
št. 34/15. februar 2013

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU ... STR. 3

AŠKERČEVA NAGRAJENCA ... STR. 4

ZGODOVINA LAŠKIH MAŽORET ... STR. 15

INTERVJU S TRAVICO MALEŠ GREŠAK ... STR. 23

VPIS V VRTEC ... STR. 30

SPREJEM SVETOVNEGA PRVAKA ROKA MARGUČA ... STR. 37



Osnovni podatki o glasilu
Odgovorna urednica: 

Tanja Grabrijan

Pomočnica odgovorne urednice, 

oglasno trženje: Stanka Jošt

Tehnični urednik: Tomaž Koprivc

Uredniški odbor: 

Jasmina Štorman – glavna urednica,  

Klemen Grešak, Nika Košak, Miha Gartner, 

Tomaž Majcen

Izdajatelj: Občina Laško, 

Mestna ulica 2, 3270 Laško

Naslov uredništva: 

Laški bilten – Občina Laško,  

Mestna ulica 2, 3270 Laško

 tel. 03 7338 712, 

 faks 03 7338 740 

internet: www.lasko.si 

e-naslov: bilten@lasko.si

Lektoriranje: Jasmina Štorman

Oblikovanje in grafična priprava:

Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,  

4220 Škofja Loka

Tisk: Present, d. o. o.,

Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana

Naklada: 5.000 izvodov

Brezplačen izvod glasila prejme vsako  

gospodinjstvo v občini.

Glasilo je vpisano v razvid medijev  

Ministrstva RS za kulturo pod zap. št. 1191.

Fotografija na naslovnici:

Rok Marguč, Foto: Rogla (Miha Matavž)

Naslednja številka izide 
15. aprila 2013.

Prispevke in oglase je treba oddati do  
1. aprila 2013 na e-naslov 

bilten@lasko.si.

RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA
Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu 
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 
14.15. Morebitna vprašanja za župana 
lahko pošljete na elektronski naslov 
info@radiocelje.com.
Naslednja oddaja bo 4. marca 2013.
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SPOŠTOVANE BRALKE,  
SPOŠTOVANI BRALCI!

Novo leto – čas za nove priložnosti, nove zmage, nova 
upanja. Čeprav smo že dobro zakorakali v leto 2013 in 
se verjetno tistih malih novoletnih zaobljub nihče več ne 
drži, se je kitajsko novo leto šele začelo. Zato ni prepozno, 
da si zaželimo vse dobro. Morda je res tisti prehod iz 31. 
decembra na 1. januar le navidezen, vseeno pa lahko neko-
mu pomeni priložnost za nov začetek.

Taoistična modrost pravi, da drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzkli-
je iz drobnega semena. Tempelj, višji od devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. 
Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim samim korakom. Vedno moramo nekje 
začeti, če želimo, da zraste nekaj velikega. Tudi Laški bilten se je začel z eno besedo. V 
slabih šestih letih jih je bilo na papir zlitih že na desettisoče, kar je dokaz, kako lahko iz 
dobre ideje nastane nekaj pozitivnega, ustvarjalnega, nekaj, kar posamezniku prinese 
zadovoljstvo.

Navdih lahko dobimo tudi pri naših športnikih, ki nas sploh v zadnjih tednih in me-
secih razveseljujejo s svojimi uspehi, ki so v današnjem času svetla točka v medijih in 
vsakdanjih pogovorih. Tudi oni so na poti do svojega uspeha morali začeti z majhnimi 
koraki, ki so jih pripeljali do želenih ciljev. Seveda pa se dosežkov naših športnikov 
veselimo tudi mi, ljubitelji športa, navijači. Tako lahko vsaj malo pozabimo na vsak-
danje probleme in skrbi. In ob vseh teh uspehih sem pomislila – kako veliko športnih 
klubov in društev pravzaprav imamo v Občini Laško, koliko športnikov, ki so uspešni 
tako v Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni! Pa morda niti ne gre toliko za uspehe 
in zmage, ampak kaj športno udejstvovanje pomeni posamezniku. Plezalci, padalci, 
nogometaši, mažorete, ribiči, kolesarji, planinci, košarkaši, tenisači, smučarji, deskarji 
na snegu, karateisti, motokrosisti, strelci, jahači, smučarski skakalci, kegljači, nami-
zni tenisači so le nekateri od mnogih športnih navdušencev, ki polnijo strani Laškega 
biltena. Verjetnost, da sem koga izpustila, je velika in seveda to ni moj namen – je pa 
dokaz, da imamo v laški občini ogromno športnih entuziastov.

Tisti, ki se spomnijo, znajo povedati, kako so ob nedeljah pozabili na kosilo in raje 
prej pogledali smučarsko tekmo, na kateri je tekmoval Bojan Križaj. Morda pa se ta-
kšni časi vračajo – vsak teden spremljamo, na katero mesto se bo uvrstila Tina Maze 
ali se prideskal Rok Marguč, kako daleč bodo skočili naši smučarski skakalci, koliko 
košev ali golov bodo dosegli naši košarkaši, rokometaši, nogometaši. Šport združuje. 
Ob navijanju za naše športnike stopimo skupaj. Je ena od pozitivnih stvari naše druž-
be, je dobra promocija naše države, našega kraja. Da le ne bi bilo tako samo pri športu, 
ampak tudi na drugih področjih človekovega udejstvovanja.

Nika Košak,
članica uredniškega odbora

KURENTI OBISKALI LAŠKO

Kurent je najbolj priljubljen in množičen tradicionalni pustni lik Ptujskega in Drav- 
skega polja ter Haloz. Izhaja iz ljudskega izročila. Kurenti – koranti si zvonce in svojo 
opravo lahko nadenejo po svečnici ter začnejo z zvonjenjem in skakanjem iz dežele od-

ganjati zimo in zlo, vanjo 
pa privabljajo pomlad in 
dobro letino. Z značil-
nim plešočim pohodom 
in glasnim zvonjenjem 
so v torek, 5. februarja, 
presenetili tudi Laščane. 
Župan Franc Zdolšek je 
skupaj s sodelavci kuren-
te pozdravil na občin-
skem dvorišču. 

T. G.
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PROSLAVA OB KULTURNAM PRAZNIKU

V Kulturnem centru Laško je bila v četrtek, 7. februarja, osre-
dnja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so 
bila podeljena priznanja Antona Aškerca in zlati možnarji. Pri-
reditev je bila glasbeno obarvana, saj so vmesni program pripra-

vili Max trio ter učen-
ci in učitelji Glasbene 
šole Laško - Radeče z 
gosti. Slavnostna go-
vornica je bila Nataša 
Gorenc, koordinator-
ka Dnevov evropske 
kulturne dediščine za 
Slovenijo. V svojem 
nagovoru je pouda-
rila, kako ljubiteljska 
kultura živi in diha v 
občini Laško ter kako 
pomembno je, da se 
kulturna dediščina 
ohranja in prenaša iz 
roda v rod.  

Povezovalka Nina Pader je nato napovedala Mešani pevski 
zbor Jesen, ki je zapel pesem z naslovom Pevcu. Kot se je v na-
daljevanju izkazalo, je bila pesem dejansko posvečena pevki 
Alojziji Rozman. Njeni sopevci in župan Franc Zdolšek so se ji 
zahvalili ter ji zaželeli še mnogo let polnih petja in veselja. Pri-
reditev se je nadaljevala s podelitvijo zlatih možnarjev. V imenu 
Etno odbora Jureta Krašovca Možnar je Vlado Marot podelil 
dve priznanji zlati možnar za izjemne dosežke na etnografskem 
področju, in sicer Darji Horjak iz Jurkloštra in Ivanu Medvedu 
iz Laškega, obema za večletno ustvarjalno in prizadevno delo 
v etno odboru in na področju etnografske dejavnosti v Občini 
Laško. Župan Franc Zdolšek je nato podelil priznanja Antona 
Aškerca, ki so najvišja občinska priznanja na področju kulturne 
dejavnosti. Priznanje sta prijela Zvonka Krivec iz Zidanega Mo-
sta za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi tako v svojem kraju 
kot tudi širše v občini Laško in Alojz Seitl z Vrha nad Laškim 
za vsestransko kulturno udejstvovanje, predvsem na pevskem 
področju, ter ohranjanje kulture v svojem kraju.

Vse prisotne je na proslavi čakalo še eno presenečenje, in si-
cer prvi nastop zasedbe Big band Laško pod vodstvom gospoda 
Franja Mačka. Pridružila se jim je Maja Šturm, ki je čudoviti 
glasbi dodala še svoj očarljivi glas.

Jasna Kermelj 
Foto: Foto Fleš

NA OSREDNJI SLOVESNOSTI PODELJENA AŠKERČEVA PRIZNANJA  
IN ZLATI MOŽNAR

Big band Laško

Mešani pevski zbor Jesen

Vlado Marot s prejemnikoma zlatega možnarja Darjo Horjak in Ivanom Medve-
dom

Župan Franc Zdolšek s prejemnikoma priznanja Antona Aškerca Zvonko Krivec in 
Alojzem Seitlom

Učitelji Glasbene šole Laško-Radeče
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Zvonka Krivec, po poklicu profeso-
rica razrednega pouka, sicer pa kul-
turi predana že od rane mladosti, je 
podpredsednica KUD Svoboda Zida-
ni Most. Kot članica kulturne skupine 
mladih je sodelovala na številnih prire-
ditvah v kraju, zdaj pa, vsestranska, kot 
je, pripravlja scene za prireditve, ki jih 
organizira društvo, te tudi režira in po-
vezuje. In kulturnih dogodkov, name-
njenih vsem generacijam, v Zidanem 
Mostu ni malo. Kljub službi, ki zahteva 
celega človeka, Zvonki Krivec za kul-
turo nikoli ni žal prostega časa. V delo 
društva vnaša sodobne vsebine in tudi 
zaradi nje se, kot je zapisala predsedni-
ca KUD Svoboda Zlata Strel, v Zidanem 
Mostu kultura piše z veliko začetnico.

V kulturi ste dejavni že od mladosti. 
Kaj vas je pritegnilo takrat in kaj vam 
kultura pomeni danes?

Vsak manjši kraj živi s šolo, kjer se 
kujejo mladi navdušenci nad kulturo. 
Tako je bilo, ko sem štiri leta obiskovala 
osnovno šolo v Zidanem Mostu. Takrat 
smo vsi nastopali, vsi smo peli v zboru 
in se tako spogledovali s kulturo, ko smo 
nastopali ob pomembnejših praznikih. 
Še danes je tako. Za kulturne dejavnosti 
te mora nekdo spodbuditi, te navdušiti, 
menim, da ne pride samo od sebe. Naše 
prve učiteljice so nam brale knjige, nas 
učile plesti nogavice in šale, nas učile peti 

in nastopati poleg učenja učnih predme-
tov. Živeli smo v lepih časih. Najbolj po-
membna so tista najmlajša leta za navdu-
šenje za vse skrivnosti pravljic.

Kultura je danes zame globlje doživlja-
nje pomena besed, ki jih nekdo izgovori 
ali so zapisane v pesmi ali prozi. Še ve-
dno se čudim, kako lepo je nekdo nekaj 
povedal. Ti skriti, zakriti pomeni besed 
me zanimajo. Zelo rada poslušam glasbo, 
kjer so tudi besedila, ki me pritegnejo. 
Če le utegnem, grem na kakšno kulturno 
prireditev v našem ali v sosednjih krajih. 
Vedno se naučim kaj novega. Občudu-
jem sposobne glasbenike, plesalce, rada 
obiščem likovne razstave, literarne veče-
re, ki so vsakič nekaj posebnega.

Kako pomembno je po vašem mnenju 
aktivno delovanje kulturnega društva v 
vašem kraju, kako bogati vsakdanje ži-
vljenje?

Pomembno vlogo za spodbujanje kul- 
turnega življenja v kraju, druženja s kra-
jani drugih krajev, spoznavanja njihove 
problematike, učenja od njih, ima v na-
šem kraju Kulturno društvo Svoboda Zi-
dani Most. Tukaj moram posebej izposta-
viti predsednico Zlato Strel, ki v uspešno 
delovanje društva vlaga veliko vneme in 
truda. Kadar se oglasi, je vedno tudi be-
seda o kulturi. Ima nekatere osebnostne 
lastnosti, zaradi katerih jo zelo cenim. Je 
moja vzornica.

Je med mladimi dovolj zanimanja za 
kulturo? Kaj jih najbolj pritegne?

V našem kraju je bilo že kar nekaj pri-
reditev, kjer so nastopale vse generacije, 
od najmlajših, do osnovnošolcev, mladih 
in starejših članov kulturnega društva. V 
Zidanem Mostu imajo mladi veliko zani-
manja za kulturo. Najbolj jih pritegne, da 
lahko sami kaj po svoje izpeljejo, pred-
stavijo kaj na sodobnejši način, veseli jih 
petje in glasbeno izvajanje. Se ne bojim, 
da ne bi želeli sodelovati. 

Vaša kulturna bera je pestra, kakšni 
pa so vaši načrti za naprej?

Prebrati še kakšno dobro knjigo, pe-
sem, poiskati kak miren kotiček poleti, 
od koder se vidi morje, in se čuditi pre-
lepi naravi! Aja, pa v Zidanem Mostu še 
naprej sodelovati v kulturnem življenju. 
Lepo je, ko se sosedje, krajani dobimo 
skupaj.

Alojz Seitl, letošnji dobitnik Ašker-
čevega priznanja, svoj prosti čas kulturi 
posveča že več kot 30 let. V mladih le-
tih je začel kot igralec in skupaj s sku-
pino vrstnikov nastopal na različnih 
prireditvah, bil pa je tudi član pevskega 
zbora, ki ga je vodil dolgoletni ravna-
telj osnovne šole na Vrhu nad Laškim, 
zdaj že pokojni Drago Cepuš. Kultur-

ni utrip v osemdesetih letih je na Vrhu 
močno zaznamoval tamburaški orke-
ster – Alojz je v njem od leta 1980 do 
1987 igral kontrabas. A njegov glavni 
adut je bil vseskozi glas – več kot dvaj-
set let je bil član prepoznavnega okteta 
Odmev, od leta 2009 pa je vodja pevske 
sekcije KD Vrh nad Laškim. 

V kulturi ste dejavni že od mladosti. 
Kaj vas je pritegnilo takrat in kaj vam 
kultura pomeni danes?

Res je, da me je konec 70-ih let prite-
gnila manjša pevska skupina, ki je delo-
vala v našem kraju in kjer so prepevali 
večglasno. Ko so pripravljali razširitev 
skupine, sem se povabilu z veseljem od-
zval, saj sem se priključil ljudem z enakim 
pogledom na pevsko izražanje in delo v 
skupini. Tudi danes trdim, da je delova-
nje na kulturnem področju pomembno 
za posameznika, da si na ta način polni 
baterije. V petju enostavno uživam. 

Kako pomembno je po vašem mnenju 
aktivno delovanje kulturnega društva v 
vašem kraju, kako bogati vsakdanje ži-
vljenje?

Delovanje društva v našem kraju je 
izredno pomembno, saj posamezniku 
omogoča, da lahko sodeluje na različ-
nih področjih, tako pa povezuje ljudi v 
kraju. Sam sem sodeloval v dramski sek-
ciji, v 80-ih letih je bila izredno aktivna 
tamburaška sekcija, kjer sem igral kon-
trabas. Vseskozi pa seveda sodelujem na 
pevskem področju. V vseh teh letih smo 
imeli različne oblike od okteta, mešanega 
seksteta, moškega zbora in danes meša-
nega zbora. Vsa ta leta sem se srečeval in 
sodeloval z veliko glasbenimi prijatelji in 
vsak od njih je bil mnenja, da ga kulturno 
delovanje sprošča in duhovno bogati. 

Je med mladimi dovolj zanimanja za 
kulturo? Kaj jih najbolj pritegne?

Ocenjujem, da se zanimanje med mla-
dimi izboljšuje. Pred štirimi leti sem ak-
tivno sodeloval pri preoblikovanju kul-

LJUBITELJICA LEPIH BESED

S PETJEM SI POLNI BATERIJE

PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA
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OBČINSKA UPRAVA

turnega društva in eden od namenov je 
bil tudi, da vanj vključimo več mladih. 
Sekcija, ki jo vodim, je mešani pevski 
zbor, v katerega je vključena tretjina 
mlajših pevcev. Mnenja sem, da se nam 
za prihodnost delovanja društva v našem 
kraju ni treba bati. Opažam, da jim veliko 
pomenijo druženje, pristen odnos med 
pevci, učenje novega programa in na 
koncu tudi želja po nastopanju. Nekate-

ri mladi pa tudi že prevzemajo določene 
funkcije v društvu. 

Vaša kulturna bera je pestra, kakšni 
pa so vaši načrti za naprej?

Moram priznati, da me preseneča, 
kako hitro so pretekla ta leta, ki so bila 
leta vzponov in padcev, v katerih sem 
pridobil bogate kulturne izkušnje. Moje 
mnenje je, da če je volje in pripadnosti 

dovolj, se problemi rešujejo sami. Zato 
vsem članom kulturnega društva pola-
gam na srce, da so vztrajnost, spoštovanje 
in odgovornost do skupnega delovanja 
pot do kvalitetnega delovanja društva. 
Starejši moramo svoje izkušnje in znanje 
prenesti na mlajše, jih motivirati in s tem 
ohraniti kulturno življenje v našem kraju. 

Jasmina Štorman, Foto: Foto Fleš

Občina Laško na podlagi Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, števil-
ka 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 
Pravilnika o sofinanciranju prireditev in 
projektov v občini Laško (Uradni list RS, 
številka 20/2008, 110/2009, 104/2011) in 
Odloka o proračunu Občine Laško za leto 
2013 (Uradni list RS, številka 104/2011, 
108/2012) objavlja

JAVNI POZIV
ZA SOFINANCIRANJE 

PRIREDITEV IN 
PROJEKTOV V OBČINI 
LAŠKO ZA LETO 2013

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

2. Predmet javnega poziva: je sofinanci-
ranje prireditev in projektov s podro-
čja kulture, turizma, športa, dejavnosti 
otrok in mladine, ki niso bili predmet 
sofinanciranja iz proračuna Občine La-
ško, iz drugih javnih razpisov ali javnih 
pozivov ter pomenijo pomemben pri-
spevek k zadovoljevanju javnih potreb 
in prepoznavnosti Občine Laško. To so:
– prireditve, za katere Občino Laško 

zaprosijo izvajalci prireditev za so-
financiranje in jih praviloma ni bilo 
mogoče prijaviti na ostale javne raz-
pise ali pozive za sofinanciranje pro-
gramov in projektov in dopolnjujejo 
kulturno, turistično in športno po-
nudbo občine;

– večji projekti društev na področju 
organiziranja prostega časa, špor-
ta, vzgoje in izobraževanja otrok 
ter mladine, kulture, socialne, zdra-
vstvene in humanitarne dejavnosti, 
ki niso predmet sofinanciranja iz 
proračuna Občine Laško oziroma iz 

drugih javnih razpisov ali  javnih po-
zivov,

– prireditve in projekti, za katere se 
Občina Laško na podlagi uresniče-
vanja njenih interesov ali zadovo-
ljevanja njenih potreb odloči, da bo 
pokrovitelj.

3. Pogoji sofinanciranja: 
 Pravico do sofinanciranja največ dveh 

prireditev ali projektov v tekočem letu 
imajo:
– društva, ki imajo sedež na območju 

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

– krajevne skupnosti na območju Ob-
čine Laško,

– javni zavodi s sedežem v Občini Laško.
 Prireditve in projekti, ki bodo sofinan-

cirani oziroma katerih pokrovitelj je 
Občina Laško, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine La-

ško ali pa morajo biti ustvarjalci ob-
čani Občine Laško, če gre za projekt 
ali prireditev, ki promovira Občino 
Laško;

– biti odprtega značaja in dostopni šir-
šemu krogu obiskovalcev;

– imeti pregledno in jasno konstrukci-
jo prihodkov in odhodkov ter zago-
tovljene druge vire financiranja;

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

– imeti svojo prepoznavno vsebino in 
značaj;

– dopolnjevati kulturno, turistično in 
športno ponudbo Občine Laško.

4. Merila in kriteriji: za določitev višine 
sofinanciranja posameznih prireditev 
ali projektov bodo uporabljena nasle-
dnja merila:
1. Promocija Občine Laško (0–20 točk)
2. Kakovost, realnost in dostopnost 

prireditve ali projekta (0–40 točk)
3. Preglednost, ekonomičnost in re-

alnost finančne konstrukcije (0–10 
točk)

4. Izvedba projektov in prireditev v 
preteklem koledarskem letu (0–10 
točk)

5. Tradicionalnost in inovativnost (0–
10 točk)

6. Celovita promocija prireditve ali 
projekta (0–10 točk)

 Višina sredstev se določi na podlagi 
doseženega števila točk in ocenjene 
vrednosti projekta ali prireditve oz. 

ocenjene vrednosti prijavitelja, če je 
le-ta manjša. Najvišje ocenjena vre-
dnost je 5.000,00 EUR.

5. Višina sredstev za leto 2013: 23.300,00 
EUR

6. Dokumentacija poziva: Dokumentaci-
ja poziva (obrazec za prijavo) je na vo-
ljo v prostorih Urada za družbene de-
javnosti, gospodarstvo in javne finance 
Občine Laško in na spletnih straneh 
Občine Laško (www.lasko.si).

7. Način prijave in oddaje: 
 Posamezna prijava mora biti izdela-

na izključno na obrazcih za prijavo 
dokumentacije poziva naročnika in 
oddana najmanj 8 dni pred izvedbo 
prireditve ali projekta. 

 Vloge, ki ne bodo izdelane na pred-
pisanih obrazcih naročnika oziroma 
bodo oddane pozneje, se zavržejo.

