
tradicijo. 
Kljub nekaterim nerazumljivim težavam, ki so se
pojavile prvič v 20 letih, v zvezi s prijavo
prireditve, in tudi željam nekaterih po
kljubovanju (kasneje so se nekateri zavili v molk),
nam je uspelo pričarati prijetno pomladno
vzdušje v Laškem. Tako na odboru kakor na šoli
smo kritično ocenili vse zaplete, ki so želeli
Zelenemu Juriju onemogočiti, da opravi svoje
poslanstvo, ter se dogovorili o izvedbi
prihodnjega Jurjevanja. V etno odboru
podpiramo prizadevanja učencev, staršev in
učiteljev pri oživljanju in predstavljanju naše
dediščine, zato jim želimo tudi v prihodnje pri

tem pomagati, da se izvirna šega ob Juriju v
Laškem ohrani. Podobno pa pričakujemo tudi od
drugih.

Par za letošnjo »ohcet« izbran 

Etno odboru Jureta Krašovca Možnar pri Zvezi
kulturnih društev občine Laško je Prireditveni
odbor Pivo in cvetje pri Turističnem društvu
Laško leta 1986 zaupal pripravo in izvedbo
Ohceti po stari šegi. Odbor je na svoji 4. redni
seji obravnaval dve vlogi, prispeli na razpis za
letošnjo »ohcet«. Par je bil izbran na podlagi
kriterijev po Pravilniku za izbor para. 
Letošnji par za Ohcet po stari šegi v Laškem v
okviru 45. prireditve Pivo in cvetje, ki bo v
nedeljo, 12. julija ob 10. uri dopoldan, na
graščinskem dvorišču Občine Laško je: nevesta
Mihaela Penca iz Krškega in ženin Štefan
Razboršek iz Kladja nad Laškim. Izbranemu paru
iskreno čestitamo. 

Oživljanje Anzekovih poti

Drugo soboto v maju smo se že tretjič podali
na okrog 25 kilometrov dolgo pot, po kateri
so Vrhovski Anzek in njegovi domači hodili na
vaje k laški godbi.
Tretji pohod Po Anzekovih poteh, katerega
zamisel je nastala pri družini Sikovšek z Ojstrega,
smo v Etno odboru Jureta Krašovca Možnar
podkrepili in jim poskušali pomagati, da bi bil še
boljši in množičnejši. To nam je vsem skupaj tudi
uspelo. Na tokratnem pohodu se je število
pohodnikov potrojilo in jih je bilo kar 39, hkrati
pa smo ga obogatili z nekaj dodatki, ki jih bomo
nadgrajevali tudi prihodnja leta. Na poti so nas

prijazno sprejeli domačini pri Vrbovškovih na
Reki, Slapšakovih v Kanjucah, prav tako na
rojstnem domu Vrhovskega Anzeka na Velkem
Vrhu in pri Milanu in Roziki Ojstršek na Ojstrem.
Nenazadnje pa tudi pri Sikovškovih, kjer smo
štartali in nato v prijetni družbi ob golažu in
napitku pohod tudi sklenili ter se jim v imenu
vseh in odbora zahvalili za njihov pomemben
delež pri uspešni izvedbi pohoda.
Na Svetini nas je pohodnike prvič sprejel
predsednik Krajevne skupnosti Svetina in
podžupan Občine Štore Ivan Jurkošek, s
katerim smo se pogovorili o možnostih
skupnega sodelovanja pri naslednjih pohodih.
Letošnjega pohoda pa so se poleg Laščanov
udeležili tudi štirje pohodniki iz Dramelj, kar nas
je zelo razveselilo. 
Preživeli smo lepo druženje z imenitnimi
pohodniki, med katerimi so bili tudi Justika in
Ivan Škorja ter Marija in Franc Platovnjak, ki so
pred nekaj časa slavili že zlato poroko. Ivan
Škorja, ki je bil nekajkrat tudi Anzekov godčevski
»tovarš«, Toni Žikovšek in Milan Ojsteršek so nas
ob zaključku z igranjem toliko razživeli, da smo
kljub težkim nogam še zaplesali. Dovolj
razlogov, da se nam prihodnje leto pridružite.

Vlado Marot 
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Lahko bi rekli, da zgodovina muzeja
Valentina Deželaka sega v začetek 19.
stoletja, saj v njegovi zbirki najdemo
raznorazne predmete od leta 1808
naprej. 

Zgodba se nekako začne z izročilom
njegovega deda, ko so se po družinski
tragediji odločili, da pomembnih stvari ne
bodo metali stran, in tako se je v dveh
stoletjih nabralo kar precej zanimivih in
predvsem neprecenljivih predmetov.
Muzej se nahaja na vikendu Valentina
Deželaka v Velikih Gorelcah blizu
Vrha nad Laškim. Na hribu, kjer je rod
Deželakov živel od leta 1735, sta z
ženo postavila vikend, katerega kletni
prostor sta nato uredila v muzej. Pred
vikend je leta 1980 posadil lipo, ki ima
prav posebno zgodbo. V čast rodu
Deželak jo je posadil po starem
običaju – najprej je skopal jamo in
vanjo vrgel pest drobiža, nato pa
posadil lipo. »Naši predniki so
verovali, da sta pri hiši, kjer raste
takšna lipa, blagostanje in blagoslov,«
pojasnjuje gospod Deželak. Vendar
pa lipa ni čisto vsakdanja lipa, saj je
polna kovancev. Najprej je v deblo
zabijal jugoslovanske dinarje, potem
slovenske tolarje, ki so seveda danes že
zaraščeni, in sedaj evre.
Predmeti, ki jih najdemo v muzeju, so v
večini last njegovega rodu. Vsak predmet
ima svojo zgodovino, svojo zgodbo. Prvi
takšen predmet so vrata v muzej. Na njih
je izklesana roža tutomora, kar je znak, da
so vrata narejena še v času, ko so ljudje
verovali v čarovnice in se spraševali, kako
bi se jih obvarovali. »Zato so na vhodna
vrata začeli risati to rožo, ki je bila znak,
da čarovnica s svojo močjo ni mogla
vstopiti,« pove gospod Deželak. 
V sobi, kjer so spravljeni predmeti, je
zapisana zgodovina. Najstarejši primerek
je okenski okvir iz leta 1808, ki ga je našel
na propadajoči kočici
lovskega čuvaja na Voluški
gori. Vidimo lahko
ogromno knjig še iz 19.
stoletja, najstarejša pa je
še vedno dobro ohranjen
Evangelij iz leta 1822. Med
mnogimi kuhinjskimi in
drugimi pripomočki lahko
najdemo žrmlje, s katerimi
so včasih mleli žito, ter
razno staro posodje, kot
na primer peharje,
posodo za mast in lopar
za kruh. Ohranjen je tudi
čelesnik, ki je bil njihovo
prvo svetilo. Da je bila

včasih pri hiši tudi lakota, dokazuje
»špajskastl«, omara z več predali, ki so bili
zaklenjeni z enim ključem, tako da je bila
hrana pod ključem.
Med zbirko predmetov je tudi stol, ki ga
je gospod Deželak naredil po ustnem
izročilu. Stol je bil pripomoček za
odkrivanje čarovnic, narejen iz sedmih
vrst lesa moškega spola. Narediti ga je
bilo treba nekaj dni pred božičem, v
strogi tajnosti, da ni vedela nobena
ženska, saj je bila vsaka potencialna
čarovnica. Po izročilu je bilo treba stol
skrivaj prinesti v cerkev in ga postaviti v
kot. Tista ženska, ki si Boga ni upala
pogledati v oči, je bila čarovnica in tisti, ki
je hotel to odkriti, je stopil na ta stol in
tako bil za glavo višji od drugih ter videl
žensko, ki Bogu ni gledala v oči.
Zanimivo je tudi kmečko pohištvo, ki so
mu pravili skrinja »grunt na psu«. Skrinja
ima dva podna, kamor so shranjevali
denar in druge pomembne dokumente.
Na spodnjem podnu so shranjevali
nekakšen rezervni denar, na zgornjem pa

denar, ki so ga
potrebovali v
vsakdanjem življe-
nju. »Če je gospo-
dar slabo gospoda-
ril, je denar na
zgornjem podnu
kopnel tako dolgo,
dokler niso prišli na
poden, kjer pa je bil
narisan pes, zato so
rekli »Zdaj smo pa
na psu«. Nato so
seveda še pogledali
na spodnji podenj
tam pa lahko, da je
bil denar ali pa ga
ni bilo,« pripove-

duje gospod Deželak. Danes ima v skrinji
shranjene jugoslovanske dinarje in
slovenske tolarje. 
Na ogled je tudi raznovrstno orodje,
ki je bilo last njegovega očeta, deda
in pradeda. Na steni so obešene tudi
mnoge družinske fotografije,
natančneje družinski rodovnik v
fotografijah. Še posebej je navezan
na družinsko uro, stenski koledar iz
leta 1908, ko se je rodila njegova
mati, in skrinjo, ki jo je naredil njegov
ded. Ponosen je tudi na šampanjec, ki
je bil polnjen za protokol Republike
Slovenije v času osamosvojitve, in
pravi, da je sedaj vsak dan vreden

več. Na dobro
ohranjenem tramu, ki
je bil včasih del hleva
Deželakovih pred-
nikov, je zapisan rek,
ki pravi V mladosti ne
zamudi, česar starost ti ne
nudi. »V mladosti se
morate učiti, v mladosti
ljubiti, v mladosti morate
rojevati, v mladosti morate
poskrbeti za svojo starost,
ker v starosti tega ne
boste mogli,« rek pojasni
gospod Deželak.
Muzeja Valentin Deželak ni
gradil z namenom, da bi z

njim tržil. Pravi, da to počne povsem
ljubiteljsko in doda, da hišice, kjer je
muzej, verjetno sploh ne bi bilo, če ne bi
imel toliko predmetov, ki jih je pred tem
imel spravljene doma in pri sosedih.
»Včasih pridejo otroci, kakšne skupine,
prijatelji, se z njimi pogovorimo,
podebatiramo in se eden od drugega
učimo,« pravi. 
Če si želite muzej ogledati, lahko
pokličete Valentina Deželaka na
telefonsko številko 03 573 18 48 in se
dogovorite za ogled.

Nika Košak

V zbirki slovenskih tolarjev Valentinu
Deželaku manjkata le še 10 in 20
stotinov. Če še ima kdo doma omenjene
stotine in bi mu jih bil pripravljen
odstopiti, naj ga pokliče na telefonsko
številko 03 573 18 48.

Odlomka iz pripovedi Rodil se je tolar
Valentina Deželaka
Prišel je datum 1. januar 1992, na
katerega je naš tolar tako željno čakal, da
bo končno lahko začel opravljati svoje
poslanstvo. Na prvo pot ga je mati banka
poslala možu, ki si ga je zaslužil v tovarni.
Žena mu je rodila tretjega otroka in za ta
tolar ji je kupil šopek, v katerem je izrazil
vso svojo ljubezen in spoštovanje do žene,
ki je podarila novo življenje družini. Tolar
je bil ponosen, da je lahko tako lepo in
častitljivo opravil svoje poslanstvo in
židane volje se je vrnil nazaj v banko in
vneto pripovedoval o svojem prvem
srečanju z ljudmi. Drugič, ko je šel na pot,
je prišel v roke študentki, ki ga je zaslužila
na svojem študentskem delu. Ta ga je
sprejela prav ljubeznivo, lepo ga je
pobožala, si ga ogledovala od vseh strani
in si ga dala v denarnico. Zanj si je kupila

lepo bluzo. Še
tolar je bil
srečen, ko je
videl študentko,
kako je bila
vesela te lepe
bluze.

❖❖❖
»Kaj bom pa
delal?« ga je
zanimalo. Imel
boš veličastno
službo, kakršne
do sedaj še nisi
u p r a v l j a l .
»Res?« je zopet
vzkliknil tolar.
»Kaj, kaj bom
pa delal?« je bil

nestrpen. »Sedel boš na častnem mestu v
mojem muzeju in ljudem boš priča, da si ti
prva in edina slovenska valuta v vsej
tisočletni zgodovini slovenskega naroda. In
stoletja te bodo ljudje obiskovali,
občudovali tvojo lepoto in z zanimanjem
poslušali tvojo življenjsko zgodbo. Starejši,
kot boš, bolj boš cenjen in spoštovan.«
»Oh, hvala ti, dobri stari prijatelj,« je
odgovoril tolar, se zahvalil in se udobno
nastanil v njegovo denarnico.

VVaški muzej Vaški muzej Valentina Deželakalentina Deželakaa
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VVečerečer, posv, posvečen g. Jožetu Horečen g. Jožetu Hor vvatuatu

Tako kot za g. Milošem Rybařem in Juretom Krašovcem smo se v
knjižnici odločili, da pripravimo domoznanski, spominski večer
tudi za g. nadžupnikom Jožetom Horvatom, ki je Laškemu poleg
rednega duhovništva posvetil 40 let intenzivnega dela pri

obnavljanju naših cerkva in sakralne
dediščine sploh. Ta prizadevanja so
pomenila za g. Horvata veliko breme
in hkrati neizmerno veselje.
K sodelovanju smo povabili
domačina gospoda Jožeta Kužnika,
generalnega vikarja in kanclerja
celjske škofije, in gospo Anko
Aškerc, upokojeno direktorico
Zavoda za spomeniško varstvo Celje,
ki je z g. Horvatom sodelovala več
kot trideset let kot strokovna vodja
obnovitvenih projektov.
G. Kužnik nam je prijazno orisal
osebnost g. Horvata in njegovo
bivanje med nami, ga. Aškerčeva pa je
v svojem predavanju v glavnih obrisih
predstavila Horvatovo delo na
spomeniškovarstvenem področju ter

nam s slikovnim materialom ponazorila stanja pred obnovami in po
njih. Vsi vemo, da je gospod Horvat zelo veliko naredil za ohranitev
sakralne kulturne dediščine, vendar šele analiza strokovnjaka,
čeprav v posplošeni obliki, pokaže skoraj nepredstavljiv obseg
opravljenih del. Izvedeli smo tudi, kako izjemno je bilo pokojnikovo
umetnostnozgodovinsko znanje in kako dragoceno njegovo
sodelovanje s stroko. 
Po odličnih predavanjih smo prisluhnili še g. Tonetu Turnšku, ki
je spregovoril o sodelovanju laškega gospodarstva z g.
Horvatom. Finančna pomoč podjetij je v veliki meri omogočila
izpeljavo tako velikih projektov, in to v časih, ko je bilo o tem
treba še molčati. O spominih na g. župnika so spregovorili še
Vlado Marot, dr. Karolina Godina iz Celja in g. župan Franc
Zdolšek, ki se je tudi strinjal, da bi bilo dobro obnovitvena dela
opisati v monografiji, g. Peter Ojsteršek pa je predlagal
poimenovanje katere od ulic po gospodu Horvatu.
Nabito polna dvorana ter zelo pozorno poslušanje predavanj in
pripovedi je dokaz, kako umestna je bila prireditev. Dobili smo
tudi veliko podatkov za našo domoznansko zbirko, naš »lokalni
spomin«. Število tistih, ki jim je žal, ker se večera niso mogli
udeležili, pa kar kliče po ponovitvi.

Zaključek PrZaključek Predšolskedšolske bralne značke bralne značkee

Letos smo v Knjižnici Laško v okviru pravljičnih uric drugič izvedli
Predšolsko bralno značko, in sicer tudi z otroci iz Vrtca Sedraž in

Vrtca Zidani Most. Pravljične urice je redno obiskovalo okoli 200
otrok, ki so pridno izpolnjevali naloge in s starši obiskovali
knjižnico za pridobitev nalepk, ki so jih z drugim gradivom vstavili
v svoje mapice. Ob zaključku še enega uspešnega šolskega leta,
ki je bilo v veselje tako otrokom kot tudi vzgojiteljem in
knjižničarjem, smo si v kulturnem centru ogledali gledališko
predstavo Ples v zabojniku Gledališkega društva Radeče. 

Udeleženci rUdeleženci računalniškačunalniškega izobrega izobraževaževanja vanja v
Knjižnici LKnjižnici Laškaškoo

V maju je v računalniški učilnici Knjižnice Laško potekal
tečaj, ki ga je vodil bibliotekar Matej Jazbinšek. Tečaja se je
udeležila zanimiva skupina sicer starejše generacije.
Druženje je bilo izjemno prijetno, saj smo se učili stvari, ki so
nam še nekako tuje in zanimive za današnji čas. Spoznavali
smo osnove računalnika, programsko opremo, računalniške
komponente in omrežja ter operacijski sistem Windows, ki je
najbolj v rabi pri delovanju računalnika. Tudi na področju
interneta in elektronske pošte smo obdelali nekatere teme.
Čas, ki je bil namenjen temu tečaju, je zelo hitro in prijetno
minil. Bilo bi zanimivo še nadaljevati, kajti računalništvo je
precej obširno področje in upajmo, da se še srečamo
prihodnjič, na nadaljevalnem računalniškem izobraževanju. 

Marjan Vrečko

PPoletje, dopusti – voletje, dopusti – več časa za branjeeč časa za branje

Dragi bralci! Za poletni čas, ko pogosteje sežemo po knjigi, smo
za vas pripravili sezname počitniškega branja za mlade in odrasle
ter tudi letos Mačka v žaklju – pakete petih knjig, ki smo jih
knjižničarji skrbno izbrali, da se v njih najde za vsakogar nekaj in
ki ste si jih že lani z veseljem izposojali. Vabimo vas tudi, da se
vključite v Bralno značko za odrasle. 
Pridite tudi v knjižnično čitalnico, kjer lahko izbirate med
osemdesetimi naslovi dnevnega časopisja in revij, tako za odrasle
kot tudi za mladino in otroke. V Buklah boste našli dodatne
namige za branje, v Ampaku, Literaturi, Novi reviji, Sodobnosti,
Lirikonu ali Poetikonu lahko sledite dogajanju v književnosti in
kulturi sploh, planinci radi sežete po Planinskem vestniku, starši
po revijah Moj malček, Otrok in družina, Vzgoja, Otrok in knjiga
… in še bi lahko naštevali. Prav tako lahko v popustniško torbo, da
bo branje pestrejše, dodate poezije, misli, humor, kratke zgodbe,
knjigo o fotografiji ali strip in še kak priročnik, ki med letom ne
pride na vrsto, bogata je tudi polica z idejami za poletne izlete.
Preberite si tudi opise knjig za priporočeno poletno branje. Naj
naš poletni in dopustniški čas ne mine brez dobre knjige!

PPoletne ustvoletne ustvarjalne delavnice 2009arjalne delavnice 2009

Sreda, 1. julij, ob 10. uri
PIKA, PIKA, PIKICA NASTANE MALA SLIKICA – v servietni
tehniki (s seboj prinesite škarje, čopiče)
Sreda, 8. julij, ob 10. uri
OBESKI IN PISAN NAKIT IZ FIMO MASE – oblikujemo z Niko
Damjanovič
Sreda, 15. julij, ob 10. uri
Kamen lahko barvamo, slikamo, klešemo … kamenčke bomo
nabrali in jih nato pobarvali –  NABIRAMO IN BARVAMO
KAMENČKE (s seboj prinesite čopiče)
Sreda, 22. julij, ob 10. uri
Tudi tokrat se je našemu vabilu prijazno odzvala ga. Marica
Lesjak – skupaj bomo spoznavali umetnost izdelave ROŽIC IZ
KREP PAPIRJA (s seboj prinesite škarje)
Sreda, 29. julij, ob 9. uri
Spoznavamo kraj in kolesarske poti, k sodelovanju smo
povabili člane Kolesarskega društva Laško, za varnost in
spremstvo bo poskrbljeno. S KOLESOM DO RIMSKIH TOPLIC
IN NAZAJ (s seboj pripeljite kolo in čelado, v primeru dežja
kolesarjenje odpade oz. se dogovorimo za drugič)

VVabilo k ogledu razstavabilo k ogledu razstave Naše potie Naše poti

Vabimo Vas, da si  v knjižnici ogledate razstavo z naslovom
Naše poti. Valentin Deželak, Jasmina Štorman in Andrej
Gobec so fotografirali lepe kotičke v naravi ter vaseh, na Vrhu,
v Rečici, Lahomnem in Sopoti, Jože Zupan pa zapuščene hiše
v Lokavcu ter zelo izrazite naravne »skulpture«, ki jih je odkril
v skalovju Kopitnika.

Gospod Jože Kužnik, generalni
vikar in kancler celjske škofije 
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OŽARJENI KAMEN Frančka Kneza spada v sam vrh slovenske
alpinistične literature, za nas pa je še posebej zanimivo, ker je
njegov avtor naš rojak. Za to zvrst literature dokaj neobičajen
slog, zvest kratkim izsekom iz Frančkovega plezanja in
življenjskim razmišljanjem, postavlja delo ob kultno POT Nejca
Zaplotnika, ki je te dni izšla v čudovito prenovljeni, s
fotografijami obogateni izdaji. Vsebina pripovedi nekdaj enega
najboljših plezalcev na svetu in poleg tega še našega krajana sta
dodatna motiva, da knjige ne odložimo, dokler je ne preberemo.

Ameriška pisateljica Anita Shreve je avtorica več priljubljenih del,
najbolj je bralce navdušila s PILOTOVO ŽENO. V njenem zadnjem
romanu VSE, KAR JE ŽELEL univerzitetni profesor Van Tassel uzre
posebno mlado žensko Etno Bliss, se takoj zaljubi vanjo in trdno
odloči, da bo njegova žena, čeprav mu ona odkrito prizna, da ga
ne ljubi. Nekaj let sicer mirno in složno živita v zakonu, rodita se
jima dva otroka, a kaj, ko njene skrivnosti iz preteklosti počasi
privrejo na dan, kar je usodno za vse vpletene… Knjiga ima
nekoliko žalostno vsebino, napisana pa je zelo lepo in
tankočutno.

NE POVEJ, KAJ SI SANJALA je novi roman prekmurskega
pisatelja Ferija Lainščka, ki bo za ljubitelje in poznavalce njegovih
del verjetno veliko presenečenje. Lainšček je izhodišče
ljubezenske zgodbe postavil v psihiatrično bolnišnico, kjer se
med pacientoma – brezdomcem in premožno mlado žensko –
rodi neobičajna ljubezen. Gre za dobro in pretresljivo branje za
vse, ki verjamejo v moč prave ljubezni.

Roman BEŽATI Jeana-Philippa Toussainta nadaljuje tradicijo
sodobnih francoskih literarnih junakov, ki so nekako izgubljeni,
odtujeni v svetu. Protagonist romana se iz Kitajske preko Pariza
vrne na otok Elbo zaradi smrti ženinega očeta. Pretresljiv
dogodek je povod, da začne znova iskati sebe, svoje bistvo, svojo
pozabljeno ljubezen do žene Marie. Sanjava, občutena pripoved
za dolge popoldneve ob morju ali kje drugje.

»Živimo v času, ko življenje ne more več biti avtentično. Lahko je
samo potovanje skozi ustvarjena domišljijska dela.« Tako je
razmišljal 22-letni Simon, osrednji junak najnovejšega romana
Evalda Flisarja OPAZOVALEC. Ko izve, da je zaradi bolezni pred
njim samo še leto življenja, hoče čim bolj intenzivno doživeti
filmske zgodbe in paleto različnih občutij. Kot Barton Fink se
odpravi v New York, na pot iskanja pristnega spoznavanja sebe in
sveta. Z različnimi vlogami kot svoboden klošar, brezskrben
bogataš, fanatični aktivist ... preizkuša poglede na rojstvo in
poslavljanje.

Dogajanje NA OBALI CHESIL v zadnjem prevedenem romanu
Iana McEwana, tudi sicer dobro sprejetega med bralci, poteka v
Angliji leta 1962 na poročno noč Florence, mlade ambiciozne
violinistke, in Edwarda, preprostega podeželskega bistroumneža.
Mlada se zaljubita in vse razlike, porajajoče že iz drugačnosti
njunih družin, se jima zdijo premostljive, vse sanje uresničljive. A
nato prideta kot pravkar poročena mož in žena v pričakovanju in
strahu do edinega področja, o katerem doslej nista ne upala ne
znala spregovoriti, do intimnosti. McEwan briljantno opiše
tragiko, kako lahko ena sama gesta ali (ne)izgovorjena beseda
popolnoma spremeni življenjski tok …

Prvenec Mee Valens UGLAŠENA je gladko berljiva dnevniška
pripoved s poti po Latinski Ameriki; bolj kot odkrivanje dežel in
njihovih »klasičnih« znamenitosti popotnico privlačijo ljudje, saj
prek spoznavanja njih – domačinov, popotnikov, ki jih srečuje na
poti, šamanov … – njihovih drugačnosti in sorodnosti, išče tudi
pot do sebe, išče »uglašenost«. Roman je priporočljivo branje za
vse, ki jih vabijo potovanja, bodisi v svet bodisi v globine sebe. K
branju vabi že tudi z novim romanom MILOST.

Roman Johna McGaherna MED ŽENAMI uvrščajo mnogi Irci
med pomembnejše kronike njihovega naroda. Avtor s
slikovitostjo in iskrenostjo spremlja družino ovdovelega Morana,
ki se je med državljansko vojno boril za neodvisnost. Njegova
razočaranost nad družbo, oblikovano po odcepitvi, se zrcali v trdi
vzgoji otrok. S težkim srcem sprejema njihovo odhajanje na
samostojno pot. Šele mačeha Rose prinese v njihov dom toplino
in domače vzdušje, ki so ju pogrešali. Zavedo se svoje prevelike
pripadnosti drug drugemu, saj jih je to ohromelo za doživljanje in
sprejemanje življenja in sveta.

OTOKI SVETLOBE so srčni in sončni ljudje in svetli dogodki, ki
bogatijo življenje, obenem pa naslov zadnje knjige priljubljene
publicistke Mance Košir. V zbirki več kot petdesetih kolumn, ki jih
je pisala prvotno v revijo Obrazi in pozneje izdala v tej knjigi,
naniza lepo berljive zgodbe, stkane iz človeškega vsakdana,
srečevanja z ljudmi, kopičenja življenjskih situacij. Optimizem in
izkušenost, ki postajata modrost, navdušita in nagovarjata, da si
bralec izpiše in na ogledalo nalepi prenekatero Mančino misel ali
citat iz svetovne književne zakladnice, ki jih je v knjigi zelo veliko.

Tatjana Kokalj in Jana Kolarič si izmenjujeta pisma kot
dolgoletni prijateljici Brina in Alina v romanu DRAGA ALINA,
DRAGA BRINA. Ženski na pragu štiridesetih, ena poročena,
ustaljena v zgledni družini, kot vzeti z razglednice, z možem in
otrokom, druga njen antipol – igralka, živi umetniško življenje, v
svojih letih še vedno iščoča in razočarana v ljubezni. Čeprav je
med njima več razlik kot sorodnosti in so njuni pogledi na
dogodke in situacije, v katere se zapletata, zelo različni, ju v
pismih povezuje očarljiva prijateljska ljubezen …

Pozornosti vredni sta tudi zbirki kratkih zgodb NARAVNOST V
SRCE nemške avtorice Doris Dorrie ter irska SOBA V HOTELU
FINBAR. Prva zbirka nemške pisateljice ter režiserke je izbor
njenih najboljših ter zanjo značilnih zgodb, večinoma z
dogajanjem v Nemčiji, mestoma v Ameriki, kjer je nekaj časa tudi
sama živela. Predstavlja sodobno urbano družbo, pravzaprav
zgodbe posameznikov in parov, zabavne in žalostne – takšne, kot
je življenje samo, vendar tudi tiste malo bolj tragične obarva
nekoliko humorno.
V Sobi v hotelu Finbar sedem sodobnih irskih pisateljic svoje
protagonistke postavi v sedem povsem različnih zgodb, ki se vse
odvijejo v eni sami noči v prestižnem hotelu, središču dublinskega
družabnega življenja. Pred nami se nanizajo od povsem verjetnih
do tudi kakšne bolj bizarne, vendar bi se vsaka od njih lahko tudi
zares zgodila. Obe zbirki sta sijajni.

Kako tudi v vročih dneh brati res vrhunsko literaturo? Vzemite v
roke 800 izbranih aforizmov Žarka Petana PASJE BOMBICE, ki jih
je najbolje brati po sledečem receptu: preberite aforizem, o njem
razmišljajte, se nasmejte, zadremajte, zaplavajte … in ta postopek
večkrat ponovite. Npr. Bil sem genij, dokler nisem napisal prve
vrstice. ali Ženska ugane, kar si moški sploh ne upa misliti.

SANJSKA NOVELA je poleg GOSPODIČNE ELSE najbolj znan in
prevajan roman nemškega pisatelja Arthurja Schnitzlerja.
Zgodba se odvije v dveh dneh in sloni na vrsti zapletov, ki se
zgodijo navidez idealnemu zakonskemu paru Fridolinu in
Albertini po tem, ko si iskreno priznata, da si pred leti v mislih
nista bila zvesta. Schnitzler, Freudov sodobnik in somišljenik, v
romanu na nekaj mestih poda iztočnice za razmislek o tem, kje so
meje med sanjskim in resničnim svetom. Po romanu je bilo
posnetih tudi več filmskih različic, najnovejša ima naslov Eyes
Wide Shut (rež. Stanley Kubrick, igrata Tom Cruise in Nicole
Kidman).

Knjižnica LKnjižnica Laškaško pro priporiporoča za poletno broča za poletno branjeanje

Foto: Petra Šuster
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Kljubuj življenjuKljubuj življenju
Ko premaguješ valove,

obrni hrbet vetru,
kot jadrnica jim kljubuj na vsakem metru

v prebujajočem jutru.

Tvoj občutek – kompas, ki ne govori,
pripeljal te bo mimo čeri.

Cvetka Berginc

MiselMisel
Za jezerom sama sedaj sedim,
osamljena se mnogim zdim.

Oči strmijo
daleč proč,

spomin na tebe
je še vroč.

Vse je pusto,
zapuščeno,
v srcu ni ti
odpuščeno.

Odšel si stran,
v svet neznan,
ostal je dolg
neporavnan.

Jasna Golob

PrPrihaja ...ihaja ...
Prihaja,

vedno na isti kraj,
dneve, tedne in leta –

le zakaj?

Zato,
ker zna odsev minevajočega časa

napolniti s toplino,
umiriti dehtečo dlan

in zbistriti motno utrujen pogled.

Le malokomu je dana –
ta plemenita moč,

da napolni presihajočo strugo
z veseljem, milino

mogočno čustveno globino.

Tudi zato prihaja,
da se v šopek belih marjetic

vpletajo spomini mnogih življenjskih zgodb,
ki so se dogajale –

dneve, tedne in leta.

Naj ti bo dano
še veliko dni, tednov in let

prihajati na isti kraj – draga naša Rezi.

Nena

ŽŽivljenjskivljenjske potie poti
Mineva čas in z njim

spremembe vsakodnevne.
Ene vidne so, a druge nepomembne.

Na naših licih gube se pogrezajo, množijo,
Brstje pa v naravi srca naša pomladijo.

Prepletajo se barve spet na vrtu,
porajajo iz črne se prsti plodovi,

narava lepša ni nikoli
kot majnika s prelepimi cvetovi.

Heda Peterkovič

Da bi bilaDa bi bila
Ob drevesnem deblu slonim,
naslonim uho in si zaželim:

da slišala bi v vejah vetra piš,
ob koreninah majhno miš,

pretakanje po žilah življenja
in človeška hrepenenja.

A če bi školjka bila,
bi slišala utrip morja,

šumenje valov in galebe,
pa vseh ribic potrebe.

In da bi lahko vetrc bila,
ljudem bi razgreta lica hladila,
po gorah in morju bi se podila,

vsepovsod bi bila doma.

Cvetka Berginc

ŽŽivljenjskivljenjsko deloo delo
Kakor raste pletenina v mojih rokah,

klobčič se zmanjšuje.
In ugibam, premišljujem,
ko izdelek dokončujem:

»Bo dovolj še niti?« se sprašujem.
In če uspešen bil je dan,

ugotavljamo zvečer vsak dan.
Spet v mislih zaskrbljeno:
»Bo še mogoče v življenju

postoriti zamujeno?«

Heda Peterkovič

SanjamSanjam
Sanjam, da bi krila imela kot ptica,

da bi rada bila lepotica,
da bi vozila ferrari lepotca
in ozka bila okrog životca.

Rada bi igrala na činele,
brenčala po cvetovih kot čebele,

igrala v filmu, pela v disku
in bila cepljena proti vsakemu pritisku.

In se zbudim.
Glej ga šmenta,
nič več teh želja,

si rečem.

To,
kar sem,

kar imam,
naj ostane.

Okrogla lica in telo
vedno dobre volje,

domačih in znancev,
navad in razvad,

dela čez glavo,
družbo ta pravo
in pesniško pero.

Zlata StrelZahvZahvalaala
Oprosti, če kdaj dvomila sem vate.

Oprosti mi.
Odpusti, da del moje si zagate.

Odpusti mi.
Verjemi, ne bo se nikdar ponovilo.

Verjemi mi.
Zaupaj, te besede so kot oznanilo.

Zaupaj mi.
Dovoli, da pojasnim ti vse.

Dovoli mi.
Prosim, ne zavrzi vsega še.

Rotim te.
Prisluhni, prosim le za eno te priložnost.

Prisluhni mi.
Hvala, ker si dala mi to možnost.

Hvala ti!

Vesna Malgaj
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Potovanje okoli Jadranskega morja 3/3Potovanje okoli Jadranskega morja 3/3

Odlomki iz kolesarjevega dnevnikaOdlomki iz kolesarjevega dnevnika
Lansko poletje sem se brez kakršnega koli
resnega razmišljanja in priprav odločil, da
bom del dopusta prekolesaril. Takole do
morja tam nekje pri Zadru s kolesom,
potem teden dni poležavanja na plaži in
potapljanja na Kornatih, na koncu pa z
avtomobilom domov. Dober načrt. Na
srečo pa tako ohlapen, da se je moje
dopustnikovanje sprevrglo v
popotovanje.
V pretekli številki Laškega biltena smo skupaj
»prikolesarili« do Albanije. Ves čas ob obali
Jadranskega morja, preko Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Črne gore. Čaka nas nočni
skok z ladjo na drugo stran, v Italijo, in potem
ponovno vrtenje pedal proti severu, nazaj v
Slovenijo.
Pred vami je še tretje nadaljevanje odlomkov
iz popotniškega dnevnika, v katerem je
shranjena kopica pripetljajev, dogodivščin,
razmišljanj in srečanj, ki sem jih doživel na
tritedenskem kolesarjenju. Nič ni
popravljeno, nič dodano, samo tu pa tam kaj
izpuščeno …

Dan 17

Cesta je precej razdrapana. Moram priznati,
da sem točno
takšno pričakoval v
Albaniji, pa je ni
bilo. Očitno Italijani
za regionalne ceste
slabo skrbijo.
Peljati sem moral
skozi nekaj mest.
Na zemljevidu so
narisani bolj majhni
krogci in sem si
predstavljal nekaj
podobnega kot
hrvaška mesteca
ob obali. Zmota,
zmota! Vsako je
vsaj tako veliko kot
Celje. Promet pa
poteka po
enosmernih ulicah sem ter tja. Vmes zmanjka
smerokazov ali pa se pojavijo drugačni. S
popolnoma drugimi imeni krajev. Gneča pa
za razjokat in Italijani vozijo malo po svoje.
No, kar hitro sem sprejel njihov slog, to je
edina rešitev, in sem vozil malo kar tako. V
križiščih sem mahal z rokami in opozarjal
avtomobiliste, da bom zavil kar preko polne
črte, pri semaforjih sem vozil skozi rdečo luč,
tu in tam nadaljeval vožnjo po pločniku … le
trobiti mi ni uspelo. Končno so se mesta
izgubila za mano in začela se je tista prava
pot. Ravna cesta med ogromnimi nasadi
vinske trte, paradižnikov in oljk. Le veter je
občasno nagajal in svinjsko vroče je postalo.
Ko sem tako v vročini kolesaril, kar naenkrat
… privid! V oddaljenosti sem zagledal, da
nekdo ob cesti teče. Pravzaprav majhna
skupinica tekačev. Pomislil sem na vojake, ki
se urijo. Le vojska je tako kruta, da svoje
pripadnike pošlje v največji vročini na
razbeljeno cesto. Pa ni bilo tako. Ko so tekači
prišli bližje, sem videl, da so črnci. Očitno
delavci z bližnjega polja paradižnikov in kdo
ve, kam so ta trenutek tekli. Eden med njimi
je bil čez glavo pokrit z bundo. Verjetno mu
ni bilo vroče. Hladnokrvno so tekli mimo
mene, se mi nasmehnili, pomahali in že jih ni
bilo več. Kriza, meni pa je »švic« tekel, kot če
bi stal pod tušem, in oziral sem se, kje bi
našel kakšno senco, da bi se za trenutek
ustavil in naredil nekaj požirkov na sončno
energijo prekuhane vode. Opoldne sem se
ustavil v barčku ob cesti. Kot v Ameriki. Nikjer

opozorilo, da cesta ves čas vodi v hrib. Ja, saj
sem si mislil, toda ne tako hudo in ne tako
daleč. OK, prilezel sem do Opicin in potem
nadaljeval proti Fernetičem. Dobil pa sem
novega nasprotnika oziroma nasprotnico, ki
je do sedaj nisem poznal. Burja. Kriza, to pa
je bilo nekaj. Goniš, kot da bi lezel v strm
hrib, in se skoraj nikamor ne premakneš.
Povrhu vsega pa še pihanje v sunkih. Že
misliš, da bo šlo, pa te naslednji sunek
popolnoma ustavi. Prebil sem se do bivše
meje. Pri EU znaku Slovenije sem Darsovega
delavca, ki je usmerjal avtomobiliste k
nakupu vinjete, prosil, da me je fotografiral.
Malo sem pokomentiral burjo, pa je rekel, da
je res fino ohladila ozračje, saj je bilo prej
zelo vroče. Aaaaaaa, njemu je fino, meni pa
nekako "ne paše" ta veter. V redu, če bi pihal
v hrbet, tako pa ves čas v prsi. Hja, mogoče
bi se moral peljati v drugo smer. In morda
nekdo tam zgoraj noče, da se vračam v
Slovenijo …

Dan 22

… Toda ostal je še en dolg. Tisto, česar na
začetku potovanja nisem prekolesaril, bom
storil sedaj. Mislim, da je prav tako in da se
spodobi, saj bo le tako pot popolna. Zjutraj
je bilo spet hudo mrzlo. Očitno prihajam v
drugačen tip podnebja ali pa je to mogoče
zaradi globalnega segrevanja ozračja. V
glavnem, "šibal" sem kot velik. Mišice so kar
same delale. Nobenega upora. Tudi ko se je
cesta pri Trojanah začela dvigovati, ni bilo
nobenih problemov. Potem pa »plenk«. Še
petič na poti je počila »šprikla«. Nisem se niti
ustavil. Zvok že dobro poznam, sploh pa ni
zdaj kaj narediti. Rezerve več nimam, pa še
nedelja je in kje naj zdaj najdem mehanika.
Taktika pretvarjanja. Delam se, kot da se ni
nič zgodilo in se peljem naprej. Stvar se je
obnesla. Druge, zdaj bolj obremenjene
»šprikle« so vzdržale. Postanek na Trojanah,
dva krofa za moj želodec in gibanica za
darilo dekletu, za katerega sem vedel, da ga
bom najprej srečal, potem pa naprej do
Laškega.
Pot je zaključena. Zgodba končana. Spomini
nabasani z dogodivščinami. In rojena želja
po novih kolesarskih poteh.