 Izvajalci morajo dokumentacijo po-
ziva oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno 
v vložišče Občine Laško. Razpisna do-
kumentacija se pošlje v zaprti kuverti 
z oznako »Za sofinanciranje prireditev 
in projektov – ne odpiraj« na naslov 
OBČINA LAŠKO, URAD ZA DRUŽ-
BENE DEJAVNOSTI, GOSPODAR-
STVO IN JAVNE FINANCE, MEST- 
NA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

8. Rok poziva: poziv se začne 9. 1. 2013 
in konča s porabo razpoložljivih prora-
čunskih sredstev.

9. Posamezni izidi poziva: Vloge se 
obravnavajo praviloma enkrat mesečno 
do porabe sredstev. Popolna vloga se 
ovrednoti najpozneje v tridesetih dneh. 
O višini sofinanciranja prireditve ali 
projekta se izda sklep. Z izbranimi iz-
vajalci bo župan Občine Laško sklenil 
pogodbo o sofinanciranju prireditve 
oziroma projekta.

 Izplačilo se izvede po prejetem konč-
nem poročilu o izvedeni prireditvi ali 
projektu, ki mora obvezno vsebovati 
fotokopije računov. Če vrednost raču-
nov ne dosega dodeljene vrednosti, se 
znesek ustrezno zniža.

10. Dodatne informacije: na telefonski 
številki: 03 733 87 20 (Jasna Kermelj).

Številka: 41010-02/2013
Datum: 8. 1. 2013

Franc Zdolšek, župan Občine Laško
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OBVESTILO O OBJAVI 
JAVNEGA RAZPISA

O DODELJEVANJU POMOČI 
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
OBČINE LAŠKOV LETU 2013

Obveščamo vas, da je Občina Laško v 
Uradnem listu RS št. 4/13, na spletni strani 
Občine Laško, na oglasnih deskah in v me-
dijih javnega obveščanja objavila Javni raz-
pis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško 
v letu 2013. Sredstva v višini 72.000,00 EUR 
se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
•	 UKREP 1 – Naložbe v kmetijska gospo-

darstva za primarno proizvodnjo
•	 UKREP 2 – Zagotavljanje tehnične 

podpore v kmetijstvu
•	 UKREP 3 – Naložbe za opravljanje do-

polnilne dejavnosti na kmetijah 

I. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRA-
VIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA 
PRIDOBITEV SREDSTEV

Sredstva v proračunu so omejena. Če 
sredstva na posamezni proračunski postav-
ki ne bodo porabljena, se lahko v skladu s 
sklepom župana prerazporedijo na postav-
ke, kjer se pokaže največja potreba. 

1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPO-
DARSTVA ZA PRIMARNO PROIZ- 
VODNJO

 Okvirna višina razpisanih sredstev 
znaša za:
•	 posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev 36.000,00 EUR
•	 urejanje pašnikov, kmetijskih ze-

mljišč in dostopov 13.000,00 EUR

PREDMET POMOČI:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev z živinorejsko in rastlinsko pro-
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s 

pripadajočo notranjo opremo za 
prirejo mleka, mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pri-
padajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in 
opreme;

– nakup kmetijskih zemljišč v vre-
dnosti do 10 % celotne naložbe, 
če je nakup kmetijskega zemljišča 
sestavni del celotne investicije;

– prva postavitev ekstenzivnih 
travniških sadovnjakov in prva 
postavitev oz.  prestrukturiranje 
intenzivnih trajnih nasadov sa-
dovnjakov, vključno z jagodišči;

– nakup in postavitev rastlinjakov, 
plastenjakov, vključno s pripada-

jočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti 

toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zem- 

ljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za 

nadzorovano pašo domačih živali 
in obor za rejo gojene divjadi;

– naložbe v izvedbo agromeliora-
cijskih del in ureditev dostopov 
(poljske poti, dovozne poti, poti 
v trajnih nasadih) na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.  ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE POD-
PORE V KMETIJSTVU
Okvirna višina razpisanih sredstev 
znaša 8.000,00 EUR

PREDMET POMOČI:
– stroški izobraževanja in usposablja-

nja, svetovalnih storitev, organizacije 
forumov, tekmovanj, razstav in sej-
mov, sodelovanja na tekmovanjih, pu-
blikacij in spletišč.

3. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DO-
POLNILNE DEJAVNOSTI NA KME-
TIJAH
– Okvirna višina razpisanih sredstev 

znaša 15.000,00 EUR

PREDMET POMOČI:
Predmet podpore so naložbe za sledeče 
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov 

(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih 
in škrobnih izdelkov, rastlinskih in 
živalskih olj in maščob, pripravlje-
nih krmil za živali, drugih živil, pijač, 
lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, 
gozdnih sadežev in gozdnih sortimen-
tov;

– neposredna prodaja kmetijskih proi-
zvodov na kmetijah;

– neposredna prodaja kmetijskih proi-
zvodov zunaj kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in ne-
gostinska dejavnost – ogled kmetije 
in njenih značilnosti in ogled okolice 
kmetije, prikaz vseh del iz osnovne 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
prikaz vseh del iz ostalih vrst dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji, turistični 
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 
ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežni-
ce, oddaja športnih rekvizitov, oddaja-
nje površin za piknike);

– dejavnost (storitve in izdelki), po-
vezana s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji (oglarstvo, tradicionalno kro-
vstvo s slamo, skodlami in skriljem, 
peka v kmečki peči, izdelava drobnih 
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, 
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, 
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišav-
nic);

– pridobivanje in prodaja energije iz ob-

novljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko me-

hanizacijo, opremo, orodji in živalmi 
ter oddaja teh v najem;

– izobraževanje na kmetijah, povezano 
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo na kmetiji;

– zbiranje in kompostiranje organskih 
snovi;

– aranžiranje in izdelava vencev, šopkov 
ipd. iz lastnega cvetja in drugih okra-
snih rastlin.

II. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV 
IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATU-
MI ODPIRANJA VLOG IN ROKI ZA 
ODDAJO ZAHTEVKOV

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec »Vloga za dodelitev 

finančnih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Laško v letu 2013« in

– obvezne priloge k vlogi, ki so pre-
dložene kot dokazila k posameznim 
ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ku-
verti, opremljene z naslovom pošiljatelja 
in označene z oznako »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS KMETIJSTVO 2013 – UKREP 
(UKREP 1, UKREP 2 ALI UKREP 3)«, od 
začetka razpisa do v razpisu opredeljenih 
rokov za prijavo, in sicer na naslov Občina 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. V pri-
meru, da upravičenec pošilja več vlog za 
več ukrepov (Ukrep 1.1, Ukrep 1.2, Ukrep 
2 ali Ukrep 3), mora biti vsaka vloga v svoji 
kuverti.

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

Ukrep Rok za 
prijavo

Datum 
odpiranja 

vlog

Roki za 
oddajo 

zahtevkov

1. Ukrep 1 in 
Ukrep 3

19. april 
2013

23. april 
2013

30. avgust 
2013

2. Vsi ukrepi
13. sep-
tember 

2013

17. septem-
ber 2013

25. oktober 
2013

III. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PRED- 
LAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO

Brezplačno razpisno dokumentacijo je 
možno dobiti na spletni strani Občine La-
ško (www.lasko.si) ali pa jo zainteresirani 
lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine La-
ško in  Uradu za družbene dejavnosti, go-
spodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 
3270 Laško, pri Edini Memić, tel. št. 03 7338 
736, e-naslov: edina.memic@lasko.si  v času 
uradnih ur. 

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

Edina Memić
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FINANČNE SPODBUDE ZA 
OBNOVO FASAD V STAREM 
MESTNEM JEDRU LAŠKEGA

Občina Laško ponovno vabi zainteresi-
rane fizične osebe, ki so lastniki oziroma 
solastniki objektov na naslovih: Aškerčev 
trg, Cesta na Svetino 1, 3, 5 in 7, Kidriče-
va ulica 1, 2, 4, 5, 5a in 5b, Mestna ulica, 
Orožnov trg, Pod gradom 5 in 5a, Savinjsko 
nabrežje 2, 4, 6 in 6a, Stegenškova ulica 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 6a in 8, Trubarjevo nabrežje 1, 
1a in 1b, 3, 5, 7, 9 in 11, Trubarjeva ulica 
do vključno hišne številke 31, brez hišnih 
številk 26, 28 in 30, ter Valvasorjev trg, da 
najpozneje do 28. junija 2013 vložijo vlogo 
za dodelitev sredstev na Javni razpis za fi-
nančne spodbude za obnovo fasad v starem 
mestnem jedru Laškega JR - F 2013.  

Priznani stroški investicije so: postavi-
tev fasadnega odra, odstranitev obstoječega 
dotrajanega ometa in zaščita oken, popra-
vilo poškodovanega fasadnega ometa obrob 
in kitanje, oplesk fasade s fasadno barvo in 
nabavo ter vgradnja okenskih polic (skla-
dno s kulturnovarstvenimi pogoji oziroma 
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, OE Celje), čiščenje in odvoz 
odpadkov na deponijo.

Na javni razpis se lahko prijavijo fizič-

ne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je: 
•	 so na območju obnov lastniki večsta-

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

•	 izpolnjeni morajo biti pravno-formalni 
pogoji (lastništvo, lokacijska informaci-
ja); 

•	 pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ozi-
roma soglasje Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, OE Celje;   

•	 še niso prejeli sredstev iz naslova prete-
klih javnih razpisov za finančne spod-
bude za obnovo fasad v starem mestnem 
jedru Laškega; 

•	 imajo zagotovljena sredstva za pokritje 
svojega deleža obnovitvenih del in po-
ravnane vse finančne obveznosti do Ob-
čine Laško. 
Vlogo na razpis lahko vloži tudi uprav-

nik, ki upravlja stavbo. V primeru, da je 
lastnikov več, pa hiša nima upravnika, je 
vlagatelj eden od lastnikov v soglasju z osta-
limi lastniki. Dopolnitev vloge bo možna 
samo enkrat.

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

vrednosti; fasada je nevarna za okolico in 
mimoidoče; starost objekta; namembnost 
objekta; prenova fasade glede na lego stav-
be; prenova fasade glede na finančno zah-
tevnost obnove.     

Za finančne spodbude so v proračunu 
Občine Laško za leto 2013 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 vlo-
go, 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 28. 6. 2013. 

Besedilo javnega razpisa z brezplačno 
razpisno dokumentacijo je zainteresira-
nim občanom od dneva objave do izteka 
prijavnega roka dosegljivo na spletni stra-
ni Občine Laško http://www.lasko.si/, v 
glavni pisarni Občine Laško in v Uradu 
za družbene dejavnosti, gospodarstvo in 
javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

Dodatne informacije o razpisu lahko 
interesenti dobijo po telefonu 03 7338 700 
ali 03 7338 712 v ponedeljek, sredo in petek 
od 9. do 12. ure oziroma na elektronskem 
naslovu stanka.jost@lasko.si.

Stanka Jošt

Obnova lokalne ceste na Svetino  
v Laškem

Ker je lokalna cesta na Svetino v La-
škem že dalj časa v dotrajanem stanju, 
si Občina Laško že nekaj let prizadeva, 
da bi se obnovil del ceste. Trenutno sta-
nje zelo omejuje njeno uporabo, saj na 
sicer dvosmernemu prometu namenje-
ni cesti obstoječi gabariti zelo otežujejo 
oz. onemogočajo srečevanje nasproti 
vozečih vozil. Zaradi preozkega vozišča 
so večji nevarnosti izpostavljeni tudi 
pešci. Ob številnih zapletih z lastniki 
zemljišč ob sami trasi se bo obnova dela 
ceste letos nadaljevala, in sicer v skupni 
dolžini približno 320 metrov. V sklopu 
obnove se bo uredila tudi javna razsve-
tljava. Obnovljena cesta bo pozitivno 
vplivala tudi na turizem, saj predstavlja 
dovozno cesto za obiskovalce gradu Ta-
bor. V času poplav v Laškem se ta cesta 
uporablja tudi kot del obvozne ceste.

Občina Laško bo februarja objavila 
javno naročilo za izbor izvajalca ob-
novitvenih del. Po izboru izvajalca in 
podpisu pogodbe bo v nadaljevanju leta 
sledila še sama izvedba del. 

Boštjan Polajžar

Obnova starega mestnega jedra 
Laškega

Leta 2012 je bil zaključen projekt ob-
nove starega mestnega jedra v Laškem, 
v sklopu katerega so se izvedli trije pod-
projekti.

Leta 2011 je bil obnovljen večnamen-
ski objekt na Valvazorjevem trgu; ob-
novili sta se streha in fasada, okna pa 
so se zamenjala. V objektu danes, ko je 

zaključena tudi druga faza obnove, ki je 
bila izvedena lani, deluje glasbena šola. 
Drugi podprojekt, obnova tematske poti 
na grad Tabor, je bil prav tako izveden 
v letu 2011. Ker so bile obstoječe stopni-
ce z Aškerčevega trga pa do Poti na grad 
v zelo slabem, dotrajanem stanju, so se 
obnovile, sočasno pa se je obnovila tudi 
javna razsvetljava ob sami poti.

V letu 2012 se je izvedla še obnova 
graščinskega dvorišča, v sklopu katere 
se je uredila dvoriščna infrastruktura, 
zamenjal se je tudi celotni tlak. Za sofi-
nanciranje projekta ureditve starega me-
stnega jedra je Občina Laško pridobila 

sredstva Evropske unije, in 
sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v skupni vi-
šini 594.443 EUR. 

Občina Laško si bo še na-
prej prizadevala, da staro me-
stno jedro ne propada in da 
kulturna dediščina Laškega 
ne izgublja svoje vrednosti, saj 
si želi, da stari del mesta po-
stopoma le zaživi kot nekoč, s 
svojo pestrostjo pa dopolnjuje 
ostalo turistično ponudbo v 
kraju.

Boštjan Polajžar

OBČINSKE INVESTICIJE
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Sprememba višine subvencije za 
omrežnino za vodovodno omrežje

V zadnjih letih Občina Laško vlaga iz-
datna sredstva v izgradnjo vodovodnega 
omrežja. Tako so bili v zadnjih letih zgra-
jeni večji sistemi Vrh–Tevče–Reka–Troj-
no v skupni dolžini 30 kilometrov in vo-
dovod Vrh–Radoblje–Globoko v dolžini 
42 kilometrov. V skladu z veljavno zako-
nodajo in politiko oblikovanja cen stori-
tev je Občina Laško v letu 2010 pridobila 
ustrezno pozitivno mnenje pristojnega 
ministrstva za oblikovanje cen storitev 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo. Prav tako je višino omrežnine in 
višino vodarine potrdil tudi občinski svet 
s svojimi sklepi.

Ker bi omrežnina, ki je mesečni stro-
šek, predstavljala za porabnika, torej 
gospodinjstva (neprofitno dejavnost), 
veliko obremenitev, so bili zneski za ob-
čane znižani za subvencijo, ki jo prispeva 
lokalna skupnost. Ta subvencija je v letu 
2010 znašala 80 %, v začetku leta 2012 pa 
je bila znižana na 60 % v skladu s skle-
pom občinskega sveta. V istem sklepu je 
bilo zapisano, da se bo subvencija zniže-
vala z leti in povsem ukinila v letu 2015.   

V skladu z vsemi navedenimi dejstvi, 
pozitivnim mnenjem pristojnega mini-
strstva in uredbo o dopolnitvi Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list RS 109/12) 
se je s 1. januarjem 2013 znižala subven-
cija omrežnine, tako da znaša mesečni 
strošek plačila omrežnine s subvencijo: 
– DN 13 za neprofitne dejavnosti 5,44 

EUR/mesec (do 1. 1. 2013: 4,35 EUR/
mesec) in 

– DN 20 za neprofitne dejavnosti 9,079 
EUR/mesec (do 1. 1. 2013: 7,26 EUR/
mesec).   

Ureditev in prestavitev struge reke 
Savinje na Marija Gradcu

Ureditev struge reke Savinje v obmo-
čju 1. odseka prve faze se zaključuje. Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in okolje in Obči-
na Laško se pripravljata na nadaljevanje 
urejanja visokovodnih nasipov nizvo-
dno, da bi se zmanjšala poplavna ogrože-
nost bližnjih stanovanjskih objektov.  

Aktivnosti na državnih cestah v 
Občini Laško

Na podlagi skupnega sestanka vodstva 
Občine Laško in predstavnikov Direkcije 
Republike Slovenije za ceste januarja le-
tos lahko zaključimo, da si bo direkcija 
v letu 2013 prizadevala za sanacijo mo-
stu v Jagoče, za katerega so pripravljalna 
dela že v teku, saniral se bo tudi usad na 
odseku glavne ceste G1-5 Rimske Topli-
ce–Zidani Most, nadaljevali pa se bosta 
izgradnja priključka za Vilo v Zidanem 
Mostu in modernizacija ceste G1-5 na 
istem odseku. Na direkciji se pripravljajo 
na izbor izvajalca izgradnje mostu v Jur-
kloštru in zamenjave lesenega mostu čez 
reko Gračnico v Lokavcu.

Direkcija za ceste in Družba za razvoj 
infrastrukture pripravljata tudi izdelavo 
projektne dokumentacije za novi most v 
Rimskih Toplicah, krožišče pri Thermani 
Laško in prestavitev dela regionalne ceste 

pri kartuziji v Jurkloštru. V sklopu tega 
poteka tudi izbor izvajalca za projektira-
nje kolesarske povezave Celje–Laško faze 
PGD-PZI.  

Trenutno se izvajajo dela na regionalni 
cesti R3 Laško–Šentrupert–Šentjur v ki-
lometru 12 + 250 do 12 + 830 v Šentru-
pertu, kjer bo zgrajena pilotna stena, ce-
sta pa bo modernizirana v skupni dolžini 
580 metrov.

Obnova Pristave v Jurkloštru

Februarja se nadaljuje rekonstrukcija 
objekta s statičnimi ojačitvami obstoječih 
zidov  in novega ostrešja. Novi prostori 
bodo namenjeni delu krajevne skupno-
sti in društev v kraju. Dela sofinancirata 
Evropski kmetijski sklad za razvoj pode-
želja RS in Občina Laško, izvaja pa jih 
podjetje NGD, d. o. o., iz Ljubljane.

Luka Picej

OBČINSKI SVET LAŠKO
Občinski svet Laško je zasedal 19. de-

cembra 2012. Svetniki so na 14. seji spre-
jeli naslednje občinske akte, ki so bili obja-
vljeni v Uradnem listu RS:
•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Laško za 
leto 2013,

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu območja 
Laško – desni breg KC1a,

•	 Odlok o Programu prodaje finančnega 
premoženja Občine Laško za leti 2013 
in 2014,

•	 Pravilnik o dodeljevanju enkratne de-
narne pomoči v Občini Laško,

•	 Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih 

sredstev za kanalizacijsko infrastruktu-
ro,

•	 Sklep o določitvi višine izhodiščne na-
jemnine za poslovne prostore in kme-
tijska zemljišča v letu 2013 in 

•	 Sklep o imenovanju članov Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Potrjeni so bili:

•	 Program vodooskrbe s pitno vodo za 
leto 2013,

•	 Program odvajanja in čiščenja komu-
nalne in odpadne vode,

•	 Letni program športa v Občini Laško za 
leto 2013,

•	 Zaključno poročilo o izvedenih projek-
tih po 23. členu ZFO v letu 2012 in 

•	 Poročilo o potrjevanju investicijske do-
kumentacije do 30. 09. 2012.

Svetniki so potrdili predloge komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, da se priznanje Antona Ašker-
ca podeli Zvonki Krivec in Alojzu Seitlu 
ter da se decembrska sejnina vseh članov 
Občinskega sveta Laško in župana (višina 
ene sejnine se odbije od županove plače in 
plačila podžupanov, ki ne prejemajo sejni-
ne) nameni družini Škorjanc-Hrastnik s 
Strmce prek Območnega združenja Rde-
čega križa Laško v obliki namenske po-
moči.

Naslednja seja občinskega sveta bo 
marca. 

Gradiva za seje občinskega sveta so 
dostopna na občinski spletni strani www.
lasko.si.

Tanja Grabrijan
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Obvestilo nosilcem kmetijskih 
gospodarstev

Nosilce kmetijskih gospodarstev obve-
ščamo, da so bili na območju Občine La-
ško in Občine Radeče v letu 2012 posneti 

novi letalski posnetki (ortofoti), ki so na-
domestili posnetke iz leta 2009. Zato vse 
nosilce kmetijskih gospodarstev poziva-
mo, da na spletnem javnem pregledo-
valniku grafičnih podatkov MKO-RKG 
(http://rkg.gov.si/GERK/) natančno pre-
verite vaše GERK-e. Do njih dostopate z 
vpisom vaše KMG-MID številke.

Če boste ugotovili, da meje GERK-ov 
odstopajo od stanja na ortofoto posnet-

ku oziroma če je prišlo do kakršnihkoli 
sprememb na vaših zemljiščih (nakup, 
prenehanje uporabe, sprememba dejan-
ske rabe …), se na Upravni enoti Laško 
čimprej naročite za ureditev GERK-ov 
(tel. 733 88 16, 733 88 17). Podatke o 
GERK-ih morate urediti najpozneje en 
dan pred elektronskim izpolnjevanjem 
zbirne vloge, to je do vključno 3. 5. 2013.

Antonija Pinter 

Pridobitev digitalnega potrdila za 
elektronsko poslovanje – SIGEN-ca

V sodobnem času se vse pogosteje 
srečujemo s potrebo po elektronskem 
podpisovanju določenih dokumentov. V 
povezavi s tem ste verjetno že slišali za 
besedo  SIGEN-ca, in če morda še niste 
prepričani, kaj ta beseda pomeni, vam v 
nadaljevanju ponujamo kratko pojasnilo. 

SIGEN-ca je digitalno potrdilo in po-
meni računalniški zapis, ki vsebuje po-
datke o imetniku (ime, e-naslov, EMŠO 
…), poleg tega pa še podatke o overitelju 
oz. izdajatelju digitalnega potrdila in ob-
dobju njegove veljavnosti. Digitalno po-
trdilo za fizične osebe lahko pridobi tako 

polnoletna kot mladoletna oseba, starejša 
od 8 let, le da mora imeti slednja soglasje 
staršev oziroma zakonitega zastopnika. 