Tomaž Majcen

ničesar, le trepetajoča vročina in črna asfaltna
proga, potem pa se iz nič pojavita dve hiši …

Dan 18

Do Riminija sem potoval skupaj s poljskim
parom, ki se prav tako preganja s kolesom po
Evropi. Tudi onadva sta začela svojo
potovanje 14. julija, na isti dan kot jaz.
Prekolesarila sta del Poljske, Češko, večji del
poti po Avstriji pa sta prevozila z vlakom, ker
je bilo slabo vreme. Nadaljevala sta preko
Slovenije v Italijo. Mislim, da zdaj kar precej
uporabljata vlak. Namenjena sta v Bologno,
potem pa nazaj v Slovenijo. V Kopru
nameravata ostati še par dni, preden se
vrneta domov. Ona je učiteljica in ima zaradi
počitnic dovolj časa, on pa, če sem prav
razumel, je za nekaj časa pustil službo.
Zanimalo ju je vse o razpadu Jugoslavije.
Rekla sta, da jim to na Poljskem ni čisto jasno,
sploh pa je za njih to nekje tam daleč. Pred
štirimi leti sta že bila v Sloveniji, ko sta
potovala na Hrvaško, do Dubrovnika. Vendar
takrat z avtom. Slovenija jima je izredno všeč
in se nameravata še kdaj vrniti. Malo smo
pokomentirali tudi "bicikle". On tovori kar
nekaj kilogramov rezervnih delov, tudi dve

zunanji gumi. Prevozila sta
približno toliko kilometrov
kot jaz, pa nista imela še
nobene okvare. Pravi, da
zato, ker vlači s sabo celo
mehanično delavnico. Bila
sta presenečena, ko sem
jima razložil, kje imam
šotor in kako majhen je.
Onadva vozita s sabo nekaj
precej večjega. Se vidi. V
Riminiju smo se
prijateljsko poslovili. Res
prijetna druščina …

Dan 21

Zjutraj sem ugotovil, da je
bilo pametno, ker sem si za

spanje na tleh podstavil samonapihljivo
blazino. Ta se je na celotnem potovanju
izredno dobro izkazala. Tu na železniški
postaji v Trstu, na mrzlih kamnitih tleh, pa
sploh. Torej, naspan. Ko sem stopil iz
postajne zgradbe, me je zmrazilo. Hej, kako
se je čez noč shladilo. Prvič sem na pot
štartal v puloverju. Najprej sem malo blodil
po Trstu in iskal smer za Slovenijo. Slabo

označeno. Verjetno logično, saj je zdaj vse
EU. Pa sem vprašal prvič in mi ni bilo nič bolj
jasno. Ko sem vprašal drugič, sem natančno
izvedel pravo smer, zraven pa dobil
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15. MESEC OR15. MESEC ORGANIZAGANIZACIJCIJ
RDEČEGA KRIŽA LRDEČEGA KRIŽA LAŠKE INAŠKE IN

RADEŠKE OBČINERADEŠKE OBČINE

8. maja, ob mednarodnem dnevu Rdečega
križa, se organizacije in članstvo Rdečega
križa v 186-ih državah sveta spominjamo
rojstva velikega moža Henryja Dunanta,
ki je pretežni del svojega življenja namenil
in se žrtvoval za boljši svet ter bil
ustanovitelj Rdečega križa (Veliki ljudje za
boljši svet). S tem dnem se v Sloveniji
vsako leto prične tudi teden RK. Letošnji je
bil posvečen rojstvu ideje o ustanovitvi
Rdečega križa pred 150 leti v bitki pri
Solferinu. Doplačilna znamkica v poštnem
in potniškem prometu je bila le drobec
tistega, kar je sicer odstiralo naše bogato
delo. Le spoznati in videti ga je treba.
Humanost se ne obeša na veliki zvon, saj je
pogosto tihi odmev srca. Njena moč pa
nas vedno znova združuje in zbližuje. Tako,
kakor je naše prednike, marljive
prostovoljce RK, ki jim je pred petdesetimi
in več leti s predano voljo uspelo zgraditi
kar dve stavbi na Aškerčevem trgu v
Laškem, o čemer nesporno pričajo številni
pisni dokumenti, ki jih skrbno hranimo v
našem arhivu.
Pri našem združenju se skupaj s krajevnimi
organizacijami RK in krožki trudimo, da se
ideja RK ohranja in živi med nami ter da
lahko vsakdo od nas s svojimi dejanji
prispeva k uresničevanju ciljev. Letos
mineva tudi 90 let od ustanovitve
Mednarodne federacije društev Rdečega
križa in Rdečega polmeseca s sedežem v
Ženevi (prej Liga) in 60 let od obnovitve
sprejema Ženevskih konvencij, ki so temelj
mednarodnega humanitarnega prava. 
Območno združenje RK Laško je v
sodelovanju z vsemi dvanajstimi sedaj
delujočimi krajevnimi organizacijami RK
laške in radeške občine ter krožki RK od
maja in do izida Laškega biltena pripravilo
že 15. mesec organizacij RK laške in
radeške občine. Namen tega je, da se bolj
kot sicer v strnjeni obliki povežejo številne
aktivnosti tako krajevnih organizacij RK
kakor tudi Območnega združenja RK Laško
in se z njimi predstavimo širši javnosti.
Po krajevnih organizacijah RK laške in
radeške občine so v tem času marsikje
pobirali članarino, saj na tem projektu dela
nekaj manj kot 200 naših prostovoljcev. Po
lanskih podatkih imamo kar 5.225 članov.
To je podatek, ki za nas predstavlja
izjemno hvalevredno sporočilo. Ob tem
naši prostovoljci zbirajo tudi prostovoljne
prispevke za uresničevanje programov in
pomoč ljudem v stiski. Hvaležni smo za
vsak cent ali evro, ki ga darovalec nameni
za uresničevanje našega poslanstva.
Sicer pa so se marsikje sestali tudi odbori,
ki so nato pripravili letne, ponekod pa tudi
volilne občne zbore organizacije, številna
zdravstvenovzgojna predavanja, srečanja
krajanov v takšni ali drugačni obliki, obiske
njihovih dolgoletnih članov odborov,
ekskurzije in podobno. Svoje zaključne
aktivnosti pa so pripravili tudi krožki RK,
katerih mentorji so v ta namen prejeli
gradivo RKS s predlogom za izvedbo učnih
delavnic: o začetkih mednarodnega
gibanja RK in Rdečega polmeseca ter
človekoljubnih dejanjih in družbenem
pritisku. Veliko časa pa smo med drugim v
tem obdobju namenili tudi razdeljevanju
pomoči v obliki intervencijskih zalog hrane

EU in prehranskih paketov s pralnim
praškom. V več kot tridesetih različnih
dejavnostih je v tem obdobju tako in
drugače sodelovalo skupaj preko 3.800
občanov, kar je izjemno lepo in hvaležni
smo vam za vašo odzivnost in
prisostvovanje.  

OBLIKOBLIKOVOVALI SMO KRITERIJEALI SMO KRITERIJE
ZA RAZA RAZDELZDEL JEJEVVANJE POMOČIANJE POMOČI

Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju
humanitarne pomoči pri Območnem
združenju Rdečega križa Laško, ki je bil
sprejet na skupščini 18. decembra, smo
storili še en korak, in sicer opredelili smo
upravičence do pomoči s pomočjo
kriterijev, ki jih je priporočilo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
Kriterije je sprejel Območni odbor
Skupščine Območnega združenja RK
Laško na svoji razširjeni seji 21. aprila
letos in so poenoteni s predlogi vseh
območnih združenj RK celjske regije.

Prejemniki hrane in druge pomoči pri OZ
RK Laško oz. krajevnih organizacijah RK so:
♦ prejemniki denarne socialne pomoči, če

njihovi dodatno ugotovljeni dohodki
na podlagi vloge ne presegajo cenzusa
v drugi točki;

♦ posamezniki ali družine, ki s svojimi
dohodki do določene višine presegajo
cenzus za dodelitev denarne socialne
pomoči po predpisih o socialnem
varstvu, vendar ti ne presegajo 350 EUR
dohodka pri posamezniku oz. za
vsakega nadaljnjega člana
gospodinjstva 250 EUR in za katere
lokalno pristojna krajevna organizacija
RK oceni, da potrebujejo pomoč,
seveda ob soglasju Centra za socialno
delo (v kolikor ni priložena odločba o
prejemnikih denarne socialne pomoči);

♦ upokojenci z varstvenim dodatkom v
najemniških stanovanjih z neprofitno
najemnino, katerih pokojnina ne
presega 423 EUR z upoštevanim
dodatnim prostovoljnim zdravstvenim
zavarovanjem oziroma 400 EUR brez
njega;

♦ zaposleni, ki dalj časa (3 mesece in več)
niso prejeli plače, oz. »stečajniki«;

♦ brezposelni, ki so zaključili javna dela in
niso upravičeni do nadomestila za
primer brezposelnosti niti do denarne
socialne pomoči;

♦ posamezniki ali družine, ki so se
nenadoma znašli v težkih življenjskih,
materialnih in socialnih okoliščinah, na
katere ne morejo vplivati in zaradi
katerih imajo dodatne stroške (bolezen,
invalidnost …);

♦ posamezniki ali družine, prizadeti
zaradi naravnih ali drugih nesreč
večjega ali manjšega obsega;

♦ posamezniki, ki so udeleženci taborov,

zdraviliških le-
tovanj, na-
menjenih so-
cialno ogro-
ženim, oziroma preventivnih taborov in
delavnic za otroke in mladino. 

Vsi prejemniki morajo predhodno
dosledno izpolniti vlogo – obrazec Prošnja
za pomoč pri RK in k njej priložiti vso
potrebno dokumentacijo: fotokopijo
veljavne odločbe Centra za socialno delo
Laško, dokument, iz katerega je razvidna
višina zadnjih dohodkov (odrezek od
pokojnine, plačilna lista, drugi dohodki in
ostalo). Obrazce lahko prosilci dobijo na
sedežu Območnega združenja RK Laško ali
pri predsednikih oziroma sekretarjih
krajevnih organizacij RK laške in radeške
občine. Posebej je bilo poudarjeno, da se
morajo kriteriji dosledno upoštevati, zato
nepopolne vloge vračamo prosilcem v
dopolnitev.

Vlado Marot 

PRAPRAZNOVZNOVANJANJA VISOKIHA VISOKIH
JUBILEJUBILEJEJEV V V V 

RIMSKIH TRIMSKIH TOPLICAHOPLICAH

Letošnjo pomlad je v KORK Rimske
Toplice visoke jubileje, devetdeset ali
nad devetdeset let, praznovalo kar pet
krajanov. 
Prva krajanka, Amalija Fantinato, je
morala žal na svoj rojstni dan v bolnišnico.
Zaradi slabega zdravja in počutja je nismo
mogli obiskati, bili pa smo pogostokrat pri
njej z dobrimi željami, res samo v mislih, na
njeni zadnji poti pa smo jo pospremili v
velikem številu.
Aprila je v Lokavcu praznovala Helena
Železnikar. Tudi njej hoče zdravje nekoliko
nagajati, zato smo bili veseli, ko smo ob
obisku videli, da okreva in pridobiva na
moči. Zahvala za to gre predvsem hčerini
družini, ki zelo lepo in ljubeznivo skrbi za
njo. Resnično nežen nasmeh ji na lica
privabi njena mala pravnukinja. Ob 91.
osebnem prazniku smo jo obiskale in ji
zaželele veliko zadovoljnih dni in trdnejše
zdravje.

V ulici Pot na Kopitnik je še višji jubilej, 94
let, praznovala Josipina Senčar. Vsako leto
se ob praznovanju razveseli obiska otrok iz
Vrtca Ostržek in Jelke Kapun. Ko so ji pod
oknom zapeli, je prišla vsa srečna na vrata,
kjer so ji poleg voščila izročili še lepo
cvetje. Že vrsto let jo obiskujejo in tako z
vsako generacijo vrtčevskih otrok tkejo
nežne vezi medgeneracijskega pove-
zovanja. Senčarjeva živi v hiši skupaj s
hčerjo in se veseli pogostih obiskov
vnukov in pravnukov.
Malčki iz vrtca so skupaj z gospo Jelko

Območno zdrObmočno združenje Ruženje Rdečega krdečega križa Liža Laškaškoo
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obiskali tudi jubilantko Andjelko Ožek, ji
voščili in zapeli ter se posladkali s slastno

torto. Prosto-
voljke Krajevne
organ i zac i j e
RK Rimske To-
plice smo ob
90. rojstnem
dnevu obiskale
gospo Andjel-
ko skupaj z
županom Fran-
cem Zdolškom,
predsednikom
Sveta Krajevne
s k u p n o s t i
Rimske Toplice
J o ž e t o m

Senico in sekretarjem Območnega
združenja Rdečega križa Laško Vladom
Marotom. Prijetna in urejena, žilava in
bistra gospa je po rodu Zagrebčanka, ki jo
je ljubezen pripeljala v Slovenijo in pozneje
v naš kraj. V majhni hiši, ki je z rožami kar
pravljično obdana, živi sama. Hčerka in
sinova ter drugi člani družine jo dnevno
obiskujejo in razveseljujejo. Za druga
opravila in hišno pomoč ima organizirano
pomoč na domu. Ob praznovanju je gospa
Andjelka nazdravila in se vsem
obiskovalcem, posebej pa županu,
zahvalila za pozornost, obisk, lepe želje in
poudarila, da si vsakodnevno počutje in
veselje delamo sami z našim optimističnim
pogledom na življenje.
Pomladna praznovanja visokih jubilejev
smo z našimi krajani zaključili 13. maja v
Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem
Mostu, kjer je naš krajan in najstarejši
občan laške občine Janko Božič praznoval
svoj 101. rojstni dan. Vodstvo doma je
jubilantu namenilo lepo pozornost. Ko
smo ga obiskale predstavnice Krajevne
organizacije RK Rimske Toplice skupaj z
županom Francem Zdolškom, sekretarjem
Območnega združenja RK Laško Vladom
Marotom in predsednikom Sveta Krajevne
skupnosti Rimske Toplice Jožetom Senico,
sta se praznovanju pridružila tudi direktor
doma Robert Potočnik in socialna delavka
Mojca Krošelj. Za živahno vzdušje je
poskrbela skupina Veseli upokojenci, s
katerimi je gospod Božič zapel tisto
vojaško »… svetla sabljica bo moja ljubica
…«. Je pa častiti stoletnik znan po tem, da

še vsak dan prebira časopise in bere knjige.
»Kar dobro je, le eno veliko nadlogo imam,
ne slišim, vidim pa in si mislim …«. In oči se
mu zasvetijo ter hudomušen smeh prešine
obraz, ko govori. Posebej je vesel tistih, ki
jih pozna in jih ima rad. Vsi smo našemu
najstarejšemu občanu ob torti zaželeli
prijetne dni, prijazne ljudi, dobro počutje
in zadovoljstvo v domu. 

Marjana Šantej, predsednica KORK
Rimske Toplice

90 LE90 LET ANGELE KUMPERT ANGELE KUMPERGERGER

Med našimi slavljenci, ki jih po tradiciji
skupaj z županom obiskujemo
predstavniki krajevne skupnosti, drugih
društev, krajevne organizacije RK in mi, je
bila v tem času tudi Angela Kumperger iz

Marija Gradca. Pot jo je skupaj z možem in
edino hčerko Vikico v te kraje zanesla pred
50 leti, ko so si na Marija Gradcu zgradili
novi dom. Sicer pa je Angelca po rodu
Šentruperčanka, bolj natančno Aškerčeva
Gelca iz Trobnega Dola. Tam je v družbi
svojih staršev in prijetni druščini sosedov
preživljala otroška leta in pomagala pri
delu v družinski trgovinici. Vse še v času, ko
sta se tam še slišala glas lokomotive in
vsakodnevni vrvež “knapov”, ki so prihajali
in odhajali na delo.
Čeprav ji je zadnji dve leti ponagajalo
zdravje, se Angelce radi spomnimo kot
družabne, razigrane gospe, ki je rada
zapela, vzela v roke inštrument in skupaj s
hčerko Vikico zaigrala ter zapela, da ju je
bilo veselje poslušati. V to sem se prepričal
tudi sam, ko sem ju obiskal ob poplavi, ko
sta kljub nesreči, ki jima ni prizanesla,
ohranili dobro voljo in optimizem do
življenja. Kako tudi ne, saj je bil tudi njen
pokojni mož družaben, sicer najbrž ne bi
popravljal harmonik in jih sam tudi
izdeloval. Popravljal je tudi ure in vsaka
zase je lahko pripovedovala življenjsko
zgodbo lastnikov. Sedaj Angelca preživlja
jesen svojega življenja ob skrbni negi
hčerke in vnukinje z družino, kar smo lahko
tudi videli, ko smo ji prišli skupaj z
županom Francem Zdolškom, pred-
sednikom Krajevne skupnosti Marija
Gradec Rajkom Čižekom in podpred-
sednikom Krajevne organizacije RK Marija
Gradec Francijem Feldinom voščit za njen
praznik. 