Obrazec vloge za izdajo digitalnega po-
trdila je mogoče pridobiti v sprejemni pi-
sarni Upravne enote Laško (ali katerikoli 
drugi upravni enoti v RS) ali na spletni 
strani: http://www.sigen-ca.si/obrazci-fo.
php. Vlogo za izdajo digitalnega potrdi-
la lahko državljan RS vloži na katerikoli 
upravni enoti v Sloveniji. Ob vlogi mora 
imeti s seboj veljaven osebni dokument 
s fotografijo (npr. osebno izkaznico, po-
tni list) in davčno številko. Ob spreje-
mu vloge za izdajo digitalnega potrdila 
uslužbenec na upravni enoti  preveri 
istovetnost prosilca, verodostojnost po-

datkov iz vloge in prek elektronskega sis-
tema posreduje podatke na Ministrstvo 
za pravosodje in javno upravo oziroma 
izdajatelju SIGEN-ca. Izdajatelj prosilcu 
po elektronski poti pošlje referenčno šte-
vilko, po pošti pa avtorizacijsko kodo. S 
pomočjo obeh številk in navodil za upo-
rabo imetnik nato  prevzame svoje digi-
talno potrdilo. Digitalno potrdilo velja 5 
let, po preteku tega obdobja pa ga je tre-
ba obnoviti. Za podrobnejše informacije 
lahko obiščete spletno stran http://www.
sigen-ca.si/fizicne_osebe.php.

Vir: spletna stran http://e-uprava.gov.
si

Mojca Korošec

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS MARIJA GRADEC
Krajevna skupnost Marija Gradec se 

je v letu 2012 prijavila kot uporabnica 
sredstev, ki jih namenja Občina Laško za 
novogradnjo cest v krajevnih skupnostih, 
in sicer v višini, ki je namenjena za dvo-
letno obdobje. Najprej smo se lotili cest, 
ki so že imele izdelane projekte, glede na 
višino preostalega denarja pa smo mora-
li poiskati ustrezno cesto, 
ki je morala biti kategori-
zirana, primerne dolžine, 
njeni uporabniki pa so 
morali biti pripravljeni 
financirati spodnji ustroj. 
Tako smo se odločili za 
odsek Bahlič–Vrbovšek. 
Projekt je bil lani tudi do-
končan, odsek pa je že bil 
predan svojemu namenu.

To leto se ne bodo izva-
jali večji projekti, temveč 
le redna vzdrževalna dela, 
kot kaže, pa nam bo leto-
šnja zimska služba, s kate-
ro skušamo zagotoviti vsaj 

osnovne pogoje v teh razmerah – a nam 
to vedno in pri vsakemu očitno ne uspe – 
odtrgala precejšen del denarja.

V preteklem letu je bil v naši krajevni 
skupnosti sicer v ospredju vodovod. Na 
javni vodovod se je priklopil večji del 
gospodinjstev v Radobljah z okolico, 
sočasno pa se je v tem kraju zgradil tudi 
kanalizacijski vod. V kratkem se bosta 
nanj priklopili naselji Harje in Stopce 
z okolico, preostale potrebe pa se bodo 
realizirale v prihodnosti. Aktivnosti so 
potekale tudi na drugih področjih. Sofi-

nancirali smo prenovo kovinskih ograj 
pri trgovini v Tevčah in organizirali pre-
novo kulturnega doma na Marija Grad-
cu. Zamenjali smo okna in vhodna vrata, 
prepleskali vse zgornje prostore, zame-
njali tla v večnamenski dvorani in pisarni 
krajevne skupnosti in zamenjali dotraja-
no keramiko na hodniku. Obnovilo se je 
stopnišče, ki vodi v dom, pa tudi terasa 
in ograja. Stroške obnove doma je krila 
Občina Laško s koordinatorjem Dimitri-
jem Grilom, za kar se mu iskreno zahva-

ljujemo, hkrati pa ga na-
prošamo še za nadaljnje 
sodelovanje. Del finanč-
nih sredstev je prispevala 
krajevna skupnost, člani 
sveta pa so pri obnovi po-
magali prostovoljno.

V upanju, da bomo tudi 
v prihodnje delali pred-
vsem v dobro naših kra-
jank in krajanov, vam v letu 
2013 želimo vse dobro.

Predsednik sveta KS 
Marija Gradec  
Martin Brečko 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS REČICA

V KS Rečica je bilo zadnje obdobje 
namenjeno pripravi razne dokumenta-
cije, ki jo moramo urejati po navodilih 
občinske uprave. Tako smo v začetku leta 
organizirali skupni sestanek vseh lastni-
kov zemljišč ob lokalni cesti Debro–Zg. 
Rečica na odseku od osnovne šole Reči-
ca do avtobusne postaje v Zg. Rečici. Na 
sestanku je bil predstavljen projekt obno-
ve lokalne ceste, ki ga je izdelalo podjetje 
GG Inpo, d. o. o., iz Slovenj Gradca. Pro-
jekt predvideva popolno obnovo ome-
njene ceste, ki naj bi se po pridobljenih 
predpogodbah o brezplačnem prenosu 
zemljišč na Občino Laško izvedla v leto-
šnjem letu. Sestanka se je udeležila veči-
na lastnikov, ki so, potem ko je vodstvo 
KS predstavilo projekt in določene po-
goje, ki so potrebni za izvedbo del, pred-
pogodbe podpisali na samem sestanku. 
Tako smo pridobili več kot 90 % potreb-
nih podpisov. Vsem lastnikom zemljišč, 
ki ste pogodbe že podpisali, se v imenu 
KS in občine iskreno zahvaljujem, ostale 
pa vljudno prosim, da to storijo čim prej 
oziroma podajo ustrezne pripombe. Za-
vedati se moramo, da je naša skupna moč 
le v enotnih pogledih, saj bomo lahko le 
tako izvedli to pomembno investicijo, v 

nasprotnem primeru pa bodo finančna 
sredstva odšla drugam oziroma v drugo 
krajevno skupnost. Pričeli smo tudi pri-
dobivati predpogodbe za javno pot Ma-
ček–Mulenca na odseku od Antona Hra-
stnika do Robija Ulage.

V prvih mesecih leta se zvrstijo tudi 
številni občni zbori društev, in če je mo-
goče, se jih tudi udeležimo. Včasih pa 
vseh enostavno ne moremo obiskati, zato 
se že vnaprej opravičujemo. Ob tem naj 
povem, da so laški planinci še enkrat 
znova dokazali, da lahko s skupnimi mo-
čmi in predvsem s prostovoljnim delom 
dosežejo več. Tako so s pomočjo posa-
meznikov in občine dokončno izpeljali 
še zadnjo večjo investicijo, to je zamenja-
va dotrajanega točilnega pulta s pripa-
dajočo opremo na Šmohorju. Investicija 
je bila zaključena v prvi polovici januarja. 

Konec leta 2012 je skladno z reorga-
nizacijo delovnih mest prišlo tudi do 

zamenjave v krajevni enoti Zavoda za 
gozdove Laško, kjer sta dolgoletno služ-
bovanje zaključila Dušan Debenak in 
Marjan Planinšek. Za njun prispevek k 
ohranjanju gozdov in življenja v njem se 
jima iskreno zahvaljujemo. Na območju 
naše krajevne skupnosti je s 1. januarjem 
2013 revirni gozdar postal Rok Golob, 
ki je vsem lastnikom gozdov dosegljiv na 
mobilno številko 041 657 610.

Ker Občina Laško pripravlja kataster 
plazov, vse lastnike zemljišč v naši kra-
jevni skupnosti vljudno naprošam, da na 
elektronski naslov matjaz.pikl1@siol.net 
ali na KS Rečica, Huda Jama 1, 3270 La-
ško do vključno 31. marca 2013 pošljejo 
podatke o plazovih, in sicer lokacijo, dol-
žino in širino posameznega plazu, če ima-
jo slikovno gradivo, pa naj priložijo še to.

Predsednik KS Rečica 
Matjaž Pikl 

KS VRH NAD LAŠKIM

Novoletni pohod na Lisco

Na 1. novoletnem pohodu na Lisco 
leta 2003 nas je bilo le peščica članov 
PGD Vrh nad Laškim, letos pa smo že 
10. tradicionalni novoletni pohod na 
Lisco ovekovečili z rekordno udeležbo 
63 pohodnikov iz KS Vrh nad Laškim 
ter bližnje in daljne okolice.

Pohod smo namesto tradicionalnega 
2. januarja, ki je postal delovni dan, izve-
dli na prvo soboto v januarju. Zbrali smo 
se ob 9. uri pri gasilskem domu Vrh nad 
Laškim vsi dobre volje in željni krepitve 
telesa in duha. Temperature so bile kar 
preveč visoke za ta letni čas, tudi sonce 
se je pokazalo izza oblakov, na trenutke 
je bilo že prav spomladansko vreme. Čez 
hrib smo se spustili proti Žigonu in nato 
dalje proti Brodnicam. Na poti se nam je 
pridružilo še kar nekaj pohodnikov. Iz 
Brodnic smo se vzpeli do vasi Poreber, 
po krajšem postanku pa smo se po goz-
du odpravili dalje proti Panečam. Sledil 
je manjši vzpon preko Prevej do doma-
čije Bezgovšek na Selah, kjer sta nas tako 

kot vsako leto doslej gospodarja Sandi 
in Andreja pogostila s pecivom, čajem 
in kuhanim vinom, ki nam je dal vo-
ljo in energijo za zadnji vzpon. Pot smo 
nato presekali mimo cerkvice sv. Jošta 
in se z zadnjimi močmi pognali v strm 
hrib. Prijetno utrujeni smo se zbrali pred 
Tončkovim domom na Lisci, kjer so nas s 
poskočnimi vižami pričakali člani Vaške 
godbe Vrh nad Laškim. Skupaj smo zape-
li, malo zaplesali in se poveselili. Sledilo 
je še skupinsko slikanje, nato pa nas je v 

Tončkov dom že vabil vonj okusne hrane, 
kjer smo se okrepčali za nove podvige. 
Dan se nam je tako kar prehitro prevesil 
v popoldan.

Današnji tempo življenja nam le red-
kokdaj dopušča čas za sproščen klepet, 
druženje in sprostitev, toda prav to je 
glavno vodilo novoletnega pohoda. Če 
ne verjamete, se nam prihodnje leto pri-
družite tudi vi! 

Marjetka Knez

Konec januarja nas je za vedno zapu-
stil Peter Podbevšek st., ki je v preteklo-
sti aktivno sodeloval pri razvoju druž-
benega življenja, vodil nekatera društva 
in pomagal pri gradnji objektov, s tem 
pa v našem kraju pustil neizmeren pe-
čat. Za to mu iskreno zahvalo izrekamo 
v imenu PD Laško, SD Dušana Požene-
la, KO ZB NOV Rečica in KS Rečica.
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KOMUNALA

Kmalu tedenski odvoz odpadkov

V spomladanskih mesecih bomo po-
stopoma prešli na tedenski odvoz odpad-
kov za celotno območje občine Laško. Do 
spremembe odvoza velja obstoječi urnik, 
ki je objavljen na naših spletnih straneh. 
O novem načinu odvoza odpadkov bodo 
pred uvedbo po uspešnem testiranju ob-
veščena vsa gospodinjstva na običajen na-
čin. Na naši spletni strani pa bo tudi apli-
kacija, ki bo omogočala izračun urnika za 
vsako hišno številko glede na vrsto odpad-
ka, kar bo v pomoč gospodinjstvom glede 
tega, katero posodo (rumeno, zeleno) kdaj 
postaviti.

V prvi polovici letošnjega leta bomo v 
sodelovanju s podjetjem Simbio pripravi-
li akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev. Akcija bo potekala po že 
ustaljeni praksi na območju celotne obči-
ne s postanki v večjih naseljih. Občanom 
bomo tudi letos omogočili koriščenje od-
voza kosovnih odpadkov. Princip akcije 
ostaja enak. Občani naročijo odvoz s ku-
ponom. Če ga uporabijo sami, krijejo stro-
ške odvoza, če pa odvoz naročijo najmanj 
tri gospodinjstva skupaj, je ta brezplačen. 
Kupon (priloga v biltenu) je treba vrniti 
na sedež našega podjetja, mi pa vas bomo 
poklicali v roku treh tednov in se dogovo-
rili glede točnega datuma odvoza. V akciji 
bomo zbirali samo kosovne odpadke.

Zaradi boljše kakovosti dela je zbirni 
center Strensko za občane odprt vsako 
sredo od 13. do 17. ure in vsako soboto 
od 8. do 12. ure. V času obratovanja ZC 
za občane lahko brezplačno pripeljete in 
oddate kosovne odpadke, električno in 
elektronsko opremo, nevarne odpadke, 
zdravila, zeleni vrtni odrez, vse vrste em-
balaže. Pripeljane odpadke na ZC je treba 
razvrščati v namenske zabojnike. Občane, 
ki uporabljajo rjave zabojnike za odlaganje 
biološko razgradljivih odpadkov, naproša-
mo, da za odlaganje odpadkov v zabojnike 
ne uporabljajo več PVC vrečk. Priporoča-
mo, da odpadke odlagate v biorazgradlji-
vih vrečah, še bolj priporočljivo in tudi 
cenovno bolj ugodno pa je, da odpadke 
odlagate zavite v časopisni papir.

Andrej Ilijevec

Vandalizem v Laškem

V zadnjih mesecih lanskega leta se je 
naše podjetje spopadalo z drastičnim po-
večanjem namernih poškodb na objektih 

in napravah kolektivne komunalne rabe 
ter elementih mestne urbane opreme v 
Laškem in bližnji okolici. Gre za namerne 
poškodbe in uničenja košev za smeti, ko-
rit za rože, košev za pasje iztrebke, klopi 
in prometnih znakov. Prav tako so krepki 
vandali poškodovali ostrešje in ograjo na 
Črnem mostu in popolnoma razbili javni 
WC pri banki. Konec oktobra je bila na-
menoma poškodovana tudi celotna veja 
javne razsvetljave med Mostom želja in 
Žegnanim studencem. Ker kot javna go-
spodarska družba skrbimo in upravljamo 
s predmeti kolektivne komunalne rabe, 
moramo praviloma ob ponedeljkih zju-
traj, po uničevalnem pohodu močnih in 
najbrž tudi pogumnih vandalov, čistiti, sa-
nirati, popravljati in nadomeščati uničeno 
opremo, ob čemer se sprašujemo, kdo lah-
ko brez trohice pomišljanja ali slabe vesti 
dela takšno škodo. 

Najbrž so to ljudje, ki nimajo nobene-
ga odnosa do lastnine, vloženega dela in  
soljudi. Na osnovi tega bi lahko sklepali, 
da so to mladostniki, ki še nimajo izobli-
kovane osebnosti, dovolj velikega zgleda 
doma ali v družbi, da bi znali presoditi, 
kaj je prav in kaj narobe. In vendar … V 
komunalno opremo je vloženih ogromno 
materialnih sredstev in še več dela. Naša 
javna gospodarska služba se trudi, da bi 
bilo Laško lepo, cvetoče, urejeno – res tu-
ristično mesto. Že tako smo čedalje bolj 
omejeni s sredstvi, nemalokrat pa nam 
trud in delo izniči narava sama – s sušo, 
snegolomi in tudi poplavo. Da naše delo in 
trud tako lahkotno in brezbrižno izničijo 
someščani, pa nam nekako ne gre v račun. 
Seveda se sprašujemo, kdo je v tej zgodbi 
zatajil – starši, šola, družba, represivni or-
gani ali pa mi, ki po svojih najboljših mo-
čeh in razpoložljivih sredstvih venomer 
očistimo, saniramo in skušamo popraviti 
storjeno škodo.

Marko Klinar

Izvajanje zimske službe

Zimska sezona praviloma traja od 15. 
novembra do 15. marca naslednjega leta, 
vendar pa se lahko glede na vremenske 
razmere prične izvajati tudi prej, kot je to 
bilo v primeru snegoloma oktobra 2012, 

ali pa se zaradi zimskih razmer podalj-
ša tudi po 15. marcu. Komunala Laško 
opravlja zimsko službo po Planu zimske 
službe, ki ga Občini Laško dostavi v po-
trditev. Dejavnost izvajamo na lokalnih 
cestah, pomembnejših javnih poteh, uli-
cah, pločnikih in parkirnih prostorih. 
Glede na kategorijo oziroma rang cest in 
gostoto prometa so ceste razvrščene na I. 
in II. prioriteto, ki se upošteva samo pri 
pluženju. V prvi prioriteti so vse ceste, po 
katerih poteka javni avtobusni promet, in 
vse ulice v Laškem in Rimskih Toplicah. V 
drugi prioriteti pa so vse ostale ceste. Pri 
posipu poledice ni prioritet. Šteje se, da je 
prevoznost zagotovljena, ko višina snega 
pri pluženju ne doseže 15 cm (ob moč-
nem sneženju so možni tudi krajši zastoji), 
promet pa je omogočen z uporabo zim-
ske opreme (zimske gume, snežne verige).

Izvajalci se pri izvajanju zimske službe 
soočamo predvsem z naslednjimi proble-
mi, katerih posledica so kritike in pripom-
be uporabnikov. Občani kljub sneženju 
ali poledici zahtevajo takojšnjo brezhibno 
prevoznost vseh občinskih cest tudi takrat, 
ko Dars zapira posamezne odseke avto-
cest. Še vedno se pojavljajo primeri upo-
rabe vozil z neustrezno zimsko opremo in 
neupoštevanje prometne signalizacije, kar 
povzroča nemalo težav pri izvajanju plu-
ženja in posipavanja, najbolj pa nepred-
videne zastoje, za katere ni kriv izvajalec. 
Pojavljajo se tudi primeri, ko lastniki vo-
zila čez noč puščajo kar ob cestah ali celo 
na voziščih. Velik problem pri izvajanju 
zimske službe pa je namerno oziroma 
vandalsko uničevanje obcestnih snežnih 
količkov in prometnih znakov. Vsak koli-
ček je izrednega pomena pri pluženju, saj 
ob gostem sneženju signalizira potek trase 
ceste in označuje vse ograje, jaške, jarke, 
robnike in ostale ovire. Tudi učinkovitost 
posipnega materiala, predvsem soli, ki 
topi sneg, je zelo različna. Kjer je gostota 
prometa večja, je posipni material učin-
kovitejši, kot pri slabi gostoti prometa, kar 
pa uporabniki težko razumejo. Kljub temu 
da je prepovedano kidanje snega iz hišnih 
priključkov na občinske ceste, se to še ve-
dno dogaja in povzroča nemalo preglavic 
voznikom in upravljavcem. Opozarjamo, 
da je to prekršek, ki se lahko tudi sankcio-
nira. Seveda pa tudi v tej sezoni beležimo 
kar precej pohval za dobro in učinkovito 
izvajanje zimske službe.

Do sredine januarja smo izvedli 12 
pluženj in posipavanj na vseh cestah, uli-
cah, pločnikih in parkiriščih ter porabili 
480 m3 gramoza in 225 ton soli za posip, 
kar je primerljivo s porabo v prejšnji se-
zoni.

Čaka nas še preostali del zime, ki je sta-
tistično najbolj bogat s snežnimi padavi-
nami, tako da se lanska idila (na sliki) lah-
ko ponovi tudi letos.

Brane Trkulja, Marjan Salobir
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7. Veseli december v Laškem

December je minil v znamenju številnih prireditev v občini 
Laško. Čez ves mesec se je na različnih lokacijah zvrstilo ogro-
mno dogodkov in prireditev, ki so jih pripravili različni organi-
zatorji. 

V Stiku smo se skupaj z Občino Laško in drugimi soorga-
nizatorji prireditev odločili, da pripravimo tri večje prireditve 
na prostem, ki so povezane z decembrskimi dobrimi možmi. 
Praznovanje se je pričelo z Miklavževim sejmom na tržnici v 
Laškem. Ponudba prazničnih daril in dobrot z laškega podeželja 
je popestrila sobotni dopoldan, sv. Miklavž s spremstvom pa je 
razveselil otroke. Praznično veselje se je nadaljevalo na občin-
skem dvorišču s prireditvama Predbožični večer 21. decembra 
in Slovo od starega leta 28. decembra, ki sta bili zelo dobro obi-
skani. Program na Predbožičnem večeru so pripravili otroci iz 
Vrtca Laško, Osnovne šole Antona Aškerca in Osnovne šole 
Primoža Trubarja Laško. Večer je popestril obisk  Božička, ki 
je več kot 250 otrok obdaril s simboličnim darilom. Od stare-
ga leta smo se poslovili z noro zabavo s skupino Victory. Pod-
župan Občine Laško Klemen Grešak je občanom zaželel vse 
dobro v letu 2013, razdelil penino in nazdravil skupaj z občani.  

Vsem sodelujočim v programu in ponudnikom na stojnicah 
se še enkrat iskreno zahvaljujemo. Ugotavljamo, da se je tovrstna 
tematska razdelitev in organiziranost prireditev dobro prijela. To 
potrjuje tudi dober obisk prireditev, za kar se je treba zahvaliti 
vam, dragi obiskovalci.

Utrinki iz Kulturnega centra Laško

V Kulturnem centru Laško smo že izpeljali več kot polovico 
vseh načrtovanih abonmajskih  prireditev v sezoni 2012/13. Pri 
obiskovalcih najbolj priljubljen je Gledališki abonma, zelo do-
bro so obiskani tudi vsi koncerti v sklopu Abonmaja Mavrice 
polk in valčkov. V letošnji sezoni je vlogo povezovalca progra-
ma prevzel Klobasekov Pepi, vaški posebnež, znan po svojem 
pristnem humorju, ki zna s svojimi preprostimi domislicami 
spraviti v smeh vsakogar. V januarju smo izpeljali tradicional-
ni koncert z laškimi ansambli, ki je tudi tokrat, kljub slabim 
vremenskih razmeram, napolnil dvorano. Laški ansambli so 
pripravili odličen koncert, za kar se jim še enkrat iskreno za-

hvaljujemo. V marcu bo na programu še zadnji koncert iz cikla 
Mavrica polk in valčkov. Izpeljali pa smo že tudi vse tri koncerte 
v sklopu Abonmaja Laško. 

Alenka Škorjanc

Turistični sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas

Destinacija Dežela Celjska se je tudi letos predstavila na osre-
dnjem turističnem sejmu v regiji Alpe-Jadran, ki je od 24. do 
27. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani gostil 
338 ponudnikov turističnih storitev iz 15 držav. 

Na dogodku je bila turistična ponudba razvrščena glede na 
destinacijo, iz katere so prihajali razstavljavci, in glede na vr-
sto ponudbe oziroma štiri značilne tipe turistov: počitnikarje, 
ljubitelje aktivnega oddiha, popotnike in izletnike. Vse dni sej-
ma je bila na razstavnem prostoru Dežele Celjske predstavljena 
turistična ponudba vseh 21 občin Savinjske regije – od Osre-
dnje Celjske, Spodnjesavinjskega, Kozjanskega in Obsotelja do 
Dravinjskega. Obiskovalci so ponudbo lahko spoznavali tudi 
skozi različne animacije, lahko so poskusili številne domače do-
brote in občudovali rokodelske obrti. Poleg promocije celotne 
turistične ponudbe občine Laško s promocijskimi materiali so 
predstavitev s pokušino izdelkov in prikazom dejavnosti soobli-
kovali tudi Pivovarna Laško ter Čebelarstvo in lectarstvo Šolar. 

V naslednjih mesecih se bo turistična ponudba celotne de-
stinacije predstavila tudi na sejmih in drugih promocijskih 
dogodkih v tujini. Poleg turističnih sejmov na avstrijskem, ita-
lijanskem in nemškem trgu se bodo zvrstili še samostojni pro-
mocijski dogodki v Splitu, Zagrebu in Beogradu. 

Metka Mavri, Foto: arhiv Stik
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TURISTIČNO DRUŠTVO 
LAŠKO 
Po odstopu predsednice  
Občni zbor bo marca 2013

Turistično društvo Laško je eno naj-
starejših društev, saj letos beleži 124 let 
delovanja, in hkrati eno najštevilčnejših 
v občini Laško, saj šteje preko 200 članov. 
Tradicija in množičnost pa tudi v priho-
dnje zagotavljata kontinuiteto in uspešno 
delovanje društva. Zato je nedopustno 
razmišljanje nekaterih funkcionarjev, češ 
da turističnega društva ne potrebujemo, 
ker da je za to dejavnost ustanovljen Jav-
ni zavod Stik in znotraj njega Turistično 
informacijski center (TIC), pri tem pa so 
pozabili, da je bilo Turistično društvo La-
ško eden od pobudnikov za ustanovitev 
TIC-a in Javnega zavoda Stik. Nespreje-
mljivo je pretrgati povezavo in preple-
tenost delovanja TIC-a in Turističnega 
društva Laško. Turistično društvo Laško 
v svoji zgodovini mnogokrat ni odločilno 
vplivalo le na razvoj turizma v Laškem, 

ampak tudi na razvoj kraja in promocijo 
Laškega na Celjskem in v širšem sloven-
skem prostoru.  Upravni odbor Turistič-
nega društva Laško se je decembra lani 
sestal ter skrbno in odgovorno analiziral 
situacijo, pretehtal kadrovsko proble-
matiko, ki so jo člani Upravnega odbora 
usklajevali z vodstvoma Občine Laško in 
Pivovarne Laško, ter sprejel sledeče skle-
pe:
– Upravni odbor TD Laško enotno so-

glaša, da ne prekine svoje dejavnosti, 
ampak da tudi v prihodnje deluje 
skladno z določili statuta in progra-
mi delovanja.

– Upravni odbor TD Laško kot 25 % 
lastnik objekta Savinja pooblašča g. 
Luko Piceja in g. Tomaža Majcna, da 
zastopata društvo pri prenovi pro-
storov v objektu Savinja.

– Upravni odbor TD Laško za pred-
sednika društva predlaga g. Tomaža 
Majcna. Volitve predsednika bodo 
izpeljane na rednem letnem občnem 
zboru TD Laško marca 2013.

– Upravni odbor TD Laško predla-
ga občinskemu svetu, da v odloku 
o ustanovitvi JZ Stik v svetu zavoda 
ohrani člana TD Laško kot predstav-
nika zainteresirane javnosti.
Upravni odbor TD Laško je še sklenil, 

da bo februarja na svoji seji dopolnil pro-
gram delovanja in kot je običajno marca 
letos sklical občni zbor članstva, na ka-
terem bo predlagal kadrovske spremem-
be vodstva, predstavil finančno poročilo 
društva za leto 2012 in sprejel program 
dela za leto 2013. 

Gorazd Šetina, podpredsednik  
Turističnega društva Laško

Pustni karneval, kje si?

Pred nekaj leti obujen pustni karneval 
po laških ulicah je tako kot vsaka nova 
stara stvar prinesel s sabo različne pogle-
de in komentarje, ki so začinili sprehod 
našemljenih veseljakov po laških ulicah. 
Bile so maškare, bili so krofi, bila je muzi-
ka, a nekaj je manjkalo. In prav s slednjim 
smo si organizatorji prireditve vsako leto 
najbolj belili lase.

Enkrat je bilo nastopajočih skupin zelo 
malo in porabili smo veliko energije, da 
smo njihovo prisotnost, tudi z lastno ude-
ležbo v povorki, vsaj nekoliko dvignili. 
Drugič je bilo veliko maškar, toda za pre-
poznavanje pustnega izročila v njihovih 
»larfah« je bilo potrebne presneto veliko 
domišljije. Spet tretjič so nam že napove-
dane pustne maškare zadnji trenutek od-
povedale nastop ali pa so zanj zahtevale 
kar konkretno plačilo ... Ja, vse to in še 
marsikaj drugega smo organizatorji doži-
vljali, ko smo se pripravljali na prireditev, 

ki ni in ni mogla ali hotela zaživeti. Obi-
skovalci večine naših težav niso opazili, 
saj smo jih spretno prikrili s profesional-
nim odnosom do našega dela. Resda smo 
za naš trud in korektno opravljeno delo 
dobili kar nekaj pohval. Prav tako je res, 
da smo pogosto slišali tudi kritike, ki so 
bile marsikdaj čisto na mestu, velikokrat 
pa popolnoma neupravičene. In ko smo 
se ob koncu vsakoletnega pustovanja 
usedli skupaj, da bi analizirali in ovre-
dnotili naše delo, smo upoštevali oboje. 
Poklone in graje. Ne glede na to, kako 
dolgo smo razčlenjevali vzroke, kako 
intenzivno smo komentirali dogodke in 
kako evforično smo včasih izražali nav-
dušenje, vedno smo na koncu ugotovili, 
da nekaj manjka.

Morda je manjkalo to, kar smo naredili 
letos. Prekinitev ... Tako, to smo pravkar 
izpeljali. Za marsikoga šokantno, neza-
slišano in presenetljivo. Toda to je bil le 
prvi korak. Najtežji. In ta je bil narejen. 
Naslednji bo usmerjen k vsem društvom 

v naši občini. Veliko jih je. Različnih, za-
nimivih, delovnih. Zaprosili jih bomo za 
pomoč. Povabili jih bomo k trajnejšemu 
načrtnemu sodelovanju. Sledil bo korak 
k strokovnjakom etnologom. Tistim, ki 
se spoznajo na pustne šege in običaje. 
Tistim, ki vedo, katere so tradicionalne 
maske na našem območju in kako jih je 
treba izdelati. Želimo, da nas vse poučijo 
o pristnih starih pustnih šegah, ki so zna-
čilne za okolico Laškega, a so se na žalost 
v zadnjem času skomercializirale. Nato 
bomo z vsemi, ki bodo pripravljeni z do-
bro voljo sodelovati, pripravili program; 
načrt za čisto poseben karneval. Ne ta-
kšen, kot je tisti v Riu de Janeiru ali pa 
oni v Benetkah. Drugačen od cerkniške-
ga in različen od ptujskega ali mozirske-
ga. Karneval, ki bo naš. Laški. Na koncu 
pa bomo takšen pustni dogodek tudi iz-
vedli. Šegav, norčav, pisan, vesel, svojevr-
sten in tipičen za naše kraj. Nanj bo treba 
sicer malo počakati, toda splačalo se bo. 

Tomaž Majcen

S Kompturjem na počitnice

Če razmišljate o tem, kje boste preži-
veli prvomajske ali poletne počitnice, si 
lahko pri nas ogledate nove kataloge po-
tovanj turističnih agencij (Kompas, Son-
ček, Sajko …) za leto 2013. Potovanja in 
letovanja drugih turističnih organizator-
jev lahko pri nas rezervirate,  prav tako 
vam omogočamo tudi rezervacijo letal-

skih kart in ugodnih prevozov do letališč. 
Vaš naslednji dopust lahko tako izberete 
sami ali pa vam pri izboru svetujemo mi. 
Vabljeni v poslovalnico Komptur Laško!

Informacije in rezervacije: Poslovna 
enota Komptur Laško,Trg svobode 8, 
Laško, 03 733 89 50 in lasko@komptur.
com

KOMPTUR - P. E. LAŠKO
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Skupaj gradimo naše knjižnice

Knjižničarji Knjižnice Laško se tako v 
centralni knjižnici kot v vseh enotah zelo 
prizadevamo za kvalitetno delo in razvoj 
naše dejavnosti, tako z ažurno in dobro 
nabavo knjižničnih gradiv, uvajanjem teh-
noloških novosti, še posebej pa pri delu z 
bralci oz. našimi uporabniki, za katere so 
bile vse naše knjižnice lani odprte 4.289 
ur. V času odprtosti lahko v naših knjižni-
cah uporabniki berete, študirate, si izbira-
te gradiva, poslušate glasbo, uporabljate 
internet (naših e-storitev se lahko poslu-
žujete tudi od doma), nenazadnje se lahko 
pri nas tudi srečujete z drugimi ljudmi. 
Seveda pa smo vam vedno na voljo tudi 
knjižničarji z nudenjem svetovanj in po-
moči pri iskanju informacij in gradiv. Vse 
naše knjižnice (v Laškem, Radečah, Rim-
skih Toplicah, Zidanem Mostu, Jurkloštru 
in Šentrupertu) so imele lani 92.213 obi-
skov. Naših 45 prireditev za odrasle je obi-
skalo 2.448 obiskovalcev, 347 prireditev za 
otroke pa 8.492 obiskovalcev. V delovnem 
dnevu (brez sobot) nas je obiskalo pov-
prečno 412 obiskovalcev. Število naših 
članov, samo tistih, ki ste nas obiskovali 
v preteklem letu, je prvič preseglo 5.000, 
za kar menimo, da si skupaj z vami lahko 
čestitamo. Ob tem se zavedamo, da obsta-
jajo tudi nevčlanjeni uporabniki knjižnice, 
ki jih prosimo, da se priključijo prvim.

Lutkovna predstava v knjižnici

Ob bežnem pregledu podatkov o delo-
vanju naših knjižnic v lanskem letu pa bi 
se radi zahvalili vsem, ki ste nam brezplač-
no pomagali pri naših dejavnostih. V laški 
knjižnici se posebej zahvaljujemo Alenki 
Erjavec za mesečne pravljične urice v tu-
jih jezikih, Stanki Damjanovič in njenim 
učencem za redno krašenje otroškega 
oddelka, Petri Šuster, Greti Dremelj in 
Aniti Napret za pomoč pri otroških de-
lavnicah, vzgojiteljicam laškega vrtca za 
novoletno lutkovno igrico, Boži Herek, 
zboru Trubadurji pod vodstvom Mateje 
Škorja in drugim sodelujočim ali gostujo-

čim na naših prireditvah. Hvala ravnatelji-
cam, vsem učiteljicam in vzgojiteljicam, ki 
ste se še posebej potrudile za sodelovanje 
šol in vrtcev s knjižnicami. Seznam vseh, 
ki ste nam na različne načine pomagali, bi 
lahko še pisali naprej, a je prostor omejen. 
Tako tokrat ne bomo izpostavljali vseh so-
delujočih v okviru domoznanstva, sodelu-
jočih ustanov in posameznikov, ki ste še 
kaj prijaznega naredili za svojo knjižnico. 
Ne moremo pa si kaj, da se ne bi zahvalili 
gospe Ireni Lazar za množico angelov, ki 
jih je nakvačkala za naše božično drevesce, 
za kar je zagotovo porabila na desetine ur.

Seveda smo hvaležni vsem, ki z nami 
izmenjujete mnenja o prebranem, nas 
opozarjate na spregledane novosti, vsem, 
ki nam zaupate in radi prihajate v naše 
knjižnice in na naše prireditve. Lahko bi 
rekli, da se zahvaljujemo vsem, ki nam 
na različne načine pomagate graditi naše 
knjižnice.

Metka Kovačič

Bralne ure v Domu starejših Laško

Za prostovoljstvo sem se navdušila pred 
leti v Knjižnici Laško na izobraževanju dr. 
Jožeta Ramovša za družabništvo s starim 
človekom. Na teh srečanjih smo se veliko 
pogovarjali o kakovostnem staranju in so-
žitju generacij ter spoznavali doživljajski 
svet starejših ljudi, njihove stiske in potre-
be. Kot ena od oblik druženj je bila ome-
njena tudi bralna ura v domovih starejših. 
Tako sem bila zelo vesela, ko je knjižnica 
jeseni leta 2007 začela sodelovati z Do-
mom starejših Laško in sem lahko začela 
delati na tem področju. Enkrat mesečno 
izvajam v prostorih delovne terapije bral-
ne ure, ki jih obiščejo tisti oskrbovanci, ki 
jim je bila beseda domačih ali tujih avtor-
jev vedno blizu. Najprej malo poklepeta-
mo. Povedo mi kaj o novih aktivnostih v 
domu, ustvarjalnih urah, obisku učencev, 
knjigah, ki so jih prebrali … Povpraša-
jo me o prireditvah v Laškem, mojih iz-
letih in že nestrpno pričakujejo, kaj sem 
jim tokrat izbrala. Berem jim odlomke iz 
povesti, življenjepisov, spominov ipd. O 
prebranem se nato pogovarjamo. Ker so 
prej živeli v različnih slovenskih krajih, je 
prav zanimivo poslušati melodije njihovih 
govoric. Prebiram jim tudi poezijo Pavč-
ka, Maurerjeve, Župančiča, Gregorčiča 
in drugih. Bralna urica nam mine, kot bi 
mignil. Vsaka je zgodba zase, enkratno 
potovanje, posebno doživetje. Ob branju 
nam je lepo. Konec prejšnjega leta je tako 

minilo že pet let, odkar v okviru sode-
lovanja dveh ustanov opravljam prosto-
voljno delo z bralci iz doma starejših.

Gabrijela Pirš

Knjižnične razstave

V času tiskanja biltena sta se odvili dve 
pomembni literarni prireditvi v počastitev 
kulturnega praznika, in sicer večer s pe-
snico Nežo Maurer in kitaristom Lukom 
Šalamonom v knjižnici v Rimskih Topli-
cah ter prireditev z urednikom, preva-
jalcem in esejistom Alešem Bergerjem 
ter šansonjerko Jano Kvas v knjižnici 
v Laškem. Bilten, ki izhaja sredi meseca, 
je prepozen za povabilo na prireditvi in 
prezgoden za poročanje o njih, bo pa pra-
vočasen za opozorilo na naše razstave, ki 
jih običajno pripravljamo ob prireditvah 
in velikokrat pomenijo njihovo zanimi-
vo dopolnitev. Seveda tudi lepšajo naše 
prostore in predstavljajo kulturni utrip 
knjižnice vsakomur, ki prestopi naš prag. 
Trenutno si v nadstropju laške knjižnice 
še lahko ogledate razstavo, povezano z 
Bergerjem, v pritličju pa so v vitrinah na 
ogled najdragocenejše knjige naše zbirke, 
in sicer trije zvezki faksimil Slave vojvodi-
ne Kranjske in nekaj drugih del, poveza-
nih z Valvazorjem. Ob večeru s Tonetom 
Škarjo bodo izpostavljene tudi knjige slo-
venskih alpinistov. V knjižnici v Rimskih 
Toplicah pa so še razstavljene umetniške 
fotografije prof. Hermana Čatra, med 
njimi ganljivi posnetki starca iz našega 
Šentruperta, nesrečnika ali vsaj posebne-
ža, ki je vznemiril fotografsko javnost po 
vsem svetu. Čater je za te fotografije do-
bil naziv mojster pri Mednarodni zvezi za 
umetniško fotografijo, najvišjo svetovno 
nagrado s tega področja. Včasih  posta-
vimo v naših knjižnicah tudi samostojne 
razstave, največkrat fotografij naših kra-
jev, avtorjev Cvetke Teršek, Borisa Vrabca 
in drugih. Vabimo vas, da namenite našim 
razstavam kanček pozornosti.
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Metka Kovačič

Prireditvene napovedi

V Knjižnici Laško z veseljem napove-
dujemo večer s Tonetom Škarjo, staro-
sto slovenskega alpinizma, ki bo v petek, 
15. februarja, ob 19. uri. Z njim se bo 
pogovarjala Magda Šalamon. Tone Škar-
ja je uspešen slovenski alpinist in pleza-
lec. V zgodovino našega alpinizma se je 
vpisal predvsem kot vodja Komisije za 

tuja gorstva pri PZS. V svoji zadnji knjigi 
Po svoji sledi opisuje številne odprave na 
najvišje gore sveta, našteva najpomemb-
nejše slovenske alpinistične uspehe in 
alpiniste, podaja svoja razmišljanja in to 
ves čas prepleta s svojo osebno in alpini-
stično zgodbo. O vsem tem bo g. Škarja 
spregovoril na večeru v knjižnici. Gospa 
Magda Šalamon, doma iz Savinjske doli-
ne, je radijska voditeljica in moderatorka, 
ki piše tudi pesmi. Je navdušena planinka 
in občudovalka gora, poleg tega pa je z 
g. Škarjo že sodelovala, zato verjamemo, 
da nam ga bo na večeru v knjižnici pred-
stavila kot nadvse zanimivo in osrednjo 
osebnost slovenskega alpinizma, po dru-
gi strani pa kot iskrenega, razmišljujoče-
ga in skupnim ciljem predanega človeka.

Konec meseca bomo imeli priložnost 
pospremiti Jasmino Štorman po njeni 
poti – tokrat potopisu po Kubi, v marcu 
pa se bomo posvetili bolj družinskim te-
mam. Prisluhnili bomo znanemu peda-
gogu Marko Juhantu, ki je tudi v Laškem 
s svojimi predavanji že večkrat navdušil 

starše, in njegovemu vzgojnemu pre-
davanju Varuh otrokovih dolžnosti ter 
Emiliji Pavlič, ki bo spregovorila o pre-
hrani, primerni za otroke, in o tem, kako 
ob pripravi in uživanju hrane vzgajamo 
otroke. Kot pravi sama, je njen glavni cilj, 
da bi tudi mlade generacije navdušila za 
kuhanje, saj je to pomembno in koristno 
iz različnih vzrokov.

Matej Jazbinšek

Tone Škarja v Knjižnici Laško na večeru s F. Knezom 
in J. Zupanom

Odločni koraki. Poplesavanje zelenih krilc. Ponosno dvignje-
ne glave. Samozavestni nasmehi na obrazih. Iskrica v očeh. Ma-
žorete Laško se lahko pohvalijo z eleganco, enotnostjo in vrhun-
sko odplesanimi koreografijami, ki vsako leto očarajo občinstvo 
na raznih prireditvah in sodnike na tekmovanjih. V svojih triin-
dvajsetih letih delovanja so nanizale mnogo uspehov, do katerih 
so jih pripeljali trdo delo, mnoga odrekanja in pa volja ter želja 
po doseganju najboljših rezultatov. Seveda pa ima vsaka zgodba 
svoj začetek.

Vse se zgodi z razlogom. Z razlogom se je razvila tudi ma-
žoretna dejavnost v Laškem. Verjetno si na samem začetku ni 
nihče niti predstavljal, kako daleč bodo vztrajnost, predanost in 
ljubezen do mažoretne palice in plesa pripeljale skupino laških 
mažoret. Začetki mažoretne skupine segajo v leto 1989, ko je na 
pobudo Jožeta Ojsterška Majda Marguč za vrtenje mažoretne 
palice navdušila sprva šestnajst deklic, ki so s prvimi vajami za-
čele 6. oktobra 1989, dva meseca pozneje pa že prvič nastopile 
skupaj z Laško pihalno godbo, ki so ji do danes ostale zveste 

spremljevalke. Prvemu nastopu pred širšim občinstvom so sle-
dile tudi prve skupne uniforme. Sprva majhni skupini mažoret 
se je v drugem letu delovanja pridružila še ena, mlajša skupina, 
saj se je navdušenje nad novo mažoretno dejavnostjo hitro raz-
širilo. Vrste mažoretne skupine Laško so se zaradi privlačnosti 
vrtenja mažoretne palice in učenja plesnih korakov hitro polni-
le in tako je šest let po ustanovitvi laških mažoret aktivno vadilo 
že okoli šestdeset deklic in deklet, ki so bile razdeljene v štiri 
starostne skupine. 

Aktivno in dolgoletno samostojno nastopanje in nastopanje 
z godbo se je začelo v letu 1990, ko so opravile prvi gostujoči 
nastop na Ptuju, tujini pa so se skupaj z Laško pihalno godbo 
prvič predstavile leta 1998 na gostovanju v Liechtensteinu. Se-
veda pa je bil to le začetek. Mažorete namreč še vedno veliko 
nastopajo z Laško pihalno godbo. Vsako leto se veselijo mnogih 
nastopov tako po Sloveniji kot tudi v tujini. Skupaj z godbeniki 
so nepogrešljivi del festivalov, raznih prireditev, koncertov, pa-
rad in otvoritev ter tako poznane po vsej državi. Pomemben je 
njihov vsakoletni doprinos k festivalu Pivo in cvetje, saj s svo-
jim paradiranjem po mestu res popestrijo dogajanje. Seveda pa 
so dekleta najbolj navdušena nad pozitivnim sprejemom, ki so 
ga deležne v tujini, kamor se vedno znova rade vračajo. Lani so 
tako skupaj s pihalno godbo Laško gostovale v Franciji, v pre-
teklih letih pa tudi na Dunaju in drugod po Avstriji, na prizna-
nem nemškem festivalu Musik Parade, seveda pa ne smemo 
pozabiti na sosednji Hrvaško in Italijo. 