2. OBMOČNO TEKMOV2. OBMOČNO TEKMOVANJEANJE
EKIP PRVE POMOČIEKIP PRVE POMOČI

OSNOVNIH ŠOLOSNOVNIH ŠOL

Območno združenje Rdečega križa Laško
je v sodelovanju s šolami in mentoricami iz
šol laške in radeške občine pripravilo 2.
Območno tekmovanje ekip prve pomoči
osnovnih šol. Gostitelji tokratnega
tekmovanja so bili na Osnovni šoli Antona
Aškerca v Rimskih Toplicah, ki so se
izjemno lepo izkazali in ob tem ponosno
predstavili svojo šolo.
Pet ekip iz OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ
Debro, OŠ Marjana Nemca Radeče in OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice s po
šestimi tekmovalci in rezervo se je
pomerilo v teoretičnem znanju prve
pomoči, cestnoprometnih predpisih in
Rdečem križu v obliki testov ter praktični
oskrbi poškodovancev. Ekipe so glede na
kratek čas priprav in izjemno zahtevnost
nalog prikazale zelo dobro znanje. Vsem

ekipam sta priznanje za osvojeno znanje in
pokal najboljši ekipi podelila župan Občine
Laško Franc Zdolšek in podpredsednica
Območnega združenja Rdečega križa
Laško Mihaela Pečar. Zmagala je ekipa OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice, ki se je

teden dni pozneje udeležila še regijskega
tekmovanja, ki je bilo tokrat v Celju. Tam
so bili v konkurenci najboljših iz celjske
regije prav tako dobri, vendar jim je za
malo ušlo tretje mesto. Vsem
tekmovalcem, mentoricam Mileni Žohar,
Nevenki Tratar in Jožici Krajnc Romih ter
šolam gredo vse čestitke za njihovo delo,
trud in predstavljeno znanje.  

EKIPEKIPA PP ZAPOSLENIH VRA PP ZAPOSLENIH VRTTCACA
LLAŠKAŠKO JE EDINA BRANILO JE EDINA BRANILAA

ČAST NAŠE OBČINEČAST NAŠE OBČINE

V Šmarju pri Jelšah je bila zadnja sobota v
maju v znamenju prve pomoči na različnih
področjih. Vse je bilo vezano na XV.
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip
prve pomoči civilne zaščite in Rdečega
križa, ki sta ga pripravila Izpostava URSZR
Celje in tamkajšnje Območno združenje
Rdečega križa. Tematika letošnjega
preverjanja je bila ugotoviti usposo-
bljenost ekip prve pomoči ob nesrečah v
prometu, naravnih in delovnih nesrečah.
Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje
prikazala pri dajanju prve pomoči
poškodovanim v različnih situacijah. 

Na tokratnem preverjanju usposobljenosti
so sodelovale ekipe prve pomoči civilne
zaščite občin, gospodarskih družb,
zavodov in drugih organizacij, šol in drugih
javnih zavodov. Udeležilo se ga je 14 ekip s
Celjskega, sodelovala pa je tudi ekipa prve
pomoči civilne zaščite in Rdečega križa iz
Hrvaške – Rdeči križ Krapina. Našo občino
je častno zastopala ekipa prve pomoči
zaposlenih v Vrtcu Laško, ki se redno
udeležujejo preverjanja in tako vzdržujejo
znanje na tem področju. Tako se dokaj
tekoče seznanjajo z novostmi, ki so na tem
področju precejšnje.
Predsednik organizacijskega odbora mag.
Igor Bizjak, dr. med., je v svojem
zaključnem izvajanju poudaril, da so vse
ekipe pokazale kvalitetno znanje. Sicer pa
smo organizacijskemu odboru Laščani
pomagali še z dvema našima
ocenjevalkama, sestrama Alenko Kandolf
in Damjano Ključevšek, dipl. med. sestro,
ter dvema članoma računske komisije. Ob
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Zdravstvo in humanitarna dejavnost

ZZ drdr avstvavstv eni  dom Leni  dom L aškašk oo
TEKMOVANJE ZA ČISTE 

IN ZDRAVE ZOBE 

V Občini Laško se je zaključilo 23.
tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob
zdravi prehrani na osnovnih šolah. Akcija
je potekala v okviru preventivnega
zobozdravstvenega varstva otrok na
vseh osnovnih šolah med učenci od
prvega do petega razreda. Namen akcije
je, da učencem neprisiljeno privzgojimo
navado rednega in pravilnega čiščenja
zob ter jih motiviramo za zdrav način
prehranjevanja.
Učenci si vsak dan doma in v šoli skrbno
čistijo zobe, se zdravo prehranjujejo in tako
ohranjajo in krepijo zdravje zobovja. K
dobrim rezultatom pripomore tudi
motivacija učiteljev, staršev, preventivne
medicinske sestre ob obiskih na šoli in
zobozdravnika na sistematskem pregledu. 
Enkrat mesečno učence nenapovedano
obišče preventivna medicinska sestra,
opravi kontrolo čistosti zob, beleži rezultate
ter jim svetuje glede prehrane in higiene
ustne votline. Vsak mesec je obiskala 611
učencev. V tem šolskem letu je bilo najbolj
vestnih in natančnih pri umivanju zob 376
učencev. Za te učence smo za nagrado v
Zdravstvenem domu Laško pripravili
zaključno prireditev s podelitvijo nagrad in
priznanj za odlično umite zobe. V veliko
pomoč pri organizaciji prireditve so nam bili
sponzorji, katerim se zahvaljujemo za
prispevek, da smo lahko pripravili  zanimivo
zaključno prireditev za osnovnošolce. 
Prireditev je potekala v Kulturnem centru
Laško 25. maja. Učenci so si ogledali
gledališko predstavo Pogumni jelen
družinskega gledališča Kolenc, v kateri nas je
jelen poučil, kako poskrbimo za naravo z
ločevanjem odpadkov. Uvodnega dela
prireditve so se udeležili tudi direktor
Zdravstvenega doma Laško Marko Ratej, dr.

več gibajte," je pisalo na vabilu za
vsesplošni  test hoje na 2 km, ki je bilo
objavljeno v medijih. V soboto, 9. maja, je
ZD Laško organiziral Vsesplošni test hoje na
2 km za občane Laškega. Test se je izvajal na
že tradicionalni lokaciji v parku Zdravilišča
Laško pod vodstvom skupine zdravstvenih
delavcev ZD Laško in fizioterapevtke Majde
Klakočer.
Udeleženci so se na startu ogreli, izpolnili
kartonček telesne zmogljivosti, zmerjen jim
je bil krvni tlak, dana so jim bila navodila za
izvedbo testa, nato pa so se preizkusili v
hitri hoji na razdalji 2 km. Na cilju smo vnesli
v računalniški program: čas hoje, srčni utrip,
krvni tlak, telesno težo, starost udeleženca
in tako dobili oceno posameznikove telesne
zmogljivosti. Dobili so zdravstvenovzgojni
nasvet glede gibalne dejavnosti in naredili
nekaj koristnega za svoje telo. Udeležencev
je bilo 32.
Kot izvajalci preventivnih programov
preprečevanja srčno-žilnih obolenj si
želimo, da  bi ljudje dali več poudarka na
redno izvajanje kakršne koli telesne
dejavnosti. Poudarjamo pa, da je hoja
ustrezna oblika telesne dejavnosti za vse
starostne skupine ljudi in je hkrati
najpreprostejša vadba za izboljšanje
telesnega in duševnega počutja. Redna
telesna aktivnost je zelo pomemben
varovalni dejavnik pri ohranjanju zdravja
ljudi. Vključite gibanje – hitro hojo, čim
pogosteje v vaš vsakdan in se trudite doseči
cilj: "Z gibanjem do zdravja".
Vabimo vas, da se v jesenskem času v čim
večjem številu udeležite programov
svetovanja za zdravje v ZD Laško, kjer vam
ponujamo vse oblike zdravstvenovzgojnih
delavnic z namenom, da spoznate in
osvojite možnosti za boljše življenje.

Damjana Ključevšek

med., predstavnik Občine Laško g. Dimitrij
Gril in predstavnik RK Laško g. Vlado
Marot.
Podeljena so bila priznanja najuspešnejšim
trem razredom centralnih OŠ in naj-
uspešnejšim trem razredom podružničnih
OŠ Občine Laško. Zmagovalni razred

centralnih OŠ je 1. razred OŠ Laško s 97,96
% uspehom čistosti zob, k uspehu so
pripomogle tudi spodbudne besede njihove
učiteljice Tanje Vrhovšek. Na podružničnih
OŠ so bili najuspešnejši učenci 1. razreda
OŠ Sedraž, njihov uspeh čistosti je bil kar
100 %, k uspehu je pripomogla  tudi njihova
učiteljica Nuša Ocvirk.
Prav ta razred si je priboril še eno priznanje –
postali so absolutni zmagovalci čistih zob v
Občini Laško v šolskem letu 2008/09. Od
lanskoletnih zmagovalcev 2. razreda iz OŠ
Rimske Toplice so prejeli prehodni pokal
zmagovalnega razreda čistih zob. S tem so
dobili nalogo, da pokal skrbno hranijo do
naslednjega leta. Vsi osnovnošolci so se v tej
akciji trudili po najboljših močeh in se borili za
cilj: "Čisti zobje so moj ponos". Ob zaključku
prireditve je vsakega udeleženca v avli čakala
zdrava malica: jabolka, kifeljc in voda, da so si
nabrali moči za pot nazaj v šolo.

OB SVETOVNEM DNEVU GIBANJA
SMO SE GIBALI TUDI V LAŠKEM  

"Naredite nekaj za svoje zdravje in se ta dan

ZvZveza dreza društuštev upokev upokoojencev Občine Laškjencev Občine Laškoo

zaključku so organizatorji napovedali, da
se prihodnje leto ekipe in različne
predstavitve dela Uprave za zaščito in
reševanje srečajo v Laškem.

KRKROOŽKI RK NA OSNOVNIHŽKI RK NA OSNOVNIH
ŠOLŠOLAH ZAKLAH ZAKL JUČILI SVJUČILI SVOOJEJE

DELDELOO

V tem šolskem letu je na osnovnih šolah
laške in radeške občine delovalo devet
krožkov Rdečega križa v okviru programa
obšolskih dejavnosti. Krožke je obiskovalo
127 učencev, ki so jih vodile mentorice:
Renata Topolovec, Irena Grešak, Milena
Žohar, Matejka Boben, Dragica Đerić,
Vesna Stopinšek, Magda Stopinšek,

Jožica Krajnc Romih in Nevenka Tratar.
Predzadnjo soboto v maju smo se krožkarji
z dvema avtobusoma odpravili na
zaključno ekskurzijo, ki so se je udeležili

tisti učenci, ki so skozi vse leto marljivo
zbirali točke in jih na koncu zbrali največ.
Tokrat nas je pot vodila na Primorsko, kjer
smo si v sicer vročem dnevu ogledali
zanimivosti Pirana, Pomorski muzej,
panoramsko tudi Sečoveljske soline in vrt
kaktusov. Eni pa so pol ure prostega v
Piranu izkoristili za prvo kopanje v morju,
ki se je takrat že ogrelo na 23 stopinj.
Posebno doživetje in veliko pričakovanje
za vse pa je bil zaključek, ko smo se s
piratsko ladjo popeljali od Portoroža do
Izole. Dan je minil v prijetnem druženju in
vzdušju in bo po odmevih ostal še dolgo v
prijetnem spominu. 

Vlado Marot

STANOVANJSKA KOMISIJA

Upravni odbor Zveze društev upokojencev
občine Laško je pri imenovanju
stanovanjske komisije upošteval navodila
in priporočila Nepremičninskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
da naj bodo v prej imenovano komisijo
vključeni predstavniki upokojencev,
invalidov in borcev. Tako sestavljena

komisija je v tem obdobju imela devet sej,
na katerih je obravnavala vloge prosilcev
za najem namembnega najemnega
stanovanja in drugo stanovanjsko
problematiko.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je v Občini Laško
lastnik 52 stanovanj, in sicer: v Laškem 46,
v Rimskih Toplicah 2, v Zidanem Mostu 3,
v Jurkloštru pa ima v lasti eno stanovanje.

Za stanovanja je bilo vloženih 22 prošenj.
Devetim prosilcem smo stanovanja
dodelili, sedem smo jih zavrnili, ker do
stanovanja niso bili upravičeni, šest
prošenj pa je še nerešenih, a med njimi le
ena izpolnjuje pogoje.
Komisija se je pri reševanju vlog srečevala
s kar precejšnjimi problemi, od katerih naj
omenim le dva. Kar precej prošenj so vložili
upokojenci, ki ne živijo in niso prijavljeni v
Občini Laško. Pravila za najem
namembnega najemnega stanovanja pa
določajo, da imajo prednostno pravico pri
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Hiša generacij
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VVse vse več ljudi potreč ljudi potrebuje Centebuje Centerer
starstarejših – Hišo generacijejših – Hišo generacij

Center starejših – Hišo generacij imamo v
Laškem že četrto leto. V samem začetku
smo vložili ogromno truda, da smo našim
občanom predstavili namen Hiše
generacij, ki je zagotoviti starejšim
občanom boljše in kakovostnejše življenje,
poseben poudarek pa namenjamo
medgeneracijskemu povezovanju, saj v
današnjem času v družinah le redko
srečujemo skupaj tri generacije. S široko
paleto aktivnosti, ki tkejo vezi med vsemi
generacijami, omogočamo starejšim
aktivno življenje in občutek socialne
vključenosti, ki je mlajšim generacijam
tako samoumevna, starejši pa jo doživljajo
kot boleč »bonus« jeseni njihovega
življenja. Tako se pri nas otroci osnovne
šole in Vrtca Laško, ki za naše obiskovalce
vedno pripravijo bogate kulturne
programe, naužijejo modrosti in
izkušenosti starejših ljudi. 
Dejavnosti oblikujemo skupaj z našimi
marljivimi in prostovoljnimi  mentoricami,
ki vodijo posamezne aktivnosti. Redno pa
sodelujemo tudi z društvi upokojencev
Občine Laško, Društvom invalidov Laško,
Medgeneracijskim društvom za

moči in pozitivne misli v boju z rakom. Naši
obiskovalci pa skozi vso leto pridno pletejo
»Pikin šal«, ki ga bomo v času Pikinega
festivala podarili v dobrodelne namene.
Pokloniti delček sebe brez pričakovanja
finančnega nakazila na transakcijski račun
človeka bogati in ga osrečuje, hkrati pa mu
daje smisel in vrednost. 
Velika ZAHVALA našim pridnim in zvestim
mentoricam in mentorjem, ki so
pripravljeni svoje znanje in spretnosti
prenašati na druge ter posvetiti ogromno
svojega prostega časa Hiši generacij.
Upamo, da bosta vaša mir in zadovoljstvo
na obrazu, ko prostovoljno prihajate v Hišo
generacij, spodbudila še koga, da se
opogumi in se nam pridruži – leta pri nas
niso pomembna, pomembno je veliko in
plemenito srce!

Koordinatorki aktivnosti 
Marjetka Ferlež in Petra Šuster

kakovostno starost Laško in Rdečim križem
Laško, ki na mesečnih sestankih izrazijo
svoja pričakovanja in predloge, ki
pritegnejo širši krog obiskovalcev. Na
Centru za socialno delo Laško, katerega
program je Hiša generacij, se nenehno
trudimo najti rešitve, da ostane večina
aktivnosti brezplačnih in tako dostopnih
vsem, ne glede na finančni in socialni
status. Naše dejavnosti se širijo, vsako leto
so potrebe po čem novem, kar nas
navdušuje. Tudi obiski posameznih
dejavnosti se povečujejo.
V letošnjem » šolskem« letu smo poleg
obstoječih aktivnosti uvedli kar nekaj
novosti. Sodelovati smo pričeli s
Supermarketom Tuš, v katerem so naše
mentorice pripravljale kreativne delavnice
za obiskovalce, in ustvarili spletni album
(http://hisa-generacij.moj-album.com),
kjer si lahko ogledate utrinke iz naših
dejavnosti. Vključili smo se v Slovensko
filantropijo – mrežo prostovoljskih
organizacij, enkrat mesečno pri nas poteka
družabni turnir v šahu, ljubitelji kitare pa
ste se lahko seznanili z osnovami igranja
na kitaro. V dobrodelne namene smo
izdelovali stekleničke upanja, ki smo jih
razdelili ljudem po onkoloških bolnišnicah
in jim z njimi na simbolični način poklonili

Med 18. in 19. aprilom je 11 prostovoljk
Medgeneracijskega društva za kakovostno
starost Laško odšlo v Rogaško Slatino na
dvodnevni seminar, s katerim smo si
pridobile nova znanja za
vsakdanje življenje, predvsem
za prostovoljno delo z našimi
družabnicami in družabniki
(ostarelimi, osamljenimi
osebami v naši bližini, ki jih
enkrat tedensko prostovoljno,
brez povrnitve potnih ali
drugih stroškov, po uro in pol
obiščemo, da z njimi
poklepetamo in jim delamo
družbo; s tem bogatimo sebe in naše
družabnike). Seveda pa smo se ta dva
dneva tudi sprostile s petjem, družabnimi
igrami, sprehodi po lepem okolju Rogaške
Slatine, ki ga tvorijo stare zdraviliške
stavbe in čudoviti rožnato-zeleni parki.
Prvi dan smo se s pomočjo ge. Minke
Zupanc seznanile z zdravo prehrano in

prijazen pogled, veder obraz in topla
beseda … in že se razblini ta razjeda v
človeku, ki ji pravimo osamljenost, ki je ne
prinese samota, ampak površni odnosi,
zaprtost med štiri stene, okolica, ki je ne
sprejemamo ali ki ne sprejema nas.
Zato vabimo vse, ki želite pregnati samoto
sočloveka, da se nam pridružite –
dobivamo se vsak tretji torek v mesecu
med 15.30 in 17.00 v Centru starejših –
Hiši generacij, na Savinjskem nabrežju 6 v
Laškem, kjer boste dobili tudi podrobnejše
informacije o delovanju Medgenera-
cijskega društva za kakovostno starost
Laško.
Če lahko vsaj enemu srcu preprečim, da se
ne stre, ne bom živela zaman. Če enemu
samemu življenju olajšam bol, če onemogli
ptici pomagam nazaj v gnezdo, ne bom
živela zaman. (Emily Dickinson)

Prostovoljka Petra Šuster

pomembnostjo vitaminskih, mineralnih in
rudninskih dodatkov k naši prehrani, ki je s
pričujočimi snovmi zaradi načina pridelave
in predelave hrane ter onesnaženosti

okolja in izčrpanosti zemlje
vse revnejša. Naslednji dan
smo pod mojim vodenjem
rešile dva testa osebnosti in
ustvarjale mandale – rože
življenja, ki pomagajo pri
meditaciji, sproščanju,
izboljšanju koncentracije in
spomina. Ko smo z
barvnimi svinčniki barvale
vzorce, razporejene v

krogu, so se naše misli med drugim
ustavile tudi pri našemu poslanstvu –
prostovoljstvu, s katerim želimo dati
vrednost svojemu življenju in občutek
sprejetosti ter topline našim družabnicam
in družabnikom. Misli so se združile v eno
samo: kako malo je potrebno, da nekomu
polepšamo življenje – morda le dotik,

najemu upokojenci, invalidi in borci, ki
živijo na območju delovanja stanovanjske
komisije, torej so občani Občine Laško.
Take vloge je komisija zavrnila.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je tudi sprejel
sklep, s katerim je določil cenzus oz. višino
pokojnine, s katero je mogoče pokriti
najemnino in druge obratovalne stroške,
najemniku pa pri tem še vedno ostane
dovolj sredstev za preživljanje. Ta znesek je
500 evrov. Tisti, ki imajo nižjo pokojnino,
morajo prošnji priložiti pisno izjavo oz.
garancijo nekoga, da bo zanj jamčil za
plačilo najemnine in obratovalnih stroškov.
Obravnavali pa smo tudi primer prosilca, ki
ni imel svojcev, ki bi jamčili zanj. Zanj je
potem jamčil Center za socialno delo, ki je

izjavil, da bo pomagal z enkratno denarno
pomočjo, strokovna služba Občine Laško
pa bo omogočila subvencijo najemnine.
Iz navedenega je razvidno, da je delo
stanovanjske komisije strokovno oz.
administrativno zelo zahtevno.
Administrativno-tehnična dela za komisijo
opravlja Roža Ocvirk, za kar se ji iskreno
zahvaljujem. Denar za kritje stroškov dela
komisije zagotavlja nepremičninski sklad.
Stanovanjska komisija dela za naše
upokojence, invalide in borce, za
nepremičninski sklad pa le toliko, da glede
na poznavanje problematike pripravi
predlog za najem namembnega
najemnega stanovanja in poišče
upravičence, sicer bi lahko prišlo do
razprodaje upokojenskih stanovanj. 