Nastopov z godbeniki je veliko, mažorete pa velikokrat nasto-
pijo tudi samostojno. Tako so lani prvič samostojno gostovale 
v Rimu skupaj z  zagrebškimi mažoretami, ki so tudi aktualne 
evropske prvakinje. Pohvalijo se lahko s sodelovanjem s koreo-
grafinjo Mojco Horvat, ne gre pa tudi brez omembe nastopov v 
oddaji Na zdravje, na tekmovanju za miss športa, na maturant-
skih plesih celjskih srednjih šol in podobno. 

Leta 2011 so članice senior skupine postale tudi plesno-na-
vijaška skupina Košarkarskega kluba Zlatorog. Svoje mažo-
retno znanje tako nadgrajujejo še s plesnimi koraki in gibi ter z 
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njimi popestrijo marsikatero košarkarsko tekmo. Pri sestavlja-
nju navijaških koreografij ima možnost aktivno sodelovati vsa-
ka od članic, kar še dodatno pripomore k razvoju posamezniči-
ne plesne kreativnosti in pestrosti samih nastopov. Inovativnost 
in kreativnost sta zagotovo na prvem mestu in tako se lahko 
Laščanke pohvalijo ne le z znanjem vrtenja mažoretne palice, 
temveč tudi z uporabo raznovrstnih drugih rekvizitov. Nasto-
pe tako večkrat popestrijo z uporabo pom ponov (ali „cofov”), 
zastav, dežnikov, trakov in pahljač. Nekatere od članic pa so po-
nosne tudi na svoje znanje iz žongliranja.

»Obleka naredi človeka,« pravi pregovor. Tudi mažoreta ni 
mažoreta brez svoje uniforme. Laščanke lahko prepoznamo po 
čudovitih zelenih uniformah. Čeprav so v preteklih letih delo-
vanja stilsko preobrazbo doživele že mnogokrat, je zelena neka-
ko postala njihova prepoznavna barva. Zvesta kreatorka njiho-
vih mažoretnih uniform je gospa Slavka Pajk. 

Vrhunec mažoretnega leta zagotovo predstavljata dve tekmo-
vanji, in sicer državno in evropsko, če se skupini seveda uspe 
uvrstiti med prve tri na državnem prvenstvu. Mažorete Laško 
se s tovrstnih tekmovanj že leta vračajo z raznoraznimi uspehi. 
Priprave na državno tekmovanje se po navadi začnejo že jeseni 
in se zavlečejo vse tja do majskih dni, ko svoji koreografiji pred-
stavijo širšemu občinstvu in sodnikom. S pripravami na evrop-
sko tekmovanje pa laške mažorete pričnejo v začetku avgusta 
in tako poletno uživanje in počitnikovanje za najmanj mesec 
dni postavijo na stran ter se raje posvetijo piljenju koreografij, 
s katerima se predhodno predstavijo na državnem prvenstvu. 
Prvo državno tekmovanje Mažoretne in twirling zveze Slove-
nije je bilo leta 2001 v Radečah. Laščanke so v kategoriji juni-
or posegle po najvišji stopnički. Pričela se je dolga in uspešna 
tekmovalna pot laških mažoret, ki jih marsikdo okrona kar z 
naslovom »laške velesile«. V naslednjih dveh letih so si Laščan-
ke v kategoriji senior na državnih tekmovanjih v Trebnjem leta 
2002 in Trbovljah leta 2003 prisvojile drugo mesto. Zmagoval-
ni pohod senior skupine in s tem niz naslovov državnih prva-
kinj pa se je začel leta 2004 v Logatcu, saj so zatem še štirikrat 
zapored osvojile zlato medaljo: v Laškem leta 2005, Cerknici 
leta 2006, Novi Gorici leta 2007 in Radečah leta 2008. Zapo-
redje sladkih zmag je prekinilo le osvojeno drugo mesto leta 
2009 v Kranju. Seveda jih je to še bolj spodbudilo k piljenju 
mažoretnega znanja in kot feniks iz pepela so se naslednje leto v 
Benediktu/Lenartu zopet povzdignile na najvišjo stopničko ter 
nato naslov državnih prvakinj slavile tudi l. 2011 v Trebnjem in 
lani v Rušah. Uspešne pa so bile tudi mlajše članice, ki so v La-
škem v kategoriji junior osvojile naslov državnih podprvakinj, 
v kategoriji kadetinj pa tretje mesto, ki so ga ponovno dosegle 
tudi v Radečah. Kadetinje so tako v Trebnjem kot tudi v Rušah 

dosegle odlično peto mesto. Laške mažorete pa se na državnih 
tekmovanjih rade pomerijo tudi v solo in duo kategoriji, kjer 
prav tako vsako leto dosegajo izjemne rezultate.

Tudi na evropskih tekmovanjih predstavljajo Laščanke hudo 
konkurenco tujim tekmovalkam. Na evropskem tekmovanju 
zveze EMA so prvič nastopile leta 1999 v Zagrebu, temu pa so 
sledila prvenstva na Češkem leta 2000, v Angliji leta 2001 in 
na Poljskem leta 2002. Leto 2003 je bilo za mažorete iz Laškega 
prelomno, saj so svojim nastopom tako navdušile sodnike, da so 
jim dodelili neverjetno peto mesto, kar je bila vse do leta 2009 
najboljša uvrstitev slovenskih ekip na evropskih prvenstvih v 
tovrstni kategoriji. Peto mesto so si nato priplesale še trikrat 
zapored: v Jastrebarskem na Hrvaškem leta 2004, leta 2005 v 
Romuniji in leta 2006 v Italiji. V Tivatu v Črni gori so leta 
2007 dosegle šesto mesto, leto pozneje pa so v Romuniji ponov-
no osvojile peto mesto. Leto 2009 je bilo za Laščanke izjemno 
uspešno, saj so končno pobegnile petemu mestu in si tako na 
evropskem prvenstvu v kraju Fouras v Franciji prvič priborile 
četrto mesto. Leto pozneje so v Širokem Brijegu v Bosni zopet 
padle na šesto mesto, uspeh iz Francije pa ponovile leta 2011 v 
Zagrebu, ko so zopet dosegle odlično četrto mesto. Za še večje 
veselje sta istega leta poskrbeli Katarina Novak in Maruša Šan-
tej, ki sta v kategoriji duo senior osvojili zavidljivo tretje mesto 
in tako v Laško prinesli prvo medaljo iz evropskih tekmovanj, 
hkrati pa s tem ekipi povrnili upanje v še boljšo uvrstitev v ka-
tegoriji senior skupin.

Tudi septembra lani jih je čakal nov izziv – evropsko prven-
stvo v kraju Mazamet v Franciji. Aktivne priprave so se začele 
že zgodaj avgusta. Ni manjkalo udarnin, bolečin in solza jeze. Pa 
vendar so s skupnimi močmi in močno voljo izpopolnile kore-
ografiji iz državnega tekmovanja in se polne upanja ter želje po 
čim boljšem uspehu odpravile evropskemu tekmovanju naproti. 
Čeprav že leta upajo na čim boljšo uvrstitev, je bila to leto želja 
še večja, še posebej pri tistih članicah, ki svojo mažoretno kari-
ero počasi zaključujejo. Po uspešno odplesani sobotni paradi so 
polne pozitive in dobrih občutkov nestrpno pričakovale še vr-
hunec evropskega tekmovanja, ki ga predstavljajo nastopi figu-
rativ. Kljub prav tako uspešno odplesani nedeljski koreografiji si 
dekleta niso niti predstavljala, kaj jih bo doletelo. Na razglasitvi 
najboljših evropskih ekip so tiho stale med sotekmovalkami, s 
sladko-kislimi nasmehi na obrazu in s tihim upanjem v srcu. Se 
bo prekletstvo petih in četrtih mest sploh kdaj končalo? Prišel 
je čas razglasitve njihove kategorije. Stiskanje rok. Teža na srcu. 
Prva tri mesta. In nato … veseli vzkliki, krokodilje solze sreče, 
tesni objemi. Mažorete Laško so dosegle zgodovinski uspeh: z 
vrhunskim nastopom so tako očarale občinstvo in sodnike, da 
so jim ti dodelili drugo mesto in s tem titulo evropskih vice-
prvakinj. Uspešni pa sta bili tudi Katarina Lapornik in Anja 
Krašek, ki sta ponovili uspeh dua iz leta prej in osvojili tretje 
mesto. Laščanke so končno dokazale, da se lahko merijo z naj-
boljšimi evropskimi ekipami. Medalja in laskavi naslov sta več 
kot primerni nagradi za vsa odrekanja, vloženo energijo in trud. 
Z osvojenim drugim mestom in naslovom evropskih podprva-
kinj je mažoretam iz Laškega uspelo premagati ene najboljših 
mažoretnih ekip v Evropi in se ob bok postaviti večkratnim in 
tudi aktualnim evropskim prvakinjam, mažoretam iz Zagreba. 

Izjemen dosežek je zagotovo dobra odskočna deska za na-
daljnje delovanje skupine. Prvih dvajset let je mažoretno dejav-
nost v Laškem vodila in razvijala Majda Marguč, mentorstvo 
mlajših deklet pa sta začasno prevzeli Barbara Mulej in Alenka 
Korun, obe članici starejše mažoretne skupine. Plesnih gibov in 
raznih elementov pri koreografijah je dekleta učila Špela Med-
ved. Zadnja leta je mentorstvo laških mažoret prevzela Vesna 
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LAŠKA PIHALNA 
GODBA LANI 
PROSLAVILA 150 LET

Za Laško pihalno godbo je bilo leto 
2012 posebej slovesno. Proslavila je na-
mreč 150 let delovanja. Retrospektivo 
od skromnih začetkov do današnjih dni 
so na razstavi od julija pa do konca leta 
na ogled postavili v Muzeju Laško. Leto 
2012 se jim bo vtisnilo v spomin tudi 
zato, ker so v domačem kraju organizirali 
Tekmovanje slovenskih godb v koncer-
tni težavnostni stopnji in prejeli srebrno 
plaketo ter številne pohvale na račun or-
ganizacije in izvedbe samega tekmova-
nja. Za piko na i pa je na praznik dneva 
samostojnosti in enotnosti v dvorani Tri 
lilije zazvenel tradicionalni božično-no-

voletni koncert Laške pihalne godbe, na 
katerem so ozračje nabito polne dvorane 
še dodatno razgreli Modrijani.

V pomladnih mesecih bo v spomin 
na 150 let delovanja izšel tudi bilten La-
ške pihalne godbe. Njegovo izdajo bodo 
godbeniki pospremili s prav posebnim 
koncertom, ki bo na prenovljenem gra-
ščinskem dvorišču. Na njem se bodo god-

beniki zahvalili tudi vsem donatorjem 
– tako podjetjem kot posameznikom, ki 
ste ali še boste s svojim finančnim pri-
spevkom pomagali Laški pihalni godbi 
in v zameno zanj prejeli lasten žebljiček 
na njihovem praporu, simbolu godbe in 
mesta Laško. Povabilo še vedno velja …

Foto: Marko Rebov, Rok Deželak

Godbeniki Laške pihalne godbe 
vas vljudno naprošajo, da postanete 
donator zlatega ali srebrnega žebljič-
ka na praporu Laške pihalne godbe. 
Na žebljičku je vgravirano vaše ime, 
prispevek za srebrn žebljiček znaša 
20 evrov, za zlatega pa 40 evrov. 

Več informacij dobite pri Marku 
Šanteju (04l 835 534) in Jožetu Oj-
steršku (03l 772 105).

Popravek

V decembrski številki Laškega bil-
tena je bilo v prispevku Slavnostna 
akademija ob 150-letnici Laške pihal-
ne godbe napačno zapisano, da si je za 
več kot 35 let igranja v godbi medaljo 
za zasluge CISM prislužil Avgust Ko-
rošec. Navedeno ime je nepravilno, 
saj je medaljo za 38 let igranja v Laški 
pihali godbi prejel Alojz Korošec. Za 
napako se opravičujemo.

Nika Košak

Kovač, trenerka starejše in srednje skupine je Anja Šrot, pri se-
stavljanju koreografij pa ji na pomoč priskoči Sabina Seme, ki 
vodi tudi mlajšo skupino mažoret. Trenerka najmlajših novink 
je Maruša Šantej. 

Sodelovanje v skupini laških mažoret ima svoj čar. Vsaka od 
članic aktivno sodeluje pri ustvarjanju in piljenju koreografij. 
Med dekleti so se v dolgih letih skupnega delovanja spletle te-
sne prijateljske vezi in zaupanje, ki še dodatno pripomorejo k 
izjemni energiji, ki jo izžarevajo med nastopi. Kljub starostnim 
razlikam in raznolikosti karakterjev so dekleta kot eno in ne po-
znajo prepirov. Družijo jih ljubezen do plesa, vrtenja mažoretne 
palice in druženja. Čeprav so lani dosegle izjemne uspehe, pa 
Laščanke ne poznajo počitka. Vsa jesen je bila zaznamovana 
z nastopi na raznih prireditvah in ustvarjanjem koreografij za 
tradicionalni božično-novoletni koncert, na katerem vsako leto 
nastopijo z Laško pihalno godbo. Dekleta so se že začela tudi  
aktivno pripravljati na naslednje državno prvenstvo. Njihova 
srčna želja je ohraniti naslov državnih prvakinj in se zopet uvr-
stiti na evropsko prvenstvo.

Uspehov in vse zbirke medalj pa ne bi bilo brez tistih ljudi, ki 
članicam mažoretne skupine Laško pomenijo največ in jih pod-
pirajo na vsakem koraku. Dekleta so posebej hvaležna spon-

zorjem, staršem, prijateljem, navijačem, samemu kraju in god-
benikom, s katerimi so doživele mnogo lepega in ki jih vedno 
znova presenetijo s toplim sprejemom, ko se vračajo z uspešno 
opravljenih tekmovanj.

Valerija Jakopič
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               KULTURA

Uspešno leto za ljubiteljske 
kulturne ustvarjalce

Območna izpostava Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti Laško je v letu 2012 praznovala 
mali jubilej, deset let delovanja, in kljub 
težkim gospodarskim in s tem posredno 
povezanim finančnim težavam uspešno 
zaključila poslovno leto 2012.  

Območna izpostava pokriva dve obči-
ni, in sicer Laško in Radeče. V obeh ob-
činah z okrog 20.000 prebivalci aktivno 
deluje več kot 35 kulturnih društev in 
preko 25 sekcij. Še vedno je na naši ob-
močni izpostavi najbolj razvito delovanje 
pihalnih orkestrov. KD Laška pihalna 
godba je v tem letu praznovala 150-letni-
co delovanja, Godba slovenskih železnic 
pa 110-letnico. Oba orkestra sta se lani 
udeležila tekmovanja v organizaciji Zveze 
slovenskih godb v najtežji koncertni sku-
pini, ki je potekalo v Laškem. Organizira-
no je bilo prvo srečanje godb na Svetini, 
kjer je bil zaključek pohoda po poteh ljud-
skega godca Ivana Ulage – Anzeka, ki je 
dolga leta peš hodil na vaje v Laško in je 
kot godbenik sodeloval v večini okoliških 
godb. Na srečanju se je zbralo pet godb. 
Na področju inštrumentalne glasbe smo 
imeli v Laškem zanimiv obisk mladinske-
ga pihalnega orkestra iz ZDA, ki je bil na 
evropski turneji. Skupaj s šolskim pihal-
nim orkestrom Glasbene šole Laško - Ra-
deče so na prireditvi z naslovom Glasba ne 
pozna meja pripravili nepozaben večer. V 
Laškem so nastopali tudi mladi japonski 
pevci, ki so prišli na mednarodno tekmo-
vanje v Maribor, in izkoristili smo prilo-

žnost in njihovo pripravljenost, da v La-
škem organiziramo skupni nastop z MPZ 
OŠ Primoža Trubarja Laško in MPZ OŠ 
Antona Aškerca Rimske Toplice. To je bila 
za vse izjemna izkušnja, saj so se naši mla-
di pevci naučili njihovo skladbo, gostujoči 
zbor pa našo in s tema dvema skladbama 
so tudi zaključili skupni nastop.

Na pevskem področju smo bili to leto 
organizatorji srečanja pevskih zborov 
in malih vokalnih skupin pod naslovom 
Od Drave do Save, ki je bilo v Zidanem 
Mostu. Zbrali so se zbori, ki jih vodijo 
zborovodje, ki so pred osmimi leti ravno 
v Laškem obiskovali zborovodsko šolo in 
takrat se je rodila ideja po srečanju nji-
hovih zborov enkrat letno, vsakokrat v 
drugem kraju. V začetku leta so uspešno 
zaključili izobraževanje udeleženci zboro-
vodske šole Osnove dirigiranja, ki jo je 
vodil profesor Borut Smrekar, za planiran 
nadaljevalni seminar v jeseni pa je bilo žal 
premalo prijavljenih kandidatov. 

Plesna dejavnost nadaljuje uspešno pro-
mocijo Laškega na državnih revijah, saj so 
se štiri skupine mladih plesalk udeležile 
državne plesne revije Pika miga v Vele-
nju,  dve plesni koreografiji pa državnega 
srečanja Živa 2012, ki je bilo v Ljubljani. 
Večina plesnih točk prihaja iz plesnega 
oddelka glasbene šole, kjer mlade plesalke 
ustvarjajo po mentorstvom Špele Medved 
in Barbare Kanc. Prav je, da omenimo, da 
se je državne plesne revije udeležila tudi 
vrtčevska skupina Zajčki iz vrtca Sedraž 
pod mentorstvom Silve Primon. Mažo-
retni skupini Laške pihalne godbe in 
mažorete RAP Radeče – slednje so v tem 
letu praznovale 30-letnico delovanja – pa 
sta se udeležili evropskega tekmovanja v 
organizaciji EMA, ki je tokrat potekalo v 
Franciji, in v svojih kategorijah dosegle iz-
jemen uspeh. Domov so se namreč vrnile 
z več medaljami. Mažoretna dejavnost je 
ravno na naši območni izpostavi najmoč-
nejša v slovenskem prostoru.

Za državno srečanje otroških gledali-

ških skupin je bila izbrana otroška gleda-
liška skupina iz POŠ Svibno z mentorico 
Jolando Mohar z naslovom Kdo je Vid-
ku napravil srajčico. Za likovno držav-
no razstavo z naslovom Tekst v podobi 
je bilo izbrano tudi likovno delo članice 
Likovnega društva Laško Branke Primc 
Razpad rdečih simbolov. Tako za njo kot 
tudi za vse naše likovne ustvarjalce lahko 
izrečemo same pohvalne besede, saj se s 
svojim načrtnim delom aktivno vključu-
jejo v kulturni utrip našega kraja. Z ude-
ležbami na raznih delavnicah po Sloveniji 
pa seboj ponesejo tudi ime našega kraja. 
Omeniti je treba še aktivnost društev, po-
vezanih v zvezo kulturnih društev, ki obu-
jajo stare običaje in ki jih vodi Etno odbor 
Jureta Krašovca Možnar. Pripravili so 
kar nekaj prireditev, povezanih z njihovo 
dejavnostjo: prihod zelenega Jurija, Anze-
kov pohod, Lepo je res na deželi, letni pri-
kaz z naslovom Od setve do kruha, Žetev 
in košnja na roke, Pohod po trških poteh, 
Martinovo v Laškem in Štefanovo oz. bla-
goslov konj. 

Na naši območni izpostavi smo v letu 
2012 izvedli oziroma organizirali 16 sa-
mostojnih prireditev (revij, srečanj, raz-
stav), od tega 14 območnih in dve regijski 
srečanji. Območna izpostava Laško aktiv-
no sodeluje z ostalimi lokalnimi organi-
zatorji pri organizaciji in izvedbi proslav 
ob državnih in drugih praznikih v občini 
Laško. Ves program ljubiteljske kulture se 
skrbno dokumentira, video, avdio in foto-
grafsko gradivo pa hranimo v domoznan-
skem oddelku laške knjižnice. 

Problemi, s katerimi se še vedno ukvar-
jajo društva, so: vzdrževanje prostorov in 
opreme ter težave z mentorji in strokov-
nimi vodji. Lahko pa pohvalimo lokal-
ne skupnosti, ki pomagajo pri delovanju 
društev z rednim financiranjem, kar je 
pokazatelj za dobro sodelovanje tudi v na-
slednjem obdobju. Zelo pohvalno je, da 
imajo ljubiteljska kulturna društva v obeh 

občinah veliko možnosti za 
svoje nastope na različnih 
prireditvah in proslavah. 
Omeniti je treba tudi do-
bro sodelovanje s šolskimi 
skupinami, kot so zborčki, 
plesne in folklorne skupine, 
in prav tako s skupinami iz 
vrtcev v obeh občinah. Pri 
izvedbi skupnih projektov 
sicer največ sodelujemo s 
Stikom Laško, kamor spada 
Kulturni center Laško, kjer 
so prostori naše izpostave, 
Knjižnico Laško in s posa-
meznimi društvi. 

Ivan Medved,  
koordinator OI JSKD Laško
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KUD SVOBODA ZIDANI 
MOST

Divji labodi na odru

Mlajša dramska skupina KUD Svo-
boda Zidani Most je 23. in 24. de-
cembra ob prihodu Božička in dedka 
Mraza uprizorila Andersenove Divje 
labode, priljubljeno zgodbo oziroma 
igro za mlajše otroke v priredbi in režiji 
Anite Jazbec.

Predstava nam je odkrila Anderseno-
vo zgodbo o Elisi in njenih bratih. Elisa 
je najsrečnejša princesa na svetu. Ima sli-
kanico, ki je stala pol kraljestva, in enajst 
čudovitih bratov, ki jo imajo neizmerno 
radi. Toda nekega dne njihov oče pripelje 
domov novo ženo. Hudobna nova kra-
ljica uroči Elisinega očeta, njo izžene iz 
palače v gozd, njene brate pa spremeni v 

divje labode. Ko Elisa dopolni 16 let, se 
odpravi iskat brate, da bi jih rešila uroka.