Menim, da bi morali v društvih prek svojih
socialnih komisij evidentirati tiste, ki živijo
v slabih stanovanjskih razmerah (teh pa je
gotovo veliko), saj ti upravičenci ne vedo,
da lahko zaprosijo za stanovanje. Tako pa
je komisija pri tem osamljena in takrat, ko
je kakšno stanovanje prazno, sama išče
upravičenca. Takšen seznam prosilcev bi
koristil tudi občini pri načrtovanju gradnje
stanovanjskega bloka v Rimskih Toplicah, v
katerem bi bilo nekaj stanovanj za trg,
nekaj pa za upokojence oz. v drugi obliki
(varovana stanovanja, dom starejših,
izpostava doma starejših iz Loke pri
Zidanem Mostu itd.).

Predsednik stanovanjske komisije 
Matevž Kolar

Center starejših Hiša generacij med
poletnimi meseci zbira prijave za
spoznavanje osnov računalništva. Vsi,
ki želite spoznati osnove dela z
računalnikom, se prijavite na telefonski
številki: 03 734 18 80 ali mobilnem
telefonu: 051 436 240.
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KKororenčkenčkovi evrovi evrii

Nedavno tega smo v naši igralnici našli na
tleh kovanec za 1 evro. Trudili smo se
uporabiti pravo ime zanj, vendar nam ni
šlo z jezika. Naslednji dan smo s skupnimi
močmi le spoznali ime kovanca: EVRO.
Razvil se je zanimiv pogovor o naši denarni
valuti: kje ga srečamo, zakaj ga
uporabljamo, v kakšni obliki se pojavlja, kje
ga lahko dobimo … predvsem pa nas je
zanimalo, kako pride v denarnice naših
staršev. Kmalu smo ugotovili in se vsi
strinjali, da morajo starši evre zaslužiti z
vsakodnevnim delom v svojih službah. Da
bi si lažje predstavljali ta proces, smo se
odločili, da bomo služili tudi sami. V vrtcu
pa pravih evrov še ne moremo služiti, no,
lahko pa si prislužimo svoje, vrtčevske evre.
Ime zanje smo s skupnimi močmi hitro
našli: korenčkovi evri. Naš oddelek se
imenuje zajčki, od tod ideja »korenčkovi«.
Izdelali smo si pisane hranilnike iz
odpadnega materiala ter okrogle in
pravokotne  korenčkove evre iz papirja, ki
smo jih poljubno okrasili. Skupaj smo

določili, s katerimi dobrimi deli si bomo
prislužili korenčkov evro. Danes ima že
vsakdo od nas v svojem hranilniku kakšen
korenčkov evro in vselej ga ponosno
sprejmemo. Zaslužili smo si jih z nudenjem
pomoči drug drugemu ali prijatelju v stiski,
z vestnim opravljanjem dela dežurnega,
prijaznostjo do prijateljev, doslednim
upoštevanjem navodil in pravil,
samostojnim in odgovornim vedenjem.
Komaj že čakamo, da bomo ob koncu
šolskega leta preštevali svoj zaslužek in
ugotavljali, kakšno bogastvo nosimo v
svojih mladih srčkih.

Otroci iz skupine Zajčki, 
Katja in Milena

VVVVRRRRTTTTEEEECCCC    DDDDEEEEBBBBRRRROOOO

Z igrZ igro pro premagujemo solzeemagujemo solze

Najmlajši otroci iz Vrtca Debro smo
razpršeni v oddelku Kapljice. Stari smo od
enega do dveh let in tudi mi smo veseli
novega vrtca, ki nam ponuja vse pogoje za
sproščeno in ustvarjalno otroško igro.
Sedaj, ko že nekaj časa živimo z njim, je
postal kar naš drugi domek. Veliko ciljev
smo prek igre z različnih področij že
osvojili, nekaj pa jih je še pred nami.
Vsakodnevno z različnimi igralnimi
dejavnostmi premagujemo solze: pojemo,
plešemo, se igramo bibarije, raziskujemo
bližnjo okolico, v druženju in igri z vrstniki

VVrrttecec
RimskRimske Toplicee Toplice

pa čustveno in socialno dozorevamo,
sklepamo prijateljstva in se učimo
socialnega vedenja. 
Skozi vso šolsko leto izvajamo projekt s
ciljem, da bi vsi otroci doživljali vrtec kot
nekaj toplega, prijaznega in varnega. Zato
v samem vzgojnem procesu sodelujejo
tudi starši, saj imajo ob tem zelo
pomembno vlogo. Naša igra je smiselna,
prijetna in koristna dejavnost. Predstavlja
nam območje razvoja, v njej pa dosegamo
več od svoje povprečne starostne dobe in
smo za glavo višji od samega sebe.

Irena Č. Matek

Glina – kaj je tGlina – kaj je to?o?

Tudi najmlajši otroci iz Vrtca Ostržek
Rimske Toplice so zelo vedoželjni in radi
spoznavajo ter raziskujejo. Tako sva se z
Miro odločili, da otroci spoznajo glino.
Otroci so se prvič srečali z glino potem, ko
so se že igrali s plastelinom, slanim testom
in mivko. Prvi dan sva jim glino ponudili
brez usmeritve in motivacije ter opazovali
njihove odzive. Glino so otroci najprej

zadržano opazovali, se jo dotikali in
spraševali: »Kaj je to?« Ob tem so
ugotavljali, kakšna je glina: umazana,
mrzla, mokra, mehka … Takšna, da jo lahko
tolčeš, gneteš, trgaš … Razporejali so jo po
mizi in zopet gnetli. 
Počasi pa sva jim začeli dodajati trske,
zamaške, modelčke in valjar. Glino so začeli
valjati, z rokami so jo sploščili in risali po
njej s trskami, delali odtise zamaškov …
Glino so zelo dobro sprejeli in se je niso
naveličali. Presenetila sta me njihova
vztrajnost in interes. Prav tako so uživali
starši in otroci ob zaključku projekta Glina
– kaj je to?. Nastali so čudoviti izdelki, ki
smo jih razstavili v vrtcu v začetku maja.
Pozitivna izkušnja in ustvarjalnost sta me
spodbudili k odločitvi, da bo glina
pogosteje na razpolago.

Ivanka in Mira

VVVVRRRRTTTTEEEECCCC    SSSSEEEEDDDDRRRRAAAAŽŽŽŽ

Plezalni junakiPlezalni junaki

Na začetku leta nas noge še niso nosile
prav dobro, nismo še imeli pravega
ravnotežja, a sedaj, ob koncu šolskega leta,
se lahko pohvalimo, da smo pravi plezalni
junaki. Vrtec
ima svoje
prostore v
z g o r n j e m
nadstropju in
tako je hoja
po stopnicah
del našega
v s a k d a n a .
Hodimo eden
za drugim in
se držimo
ograje. Naša
ograja je nam
prijazna, saj
nam vzdolžne prečke nudijo trdno oporo.
Tam, kjer ograje ob strani ni, pa se pri hoji
navzdol obrnemo in se plazimo vzvratno –
z nogami naprej. Pri tej naši telovadbi nas
opazujejo šolarji, ki nas vedno tudi
spodbujajo. V enem letu smo se tako vsi
naučili samostojne hoje po stopnicah
navzdol in navzgor ter plazenja gor in dol
po stopnicah. 

PPomladanskomladansko razisko raziskovovanjeanje

Prišli so toplejši meseci in s tem tudi
priložnost, da naša skupina pobegne kam
dlje oziroma se odpravi na raziskovanje
Sedraža. Večina otrok že hodi, a vseeno
delamo še zelo majhne korake in
potrebujemo kar precej časa, preden
uspemo priti na zastavljeni cilj. 
Okolica nam ponuja dosti možnosti za
sprehode ter oglede narave. Narava v
okolici našega vrtca je lepa. Zeleni travniki,
posuti s cvetjem in žuželkami, na katerih se
včasih pasejo tudi živali – videli smo že
krave, ovce, koze in konje – pa zeleni
okoliški hribi, sonce, ki nas greje, ter veter,
ki pri nas vedno osvežuje, vse skupaj pa
prežeto z mešanico nadvse prijetnih
vonjev in zvokov. Na travniku nam je lepo.
Večkrat zavijemo tja. Že sama hoja in
tekanje po travi je prijetno, če pa je travnik
poleg vsega še poln regratovih lučk, se
znamo resnično dobro zabavati. Vsi smo se
preizkusili v pihanju. Skupaj večkrat
naberemo šopek, ki potem še dneve krasi
našo igralnico. 
Obiskali smo kmetijo Kumer – Lapornik,
kjer smo si na ograjenem pašniku ogledali
kobilo z nekaj dni starim ljubkim žrebetom.

Pri Napretovih smo si ogledali tiste
simpatične, razposajene živali, ki se
oglašajo z meketanjem – koze. Veseli smo,
da je naš vrtec na tako lepem kraju, ob
nadvse prijaznih ljudeh. 

Otroci iz skupine Ribice, 
Tadeja Turnšek in Petra Medvešek

VVrrttec Laškec Laškoo
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EvrEvropska vopska vas 2008/09 –as 2008/09 –
SlovSlovaškaaška

8. maja je v Celju potekala zaključna
prireditev projekta Evropska vas 2008/09.
Celjski Glavni trg se je za nekaj ur
spremenil v evropsko vas, kjer so stojnice
predstavljale države članice Evropske unije.
Naša šola je uspešno predstavila Slovaško.

V projektu, ki poteka pod pokroviteljstvom
Evropske hiše Maribor, smo v tem šolskem
letu sodelovali že četrtič. Poleg matične
šole in oddelkov z nižjim izobrazbenim
standardom so v projektu sodelovale tudi
vse podružnične šole. Učenci so pod
vodstvom mentorjev z različnimi
metodami na ustvarjalen način spoznavali
Slovaško. Zanimali so jih: državni simboli,
otroške igre in pesmi na Slovaškem,

OŠ PrOŠ Primoža Trimoža Trububarjaarja
LaškLaškoo

NovNova ravnata ravnateljica podobo naeljica podobo na
ogled postaviogled postavi

Sredi maja, natančno 15., se je
dotedanji ravnateljici Slavici Šmerc po
9 letih  ravnateljevanja v Osnovni šoli
Primoža Trubarja Laško mandat
iztekel. Ni se namreč odločila, da bo za
mesto ravnateljice kandidirala še v
tretje. Se je pa za to potezo odločila
njena dosedanja pomočnica Ljudmila
Pušnik in prestala vsa sita, ki so
potrebna, da nekdo postane ravnatelj.
»Za ta korak sem se stežka odločila, to pa
zato, ker se z mesta pomočnice natančno
vidi, kakšne so
obveznosti in zadolžitve
in kakšna je odgovornost
ravnateljice. Prigovarjali
so mi sodelavci in kolegi,
dosedanja ravnateljica
mi je ponudila pomoč, je
pa tudi izziv zame in ne
le logična posledica
dosedanjega mesta
pomočnice ravnateljice,«
razlaga nova ravnateljica.
Dodaja, da je dobrega
ravnatelja, kakršna je bila
prejšnja Slavica Šmerc, težko nadomestiti. 
Dober ravnatelj je, razmišlja, dober učitelj,
manager in organizator, predvsem pa
dober človek. In dodaja, da se prihodnje
leto ne bo ukvarjala s poučevanjem, bo pa
učence, ki jih je učila letos, pripeljala do
konca šolskega leta, saj se ji ne zdi
pošteno, da bi jih prepustila drugemu

učitelju mesec dni pred koncem šolskega
leta. 
In kako se bo lotila ravnateljevanja? Novo
delovno mesto prevzema v zelo
razgibanem obdobju – po eni strani
zaključujejo tekoče šolsko leto, po drugi
se pripravljajo na novo z vsemi
kadrovskimi in organizacijskimi
posebnostmi, ki jih ima šola s petimi
podružnicami v Laškem – gre za
nadaljevanje dosedanjega dela, treba je
izpolniti letni delovni načrt in zadostiti
zahtevam zdravstvenega inšpektorata.
»Zagotovo nečesa kar na novo ne bo,
treba je pospraviti reči za nazaj, potem pa
sčasoma začeti tudi kaj na novo,« razlaga
Ljudmila Pušnik. 
Poglavitna težava te šole je njena velikost
in en ravnatelj težko obvladuje toliko
stavb. Na skrbi ima dve devetletki (na
matični šoli in podružnični šoli v Debru),

to pa ni težava le za
ravnatelja, pač pa tudi za
učitelje, zlasti predmetne
stopnje, ki se morajo
zaradi zahtev nivojskega
pouka seliti z matične
šole na podružnico v
Debro, včasih celo
večkrat na dan – v
določenem trenutku
morajo biti namreč vsi
učitelji matematike na
istem mestu, da se
razporedijo v skupine. To

učitelje gotovo zelo izčrpava …
Sicer devetletno šolo pohvali in poudarja
njene prednosti: »Iz nje učenci prihajajo
bolj samozavestni, bolj živahni, za
marsikoga bolj naporni; dobijo morda
manj faktografskega znanja, nivojski pouk
da učencem več, zlasti pri ključnih
predmetih, kjer so z leti nastajale največje

razlike, zdaj so razdeljeni v skupine, kjer
dobijo več, kot so poprej.«
Sicer ji letošnje šolsko leto teče
štiriindvajseto leto učiteljevanja –
matematike, ki je dekla in kraljica
znanosti, kot rada pove učencem, da jih
navduši za ta predmet. Vesela je, če otrok,
ki ima z matematiko težave, rad sede k
nalogi, da se znebi strahu in odpora. Kako
se ji šele dobro zdi, če nalogo poskuša
rešiti na več načinov, ne le na obveznega
enega – tako gesto pohvali. Rada tudi
podčrta, da so učitelji plačani za to, da
učijo in naučijo, in da starši ravnajo
narobe, če po prvi nerešeni nalogi tečejo
po inštruktorja. Otrok naj naslednjo uro
vpraša učitelja, pa mu bo snov razložil še
enkrat – predvsem pa: naj zbrano posluša,
ko snov jemljejo prvič.
Pušnikova je vsa leta doslej tudi
sestavljala urnik, ki je matematično
logičen; tudi pri ravnateljevanju ji
razmišljanje v številkah, ki mu je zavoljo
poklica naklonjena, ne bo škodilo. Biti
ravnatelj na tako veliki šoli, kot je laška, ni
šala. Vse podružnice in centralna šola,
razen ene, ki je nova, so bolj ali manj
potrebne prenove. Čaka jih gradnja nove
šole v Šentrupertu – srčno upa, da se bo
res začela še to jesen; prepotrebna bi bila
prenova matične šole, stavbno pohištvo
je v bednem stanju, na prizidku iz
osemdesetih let se okna sploh ne dajo
odpirati, kaj šele, da bi tesnila, popravila
pa je potrebna tudi streha ... Še veliko
takega je, kar bi morali postoriti, da bi se
šoli lahko reklo energetsko varčna šola,
kar je zapisala v svoj program vodenja,
kar pa bi na daljše obdobje ustanoviteljici,
občini, prineslo velike prihranke. 

Boža Herek

slovaške besede, značilne jedi,
znamenitosti države in njenega glavnega
mesta ter športniki in druge znane
osebnosti.
Delo je potekalo od novembra do maja.
Nastalo je veliko zastavic, grbov, plakatov,
didaktičnih iger in drugih izdelkov, s
katerimi smo to državo predstavili na naši
stojnici v Celju. Obiskovalci stojnice so se
lahko posladkali s slovaškimi sladicami in si
s sodelovanjem v nagradnem kvizu
prislužili spominek. V spremljevalnem
programu se je naša šola predstavila s
pevsko in plesno točko. Dekleta so zapela
slovaško ljudsko pesem Trava neroste.
Male mažorete, naslednice tistih, ki so leta
2004 zastopale Slovenijo in Laško na
Slovaškem, so zaplesale z zastavicami ob
poskočni koračnici.

Romana Križnik, vodja projekta na šoli

Odlični šporOdlični športni rtni rezultati našihezultati naših
učencev in učenkučencev in učenk

O dobrih igrah in uvrstitvi v finale Šolske
košarkarske lige (ŠKL) je bilo v prejšnjih
dveh številkah Laškega biltena precej
napisano. V četrtek, 23. aprila, pa je torej
sledil še finale z Osnovno šolo Louisa
Adamiča iz Grosuplja pred velikim številom
gledalcev v športni dvorani Tivoli v
Ljubljani in z neposrednim TV prenosom.

Takšen nastop je predvsem veliko
doživetje velike športne prireditve, kar po
svoji organiziranosti ŠKL nedvomno je.
Naša tekma z OŠ Louisa Adamiča se je
končala z rezultatom 73 : 50 (7 : 31; 17 : 8;
7 : 23; 19 : 11) za nasprotnike. Rezultat je
nekako na ravni pričakovanega. Zato smo
bili tudi po takšnem razpletu zadovoljni in
ponosni, da smo bili del spektakla.
Grosupeljčani so bili veliki favoriti tekme.
Nasprotnike, vključno z našima dvema
tekmama v predtekmovanju, so
dobesedno mleli pred sabo. Na tej tekmi
pa smo se jim še najbolj uspeli približati.
Grosupeljčani imajo res izjemno generacijo
deklet, tako da je bila kakovostna razlika
precejšnja. Naša dekleta so se trudila na
vso moč, pa niso uspela priigrati boljšega
izkupička. Fantje so odigrali dobro,
borbeno in kvalitetno v obrambi. Niso pa
bili najbolj razpoloženi pri metu, kar bi nas
v skupnem rezultatu lahko pripeljalo še
malo bližje.  So pa uspeli svoj del tekme
dobiti za 17 točk. Omeniti je seveda  treba,
da je bil Matic Maček proglašen za
najboljšega igralca finala. Z napadalnimi
akcijami in koši sta se izkazala še Laura in
Denis Vodišek. Vsi, ki so stopili v igro,  pa
so prispevali velik delež k naši dobri
kolektivni igri, ki nas je tako krasila vso
sezono.  
Na finalni prireditvi so bili v ospredju tudi
naši krožki. Izjemno so se odrezale naše tri
fotografinje pod mentorstvom učitelja
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Andreja Gobca. Nika Grašič je namreč
osvojila prvo mesto, Pia Polak drugo,
Katarina Rataj pa tretje mesto. Mentor
Andrej Gobec pa je prejel priznanje za
ekipno drugo mesto med fotografskimi
krožki. Priznanje za delo novinarskega
krožka je prejela učiteljica Mojca Povše, za
svoj prispevek pa Eva Medved. Posebno
presenečenje pa je doživela še ravnateljica
Slavica Šmerc, ki je imela ta dan svoj
okrogli jubilej.
Drug odličen rezultat je dosegla Anja
Murko, učenka 7. razreda iz PŠ Debro. V
soboto, 25. aprila, je nastopila na šolskem
državnem tekmovanju v športnem
plezanju, ki je bilo v Kranju. V kategoriji
mlajših učenk z licenco ji je uspelo doseči
2. mesto. S tem se nadaljujejo uspešni
nastopi naših učencev in učenk v športnem
plezanju, katerih mentor in trener je Albin
Simonič. Anji je odličen dosežek uspel tudi
v težavnostnem plezanju v skali, ko je v
začetku maja kot najmlajša Slovenka
uspela preplezati smer z oceno 8a.
Uspešna je bila v smeri Guernica v
plezališču Kotečnik pri Libojah.  
V maju pa so bila na vrsti predvsem šolska
atletska tekmovanja. Najprej posamična
medobčinska, nato področna in na koncu
državna. Tudi letos smo se udeležili
šolskega državnega tekmovanja v krosu, ki
je bil v Selcah pri Železnikih. Odličen
rezultat je dosegla Jerneja Burger, učenka
5. razreda PŠ Debro, ki je med petošolkami
zasedla 4. mesto. 
Več o vseh teh dosežkih pa si lahko
preberete na spletnih straneh naše šole.

Albin Simonič

UrUrediteditev novev nove cve cvetlične gretlične gredeede
v domu upokv domu upokoojencevjencev

Aprila so učenci Osnovne šole Primoža
Trubarja Laško pod vodstvom mentorja
Andreja Gobca uredili gredo zdravilnih
zelišč pred Domom starejših občanov
Laško. Gredo so najprej pognojili,
prekopali in pregrabili, nato pa postavili
tudi primerke  kamnov iz slovenskih

pokrajin ter zasadili zelišča. Varovancem
doma bo gredica pomenila prostor, kjer
bodo spoznavali zdravilna zelišča in se jih
lahko naučili tudi koristno uporabljati.

Sodelovalo  je šest  učencev iz 8. a razreda
OŠ Laško. Vse, ki so v akciji sodelovali, je
podjetje Thermana, d. d., povabilo na
kopanje v njihove bazene. Tako zaposleni
in varovanci doma starejših kot učenci in
mentorji OŠ Primoža Trubarja Laško pa se
že dogovarjajo o novih oblikah
sodelovanja.

Jan Polak 

Bliža se konec šolskega leta in že je tu
čas končnih izletov. Učenci 2. in 3.
razredov OŠ Laško so se vrnili polni
vtisov.

Izlet v KIzlet v Kekekčevčevo deželoo deželo

Zjutraj smo se zbrali na šolskem igrišču.
Kmalu zatem je prispel avtobus. Po nekaj
urah vožnje smo se ustavili za malico. Nato
smo prispeli v Kranjsko Goro.
Malo smo počakali na Bedanec bus in se
odpeljali po skrivni poti v Kekčevo deželo.
Videli smo Bedančevo kočo. Ta je ujel
učiteljico Lojzko. Rešili smo jo, nato pa nas

je pričakal jezni Bedanec. Oponašali smo
sovo in ga pognali v beg. Prišli smo do
Brinceljna. Spustil nam je most. Šli smo
skozi njegovo kočo in se spustili po
toboganu. Videli smo Mojco, ki nas je
peljala po rovu do Kekca. Ta nas je povabil
v svojo kočo. Šli smo tudi do Pehte. Skuhala
nam je čaj in spekla pecivo. Potem smo šli
domov. Bil je lep dan.

Matija Podbreznik, 3. A

V MarV Mariboriboruu

Zjutraj smo se dobili v učilnici. Vzeli smo
malico in odšli na vlak za Maribor. Peljali
smo se več kot eno uro. Ko smo prišli, smo

odšli v Akvarij in terarij. Tam nam je gospod
pokazal kačo. Pogovorili smo se, da ne
smemo trkati po steklu. Videli smo zelo
veliko živali. Tam so bile razne ribe,
krokodili, želve, kače, kuščarji in pajki … na
začetku vhoda so prodajali. Jaz sem si
kupila igračko želvo. 
Potem smo pojedli sendviče in se odpravili k

Trem ribnikom. Ko smo si jih ogledali, smo
odšli na vlak in v šolo. Živali so mi bile zelo
všeč. Najboljše mi je bilo na vožnji z vlakom.
Zelo so mi bili všeč Trije ribniki, kjer sem
videla in hranila ribe in želve.

Lea Hostnik, 2. B

Čas brČas brez vez vodeode

Poustvarjanje po prebrani zgodbi Zvezdane Majhen
Čas brez vode

Dan se je prevesil v noč, 
prišel je čas za spanje, 

z njim pa tudi mračne sanje, 
da se vse je posušilo, 

da nobenega zelenja več ni, 
da potoki in reke zdaj so suhi 

in le prah povsod leži.

Strašno jezo jaz občutim. 
Kaj, le kaj naj zdaj storim?

Hitro grem po  svinčnik in papir 
in tole vsem prebivalcem sporočim:

»Kaj pomaga vam bogastvo, 
kaj zlato in nafta sta?
Vsepovsod so stari avti 
in zmečkana plastika, 

da so reke in potoki čisto onesnaženi,
da pozabimo zapirat pipe

in še drugih sto reči.«

Ko zbudim se, takoj si rečem:
»Če to ne bomo spremenili, 

se nam kaj kmalu lahko zgodi, 
da ko bomo se zbudili, 

v naših rekah in potokih 
bodo le blato in smeti.«

Da je voda vir življenja!
To se naj zaveda vsak.

Mene pa zelo skrbi,
da se nam ne zgodi,
kakor v tej zgodbici.

Manca Jazbec, mentor: Franc Brečko

PPPPŠŠŠŠ    SSSSEEEEDDDDRRRRAAAAŽŽŽŽ

MatMatererinski daninski dan

Marec ni le mesec prebujanja narave,
temveč tudi mesec, v katerem praznujejo
mamice, očetje, dedki, babice, fantje in
dekleta. To so bile uvodne misli naše
krajevne prireditve, ki je bila 26. marca v
telovadnici PŠ Sedraž. V kulturnem
programu so se predstavili otroci vrtca in
šole ter moški pevski zbor.
Naši najmlajši Ribice in Zajčki so nas
navdušili s svojim prisrčnim programom.
Prav tako tudi učenci od prvega do petega
razreda. Predstavili so se z recitacijami,
skečem, igrico Pika Nogavička, plesom
Pomlad prežene zimo, folkloro, igranjem
na citre, harmoniko in kitaro ter s pesmimi,
iz katerih je kar zadišalo po pomladi. Vsem
navzočim se je predstavil tudi moški pevski
zbor. Po končani prireditvi je bil možen
ogled likovne razstave portretov mamic in
družin.

Vesna Stopinšek

OŠ AntOŠ Antona Aškona Aškerercaca
RimskRimske Toplicee Toplice
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šola Laškšola Laškoo

PrProojekjekt Pt Pasavasavčekček

Učenci podružnične šole Sedraž so se v
letošnjem šolskem letu prvič aktivno
vključili v projekt Euchires, katerega namen
je spodbujanje pravilne uporabe otroških
varnostnih sedežev in varnostnih pasov
med vožnjo v avtomobilu. V Sloveniji
poznamo akcijo pod imenom priljubljene
figurice Pasavček, katerega slogan je Red
je vedno pas pripet. V projekt Pasavček je
vključenih vseh 32 otrok od prvega do
petega razreda naše šole, aktivno pa so v
njem sodelovali učenci 2. in 3 razreda, ki
bodo junija v sodelovanju z Vrtcem Sedraž
pripravili tudi razstavo na to temo. V
projektu  so aktivno sodelovali tudi starši
in naš voznik kombija.

Projekt smo pričeli izvajati decembra lani
in ga še vedno izvajamo. Otroci se z
veseljem in vedoželjno vključujejo v
dejavnosti in pridobivajo spoznanja o tem,
kako lahko poskrbijo za svojo varnost v
avtomobilu in nasploh v prometu. V okviru
projekta smo likovno, plesno in literarno
ustvarjali. Naučili smo se pesem Red je
vedno pas pripet, risali, barvali in izdelovali
pasavčka iz gline in odpadnega materiala,
si izmišljali pesmice in uganke o njem,
igrali igre vlog, brali zgodbice in brskali po
spletu, da bi odkrili, od kod ime pasavec.
Zelo smo se zabavali tudi, ko smo skupaj s
starši lahko preizkusili različne otroške
avtosedeže in si ogledali različne filme in
reklamne spote o projektu Pasavček ter
prometu nasploh. Namen projekta je bil
dosežen, saj so bili učenci za delo zelo
zainteresirani. Posebej jih je pritegnil lik
Pasavčka in vse delo, ki je bilo na kakršen
koli način povezano z njim. Zelo radi so se

Plesni cirkusPlesni cirkus

V preteklih dveh mesecih smo
vse prej kot počivali! Ustvarjalni
delovni duh nas je vodil pri
uresničevanju idej in
zastavljenih ciljev. Sprva nas je
presenetil izbor za regijsko
plesno revijo, na katero je bilo
izbranih šest od sedmih
koreografij, ki so se v marcu
predstavile na območni plesni
reviji v Laškem. Tako smo v
četrtek, 14. maja, odšli v
Velenje, kjer so se dopoldan v
otroškem delu regijske plesne
revije V plesnem vrtincu
predstavile vse tri skupine
plesne pripravnice, v večernem
mladinskem programu pa so
zaplesale učenke sodobnega plesa od 2.
do 5. razreda. Dobro izpeljani plesni
nastopi ter zanimiva, drugačna izkušnja sta
tisto, kar je najpomembnejše in za nas je s
tem uspeh dosežen. Kaj bo prinesel

nadaljnji izbor strokovnih spremljevalcev,
bomo izvedeli jeseni in morda se zgodi, da
se predstavimo tudi na državni plesni reviji.  
Intenziven teden priprav smo zaključili v
soboto, 16. maja, ko smo svoj letni projekt,
produkcijo oddelka Plesni cirkus,
predstavili polni dvorani Kulturnega centra
Laško. Letošnja produkcija je bila poseben
podvig zaradi števila plesalcev, ki jih je bilo
v skupnem seštevku 105, svojo posebnost
je prinesla tudi Bobnarska skupina Laške
pihalne godbe pod mentorstvom Mihe
Dergana in seveda smo letos plesno
ustvarjali na posebno temo cirkus, kar je
pričaralo svojevrstno vzdušje. Ker je
ustvarjalnost plesalcev eden
najpomembnejših ciljev, katerim v oddelku
sledimo, je tudi letošnja produkcija

kreativno delo mladih
plesnih nadebudnežev.
Plesalci so bili aktivno
vključeni vse od
začetnega snovanja
plesne predstave do
njene realizacije. To je
proces, ki pripomore k
temu, da jih je na koncu
resnično čudovito
gledati, kako zasijejo na
odru ter s tem dodajo
svojemu plesnemu
nastopu dušo. Bučen
aplavz občinstva in
navdušenje staršev sta
potrditev, da smo na
pravi poti in da gremo s
polno paro naprej!

Predstavo Plesni cirkus smo nato v
ponedeljek, 18. maja, še dvakrat ponovili
za učence Osnovne šole Antona Aškerca
Rimske Toplice in Osnovne šole Primoža
Trubarja Laško.
Trud je bil poplačan, zadovoljstvo nad
doseženim pa ostaja in nas bogati. Tako,
kot je nekoč dejala pionirka sodobnega
plesa Isadora Duncan: »Če bi vam lahko
povedala, kaj je ples, ga ne bi odplesala,«
bomo tudi mi še naprej plesali svoja
sporočila in si upali biti v tem drugačni,
polni presenečenj in igrivi na svoj način. 

Učiteljica plesnega oddelka
Špela Medved

tudi spremljali z žigosanjem kartončkov Ali
sem bil danes pripet. Zelo so se razveselili
štampiljk.
Učenci so postali skozi projekt  bolj
pozitivno naravnani k uporabi otroških
varnostnih sedežev in varnostnih pasov v
osebnih avtomobilih in to je bil naš namen.
S projektom Pasavček si želimo nadaljevati
tudi v prihodnjem letu, saj smo se letos
naučili zelo veliko novega.

SSttoojj ii   uu~~iillnnaa  zziiddaannaa  .. .. ..SSttoojj ii   uu~~iillnnaa  zziiddaannaa  .. .. ..

OŠ PrOŠ Primoža Trimoža Trububarja Laškarja Laškoo
1. del

Kot je zapisal J. Orožen: »Kulture kakega
naroda si ne moremo zamisliti brez šole.
Šola nastane, ko zgodovinsko-socialne
razmere dozorijo zanjo.« Laška šola ima
pestro in zanimivo zgodovino, ki sega v
16. stoletje. Odločila sem se, da malo
pobrskam po literaturi in drugih virih in jo
na kratko opišem. Pri oblikovanju
prispevka so sodelovali še nekateri bivši in
današnji učitelji ter učenci naše šole s
svojimi spomini ali vtisi. Vsem se prav lepo
zahvaljujem. 
Laško spada med najstarejše kraje v naši
domovini. Prvi zapis se pojavi v
zgodovinski kroniki leta 1147, naseljevanje
na tem območju pa je potekalo veliko
prej. Zapisi kažejo, da je sredi 17. stoletja

v šoli poučeval organist Ferdinand
Stadler. V naslednjih letih se je vlada zelo
zanimala za stanje šolstva, okrožni glavarji
so morali o njem poročati. Celjski glavar je
poročal, da v laški šoli poučuje organist in
da jo obiskuje 12 otrok. Nato je prišlo
obdobje Marije Terezije in njenih
sprememb. Bila je ustanoviteljica
osnovnega šolstva v tedanji Avstriji. Bila je
prepričana, da je napredek države odvisen
od blagostanja naroda, ki ga daje
izobrazba.
Leta 1770 je šola postala državna zadeva,
ni pa bila povsem ločena  od cerkve.
Učitelji so bili še vedno organisti ali
kaplani in tudi nadzorstvo je bilo pod
okriljem cerkve. Šole so bile nemške in
sicer normalke, to je bila najvišja stopnja
osnovne šole, srednja stopnja so bile
glavne in najnižja stopnja trivialke. V teh

šolah so poučevali le štiri predmete:
verouk, čitanje, pisanje in računanje, na
normalkah so se ukvarjali še z latinščino,
poudarek je bil na verski in moralni vzgoji.
V Laškem je bila trivialka ustanovljena leta
1774, učitelj je bil organist. Prvi učitelj je
bil Ignacij Grbec, nato so se izmenjevali in
leta 1793 je šolo obiskovalo okrog 30
otrok, čeprav naj bi jih bilo vpisanih 52.
Starši so otroke zadrževali doma, saj so jih
potrebovali za pomoč pri delu.
Iz starih zapisov: Pred trgatvijo morata
učitelj ali vaški rihtar iti od hiše do hiše in
popisati vse otroke, stare od 6 do 12 let.
Starše, ki ne pošiljajo svojih otrok v šolo, je
treba dvakrat opominjati, če to ne pomaga,
jih je treba kaznovati, bodisi z dvojno
šolnino, ako so dovolj premožni, bodisi z
javnim delom.
Od leta 1795 so z odredbo morali popisati
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in prisiliti tudi otroke od sv. Krištofa, iz
Jagoč in Lahomška, da so hodili v šolo.
Staršem, ki otrok niso pošiljali v šolo, so
grozili z vojaško eksekucijo, nekateri so
pristali celo v zaporu. Kljub vsemu je bilo
leta 1789 v šolo vpisanih 87 otrok,
obiskovalo pa jo je le 29. Nadzoru glede
obiska otrok v šoli se niso izognili niti trški
veljaki. Poučevanje je pozneje prevzel F.
Potočin, ki je ob nedeljah poučeval tudi
odrasle, lahko bi rekli, da so bili to začetki
univerze za tretje življenjsko obdobje. Šola
je bila takrat v kaplaniji, to je bila temna,
vlažna soba. Trški magistrat je zato najel
prostore v starem špitalu (do lani je v njej
gostoval Vrtec Laško), kjer je ostala šola do
leta 1824. 
Reformi Marije Terezije je nekaj dodal še
Jožef II., reforma pa se je nadaljevala še po
njegovi smrti. Že takrat se je bil hud boj,
kdo naj prevzame večji nadzor nad
šolstvom, cerkev ali okrožni komisarji.
Rezultat pogajanj in razmišljanj je bila
Politična šolska ustava, ki je izšla 1805.
Veljala je več kot šestdeset let.  Šolstvo je
prešlo pod nadzor cerkve, ki je zahtevala
obvezno šolanje otrok do 12. leta. 
Kako pa je bilo z učbeniki, delovnimi
zvezki in drugimi pripomočki? Knjig in
učbenikov je bilo zelo malo in zelo pozno
so prišli v šole. Knjige so bile predvsem
nemške, Slomškova knjiga Blaže in Nežica
v nedeljski šoli (1842), nekaj let kasneje še
šolska računica v nemškem jeziku. Tudi
hospitacije so poznali, opravljal jih je
dekan (cerkveni nadzornik), ki je ob koncu
leta prisostvoval tudi pri izpitih. Kot vsaka
šola je imela tudi naša zlato ali častno in
črno ali sramotno knjigo, kaj se je
vpisovalo vanju, je povsem jasno.
Pouk je potekal v nemškem in slovenskem
jeziku, za starejše od 12 let pa je bila
organizirana tudi nedeljska ponavljalna
šola. Šola je imela takrat dva oddelka,
eden je imel pouk popoldan, drugi pa
dopoldan. Trajal je dve uri, kar je ugajalo