Z igro so se igralci predstavili 23. de-
cembra v Kulturnem centru v Radečah 
(odigrali so dve predstavi za otroke iz 
Radeč in okolice, DPM Radeče), istega 
dne pa so nastopili še v Zidanem Mostu 
za mlade gasilce iz občine Laško. Nasle-
dnjega dne, 24. decembra, pa so igrali za 
otroke iz Zidanega Mosta, ki sta jih obi-
skala Božiček in dedek Mraz. Zelo bi po-

hvalila vse nastopajoče, ki jih je bilo kar 
20. Zahvalila bi se vsem, ki so nam pri 
uprizoritvi pomagali, od priprave kulis 
do prevozov (Simonu Mekšetu, Toniju, 
Borisu Kališniku). Vsem igralcem, kakor 
tudi gledalcem se še enkrat zahvaljujem 
in upam, da bodo tudi prihodnje leto Bo-
žiček, dedek Mraz in vsi otroci uživali v 
še kakšni gledališki predstavi.

Anita Jazbec

KUD JURKLOŠTER

Božiček v Jurkloštru

V soboto, 22. decembra, nas je zopet 
obiskal Božiček. Najprej je z glasbo doga-
janje popestril Pojoči kuhar, ki je otroke 
in odrasle zabaval v telovadnici, spekel in 
razdelil pa je tudi piškote. Kljub temu da 
je bilo v telovadnici zabavno, pa so otroci 
komaj čakali, da vidijo Božička in dobijo 
darila. Pričakali so ga pri Pristavi in kljub 
hladu jim je bilo pri srcu toplo, ko so za-
gledali konja z vozom, na katerem se je 
pripeljal Božiček. Tudi letos nam ni pri-
peljal snega, pripeljal pa je bogata darila 
za vse otroke, saj so pri nas otroci pridni. 
Ker je bil na isti dan tudi turnir v judu na 
Vinski Gori, je osem učencev naše šole, 
ki se je turnirja udeležilo, prihod Božička 
zamudilo. V zadovoljstvo in tolažbo sta 
jim sicer bili kar dve osvojeni medalji.

Za uspešno izpeljano prireditev se po-
sebno zahvaljujemo Darji Horjak, ki že 

od vsega začetka skrbi za zabavni pro-
gram, organizacijo in za to, da brez darila 
ne ostane noben otrok iz našega kraja, 
mlajši od deset let, ki pride na prireditev. 
Zahvaljujemo se tudi krajevni skupnosti, 
ki pomaga pri zbiranju sredstev. 

Čeprav smo že krepko zakorakali v 
leto 2013, želim vsem bralcem biltena, 
krajanom Jurkloštra, predvsem pa čla-
nom našega kulturnega društva, da bo to 
leto leto uspehov, medsebojnega sodelo-
vanja in zadovoljstva, preživeto v zdravju 
in sreči.

Magda Stopinšek

Politika, bolezen moja 

V Jurkloštru smo en večer zopet po-
svetili smehu. Gledališka skupina do-
mačega kulturnega društva je na oder 
postavila novo igro. Tokrat smo se lotili 
sodobnega dela in uprizorili Partljiče-
vo komedijo Politika, bolezen moja. Vsi 
vemo, da je politika vedno aktualna tema, 

in da lažje preživimo, je bolje, 
da se ob njej smejimo, kot pa 
jočemo. Tako je bilo v petek, 
18. januarja, v Jurkloštru, ko 
smo premierno uprizorili to 
komedijo. S strahom smo 
spremljali vreme, saj je ves 
teden snežilo in nas dodobra 
zasulo s snegom. Bali smo se, 
da gledalci ne bodo mogli do 
nas, a nas je razveselil pogled 
na dokaj polno telovadnico in 
gledalce, ki so našo igro po-
spremili z glasnim smehom 

in pozitivnimi komentarji. Po prireditvi 
smo pripravili tudi kratko družabno sre-

čanje s skromno pogostitvijo, kjer smo 
lahko malo poklepetali in zbirali vtise. 
Veseli smo, da so bili ti zelo pozitivni in 
da so ljudje odhajali nasmejani.

Nam igralcem pa je bilo v zadovoljstvo 
dejstvo, da je v neposredni bližini gradbi-
šče in da so že začeli preurejati Pristavo, 
kjer bodo uredili kulturno dvorano. Tako 
smo igro pripravili v upanju, da je ta za-
dnja, ki jo igramo v res neprimernem 
prostoru, in da bodo naslednje prireditve 
in igre že v novi dvorani. Tako so nam 
obljubili in končno na obljube zremo z 
optimizmom. Zato nam ni bilo preveč 
hudo, ko smo po končani igri morali še 
vse pospraviti in pripraviti telovadnico za 
športne aktivnosti, katerim je pač name-
njena.

Veseli smo, da smo v našo skupino 
uspeli privabiti mlajše igralce in da smo 
kljub temu, da nas je več sodelujočih, 
uspeli uskladiti različne interese in pro-
jekt uspešno zaključiti.

Magda Stopinšek
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KD MIKLAVŽ
O delu Kulturnega društva Miklavž v 
letu 2012

Zbor članov KD Miklavž je delovanje 
društva v lanskem letu obravnaval v pe-
tek, 25. januarja. Društvo si je predvsem 
prizadevalo pomagati posameznim sekci-
jam, da bi v čim večji meri izpolnile na-
loge, načrtovane v programu dela in ko-
ledarju prireditev za leto 2012, na primer 
materinski dan, kresovanja in praznova-
nja ob življenjskih jubilejih naših članov. 
Pred božičem oziroma pred novoletnimi 
prazniki smo v sodelovanju z RK obiskali 
nekatere starejše krajane, kar je tradicija 
že več let. Udeleževali smo se prireditev 
v KC Laško, večinoma kot posamezniki. 
Organizirali smo izlet v Logarsko dolino, 
martinovanje za člane društva, organizi-
rano je bilo srečanje vseh odgovornih na 
Občini Laško, članov Sveta KS Rimske 
Toplice ter članov KD Miklavž ob zaključ-
ku del na cesti do Škofc. Z razumevanjem 
Občine Laško za krajevno problematiko je 
bil tako zaključen že tretji del ceste. Upa-
mo, da se bo obnova ceste nadaljevala še 
naprej do Lažiš in da bo asfaltirana tudi 
cesta do Vrha nad Laškim.

Še na kratko o aktivnostih po sekcijah. 
Pevski zbor deluje v standardni obliki, 
v njem je trenutno 16 pevcev, ki redno 
hodijo na vaje. Vodi ga prof. Mojca Luk-
mar. Zbor je sodeloval na praznovanju 
materinskega dne, na reviji pevskih zbo-
rov v KC Laško,  pripravil je tudi samo-

stojni koncert z gosti 
iz Razborja v poča-
stitev 30-letnice de-
lovanja. Manjša sku-
pina pevcev, kvartet, 
pa nastopa po željah 
domačinov. Tako ce-
loten zbor kot manjše 
skupine pevcev naj bi 
v tem letu nastopale 
vsaj tako kvalitetno 
in pogosto kot v pre-
teklem. Dramska 
skupina je lani nasto-
pala z raznimi skeči o 
Dveh gluhih, Plači po 
učinku, Obtožencu na sodišču in drugih, 
ki so bili predstavljeni na prireditvah za 
MGZD Slovenije in Društvo upokojencev 
Rimske Toplice. Za naslednje leto imamo 
pripravljenih več krajših del za razvedril-
ne prikaze v kombinaciji z drugim progra-
mom. Člani dramske skupine so se sicer 
odločili, da v letu 2013 naštudirajo novo 
dramsko delo. Dejavna je bila tudi sekcija 
za obujanje starih običajev. Ob koči “pri 
Sušniku” so bila kresovanja, sodelovali 
smo na paradi na prireditvi Pivo in cvetje, 
kjer je naša skupina prikazala peko doma-
čih dobrot iz kmečke peči. Sodelovali smo 
tudi na letnem prikazu starih običajev, ki 
ga pripravlja Etno odbor Možnar. V Jur-
kloštru so se prikazala dela in običaji od 
setve do kruha, naša skupina pa je pri-
kazala čiščenje žita in ravnanje slame za 
pokrivanje streh. Mladi so v Šmiklavžu 
organizirali Valentinov ples, pripravili 

otroški program za srečanje osnovnošol-
cev, srečanje krajanov, starejših od 70 let, 
in srečanje članov KD ob zaključku leta. 
Veselimo se, da mladi radi sodelujejo na 
vseh področjih – tako v  pevskem zboru, 
pri gledališki dejavnosti in, kar je posebej 
pohvalno, tudi pri obujanju starih običa-
jev.

Na koncu naj se vsem sodelujočim tako 
iz domačega društva kot iz ostalih društev 
v občini ali sosednjih društev najlepše za-
hvalim za razumevanje. Posebej se zahva-
ljujem vsem članom IO in NO za njihovo 
delo in pomoč. Letos smo na zboru članov 
pomladili vodstvo društva, zato se za do-
sedanje delo iskreno zahvaljujem vsem, ki 
ste nam pomagali. Novo izvoljenim, pose-
bej še predsednici Tatjani Skalič, pa želim 
veliko uspeha pri nadaljnjem delu!

Primož Horjak

MPZ JESEN DU LAŠKO
Peti je vse mi na sveti

To je sicer le naslov pesmi, toda pevci 
MePZ Jesen Društva upokojencev La-
ško nosimo enako misel v svojih srcih. 
Letos bomo slavili pet let delovanja kot 
sekcija DU Laško. Prepevanje nas dru-
ži, ob tem pa se trudimo, da tudi mi 
prispevamo svoj delež v kulturnem do-
gajanju v kraju in širše. 

Danes šteje MePZ Jesen DU Laško 25 

pevk in pevcev. Nekaj”starih” pevskih 
mačkov in več ljubiteljev petja s poslu-
hom. Po zaslugi potrpežljive in strokovne 
zborovodkinje Jožice Soko smo napre-
dovali in dosegamo že kar lepe uspehe, 
skratka postali smo znan in upošteva-
nja vreden zbor. 24. maja pripravljamo 
koncert v KC Laško, na katerem bomo 
proslavili našo obletnico. Povabili bomo 
goste, pevce iz Šoštanja, in se potrudili 
pripraviti dober program. Kdor je obiskal 
naš prvi koncert v KC, ve, da smo spo-
sobni to izpeljati. Nekaj pevcev bo na tem 

koncertu prejelo tudi priznanja za večle-
tno petje v zboru. Priznanje si med nami 
zagotovo najbolj zasluži pevka, o kateri je 
gospa zborovodkinja Jožica Soko napisa-
la: 

»V zboru Jesen pojemo pesem Antona 
Foersterja Sem pevec in peti je vse mi na 
sveti. Ob tem se mi v misel prikrade spo-
min na nekatere pevce zborov, ki sem jih 
vodila. Zdi se mi, kakor da je skladatelj 
pesem ustvaril tudi zanje in zame, čeprav 
se je rodil že sto let pred menoj. V laškem 
upokojenskem zboru Jesen imamo pevko, 
ki poleg sina in hčere najbolj ljubi tudi pe-
sem. To je naša sopranistka Lojzka. Vsi 
jo imamo radi, ker čutimo, da uživa med 
nami in v njej ni niti kančka zlega. Alojzi-
ja Rozman, rojena Rajh, se je rodila pred 
83 leti v Tevčah mami Katarini in očetu 
Jožefu. V družini je bilo osem otrok, trije 
fantje in pet deklet. Lojzka je privekala na 
svet šesta. Morda je pripela, saj pravi, da 
poje, odkar pomni. Povedala mi je, da se 
živo spominja, kako so doma vsako nede-
ljo, ko so se opravili za odhod v cerkev, vsi 
zapeli nekaj pesmi. Lepo je pela njihova 
skrbna mama, še bolj pa oče, ki je bil po 
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poklicu kovač. Verjamem, da je bilo petje 
ubrano, saj sem sama že pred leti spozna-
la čudoviti pevski dar nekaterih moških iz 
družine Rajh, ne le Lojzkinega zvonkega 
glasu. Vesela sem, da je moja pevka že več 
kot deset let. Sem le ena od mnogih pe-
vovodij, pri katerih je Lojzka prepevala. 
Že ob vstopu v osnovno šolo je njen glas 
opazil učitelj. Vključil jo je v šolski zbor, 
organist pa v cerkveni zbor pri sv. Lenartu.

Lojzka je doživela grozote druge svetov-
ne vojne. Požgana je bila tudi šentlenar-
ška šola, učenci pa so bili razsejani v dru-
ge šole. V javnosti se ni smela slišati naša 
lepa slovenska pesem, živela pa je dalje 
med ljudmi na deželi. Po osnovni šoli se je 
Lojzka izučila za trgovko. Zaključni izpit 
je pred strokovno komisijo opravila v No-
vem mestu, ker v Celju še ni bilo trgovske 

šole. Poročila se je, si ustvarila družino in 
dom v Laškem. Tu je bila tudi v službi v več 
prodajalnah kot trgovka in poslovodkinja. 
Lojzki je bila pesem vse življenje zvesta 
sopotnica. Njena „pevska kilometrina“ pri 
zborih je dolga preko trideset let. Za sode-
lovanje v ŽePZ Laško je osvojila bronasto, 
srebrno in zlato Gallusovo značko. 

Zaradi poslabšanja zdravstvenega sta-

nja se je pred petimi leti pridružila nam, 
pevcem MePZ Jesen, sekciji DU Laško. Na 
srečo je njen dom od naše pevske sobe od-
daljen le nekaj korakov. Pevci Jeseni smo 
veseli, da je naša članica tudi Rozmanova 
Lojzka. Še vedno je odlična sopranistka z 
zvonkim glasom. Je prijazna, nasmejana, 
nikoli žaljiva. Zato jo imamo vsi srčno 
radi. Ob našem malem jubileju – prvi pet-
letki, ji čestitamo, saj smo skupaj dosegli 
lepe uspehe, na katere smo ponosni. Is-
kreno želimo, da bi naša draga Lojzka še 
dolgo prepevala z nami.« Je treba še kaj 
dodati? Vsi skupaj vas prav lepo vabimo 
na naš koncert 24. maja v Kulturni center 
Laško!

Predsednik MePZ Jesen DU Laško  
J. Blagotinšek

PZ KORAL
Koral na Dunaju

Mešani pevski zbor Koral, ki ga nadvse 
uspešno vodi zborovodkinja prof. Rebeka 
Bračič, je v letu 2012 praznoval 20-oble-
tnico delovanja. Obeležili smo jo s slav-
nostnim koncertom v Kulturnem centru 
Laško. Ob tej priložnosti smo posneli tudi  
zgoščenko, na kateri so pesmi z našega re-
pertoarja, ki poleg sakralnih pesmi obsega 
tudi slovenske ljudske, črnske duhovne ter 
popularne slovenske in tuje pesmi. Go-
stovali smo že v Celju pri sv. Duhu in v 
Novi Cerkvi. Naša pevka Tjaša Centrih, 
ki se na vaje pripelje iz Štor, je dala idejo, 
da bi šli na Dunaj, saj imamo 
tam že nekaj naših ljudi. Vsi 
smo bili navdušeni in stekle so 
priprave, dogovori s slovensko 
skupnostjo na Dunaju, ki nas 
je bila pripravljena sprejeti, in 
njihovim dušnim pastirjem 
Brankom Umkom. Odločili 
smo se za enodnevni izlet, zato 
smo morali oditi na pot zgodaj 
zjutraj. Ob petih smo se zbra-

li pred Kulturnim centrom in se odpeljali 
proti Dunaju. Zimsko idilo je obogatila ju-
tranja zarja, ki nas je pozdravila v prebu-
jajočem se dnevu že daleč nekje v Avstriji.

Naši dunajski Slovenci so nas lepo spre-
jeli s toplim čajem in kavo. Še posebno 
smo bili veseli ogrevane cerkve Srca Jezu-
sovega, kjer smo prepevali pri sveti maši. 
Po njej smo imeli še kratek koncert, ki so 
ga poslušalci z navdušenjem sprejeli. Ne-
vidne nitke, vezi so se spletle in g. Umek 
nas je prav vse povabil v dvorano na pogo-
stitev, kjer smo se še nekaj časa veselo dru-
žili in z gostitelji zapeli nekaj slovenskih 
pesmi. Sledil je ogled Dunajske opere, ki 
si ga bomo vsi najbolj zapomnili. Lepota 
stavbe, njena veličastnost, razvejano sto-

pnišče, številne stranske dvorane so nare-
dili na vse močan vtis. V »dvorani gobeli-
nov«, ki velja za najbolj akustičen prostor 
in kjer je tudi Laščan Iztok Hrastnik pred 
dvema letoma opravil avdicijo, smo lepo 
zapeli slovensko ljudsko pesem Šűrka je 
Tisa. Najbrž nas nikoli več ne bo snemalo 
toliko kamer in slikalo toliko fotoaparatov, 
kot so jih imeli s seboj naključni obisko-
valci. 

Od opere nas je vodila pot do Štefanove 
katedrale, kjer smo ponovno zapeli še dve 
slovenski pesmi Ave Maria in O, gospa, o 
mati moja. Naše glasbeno potovanje smo 
tukaj zaključili. Sledili sta še dve prosti uri 
za potepanje naokrog. Ob petih smo s to-

plino v srcu, čeprav je bila okrog 
nas mrzla zima, odrinili s svojimi 
»kočijami« nazaj domov. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
nas spodbujali in opogumljali 
v odločitvi in se naših uspehov 
veselite. Hvaležni smo slovenski 
skupnosti na Dunaju, ki nas je to-
plo sprejela. 

Magdalena Hrastnik

KD RIMLJAN

Ljudski pevci in godci

29. decembra smo imeli v večnamen-
ski dvorani gasilskega doma Rimske To-
plice zaključek ob izteku leta 2012. Pred-
stavilo se je šest skupin različnih starosti. 
Dvorana je bila nabito polna in priredi-
tev se je zavlekla pozno v noč. Imeli smo 
se zelo lepo in se tudi malo poveselili ter 
obujali spomine na preteklo leto. Želimo 
si še več takšnih druženj. Vsem članom 

in članicam želimo veliko zdravja in vse 
lepo v letu 2013.

Čarobno je zunaj
in rahlo sneži,
na nebu pa tisoč
se zvezdic blešči.

V gluhi tišini samote
iščem glas, iščem podobo,
iščem dlani – a nikogar ni,
da z dotikom nežnim me uspava
in s tihim glasom pomiri.

To vam vošči skupina Ljudski pevci in 
godci Kulturnega društva Rimljan.

Sonja Prašnikar
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ETNO ODBOR MOŽNAR

V Sedražu ohranjajo lepo navado rudarjev na god sv. 
Barbare

Minilo je 15 let od takrat, ko je Društvo upokojencev Sedraž 
v sodelovanju z Etno odborom Jureta Krašovca Možnar obudilo 
navado in hkrati priklicalo v spomin stanovsko pravilo, ki je bilo 
nekdaj prisotno med tamkajšnjimi rudarji. 4. decembra, na god sv. 
Barbare, ki je, kot vemo, njihova zavetnica, so bili rudarji ali »kna-
pi« dela  prosti. Edina obveza, ki so jo morali tega dne izpolniti, 
je bila, da so šli k sveti maši in se sv. Barbari priporočili za svojo 
srečo pri opravljanju zahtevnega in predvsem nevarnega poklica 
globoko pod zemljo. Kdor te naloge ni opravil, je dobil »plavega 
na šihtu«, torej neupravičen izostanek. Zato si je kaj takega upal 
privoščiti le malokdo. 

Da bi ohranili staro navado, so se tudi lani decembra na po-
vabilo tamkajšnjega društva upokojencev v Sedražu pri gasilskem 
domu zbrali upokojeni in aktivni rudarji v uniformah ter v sprem-
stvu praporov in Godbe na pihala Rudnika Hrastnik odšli do farne 
cerkve, kjer je bila priložnostna sveta maša, ki so jo darovali celjski 
škof, dr. Stanislav Lipovšek, domači župnik Stanko Domanjko in 
župnik z Dola pri Hrastniku Franc Ornik. Po maši so v cerkvi pri-
sluhnili še krajšemu koncertu Moškega pevskega zbora Sedraž, ki 
ga vodi prof. Janja Brlec. Sledilo je družabno srečanje ob igranju 
godbe in »knapovski malici«. V programu so udeležence nagovo-
rili predsednik Društva upokojencev Sedraž Branimir Pavčnik in 
organizacijski vodja Jože Hrastnik, laški župan Franc Zdolšek, 
predsednik Etno odbora Jureta Krašovca Možnar Vlado Marot, 
domači župnik in Andrej Mavri, predsednik novoustanovljene-

ga Rudarsko etnološkega društva Brezno - Huda Jama. Srečanje 
je minilo v prijetnem klepetu ob obujanju spominov in misli na 
ugašanje aktivne rudarske dejavnosti na tem območju. 

Sprejem za Marico Lesjak

Predsednik Etno odbora Jureta Krašovca Možnar je skupaj s čla-
nicami in člani Etno odbora v Hotelu Hum Laško pripravil spre-
jem za njihovo dolgoletno in nepogrešljivo članico Marico Lesjak, 
ki je dopolnila 80 let.

Marica Lesjak v omenjenem odboru aktivno deluje že polnih 
20 let. Ne samo, da je zvesta in prisotna na skoraj vseh sestankih 
odbora, ampak se z izdelovanjem suhih rožic udeležuje različnih 
dogodkov in prireditev, tako v kraju in občini, kakor drugod po 
Sloveniji ter tako skrbi za predstavitev dejavnosti in kraja. Njeni 
šopki in rožice krasijo domove številnih imenitnih in preprostih 
ljudi. S samostojnimi razstavami v Muzeju Laško, Muzeju novejše 
zgodovine Celje in drugod je naredila lep vtis tudi pri strokovnja-
kih, ki so ji za njene stvaritve izdali certifikat in jih konec oktobra 
lani uvrstili v register žive dediščine pri Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport. 

Sprejema sta se udeležila tudi Ivan Medved, vodja Območne 
izpostave JSKD Laško, in Tomaž Majcen, v. d. direktorja JZ Stik 
Laško. V posebno čast pa je bilo zanjo in za vse nas tudi to, da nas 
je na sprejem prišel pozdraviti Rok Marguč, sveži svetovni prvak 
v paralelnem slalomu, in nam pokazal zlato medaljo. Marici smo 
se za vse zahvalili, ji naročili, naj se z nevoščljivci ne ukvarja, in ji 
zaželeli še veliko zdravja, da bodo njene stvaritve še dolgo bogatile 
naš vsakdan. 