vsem, saj so starši potrebovali otroke
doma za delo. Metode takratnega učitelja
(V. Žmitka) so bile zelo pohvaljene, imel je
zelo dobro metodo analitičnih vprašanj, ki
so uvajala otroke k razmišljanju. Žmitka je
nasledil Tomaž Štular. Šolo so  nato iz
bivšega špitala preselili  na Trg št. 1, kjer jo
je obiskovalo že 80 otrok. Leta 1838 je
Laško dobilo novega učitelja Antona
Flisa. Za svoje delo je dobil naziv vzornega
učitelja. Pozneje je šola postala
celodnevna, učenci pa so se uvajali tudi v
rezljanje in izdelovanje modelov
kmetijskega orodja. Neobvezen pouk
ročnih spretnosti so imele tudi deklice,
poučevale so jih učiteljice. Število otrok je
pričelo naraščati in kmalu so morali
ponovno uvesti popoldanski pouk, šolo
pa so preselili na novo lokacijo, kjer je
imela še vedno v uporabo le eno sobo. 
Pojavile so se težnje po novi, večji šoli, kot
je to določala Politična šolska ustava, in
namestitvi učitelja pomočnika. 1838 je bil
izdelan načrt za novo šolo, podpisan je bil
dogovor glede prispevka in gradnje, dela
so se že začela. Vendar je posegla vmes
višja sila. Laško je zajel požar in uničil velik
del trga. Material, ki je bil namenjen za
šolo, so porabili za obnovo
gospodarskega poslopja in cerkvenega
stolpa. Čez čas se je težnja po novi šoli
ponovno pojavila in 1840 je Laško dobilo
svojo prvo stavbo za šolo.
V naslednjih letih so se menjavali učitelji,
šolstvo pa je počasi prevzela država.
Cerkev je obdržala zastopstvo v šolskih
svetih, pouk verouka in pravico zahtevati
od učencev, da se udeležijo vseh verskih
obredov. Izboljšala se je ponudba in
število šolskih knjig. Poleg katekizmov in
zgodb iz svetega pisma so nastajale še
računice, začetnice slovnice in čitanke
(berila). Število učencev se je večalo, odprli
so nove oddelke, telovadba je postala
obvezen predmet, a le za dečke. S tem je
nastala potreba po telovadnici. Predpisi so

zahtevali tudi šolski vrt, ki je bil
pomemben za pridobivanje zelenjave in je
imel urejeno drevesnico.
Eden pomembnih nadučiteljev v Laškem je
bil Tone Flis, ki je v pouk vpletel glasbo in
petje. V naslednjih letih je poučeval Karel
Valentinič, po katerem se imenuje ulica v
Laškem. Danes so tam hiše, včasih pa so se
bohotili sadovnjaki. V navado so prišli
manjši izleti, počitnice so najprej trajale od
15. avgusta do začetka oktobra, kasneje
od 15. julija do začetka avgusta, četrtki pa
so bili prosti. V tistem času je bil zelo
močan nemški vpliv, tako so v Laškem leta
1890 dobili posebno trško nemško šolo.
Nemška šola je hitro dobila svoje poslopje
(danes srednji del šole s knjižnico in
pisarnami), slovenska pa je ostala v
starem. Kasneje so ga podrli in na novo
zgradili. V prihodnjih letih so na nemški
šoli ustanovili vrtec in šolsko kuhinjo.
Danes sta vrtec in kuhinja s toplo
prehrano nekaj samoumevnega, za tiste
čase pa je bil to velik napredek.
Med I. svetovno vojno je bila v slovenski
šoli nekaj časa nastanjena vojska, pozneje
so jo spremenili nazaj v špital, pouk pa
preselili v župnišče. V tem času je poučeval
Juro Kislinger, ki je bil pozneje tudi
upravitelj. Po vojni je bila nemška šola
ukinjena, do II. svetovne vojne je število
učencev naraslo na 656. Šola je postala je
sedemrazredna s pomožnim razredom.
Povečalo se je tudi število učiteljev.
Z ukinitvijo nemške šole je ostalo šoli na
razpolago še eno poslopje, ki so ga
poimenovali B, poslopje bivše slovenske
šole pa A. V telovadnici šole B je bil
nastanjen krajevni muzej, zato je
telovadba potekala na dvorišču, kar pa se
je spremenilo z zgraditvijo Sokolskega
doma, kasneje poimenovanega Partizan,
danes je to Kulturni center.

Petra Velikonja
Nadaljevanje prihodnjič ...

IRSKI ULIČNI KITIRSKI ULIČNI KITARIST VARIST V
LLAŠKEM PRVIČ NASTAŠKEM PRVIČ NASTOPIL NAOPIL NA

ODRU – IN NAODRU – IN NAVDUŠILVDUŠIL

V Šmoclu se je zgodil virtuozni večer
kitare. S svojo interpretacijo sta nas
zvokovno pogostila Dan Carr z Irske in
Zdravko Božić, ki je izhajal iz izvorne
balkanske glasbe s poudarkom na srbskem

kolu. Dan, sicer ulični kitarist in ljubitelj
klasične rock glasbe, je tokrat prvič obiskal

Slovenijo, nad katero je bil tako navdušen,
da se namerava julija vrniti za nekaj dni. In
ne samo to, pripravljen je imeti delavnico
za vse zainteresirane, ki jih zanimajo
improvizacijske tehnike in ulično na-
stopanje. Preskok z ulice na odrske deske
je bila nova izkušnja za Dana, vendar se je
na njih odlično odrezal, čeprav sam še
naprej ostaja zvest igranju na ulici. 
Koncert se je zavlekel do zgodnjih jutranjih
ur, saj se je po njem odvil še jam session.
Zahvala za magičen koncert gre tudi
Marku Jurkošku, ki mi je pomagal pri
promociji in organizaciji koncerta. 

KAKKAKO ZMANJŠAO ZMANJŠATI STRES?TI STRES?

25. aprila nas je obiskal prof. dr. Roger
Quintens z Nizozemske. Poučuje na eni od
zelo cenjenih nizozemskih šol (Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen), ki deluje
oziroma izobražuje študente na področju
uporabe kreativnih metod v socialnem
delu. Tam sem pred nekaj leti študirala tudi
sama in poleg raznolikega študijskega
programa spoznala tudi različne
meditativne tehnike, ki so lahko v pomoč
tako v praksi, torej pri delu z uporabniki,
kakor tudi pri delu na samem sebi.

Zaposlen posameznik v vsakodnevni
naglici prepogosto pozabi na samega
sebe, pozabi, kako nujno je, da se napolni
z energijo in sprosti, da iz sebe odvrže
dnevni stres ... saj le tako lahko zopet daje,
pomaga in se ne izprazni do konca. 
Potrebujemo notranji mir, tega pa
dosežemo na različne načine. Nekateri se
zatekajo k veri, drugi k meditaciji, tretjim
pomaga umetnost, ki predstavlja filter,
skozi katerega lahko prenašajo napetost,
bolečino … Vsak človek v svoji, sebi lastni
duhovnosti najde nekaj pomembnih virov
moči, z različnimi tehnikami sproščanja pa
se omogoči neke vrste čustvena higiena, s
katero se sproti odpravljajo različne
čustvene napetosti in tesnoba. S tem
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Poletno
dogajanje

Letošnje poletje
bo poleg izletov
tudi v znamenju
glasbe. V LAK-u
smo se zato
odločili, da za

nekatere koncerte in festivale ponudimo
subvencionirano ceno vstopnic. Tako
bomo subvencionirali koncerte Davida
Moralesa, Boba Sinclaira, Simpy Red, U2,
Vlada Kreslina in Madonne ter festivale:
Rock Otočec, Klumpanje, Metal Camp,
Šklabfest in Riversplash. Za podrobnejše
informacije in rezervacijo kart pokličite na
LAKofon na številko 051 384 005.

Od 31. julija do 2. avgusta v LAK-u
organiziramo izlet v München. Kot že vsa
leta doslej bo izlet adrenalinsko obarvan;
en dan bomo namreč sproščali energijo v
parku Skyline, katerega atrakcije tudi
najzahtevnejših adrenalinskih navdušencev
ne bodo pustile ravnodušnih. Naslednji

dan si bomo ogledali dom nogometnega
kluba Bayern München Areno Allianz.
Vodeni ogled dvorane in ogled kratkega
filma bo nedvomno navdušil moško
populacijo. Zadnji dan si bomo ogledali
Hitlerjevo poletno rezidenco Orlovo
gnezdo na vrhu Kehlsteina. Z višine 1.800
metrov se ponuja veličasten razgled na
salzburško kotlino. S tem bomo zaključili
tridnevni izlet v prestolnico Bavarske.
Vabljeni vsi, ki ste željni poletne sprostitve
in adrenalina! 
Več podrobnosti o izletu si lahko preberete
na naši spletni strani www.drustvo-lak.si.
Prav tako na strani najdete datume ter
cene koncertov in festivalov.

Ana Ulaga

Sloveniji tri bronaste medalje

Od 5. do 10. maja je bilo Laško prizorišče
6. Odprtega prvenstva Slovenije –
Thermana Laško 2009, ki ga je
organizirala Zveza za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijski komite. V športni
dvorani Tri lilije se je na turnirju faktor 40
za medalje borilo 255 športnikov invalidov
iz 27 držav, od tega kar 32 nosilcev
paraolimpijskih medalj iz Pekinga.  
Najuspešnejši so bili po pričakovanju
tekmovalci iz Francije, slovenska odprava
pa je bogatejša za tri bronasta odličja.
Osvojili sta jih Mateja Pintar v kategoriji
open in Jolanda Belavič v kategoriji 9

posamezno ter ekipno skupaj
s predstavnico Turčije.
Slovenske barve so zastopali
še Andreja Dolinar, Ljubiša
Gajič, Bojan Lukežič, Andrej
Žnidar, Primož Kancler in
Davorin Dervarič. Najboljša
posameznika turnirja sta bila
Čeh Ivan Karabec s tremi
zlatimi in Borislava Perić
Ranković iz Srbije z dvema
zlatima ter eno srebrno
medaljo. Tekmovanje je bilo
dobra priprava za evropsko
prvenstvo v italijanski Genovi. 

Izjemno sodelovanje
Zveze za šport
invalidov Slovenije –
Paraolimpijski komite,
Thermane Laško,
Osnovne šole Laško
Primoža Trubarja
Laško, prostovoljcev in
sponzorjev pa tudi za
naslednje leto obljublja
vrhunski športni
dogodek. 

Andreja Razlag

DRUŠTVDRUŠTVO ŠMOCL,O ŠMOCL, študentski,študentski,
mladinski, otrmladinski, otroški centoški center Lašker Laško, o, 

vas v juliju in avgustu vabi 
(začetek 29. 6. 2009):

Vsak petek ob 22h na občinskem dvorišču
letni kino.
V juliju od ponedeljka do petka od 10h

do 15h (od 9.–12. 7. 2009 smo zaradi P&C
zaprti) in v avgustu od ponedeljka do
petka od 10h do 15h in od 17h do 20h v
prostorih ŠMOCL organizirano preživljanje
počitnic; igranje namiznega tenisa, video
igre Playstation II, karaoke, kuharske
delavnice.
Prav tako nudimo krajše izlete v okolico,
kjer si lahko priredimo minipiknik s
športnimi in zabavnimi igrami. 
V Šmoclu si lahko sposodite žogo za
nogomet, košarko in odbojko ter opremo
za badminton.

Ekipa: Tina Rataj, diplomirana socialna 
delavka 
Katja Zalokar, diplomirana 
anglistka in nemcistka 
Ludivine Demay, evropska 
prostovoljka
Aljaž Cestnik, vodja mladinskega 
centra

Tolkalska delavnica*
Dvorana Kursk v Šmoclu
30. 6. do 2. 7. 2009 od 10. do 18. ure
(odmor za kosilo 2 uri)
Od 8. leta dalje
Mentor: Anže Kristan
Cena: 30 €

LETNI KINO
Vsak petek ob 22. uri na občinskem
dvorišču. Vstop prost.

PROGRAM ZA POLETNE POČITNICE
KOPANJE*
❖ Aqua Roma Rimske Toplice, cena 7 €

(vstopnica+prevoz)
❖ Wellness Park Laško, cena 4 € (vstopnica

kupljena do 30. 6. 2009)
❖ Bazen Radeče 5 € (vstopnica+prevoz)
❖ Terme Ptuj, cena 20 €

(vstopnica+prevoz)
Odhodi ob 9. uri, povratek ob  15. uri ali po
dogovoru.
Vsak ponedeljek, četrtek in petek.

ODBOJKA IN NOGOMET NA MIVKI V
REČICI*
Vsak torek
Cena 2 € (prevoz)
Odhod ob  9. uri, povratek ob 15. uri.

OBISK ADRENALINSKEGA PARKA
BIOSFERA*
Cena 30 € (vstopnica+prevoz)
Odhod ob 8.30, povratek ob 14.30.
19. 8. 2009

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA*
Cena 20 € (vstopnica+vodenje+prevoz)
Odhod ob 9. uri, povratek ob  15. uri.
29. 7. in 26. 8. 2009

JEŽA KONJ V ŠKOFJI  VASI*
Cena 10 € (program+prevoz)
Odhod ob 9. uri, povratek ob 13. uri.
21. in 22. 7. 2009 

*Obvezna prijava.
Cene so informativne. Pridržujemo si
pravico do spremembe cen in datumov.
Vse informacije: info@smocl.com,
mobi: 051 425 950, 054 425 953, 
tel.: 03 733 87 44

preprečimo kopičenje negativnih čustev, ki
bi lahko ustvarjala motnjo v energijskem
sistemu, kar pogosto vodi tudi do
psihosomatskih obolenj.
Izhajam iz predpostavke, da smo človeška
bitja v svoji temeljni naravi duhovna bitja,
čeprav je v naši zahodni kulturi to precej
učinkovito zakrito. Vseeno problemi, s
katerimi se dandanes srečujemo, kot so
bivanjska praznina, pretirano potrošništvo,
bližajoča se ekološka katastrofa,
epidemičnost zasvojenosti in duševnih
motenj, nezmožnost najti smisel življenja,
kažejo na to, da je človek duhovno
podhranjen. 
V veliko veselje mi je bilo, da se je profesor
odzval povabilu in bil pripravljen voditi
celodnevno delavnico s kar štirinajstimi
udeleženci. Ob tej priložnosti bi se
zahvalila Petri Šuster, ki je poskrbela, da
smo delavnico lahko izvedli v Hiši
generacij. Namenjena je bila zmanjševanju
stresa in preprečevanju izgorevanja na
delovnem mestu, pa tudi v vsakodnevnem
življenju, in je vsebovala različne tehnike
sproščanja, zavedanja trenutka “tukaj in
zdaj” ter del meditacije, imenovane
vipassana. Kljub celodnevnemu delu smo
bili ravno zaradi ugodnega ukvarjanja s
sabo na koncu polni energije in
optimizma. Roger pa je obljubil, da bomo
delavnico kmalu ponovili.  
"Resnično odkrivanje ni iskanje novih
pokrajin, temveč gledanje z drugačnimi
očmi." (Marcel Proust)

Tina Rataj, dipl. soc. del.
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VVesna Bezgoesna Bezgo všek niza uspeh za uspehomvšek niza uspeh za uspehom

Zadnji vikend v aprilu, natančneje od
24. do 26. aprila, je na Lisci potekalo
tekmovanje v poletih Metuljmania.
Organizator DJP Metulj Rimske Toplice
je tekmo organiziral že tretjič, glede na
število tekmovalcev in gledalcev pa se
je tekmovanje dobro prijelo in tako
postalo že tradicionalno. Tekme se je
udeležilo več kot 70 tekmovalk in
tekmovalcev, ki so se za najvišja mesta
potegovali v treh posamičnih
kategorijah in ekipni kategoriji. Da je
tekma dosegla tudi mednarodno raven,
dokazujejo tekmovalci iz tujine, saj so se
Metuljmanie udeležili tudi piloti iz
Italije, Hrvaške, Bolgarije, Madžarske,
Poljske in Slovaške. 

»Ocene prve tekme pred dvema letoma so
bile pozitivne in so nam dale dodatno
energijo. Zaradi tega človek ne obupa,
čeprav vemo, da organizacija terja mesec
priprav. Letos je bil problem pri zbiranju
sponzorskih sredstev. Recesija se pozna.
Pri organizaciji tekme moraš imeti
organizirane od gorske reševalne do
prevozov tekmovalcev in prehrane, vse pa
je treba plačati. Veliko je stvari, ki jih s
štartninami ne moremo pokriti. Ne
moremo računati, da bi s tekmo naredili
dobiček, vseeno pa pridobimo na
popularnosti in s tekmovanjem
predstavljamo kraj,« opisuje negativne in
pozitivne strani organizacije Jože Senica. 

ko se je na Lisci ob sončnem in
toplem vremenu zbralo ne le
veliko tekmovalcev in
rekreativnih padalcev, ampak
tudi gledalcev. Dan na Lisci ni
potekal samo v znamenju
tekmovanja, temveč tudi
prostega letenja. Senica je
pojasnil, da je na Lisco prišlo
ogromno takšnih, ki letijo
prosto, rekreativno in ne
tekmujejo. »Vremenski pogoji
so dobri, lokalno jadranje tu
okoli je odlično. Skratka

uživancija za tiste, ki letijo,« je še dodal.
Možno je bilo tudi letenje v tandemu za
tiste, ki bi leteli in si sami ne upajo.
Sobotni program so zvečer zaključili z
žurom za tekmovalce in spremljevalce, kjer
so dogajanje popestrili tudi z dvema
glasbenima skupinama. »Spremljevalni
program je dober, vendar Metuljmanio
organiziramo predvsem zaradi padalcev,

ne zaradi drugih kulturnih stvari.«
Velikega pomena je tudi druženje. »To je
izmenjava informacij, kar je pozitivno. Po
vsakem letenju si letalci izmenjamo vse
pripetljaje, ki so se dogajali v zraku. To so
koristne informacije, nenazadnje tudi za
samo varnost tega športa,« o pomenu
druženja pravi Senica.