Vlado Marot 

KD VRH NAD LAŠKIM

Utrip Kube in Namibije začutili tudi v 
Šentlenartu

Dve naši mladi radovedni raziskovalki 
sta nas s svojima potopisnima predava-
njema popeljali v državi, ki sta ju nedav-
no obiskali. V praznične dni nas je sredi 
decembra pospremila Jasmina Štorman, 
ki je obiskala Kubo. Svoje potovanje nam 
je vsem, ki smo se zbrali v večnamenski 
dvorani gasilskega doma na Vrhu nad La-
škim, predstavila tako podrobno, s foto-
grafijami in tudi različnimi predmeti, da 
smo si z lahkoto predstavljali življenjski 
utrip, stil, kulturo, industrijsko razvitost, 
blagostanje prebivalstva in še in še bi lah-
ko našteval. Za lažjo predstavo so neka-

teri za zaključek okusili tudi slast dobre 
cigare »havanke«. Kot se za zaključek leta 
spodobi, smo po koncu predavanja naz-
dravili in se poveselili ob krajšem glasbe-
nem nastopu Vaške godbe Vrh.

Lahko bi rekli, da zgledi vlečejo, in že 
januarja smo bili ponovno vabljeni na 
potopisno predavanje druge mlade Šen-
tlenarčanke Barbare Knez, ki je obiskala 
afriško državo Namibijo. Izredno hra-
brost Barbare in njenih prijateljic se je 
dalo občutiti na vsaki fotografiji, saj je 
vsakdanje življenje v tej državi še vedno 
prežeto z različnimi nevarnostmi in ima 
dve popolnoma različni sliki. V večjih 
mestih je življenje nam skoraj popolno-
ma enakovredno in primerljivo z našim 
življenjskimi razmerami. Tu se vidi, kot 
nam je povedala, da je bila ta država 
pod nemško kolonijo. V zapostavljenih 

odmaknjenih krajih pa je povsem dru-
gače, lahko bi rekli pravo afriško življe-
nje. Afriške živali, zanimivi domačini in 
seveda temu primeren miren tempo ži-
vljenja, to je prava podoba teh krajev. Na 
samem predavanju nam je Barbara poka-
zala še različne predmete in spominke, ki 
jih je prinesla domov. Prijeten zaključek 
tudi na tem predavanju se je spet zavlekel 
v večerne ure.

Zelo dober obisk obeh potopisnih pre-
davanj je zahvala in tudi namig mladim 
raziskovalkam, da bi se še večkrat do-
bili na podobnih predavanjih. Glede na 
vnemo in željo po podobnih potovanjih 
tudi v prihodnje smo imeli občutek, da 
se bomo kmalu spet srečali v tej dvorani. 

Jožef Knez, predsednik KD  
Vrh nad Laškim
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Intervju s Travico Maleš Grešak

KULTURNA DEDIŠČINA 
MIHE MALEŠA

Mesec februar je zaznamovan s kul-
turo, saj v tem mesecu obeležujemo naš 
največji kulturni praznik. Zato tokrat 
predstavljamo Kulturno društvo Gale-
rija Maleš, kjer Travica Maleš Grešak, 
hčerka slovenskega slikarja in grafika 
Mihe Maleša, poznanega tudi kot »sli-
kajočega pesnika«, razstavlja njegova 
dela in obenem s pomočjo ljubiteljev 
kulture in Stika organizira različne 
gostujoče razstave, prireditve, šolske 
delavnice, kjer predstavljajo posame-
zne likovne prakse, in s tem ohranja 
pomemben del naše kulturne dedišči-
ne. Letos, 110 let po rojstvu Maleša, si 
v društvu prizadevajo, da bi v Laškem 
(v povezavi z Maleševimi ilustracijami 
in grafično dejavnostjo) gostovali tudi 
eminentni predstavniki slovenske kul-
turne sfere, med drugim prof. dr. Jože  
Muhovič ter igralka in pesnica Saša 
Pavček.

Kako dolgo društvo že deluje?

Ker sem edina dedinja slikarja, sem 
njegove stvari prinesla v Re-
čico (ena njegova galerija je 
še v Kamniku) in tam uredila 
prostore za manjšo galerijo. 
Približno pet let sodelujemo 
s Stikom Laško in takrat smo 
ustanovili Kulturno društvo 
Galerija Maleš. Predvsem 
predstavljamo Maleševa dela 
in stvari iz njegove zbirke, 
prirejamo pa tudi razne de-
lavnice, imeli smo že različne 
razstave – na primer razstavo 
olj na platnu slikarke Milene 

Houška Pavlin, katere motivi so bila dre-
vesa in gozdovi, in mislim, da je na dober 
odziv naletela tudi pri obiskovalcih. Tudi 
razstava kiparja Marjana Dreva, ki je bila 
postaljena v počastitev svetovnega dneva 
Zemlje, je bila zelo lepa. Vedno se razvi-
jejo zanimive debate obiskovalcev, ker se 
dotikamo različnih področij človeškega 
udejstvovanja, torej ne samo umetnosti, 
ampak tudi drugih področij – v odno-
sih z naravo, tudi v odnosih s kulturno 
dediščino. Med drugim smo imeli pred-
stavitev cerkvenega slikarstva, ko smo si 
ogledali šmihelsko cerkev, kako se po-
pravljajo freske in kako se je v cerkvi tre-
ba lotiti restavracije, pa nam je razložila 
restavratorka Petra Rems.

Kako je z obiskanostjo galerije?

Poleti je več obiskovalcev, še posebej 
zdaj, ko je Stik označil pot do galerije, ker 
se je prej skoraj ni našlo. Mojih prijateljev 
in znancev je bilo do zdaj zelo veliko. Od 
oktobra, ko so postavili te kažipote, pri-
dejo tudi drugi. Pozimi so bili trije, štirje 
obiski na mesec. So pa prireditve vedno 
polne. Pogovarjamo se, da bodo tudi v 
zdravilišču postavili pano, ki bo obveščal, 
kaj se dogaja v okolici Laškega, tako da 
bo tudi večje sodelovanje med Stikom in 
Thermano. Za ljudi, ki imajo avtomobile, 
ni problema, samo da vedo, kje smo. Se je 
pa treba predhodno najaviti.

Je javnost zainteresirana?

Ja, mislim, da je. Navsezadnje je Maleš 
razumljiv slikar. Nikoli ni delal abstrak-
tnih zadev. Bil je pozitivno naravnan, 
tako da so njegove slike dovolj razumlji-
ve. Nekaj časa so mu tudi očitali, da je 
premalo problematičen. Čeprav je, ko je 
bil mlad in je študiral v Pragi, slikal tudi 
trpljenje, težko življenje, delavske druži-
ne, zelo ganljive slike. Je pa življenje ve-
dno gledal z lepše strani. To se vidi tudi 
na slikah.

Letos obeležujete tudi 110. obletnico 
Maleševega rojstva.

Jeseni bo predstavitev knjige Karla 

Hyneka Máche (Prešernov sodobnik), ki 
jo je založilo češko veleposlaništvo. Nje-
govo pesnitev je Maleš zelo lepo ilustriral 
in je ena njegovih lepših grafičnih del. 
Gre za 30 grafičnih listov, ilustracij, ki 
jih bomo razstavili v Rečici. Se pa dogo-
varjamo s Stikom, da bi imeli v Muzeju 
Laško ali v Kulturnem centru veliko spo-
minsko razstavo Maleša, v Rečici pa bi 
sledil zaključek.

Vam je kakšno očetovo delo še posebej 
všeč?

Mislim, da mi je najlepši Makedonski 
cikel. Okoli leta 1948, 1949 je bil v Ma-
kedoniji folklorni festival in takrat je na-
redil cikel narodnih noš ter izdal knjigo 
Makedonija. Sama sem bila takrat stara 
približno 10, 12 let in sem gledala, kako 
je risal, kako so nastajale te risbe. Bil je 
izjemno dober risar. Gledala sem, kako je 
delal grafike – nekaj je bilo grafik, mo-
notipij in drugih različnih tehnik. Takrat 
se je dve leti res posvetil tem narodnim 
nošam.

Za vas je oče hranil tudi posebno spo-
minsko knjigo.

V tistem času, kar sem sicer ugotovi-
la pozneje, je bilo precej moderno, da so 
imeli starši za svoje otroke spominske 
knjige, ki so jih dajali svojim kolegom. 
Na primer tisti, ki so bili pesniki, so ime-
li več pesniških knjig, jaz pa sem imela 
to srečo, da je bil moj oče slikar in imam 
zbirko avtoportretov pa tudi pesmi so-
dobnikov. Na primer imam pesem Oto-
na Zupančiča, Alojza Gradnika in seve-

da avtoportrete vseh vodilnih 
slovenskih slikarjev. Od Zorana 
Mušiča in mnogih drugih, vseh 
niti ne morem omeniti, ker jih 
je preveč. Trenutno imajo knji-
go v Moderni galeriji, kjer jo 
obdelujejo. Je zelo lep spomin.

Datumi posameznih prire-
ditev v Galeriji Maleš bodo ob-
javljeni tudi v mesečnem na-
povedniku prireditev Občine 
Laško v Laškem biltenu in na 
Stikovi spletni strani.

Nika Košak
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ŽENITEV

Fantič rad bi se oženil,
pa ni bil nič kaj bogat,

v dekle rad bi se zaljubil,
bil je tud' precej suhljat.

Dekle pa mu je dejala,
važno ni, če si bogat,

me dekleta smo pač taka,
dost' je že, če ljubiš rad.

Fanta bi jaz poredila,
da bi zgledal kakor mož,
zvesto bi ga tud' ljubila,

le da me poročil boš.

Tako se je ljubezen vnela, 
srečna šla sta pred oltar,
od srca kamen odvalila,
postala najsrečnejši par.

Stanko Gotar

LJUBEZEN

Ljubezen naj bo za vse ljudi.
Ljubezen za vsa živa bitja.

Vsak naj ima roko, ki boža,
roko in ramo, da nasloniš se nanjo.

Potrebujem tvojo roko,
da me poboža.

Kot ljubeznivi veter
in sončni žarek, ki naju obkroža.

Ko sva objeta
sva zazrta v mogočne gore.

In ni nama mar,
če presahnejo vode.

Zlata Strel

ROŽE

Velike rože, male rože,
rdeče rože, rumene rože,

rože tudi v barvi kože,
pa tiste, ki jih daruje Jože.

Roža roži ni enaka – 
lepa je pa vsaka!

Dišeče rože, bele rože,
gorske rože, ostre rože,

rože, ki cvetijo zdaj,
pa tiste, ki so za vekomaj.

Roža roži ni enaka – 
lepa je pa vsaka!

Sveže rože, suhe rože,
papirnate rože, najlon rože,

rože izpod vaših rok,
ki se pnejo v slavolok.
Roža roži ni enaka – 

lepa je pa vsaka!

Cvetka Berginc

MINEVANJE

Vsak dan znova zaorjem v ledino,
ki ji ni videti konca.

Vsaka me leha na koncu upeha,
pred plugom pa vprega brez uspeha

kot stara pokveka se opoteka
in sope pa hrope

ter pogosteje pokleka.

Na lemežu starem so kupi plevela,
ki nočejo v brazdi črni končati –

brez sonca ostati.

Heda Peterkovič
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PRAZNIČNA ZIMSKA 
IDILA  
PRI GUMZEJEVIH

Mihaela in Drago Gumzej iz Trno-
vega, ki sta v letu 2012 na občinskem 
tekmovanju zasedla 1. mesto za najbolj 
urejeno hišo, sta v prazničnem zimskem 
času poskrbela za posebno vzdušje. Na 
svojem domu sta že v začetku novembra 
pričela postavljati čudovito paleto 14.000 
barvnih lučk. Postavitev je trajala 35 dni 
oziroma 180 delovnih ur, vse skupaj pa 
deluje v osmih stopnjah in prikazuje raz-
lične motive, ki jih je v svoj fotografski 
objektiv ujel Boris Vrabec. 

T. G.
Foto: Boris Vrabec
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ZDRAVSTVO, SOCIALA IN HUMANITARNA DEJAVNOST

Spanje je potrebno za obnovitev psi-
hofizičnih sposobnosti, ki jih ob vsako-
dnevnih naporih potrebujemo. Telo in 
naša duševnost se morata čez noč spočiti. 
Nekateri potrebujejo spanje tudi podne-
vi, to velja za otroke, mladino in nekatere 
odrasle. Dolžina spanja je pri ljudeh raz-
lična. Mlajši potrebujejo več spanja, celo 
do deset ur, za starejše pa je lahko dovolj 
do tri ure. Starejši, kot smo, bolj zgodaj se 
zjutraj zbujamo, mlajši pa lahko prespijo 
cele dopoldneve. Kot navajajo v litera-
turi, je znano, da se s starostjo začenjajo 
spoznavne (kognitivne) motnje, poraba 
kisika v možganih se zmanjša in pojavijo 
se motnje spanja. Po 60. letu starosti se 
način spanja močno spremeni in staro-
stniki se v povprečju zbudijo do 22-krat 
na noč. Veliko bolj se izraža dovzetnost 
za zunanje vplive, kot so hrup, šumi, sve-
tloba, podnebne spremembe, časovne 
spremembe in podobno.

Nespečnost je lahko prehodnega zna-
čaja in traja le nekaj dni, kratkotrajna 
nespečnost traja do tri tedne, kronična 
nespečnost pa traja več kot tri tedne. 
Razlogov za nespečnost je lahko veliko: 
depresija, strah, razne nevroze, žalo-
vanje in podobno. Če nespečnost traja 
dlje časa, pa so lahko razlogi tudi mo-
tnje centralnega živčnega sistema in 
razna psihofizična stanja. Takrat se je 

treba pogovoriti z zdravnikom. Ob lažji 
in kratkotrajni nespečnosti pa se lahko z 
enostavnimi ukrepi to uspešno odpravi. 
Prostor, ki je namenjen spanju, je treba že 
čez dan zračiti, čeprav je zunaj mrzlo, ali 
pa vsaj dve uri pred spanjem. Posteljnina 
naj bo prezračena in ne preobilna. Obve-
zna je osebna higiena. Pred spanjem pa 
se je treba umiriti, urediti misli in zelo 
enostavno miselno analizirati dnevne 
dogodke, ki so se vrstili.V te dogodke se 
ne smemo preveč poglabljati. Narediti je 
treba tudi dober načrt za naslednji dan: 
kaj bomo naredili, kam bomo šli, koga 
bomo obiskali, kaj bomo delali, prebrali 
itd. Vedno poiščemo smisel za nekoga ali 
nekaj. Nato misli umirimo. Takšno ure-
janje misli je primerno pri raznih stra-
hovih in lažjih nevrozah. Zvečer v mislih 
vedno poiščite vse pozitivne dogodke, ki 
so se vam čez dan zgodili, pa naj bodo v 
danem trenutku še tako nepomembni in 
majhni, in na osnovi teh naredite načrt 
za naslednji dan. Na primer: če zasledi-
mo, da imajo v knjižnici novo knjigo, ki 
bi nas zanimala, si zadamo, da si jo bomo 
šli naslednji dan izposodit in jo bomo 
prebrali. Samo od vas je odvisno, kako ste 
razumeli dogodke tistega dne in kaj boste 
naredili naslednji dan.

Razlog za nespečnost je lahko tudi 
premalo gibanja čez dan, premalo sve-

žega zraka, premalo preproste rekreacije, 
zaradi česar se niste spotili (čez teden naj 
bi se vsaj dvakrat). Pomembno je, da se 
pred spanjem ne prenajedate ali preveč 
pijete, še posebej nezavedno pred televi-
zorjem, saj v tem primeru zagotovo ne 
boste mogli zaspati. Pogosto ugotavljam, 
da ne le starejši, temveč tudi mlajši vse 
preveč posegajo po sredstvih za nespeč-
nost in pomirjanje. Zdrav način razmi-
šljanja in življenja pomeni tako red pri 
hrani kot red pri spanju. Večina zelo 
starih ne pozna nespečnosti, saj so čez 
dan venomer primerno zaposleni, imajo 
ogromno opravkov, imajo red, ki se zač-
ne že zjutraj, red, ko se začne večer, in 
red, ko je noč. Kljub vsemu pa še nekaj 
napotkov za prehodne nespečnosti: če 
ne moremo zaspati, pojejmo veliko žli-
co medu, tudi če se ponoči prebudimo. 
Poleti naberemo nekaj sivke. Znano je, 
da čaj pomaga pri nespečnosti, pomaga-
ta tudi blazina ali krema iz sivke. Včasih 
pa se zgodi, da zvečer sicer zaspimo, a 
se ponoči nenadoma prebudimo in smo 
kot »čuki«. Takrat si pač recite, da ste se 
že naspali, ne vztrajajte v postelji, raje se 
malo sprehodite, popijte vroč čaj z me-
dom, prelistajte kakšno literaturo, ure-
dite misli in brez težav boste zaspali do 
jutra.  

Kordiš Tomislava, dipl. med. sestra,  
ZD Laško

KAKO SE ZNEBITI NESPEČNOSTI?

60-let prostovoljnega krvodajalstva 
na Slovenskem

Letos mineva 60 let, odkar je organiza-
cijo krvodajalstva na Slovenskem prevzel 
Rdeči križ. Prvo krvodajalsko akcijo je 
organiziral Območni odbor Rdečega kri-
ža Zagorje, in sicer 9. marca 1953. Takrat 
je kri darovalo devet rudarjev. Od takrat 
do danes smo z razvijanjem in širjenjem 
duha prostovoljnega krvodajalstva sku-
paj dosegli imenitne in zavidljive rezul-
tate, saj naša država sodi med tiste, ki 
vse potrebe po krvi pokrivajo same. To 
pomeni, da smo v tem pogledu samoza-
dostni.

Letno v naši državi kri daruje več kot 

pet odstotkov državljank in državljanov. 
V zadnjih letih kljub socialni in gospo-
darski krizi beležimo več kot 110.000 
prijavljenih krvodajalcev na akcijah, ki 
potekajo na terenu in transfuzijskih od-
delkih. To nedvomno kaže, da je krvoda-
jalstvo ostalo najbolj množična in najbolj 
plemenita oblika solidarnosti v Sloveniji. 
Vsega tega zagotovo ne bi bilo brez po-
žrtvovalnih prostovoljcev in aktivistov, 
brez prizadevnih organizatorjev v ob-
močnih združenjih in krajevnih organi-
zacijah RK ter marljivih krvodajalcev. S 
širšim sodelovanjem v skupnosti, pred-
vsem pa zaradi zavedanja, da je kri ne-
nadomestljivo zdravilo, nam v Sloveniji 
skupaj uspeva zagotoviti skoraj 400 krvo-
dajalcev na dan, od katerih je odvisna na-
cionalna preskrba s krvjo in s tem upanje 
za rešitev premnogih človeških življenj. 

V letu 2013 bomo 60-letno prizadeva-
nje za nemoteno izvajanje plemenitega 
poslanstva obeležili s slovesnostjo, ki bo 
v soboto,  9. marca, v Zagorju ob Savi. 
Tudi letošnje prireditve in dogodki v naši 
občini, povezani s krvodajalstvom, bodo 

prav tako prežeti in posvečeni obeleževa-
nju 60-letnice krvodajalstva na Sloven-
skem.

Lani uspešni, letos 
znova deset akcij

Prijetno je vzeti v roke preglednico s 
podatki o številu darovalcev krvi v pre-
teklem letu. Iz nje je moč razbrati, da je 
v občinah Laško in Radeče, ki ju pokriva 
naše združenje, lani kri znova darovalo 
lepo število krvodajalcev, in sicer 1.374. 
To predstavlja 7,3 odstotka vseh občank 
in občanov. Odstotek krvodajalcev je bi-
stveno večji od republiškega povprečja, 
ki znaša dobrega 5,5 odstotka. Vsem kr-
vodajalcem in ostalim, ki so nam pri tem 
pomagali, se res iskreno zahvaljujemo.

Kljub temu pa vse zdrave občanke in 
občane tudi letos vabimo in prosimo, da 
svojo humano držo ohranjajo še naprej. 
Hvaležni vam bomo, če se boste odzivali 
na osebna ali javna povabila in prišli na 
eno od desetih krvodajalskih akcij, ki jih 

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO
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pripravljamo. Prve tri akcije bodo že ko-
nec tega in v sredini prihodnjega meseca. 
Najprej jo pripravljamo 20. februarja v 
Radečah, v laški občini pa bosta prvi ak-
ciji 28. februarja na OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice in 28. marca v Pivovar-
ni Laško. Obe akciji bosta namenjeni po-
trebam po krvi v celjski bolnišnici.

Laško je že petnajstič združilo 
dobre želje

Tudi letos nam je v prazničnem de-
cembru uspelo skupaj z Območnim 
združenjem Rdečega križa Laško, Ob-
čino Laško, Stikom Laško in Društvom 
Sožitje občine Laško pripraviti 15. do-
brodelno prireditev Laško združuje do-
bre želje. Kako tudi ne, saj je prireditev 
že imela manjši jubilej, pa tudi zato, ker 
nas je ponovno povezala želja, da s sku-
pnimi močmi naredimo nekaj lepega in 
dobrega za naše občane z motnjami v du-
ševnem in telesnem razvoju, povezanimi 
v Društvu Sožitje. Spomnili pa smo se 
tudi učencev šole s prilagojenim progra-
mom. Donatorji so nas znova prepričali, 
da dobre želje niso samo sanje, ampak 
resničnost, da prireditev opravičuje svoj 
naslov in da so nam s prispevki omogo-
čili pripravo lepih in bogatih daril. Z nji-
hovo pomočjo je dobri mož na prireditvi 
v Kulturnem centru Laško lahko obdaril 
61 oseb.