Nika Košak
Foto: Nika Košak in DJP Metulj Rimske Toplice

V petek, prvi dan tekmovanja,
so organizatorji imeli nekaj
težav z vremenom, ki ni
dopuščalo ekstremnih
preletov. Zaradi
severozahodnika so morali
štart prestaviti na Kopitnik,
kljub vsemu pa na koncu prve
discipline niso uspeli izpeljati.
Več sreče z vremenom in
vetrom so imeli v soboto in
nedeljo, ko so le izpeljali
disciplini oziroma t. i. taska. V
soboto so piloti morali
preleteti 52,8 kilometrov dolgo razdaljo, v
nedeljo pa nekoliko krajšo, dolgo 28,1
kilometra. Zmagovalec je po obeh poletih
postal Gašper Prevc iz Železnikov, ki je v
soboto dosegel prvo mesto, v nedeljo pa
tretje in si s tem zagotovil končno zmago.
Iz DJP Metulj Rimskih Toplic je šesto mesto
osvojil Dušan Durkovič. V serijskem
razredu je zmagal Tilen Ceglar, najboljši iz
domačega kluba pa je s šestim mestom bil
Robin Papež. V ženski kategoriji, kjer je
nastopilo pet tekmovalk, je prvo mesto
dosegla Karmen Tojnko, domačinka
Brigita Plementaš pa je dosegla tretje
mesto. Ekipno so prvo mesto dosegli

padalci KJP Krokar Železniki, na odlično
četrto mesto pa so se uvrstili domači
Metulji.
Osrednji del tekme je bila vsekakor sobota,

Vesna Bezgovšek je na evropskem
prvenstvu maja v Zagrebu osvojila
odlično 5. mesto. Marca je postala
državna prvakinja med članicami do 50
kilogramov, odlične rezultate pa dosega
tudi na drugih tekmovanjih.
V Zagrebu je v kategoriji športnih borb do
50 kg premagala tekmovalki iz Bosne in
Romunije, nato pa izgubila proti Nemki.
Slednja se je uspela uvrstiti v finale, s čimer
je Vesni omogočila ponovni boj za
medalje. Bezgovškova se je najprej
pomerila s Črnogorko, ki jo je premagala,
za bron pa s Turkinjo, a se je ta izkazala za
premočno nasprotnico. »Seveda je tu
kanček razočaranja, saj sem izgubila
odločilno borbo, ki bi mi prinesla medaljo.
Kljub temu sem zadovoljna, rezultat kaže,
da sem na pravi poti,« je povedala Vesna. 
Vesnin naslednji izziv so sredozemske igre
julija v Pescari, ki je poleg EP in SP
najpomembnejše tekmovanje v tej sezoni.
Naslednje leto pa bo, če bo le vse teklo po
zastavljenih načrtih, slovenske barve
zastopala na evropskem in svetovnem
članskem prvenstvu. »Želja in cilj je seveda

je Vesna osvojila skupno 2.
mesto pri mladinkah (18–21
let) in 3. mesto pri članicah. 
Vesnini uspehi so rezultat
trdega dela, a razmere za
trening niso idealne.
Študentka 3. letnika na
ljubljanski Fakulteti za šport
mora namreč trenirati pri
različnih klubih in trenerjih,
precej treningov pa opravi
sama. Stroške za treninge
zunaj domačega kluba in
prevoze krije sama oz. ji pri
tem pomagajo starši, pri
nastopih na tekmovanjih v
tujini pa ji kot edino laško
podjetje ob strani stoji EHO,
d. o. o. Glede na to, da
postaja Vesna tudi v
mednarodnem merilu vedno

močnejša, bi si svoj logotip morda želel
videti še kdo.  

Jasmina Štorman
Foto: osebni arhiv

oditi domov z
medaljo okrog vratu,
a se okoli tega vrti
toliko dejavnikov, da
jo je nemogoče
napovedati. Bom pa
seveda trenirala in
trdo delala za to, da
mi uspe uresničiti to
željo.« 
Doslej je Vesna, ki je
svojo pot v karateju
pričela v karate klubu
ICHI-BAN Laško, že
večkrat dokazala, da
je iz pravega testa:
lani je na mladinskem
evropskem prvenstvu
osvojila 5. mesto, v
tej sezoni pa se poleg
naslova državne
prvakinje v kategoriji do 50 kilogramov
lahko pohvali še s 3. mestom na Slovakia
Open (Bratislava), 1. mestom na Ljubljana
open v absolutni kategoriji in 2. mestom
na CRO open, če jih naštejmo le nekaj. Lani
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1. Glasbeni pohod 1. Glasbeni pohod 
odlično uspelodlično uspel

Sončna zadnja nedelja v aprilu je
upravičila pričakovanja organizatorja 1.
Glasbenega pohoda po zaselkih
Tevče–Olešče–Padež.
Številni pohodniki so se že v zgodnjih
dopoldanskih urah začeli zbirati pri
domačiji Bobek v kraju Lahomno, od koder
so najprej krenili proti Tevčam do dežele
palčkov (pri Hercogovih, kjer so doma
Navihanka Sonja in Vesela Štajerka
Marjana ter organizator pohoda Marjan
Hercog). Pot jih je nato vodila do cerkve sv.
Petra, sledil je vzpon na 482 m visok
Drenov hrib. Pri spustu z Drenovega hriba
so se pohodniki lahko ustavili pri »Štigl
baru«, kot se po domače reče domačiji
Verbovšek. Tu so se lahko, tako kot na
drugih postojankah, pohodniki malce
spočili, kaj spili in tudi zaplesali ob ritmih
Ansambla bratov Jamnik, kjer igra klarinet
tudi Gregor, sin lastnika te domačije, ki
nadaljuje dolgoletno glasbeno tradicijo.
Njegov oče Zdravko Verbovšek, bolj znan

kot »Štiglov Zdravc«, je bil namreč v
preteklosti glavni muzikant in zabavljač
daleč naokoli. Zabavno in poučno pot, ki je
trajala dve uri in pol, so zaključili na kmetiji
Slapšak v zaselku Padež, kjer so kmečke
žene prodajale dobrote, značilne za
okoliške vasi, prikazovale izdelke iz krep
papirja, pletenje košar in klekljanje. Le

nekaj metrov nad kmetijo je vredna ogleda
posebna jama, ostanek nekdanjega
rudnika, kjer so v času Marije Terezije
izkopavali svinec, tako imenovani »padeški
galenit«. 

Prvega glasbenega pohoda se je po
besedah organizatorja Marjana Hercoga
udeležilo kar nekaj glasbenikov, a manj,
kot si je sam želel in pričakoval. Opaziti pa
je bilo Braneta Klavžarja, Stanka Mikolo,
člane Celjskega inštrumentalnega
kvinteta, Razigrane muzikante, Ans.
Čepon, Ans. bratov Jamnik, Golte,
Navihanke in številne posameznike, ki so
tako ali drugače povezani z glasbo. Glavni
namen pohoda je druženje glasbenikov in
Hercog je prepričan, da bodo muzikantje
že prihodnje leto srečanje vzeli precej bolj
resno in se pohoda, ki bo mednarodno
obarvan, udeležili. In še zanimivost:
najstarejša pohodnica Karolina Godicelj
je štela 77 let, najstarejši pohodnik Franci
Krašovec pa 67 let. Številni obiskovalci so
uživali ob ne prenapornem pohodu,
odličnem vzdušju, nagradnih igrah in
glasbi, za katero so skrbeli Navihanke, Ans.
Golte in Ans. bratov Jamnik. Program je
povezovala Saša Pivk Avsec. 

Saša Pivk Avsec

Vzpon do cerkve sv. Petra 

VVeteterani in štirerani in štir inajstniki obinajstniki ob
prazniku dnevprazniku dneva upora pra upora protioti

okupokupatatorju v Ljubljaniorju v Ljubljani
Vsakoletnega praznovanja dneva upora proti
okupatorju, 27. aprila, smo se tudi letos

udeležili člani Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Laško,
Združenja slovenskih častnikov Laško in
Društva za ohranjanje spomina na pohod
XIV. divizije Laško.
Letošnja slovesnost je potekala v

Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer smo,
ob slavnostnem govorniku predsedniku
vlade RS Borutu Pahorju in prijetnem
kulturnem programu, imeli priložnost
spregovoriti o trenutnih družbenih
tegobah, predvsem pa o problematiki
delovanja društev in združenj, katerih člani
smo pripomogli k temu, da se današnja
»demokracija« kiti s tem, kar naj bi bila,
pozablja pa na vse, ki so ji to omogočili in
jo pripeljali do možnosti ustenja. No,
spregovoriti tudi z reprezentativnimi
predstavniki naše domovine. Obilo lepih in
prijetnih besedi je bilo za slišati, upamo le,
da se udejanijo.

10. jubilej
namiznoteniškega turnirja

ŠD Vrh nad Laškim

Športno društvo Vrh nad Laškim
je v gasilskem domu Vrh nad
Laškim 10. aprila organiziralo
turnir v namiznem tenisu.
Turnir, ki je potekal od 18. ure
naprej, je tradicionalen uvod v
letne aktivnosti društva, letošnji pa
je bil obenem tudi jubilejni, saj je to
njegova 10. izvedba. Turnirja se je
udeležilo 12 tekmovalcev in okrog
20 gledalcev. Bil je torej dobro
obiskan in je v celoti izpolnil
pričakovanja. 
Kvalitetne poteze tekmovalcev so
gledalci z aplavzi tudi primerno
nagradili. Turnir je potekal v
sproščenem in prijateljskem
vzdušju, apetit za igro pa so

pokazali tudi mladi, ki jih je bilo pri
tem športu v naši krajevni
skupnosti zadnja leta žal nekaj
manj. Med tekmovalci se je odlično
izkazala tudi edina ženska
tekmovalka, ki je na koncu osvojila
4. mesto. Končna razvrstitev pa je
bila sledeča: Frece, Petek, Blatnik,
Privšek.

David Bezgovšek



Z željo, da izpopolnijo ponudbo in Vam naredijo dan nepozaben, so v družbi Thermana zasnovali Wellness Spa Center.

Kaj vse se skriva za vrati te hiše dobrega počutja pa nam bo predstavila vodja Wellness Spa in Termalnega Centra Danijela Andjelić.

KAJ POMENI WELLNESS IN KAJ SPA ?
V prevodu wellness združuje besedi »well being« (dobro počutje) in »fitness«, za besedo Spa pa obstaja več možnosti nastanka besede, 

ena izmed teh je, da je SPA okrajšava latinskega izraza »sanus per aquam« in pomeni zdravje iz vode, druga možnost je, da naj bi se 

beseda razvila iz začetnic poimenovanja antičnih rimskih javnih kopališč »salude per aqua«, itd.

KAJ JE WELLNESS SPA CENTER IN KJE SE NAHAJA ?
Wellness Spa Center pomeni razširjeno ponudbo wellness storitev (masaže, kopeli, nege obraza in telesa...) in 

dodatno aktivnost (fitnes, telovadnica) za goste hotelov Thermana. Nahaja se v Wellness Parku Laško.

Vhod v Wellness Spa Center je skozi recepcijo Termalnega Centra v 

I. nadstropje.

ZAKAJ PRIPOROČATE OBISK WELLNESS SPA CENTRA ?
Obisk Wellness Spa Centra in koriščenje naših storitev priporočam vsem, ki si želijo trenutke 

sprostitve, kot protiutež od vsakdanjemu hitremu in stresnemu življenju. Priporočam ga 

vsem, ki želijo kvalitetno izkoristiti prosti čas in se posvetiti sebi, narediti nekaj za 

boljše počutje, zdravje, lepoto … sami, ali v družbi najbližjih.

KAJ OBSEGA PONUDBA VAŠEGA WELLNESS SPA CENTRA ?
Izbor wellness ponudbe v Wellness Spa Centru zaokrožujejo ajurvedske in tajske

masaže, ki jih izvajajo maserke iz Tajske, Comfort Zone rituali, nege obraza in telesa,

obloge in maske priznanih vrhunskih kozmetičnih linij Comfot Zone in Pevonia 

Botanica. Specialne masažne tehnike izvajanja stone terapije, klinične aromaterapije,

havajske lomi lomi masaže, shiatsa. Tematsko obarvane kopeli z romantičnem 

prizvokom za trenutke sproščanja. Kopeli lahko dopolnite z ostalo ponudbo masaž in 

kosilom ali večerjo v A lá carte restavraciji. Fitnes Center z najsodobnejšimi Technogym 

napravami, strokovno vodena skupinska rekreacija in joga ter najsodobnejša solarija

blagovne znamke Ergoline.

NUDITE OBISKOVALCEM, KI WELLNESS PONUDBE NE POZNAJO IN JE NISO ŠE NIKOLI

KORISTILI, KAKŠNO SVETOVANJE, INFORMACIJE ?
Vsaka stranka ima svoj način življenja. Tega se zaposleni v Wellness Spa Centru dobro zavedamo, zato 

smo gostom vedno na razpolago in jim svetujemo v okviru potreb in želja ter razpoložljivega časa.

KATERO STORITEV IZ VAŠE WELLNESS PONUDBE BI VI ŠE POSEBEJ PRIPOROČALI NAŠIM BRALCEM ?
Bralcem bi svetovala, da preizkusijo ponudbo naših vrhunskih masaž. Masaža velja za enega najpopularnejših načinov sproščanja in 

uživanja, lahko pa je tudi preventiva, ko začutite rahlo zbadanje v hrbtu. Masažo vam bodo izvedli usposobljeni wellness terapevti ob 

prijetni sproščujoči glasbi. Wellness terapevti vedo, da masaža ni le masaža telesa ampak tudi duha.

IMATE ZA PRIHAJAJOČE DNI PRIPRAVLJENO KAKŠNO ZANIMIVO PONUDBO ?
V Wellness Spa Centru smo pripravili program, kjer vam ponujamo celosten pristop pri preoblikovanju postave na popolnoma naraven 

način. Z nami boste naredili korak k lepšemu, bolj čvrstemu in zdravemu videzu svojega telesa. Zavedamo se, da je za zadovoljno in zdravo 

življenje potrebna usklajenost mentalnega, fizičnega in psihičnega zdravja zato smo pri oblikovanju in nastajanju programa upoštevali:

- aktivnosti za dušo (specialne masaže, nege telesa …)

- fizične aktivnosti (plavanje, fitnes, jogo, vodeno rekreacijo)

- sproščanje (savna) in

- zdrav načina prehranjevanja.

Ker pa se bližajo poletne počitnice smo pomislili tudi na OTROKE in MLADINO, zato smo pripravili predprodajo vstopnic za Termalni

Center po ugodnejši ceni. Vsi, ki bodo do 30. junija kupili 10 vstopnic (vstopnice veljajo eno leto) bodo deležni dodatnega popusta.

Otroška vstopnica je 4 €, za mladino starejšo od petnajst let pa 7 €.

ZA KONEC PA MORDA ŠE POVABILO NAŠIH BRALCEV K OBISKU ?
Kljub dovršeni zasnovi ponudba welllnessa ni nikoli v celoti zaključena zgodba. Z vsakim dnem se namreč ustvarjajo ideje in izrisujejo 

načrti, pri čemer v njih glavno vlogo igrate vi, naši gostje. Želim vam, da bi se v naši družbi počutili dobrodošle in izpolnjene.

Po trenutke sproščanja in uživanja v Wellness Park Laško

Thermana Laško d.d.

 Wellness Spa Center, Zdraviliška c. 6, 3270 LAŠKO

Tel.:  03 423 20 40, wellness-spa@thermana.si, www.thermana.si
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Četrtek, 9. 7.
Muzej Laško 9.00 razstava ob letu košarke
Hiša generacij 10.00 razstava ročnih del Društva invalidov Laško in Hiše generacij
Valvasorjev trg  16.00 razstava Likovnega društva Laško – Laško v cvetju
Trubarjeva avenija 17.00 Martin Krpan – izbor najmočnejšega Slovenca
Park pri TIC-u 17.30 RAZSTAVA CVETJA

18.00 PROMENADNI VRVEŽ PO ULICAH LAŠKEGA
Graščinsko dvorišče 18.00 DAN LAŠČANOV - »Laščani Laščanom« 
Orožnov trg 19.00 house prizorišče z DJ Dean Deenom in cocktail bar z Emilom
Šotor pri Humu 19.00 Kvintet Dori
Malo šolsko igrišče 19.00 »rodeo z bikom« 
Hotel Savinja 19.00 Big band Hrošči
Trubarjeva avenija 20.00 DJ party, koncert skupine Siddharta 
Glavni trg 20.00 otvoritev prireditve, Jan Plestenjak & band, Manca Špik, Samuel Lucas & band

Petek, 10. 7.
Muzej Laško 9.00 razstava ob letu košarke
Hiša generacij 10.00 razstava ročnih del Društva invalidov Laško in Hiše generacij
Valvasorjev trg  16.00 razstava Likovnega društva Laško – Laško v cvetju
Šolsko igrišče 17.00 7. turnir ulične košarke DRIBL 2009 (DJ, breakdancers, 

navijaške skupine, tekma zvezd ...), prijave 041 534 515
Parkirišče pri pošti 17.00 promocija projekta Varovanje okolja – naloga vseh in vsakogar
Parkirišče pri banki  18.00 etno prireditev Lepo je res na deželi – Šentrupert se predstavi 

19.00 PROMENADNI VRVEŽ PO ULICAH LAŠKEGA
Orožnov trg 19.00 house prizorišče z DJ Dean Deenom in cocktail bar z Emilom
Šotor pri Humu 19.00 Kvintet Dori
Malo šolsko igrišče 19.00 »rodeo z bikom« 
Hotel Savinja 19.00 Big band Hrošči
Valvasorjev trg 19.00 DJ Robby J. & Mc Vidy z go-go plesalkami  
Trubarjeva avenija 20.00 DJ party, koncert skupine Dan D in Leeloojamis  
Glavni trg 20.00 skupina Mambo kings, Tereza Kesovija in Tanja Žagar

Sobota, 11. 7.  
Muzej Laško 9.00 razstava ob letu košarke 
Hiša generacij 10.00 razstava ročnih del Društva invalidov Laško in Hiše generacij
Valvasorjev trg  16.00 razstava Likovnega društva Laško – Laško v cvetju
Trubarjeva avenija 16.00 razstava starodobnih avtomobilov
Parkirišče pri pošti 17.00 promocija projekta Varovanje okolja – naloga vseh in vsakogar
Parkirišče pri banki  18.00 etno prireditev Lepo je res na deželi – Jurklošter se predstavi 
Ploščad pred Kult.centrom18.00 Fundacija Z glavo na zabavo – Generacija 00 skozi bogat program nagrajuje obiskovalce, ki se znajo 

zabavati z glavo
Orožnov trg 19.00 house prizorišče z DJ Dean Deenom in cocktail bar z Emilom

19.00 PROMENADNI VRVEŽ PO ULICAH LAŠKEGA
Šotor pri Humu 19.00 Ansambel Simona Gajška
Malo šolsko igrišče 19.00 »rodeo z bikom« 
Hotel Savinja 19.00 Big band Hrošči
Valvasorjev trg 19.00 DJ Robby J. & Mc Vidy z go-go plesalkami in DJ Vergi D'Angelo & Girandon  
Trubarjeva avenija 20.00 DJ party, koncert skupine Šank rock z gosti: Laška pihalna godba, Tinkara Kovač, Natalija 

Verboten in 6pack Čukur
Glavni trg 20.00 skupina Rock Partyzani, Natalija Verboten & band,  slovenski trubači »Dej še en litro«

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

Nedelja, 12. 7.
Hiša generacij 9.00 razstava ročnih del Društva invalidov Laško in Hiše generacij
Graščinsko dvorišče 10.00 OHCET PO STARI ŠEGI
Šolsko igrišče 10.00 1. festival otroške ulične košarke DRIBLČEK 2009, prijave 031 428 795
Muzej Laško 12.00 razstava ob letu košarke 
Šotor pri Humu 15.00 Ansambel Pepelnjak
Valvasorjev trg 16.00 razstava Likovnega društva Laško – Laško v cvetju
Malo šolsko igrišče 16.00 »rodeo z bikom« 

17.00 PARADA PIVO IN CVETJE po ulicah Laškega 
Glavni trg 18.00 ZAKLJUČNI KONCERT PIHALNIH GODB Laško, Trebnje, Zidani Most in Križevci 

(Hrvaška)

NE ZAMUDITE VODNE SIMFONIJE Z BREŽIN REKE SAVINJE, VELIČASTNEGA OGNJEMETA Z GRADU TABOR OB
GLASBENI SPREMLJAVI IN RAZSTAVE CVETJA V PARKU PRI TIC-u ...

BREZPLAČNI KAMP PRI SUPERMARKETU TUŠ, OSREDNJI PARKIRNI PROSTOR V JAGOČAH.

Več informacij: TIC Laško, 03 733 89 50, www.pivocvetje.com