Polno dvorano obiskovalcev je znova 
navdušil bogat program, ki so ga pripra-
vili učenci oddelka s prilagojenim pro-
gramom Osnovne šole Primoža Trubarja 
Laško z njihovo mentorico in učiteljica-
mi, Aleš in Aleksandra, člana Društva 
Sožitje, z mažoretno palico in »saksofo-
nom«, ansambel Okrogli muzikantje in 
Mešani pevski zbor Jesen Društva upo-
kojencev Laško pod vodstvom Jožice 
Soko. Zbrane je pozdravil župan Občine 
Laško Franc Zdolšek, prireditev pa je 
v šopek znova povezala Jožica Škorja. 
Vsi nastopajoči so se tudi tokrat odzvali 
našemu povabilu in z brezplačnim na-
stopom dali svoj prispevek k omenjeni 
prireditvi. Hvala vsem donatorjem, ki so, 
vsak po svojih močeh, prispevali sredstva 
k omenjeni akciji, in sicer: Občini Laško, 

Društvu Sožitje občine Laško, Stik Laško, 
Območnemu združenju RK Laško, Ther-
mani, d. d., Laško, Pivovarni Laško, d. d., 
AGM-u Nemec, d. o. o., Janezu Benede-
ku, dr. dent. med., Gratexu, d. o. o., EEA-
-ju Medved Danijel, s. p., Montingu SK, 
d. o. o., Janezu Hrastniku, Gostilni Be-
zgovšek, s. p., Gostišču Hochkraut – Ho-
tel Hum Laško, krajevnim organizacijam 
Rdečega križa Jurklošter, Laško, Marija 
Gradec, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, 
Šentrupert in Vrh nad Laškim, trgovini 
Modena Laško, LAK-u Laško, Pekarni in 
trgovini Zrno, Marko Vudrag, s. p., Foto 
Fleš, Maja Štih, s. p., Robiju in Nataši Ce-
puš ter Majdi in Petri Velikonja.  

Skupni obisk v Loki in Domu 
starejših Laško

Pred božično-novoletnimi prazniki 
smo znova obiskali naše občane, ki živijo 
v Trubarjevem domu upokojencev v Loki 
pri Zidanem Mostu in Domu starejših 
Thermane Laško. Pripravili smo ga sku-
paj z Občino Laško in Občino Radeče. 
Varovanci doma, sicer občani Laškega in 
Radeč, so se zbrali v domski dvorani oz. 
jedilnici, kjer so jih pričakali predstavni-
ki krajevnih skupnosti, krajevnih organi-
zacij RK, društev upokojencev, društev 
invalidov in seveda predstavniki obeh 
občin. 

V Loki so v kulturnem programu naj-
prej nastopili kar sami varovanci doma, 
združeni v pevski zbor Loški slavčki. Sle-
dil je bolj uradni del, v katerem so mnogo 
spodbudnih besed in voščila za prihaja-
joče praznike in novo leto izrekli župan 
Občine Laško Franc Zdolšek, županja 
Občine Radeče Rafaela Pintarič in go-
stitelj prireditve, direktor TDU Loka Ro-
bert Potočnik. 

V Laškem sta občane pozdravila in 
jim voščila podžupan Klemen Grešak in 
vodja programov oskrbe starejših Janja 
Podkoritnik Kamenšek. Še malce kul-
turnega utripa in predvsem dobre volje 
je v Loki dodala vokalno-instrumentalna 
skupina DU Rimske Toplice Stari časi, ki 
je z venčkom ljudskih pesmi in vsem zna-
nimi vižami marsikoga pritegnila k petju 

in zagotovo so pesmi pri komu obudile 
lepe spomine na stare čase. V Laškem pa 
so se nam pridružili člani KD Ofirovci 
in koledniki. Sledila je obdaritev varo-
vancev s praktičnimi darili, za katera so 
poskrbeli obe občini in organizacije Rde-
čega križa. Vsakemu od 68 varovancev v 
Loki in 41 v Laškem smo izročili darilo, 
mu voščili in stisnili roko. Manjkajoče 
smo nato obiskali še po sobah. Vsi so bili 
veseli našega obiska in kratkega klepeta. 
Nas pa veseli, da smo s skupnimi močmi 
opravili dobro delo in jim polepšali vsak-
dan, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so 
sodelovali pri izvedbi obeh dogodkov. 
V prvi vrsti pa gre zahvala osebju TDU 
Loka in Doma starejših Thermane Laško 
za prijazen sprejem. Veselimo se podob-
nih srečanj, če ne prej, pa znova med ve-
selim decembrom.  

Vlado Marot 

V Rimskih Toplicah se obeta vrsta 
dogodkov

V Krajevnem odboru Rdečega križa 
Rimske Toplice smo že uskladili načrt 
dela za letošnje leto. Želimo vas seznaniti 
z aktivnostmi, ki bodo potekale v prvih 
mesecih leta. Vsak prvi torek v mese-
cu od 16.00 do 17.00 potekajo različna 
svetovanja, takrat je na voljo tudi po-
moč RK. Oglasite se, skupaj bomo lažje 
presodili, kako reševati nastalo stisko. 
Takrat lahko oddate tudi vlogo za mate-
rialno pomoč. Vsak 1. in 3. ponedeljek 
od 15.30 do 17.00 potekajo pogovorno-
-družabne urice. Delo poteka v manjši 
skupini in lahko se nam še pridružite. 
Srečanja so zanimiva in sproščujoča. V 
četrtek, 28. februarja, bo v prostorih 
Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice krvodajalska akcija. Ker se po-
trebe po krvi povečujejo, vas nanjo še 
posebej vljudno vabimo. Iskreno vabimo 
športnike, srednješolce in mlajše krajane. 
Pred odvzemom krvi boste izpolnili an-
keto ter opravili laboratorijski in zdravni-
ški pregled. Želimo vam trdnega zdravja 
in vas pričakujemo. V torek, 19. marca, 
bo zbor članov KORK Rimske Toplice. 
Seznaniti vas želimo z vsebinskim in fi-
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nančnim obsegom delovanja v preteklem 
in letošnjem letu. V izobraževalnem delu 
bo potekalo zanimivo zdravstveno pre-
davanje Pomen sonca in zdravstvene 
nevarnosti zaradi njega. Z nami bo pri-
znani zdravnik Slobodan Vujasinovič, 
specialist za kožne in spolne bolezni.

V soboto, 10. maja, bomo slovesno 
podelili priznanja krvodajalcem jubi-
lantom, ki jim bo zaigral tudi Kvintet 
Dori. Prisrčno vabimo vse krajane. Maja 
bomo pričeli pobirati članarino. Ker ve-
čino naših aktivnosti krijemo z denarjem 
iz članarine, vas bomo poprosili tudi za 
prostovoljne prispevke. Predvsem pa 
bomo veseli in ponosni, če postanete 
naš član/članica. V tem času bomo raz-
deljevali tudi materialno pomoč upravi-
čencem. Vsak prejemnik materialne po-
moči mora pred tem oddati predpisano 
vlogo in vsa dokazila o prejemkih vseh 
članov gospodinjstva. Obleko in obutev 
je možno dvigniti na sedežu Območnega 
združenja v Laškem na podlagi napotni-
ce vsako 1. in 3. sredo v mesecu od 8.00 
do 10.00.    

Marjana Šantej

V Rečici ob koncu leta delavnice z 
namenom

Krajevna organizacija RK Rečica je 
konec preteklega leta organizirala ustvar-
jalne delavnice, katerih izkupiček smo 
namenili za pomoč socialno ogroženim 
posameznikom in družinam. Pohvaliti 
moram naše pridne članice odbora, ki 
opravijo v tem času veliko prostovoljnih 
ur. Večino izdelkov nam je tudi uspelo 
prodati.  Zahvaliti se moramo super-
marketu Debro Trgovskega podjetja Tuš, 
ki nam je omogočil prodajo v njihovem 
centru, podjetjem Final Pasarič, d. o. o., 
Monting SK, d. o. o., in Gratex, d. o. o., 
ter vsem občanom, ki so kupili naše iz-
delke. Z zbranim denarjem smo finanč-
no pomagali eni družini, ki je pomoč 
potrebovala za ogrevanje, starejši krajan-
ki, ki si zaradi nizke pokojnine ne more 
kupiti zdravil, ki jih nujno potrebuje in 
jih je treba plačati, dvema družinama pa 
smo z bogatejšima paketoma s prehrano 
polepšali praznike.

Tako kot vsako leto smo tudi tokrat ob 
koncu leta obiskali naše starejše krajane, 
jim  zaželeli vse lepo v novem letu in jim 
izročili skromna darila pozornosti. Ome-
njeno smo uresničili skupaj s Krajevno 
skupnostjo Rečica in Društvom za ohra-
njanje vrednot NOB Rečica. Obiskali smo 
85 krajanov, pozabili pa nismo tudi na 
tiste, ki živijo v domovih za starejše. Vsi 
so bili veseli našega obiska. Januarja smo 

razdelili 36 paketov s prehrano posame-
znikom in družinam z nizkimi dohodki.

Pred dnevi pa smo že imeli tudi leto-
šnjo prvo jubilantko, Marico Lesjak, ki 
je tudi naša članica odbora. Je marljiva 
in živahna osemdesetletnica. Kljub vsem 
težkim trenutkom, ki so jo doleteli, ima 
še veliko energije, ki jo razdaja vsem na-
okrog, in še vedno aktivno deluje v več 
društvih. In na koncu še obvestilo in po-
vabilo. Naše krajane obveščamo, da de-
luje Postaja RK vsak prvi ponedeljek v 
mesecu od 8. do 9. ure v prostorih KS 
Rečica, kjer merimo krvni tlak, sladkor 
in holesterol v krvi. V tem času lahko 
tisti, ki so se znašli v socialni stiski, pri-
nesejo vloge za pomoč, dobijo lahko tudi 
potrebne informacije  o možnostih za 
pomoč. Prisrčno vabljeni!

Marija Šmauc

Pri naših slavljencih

MARIJA KOZMUS 

Decembra smo obiskali še zadnjo sla-
vljenko, ki je lani praznovala svoj 90. 
rojstni dan, in sicer Marijo Kozmus, 
po domače Brečkovo 
Mici. 8. decembra, na 
Marijin praznik 1922. 
leta se je pričela pisati 
zgodba njenega življe-
nja v Panečah, kjer je 
tudi odraščala in kot 
edini otrok pač mora-
la ostali doma. Njena 
želja je sicer bila, da bi 
se šolala, ampak treba 
je bilo poprijeti za kr-
milo velike in ugledne 
domačije in delati, pa 
čeprav je sama mislila, da tega bremena 
ne bo zmogla. Danes lahko potrdimo, da 
jima je s pokojnim možem Alojzom vse 
lepo šlo od rok. V zakonu so se jima rodili 
trije otroci, Marjana, Slavko in Alenka, ki 
so njeno bližnje sorodstvo sedaj obogati-
li še s sedmimi vnuki, tremi vnukinjami, 
tremi pravnuki in eno pravnukinjo. 

Kljub obilici dela v hiši, na travnikih 
in poljih so bile njene ljubezni za dušo 
peka slavnostnih peciv in pogač, delo 
z rožami, šivanje za otroke in reševanje 
križank. Marsikaj od tega še danes rada 
počne tudi v Trubarjevem domu v Loki, 
kjer že šest let preživlja jesen svojega ži-
vljenja. Povedo nam, da rada veze prte, 
bere, ureja fotografije in se z njimi vra-
ča v preteklost, piše dnevnik, sodeluje v 
različnih delavnicah. Skratka, je še polna 
energije in ustvarjalne moči. Marije se 
radi spomnijo tudi v različnih krajevnih 
društvih, v katerih je pomagala in sode-

lovala, kakor pri kmečki zadrugi. Pisala 
je članke o starih običajih, skrbela je za 
krajevno omarico prve pomoči in kdaj 
komu poleg ostalega pomagala izdreti 
kakšen zob. Ni naključje, da jo je nekaj-
krat obiskala priznana etnologinja dr. 
Marija Makarovič, saj ji je bila vir šte-
vilnih informacij. Ko smo jo obiskali na 
slavju, nam je med drugim s ponosom in 
žalostjo pripovedovala, kako so skrbno 
shranjeni podatki o domačiji, ki segajo v 
18. stoletje. Natančno pa so listine ohra-
njene od leta 1820 naprej, kar je malokje. 
Ko smo jo povprašali po zdravju, nam 
je dejala, da se letom primerno pojavijo 
kakšne težave, sicer pa delo, gibanje in 
zmernost tako pri hrani kot pijači niso 
nič slabega za dolgo življenje.  

Letošnje leto je bogato, zlasti kar za-
deva naše slavljence, ki bodo praznovali 
okrogli, 90-letni jubilej. Skoraj trikrat več 
jih je kakor lani oz. natanko 30, ob njih 
pa bomo imeli še dve občanki, ki bosta 
slavili svoj stoti rojstni dan. Tudi letos se 
bomo k vsem, ki bodo to želeli, podali 
skupaj z županom, predstavniki krajev 
in krajevnih organizacij RK, od koder so 
doma, ter društev in organizacij, katerih 

člani so. Prva med tistimi, ki je zadnjega 
januarja praznovala svoj 90. rojstni dan, 
je Jožefa Obrez iz Lokavca nad Rimskimi 
Toplicami. 

JOŽEFA OBREZ

Jožefa, ki je bila najprej Klenovškova, se 
je rodila v Lokavcu. Odraščala je v številni 
družini s tremi sestrami in bratom na de-
setih hektarjih v breg prislonjene kmetije, 
kjer je bilo treba delati, kakopak na roke, 
veliko tudi s košem na rami. Šolo je obi-
skovala kar daleč stran, pri Mešiček' pod 
Lovrencem je bila, saj je v Lokavcu takrat 
še ni bilo. Spoznala je soproga Franca 
Obreza iz Lipnega Dola, se z njim poro-
čila in le kratek čas z njim delila lepe in 
slabe trenutke. Nesreča ga je vzela, ko je 
bilo prvemu otroku Zlatku tri leta, hčer-
ki Martini pa tri dni. Tako je Jožefa ostala 
sama z dvema malima štručkama. Sedaj 
je od tega že 53 let. Domači so ji poma-
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gali, da je nekako premagala tisto najhuj-
še. Kljub vsemu ji volje in veselja do dela 
ni zmanjkalo. Časa res ni bilo veliko. Če 
pa je nanesla priložnost, je rada zaplesa-
la. Morda si je prav zato za moža izbrala 
muzikanta, a kaj, ko je vse prehitro minilo. 
Glasbi in dobri volji pa je predana še da-
nes, saj od vsega najraje posluša domačo 
glasbo. Politike in drugih oddaj na TV ne 
gleda rada, ker denar samo kažejo, dajo ga 
pa ne. Ostaja skromna, kakor je morala 

biti vse življenje, in hkrati hvaležna, ker 
ima sedaj varno zavetje pri sinu in snahi 
Niki, ki lepo skrbita zanjo. Vesela je tudi 
Nikine mame, ki ji dela družbo, in vnu-
ka, petih vnukinj, treh pravnukov in treh 
pravnukinj. Ko smo jo povprašali, kakšen 
bi bil njen recept za dolgo življenje, nam 
je povedala takole: »Če te kaj muči ali če 
delo ne gre od rok, je najbolje, da sedeš in 
počakaš«. 

Vlado Marot 

Z DONACIJAMI NA POMOČ 
OGROŽENIM DRUŽINAM

V času, ko so stiske družin in posame-
znikov vse večje, je pomembno, da ohra-
nimo odprto srce. V preteklem letu smo 
od organizatorke dogodka Veliki dobro-
delni zumba party Nastje Štern, Društva 
LAK in Košarkarskega društva Zlato-
rog Laško prejeli donacije, ki smo jih 
razdelili ogroženim družinam na našem 
območju ter jim tako za trenutek izbrisali 
brazde zaskrbljenosti. V imenu Centra za 
socialno delo Laško in vseh prejemnikov 
pomoči bi se donatorjem želela zahvali-
ti, zahvalila pa bi se tudi Rdečemu križu 
Laško in Karitasu Laško, ki sta nam v 
primerih, kjer nas naši formalni okvirji 
zaustavijo, vedno pripravljena brezpo-
gojno pomagati. Iskrena hvala vsem za 
vaše odprto srce!

Polonca Teršek, prof. def., 
v. d. direktorice CSD Laško 

 
Center za socialno delo LAŠKO HIŠA GENERACIJ V 

LETU 2012

Na začetku novega leta se radi ozre-
mo nazaj, na prehojeno pot preteklega 
leta. V našem medgeneracijskem cen-
tru, ki s svojimi aktivnostmi opravičuje 
svoje ime – Hiša generacij, je bilo leto 
2012 bogato z aktivnostmi, ki so prite-
gnile številne obiskovalce (skupaj smo 
zabeležili preko 6.500 obiskov). S po-
močjo 27-ih prostovoljcev, ki svoje 
znanje, izkušnje, spretnosti in čas, ki ga 
nimajo v izobilju, radi podelijo z drugi-
mi, smo pripravili 502 aktivnosti. Pri 
tem je treba poudariti, da smo hvaležni 
vsem predavateljem in nastopajočim, ki 
se z veseljem odzovejo našemu vabilu in 
za svoj doprinos h kvalitetnemu in pe-
stremu programu ne zahtevajo plačila.

Poleg ustvarjalnih delavnic so pri 
nas čez vso leto potekale različne kul-
turne prireditve, predavanja, ki so se 
dotaknila socialno-zdravstvenega po-
dročja, razstave, na katerih smo lahko 
občudovali izdelke spretnih rok lokal-
nih ljubiteljskih umetnikov, ustvarjal-
cev in rokodelcev. Pripravili smo tečaje 
spoznavanja osnov računalništva, peke 
kvašenih izdelkov, o preprečevanju pad-
cev v starosti, pripravili pa smo tudi te-
čaj za družinske oskrbovalce, ki skrbijo 
za onemogle na svojem domu. Preko 
skupin za medgeneracijsko druženje 
smo poskrbeli za svojo psiho-socialno 
kondicijo, s telovadbo in nordijsko 
hojo pa za fizično kondicijo. Čez vso 
leto smo se udeleževali humanitarnih 
akcij; zbirali smo zamaške, star papir 
za socialno ogrožene družine, naša kle-
kljarska skupina pa je zbirala denar za 
društvo Sožitje.

Aktivni smo bili tudi pri drugih pro-
jektih: Dnevi evropske kulturne dedi-
ščine, Simbioz@2012, Teden global-
nega učenja, mednarodna preventivna 
akcija – svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč, Socialni teden, Med-

narodna konferenca ob evropskem letu 
medgeneracijskega povezovanja in soli-
darnosti med generacijami na Brdu pri 
Kranju, okrogla miza na temo aktivno 
staranje in medgeneracijska solidarnost 
v okviru EU-Pika. Pod našo streho pa 
že vrsto let z veseljem gostimo Likovno 
društvo Laško, Skupino za zdrav način 
življenja Laško, Medgeneracijsko dru-
štvo za kakovostno starost Laško, Sku-
pino za starše in mlado vokalno skupi-
no Chillax.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
je v preteklem letu s svojo prisotnostjo 
obogatil naš program v okviru Centra 
za socialno delo Laško. Upam in ver-
jamem, da bo leto 2013 tako uspešno, 
ustvarjalno, pronicljivo, učljivo, gibljivo 
…, kot so bila leta Hiše generacij do se-
daj.

Vsem tistim, ki naše Hiše še ne po-
znate, pa vabilo: obiščite nas! Pri nas 
niso pomembna leta, pri nas šteje od-
prtost misli in duha za nova znanja, 
spretnosti  in poznanstva. Če menite, 
da bi del svojega dragocenega proste-
ga časa namenili kot prostovoljec, pa 
se zglasite na Savinjsko nabrežje 6 v 
Laškem, kjer bomo vaše pomoči, tru-
da neizmerno veseli.

Petra Šuster, koordinatorka aktivnostiZAHVALA OZ RK LAŠKO 
IN KO RK RIMSKE TOPLICE 

Kolektivu 44 delavcev tovarne otro-
škega pohištvo Sadeko iz Rimskih Toplic 
so bile oktobra lani vročene odpovedi 
delovnega razmerja, od decembra dalje 
pa so prijavljeni na Uradu za delo Laško. 
Ob tej priložnosti bi se želeli iskreno za-
hvaliti Območnemu združenju Rdečega 
križa Laško in Krajevni organizaciji Rde-
čega križa Rimske Toplice za nesebično 
pomoč v obliki prehranskih paketov in 
podporo v težkih trenutkih. Posebna za-
hvala gre predsednici krajevne organiza-
cije, gospe Marjani Šantej, ki je s svojim 
trudom in pozitivno energijo pomagala 
premagovati osebne stiske. 

Kolektiv delavcev Sadeko 
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Medgeneracijsko društvo za kakovo-
stno starost Laško so 13. decembra 2002 
ustanovili prvi prostovoljci, ki so obisko-
vali tečaj za družabništvo z osamljenim 
starim človekom v občini Laško. Je sa-
mostojno, prostovoljno in nepridobitno 
društvo, ki v javnem interesu opravlja 
humanitarno dejavnost na področju so-
cialnega in zdravstvenega varstva in s 
tem prispeva k bogatenju življenja v svo-
jem ožjem in širšem okolju. Glavna na-
loga društva je pomoč pri organizaciji in 
vodenju krajevne mreže medgeneracij-
skih programov za kakovostno starost v 
občini Laško. Člani društva smo zelo ve-
seli, da je za nami uspešnih deset let pro-
stovoljske mreže medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno starost in boljše 
odnose med generacijami v občini Laško, 
še posebej za to, ker večina prostovoljcev 
prihaja iz tretje generacije.

Ob tem jubileju smo zelo ponosni na 
to, da je mreža, ki smo jo začeli graditi 
leta 2002 skupaj z Občino Laško, prof. 
dr. Jožetom Ramovšem z Inštituta An-
tona Trstenjaka za gerontologijo in med-
generacijsko sožitje iz Ljubljane in žal že 
pokojno gospo Pavlo Lapornik, postala 

tako velika. Programi mreže so se dota-
knili skoraj vseh krajev v Občini Laško 
od Zidanega Mosta do Šmiklavža – Lažiš, 
Rimskih Toplic, Laškega in Rečice. Veseli 
smo, da se je skoraj iz vsakega kraja kdo 
odločil za prostovoljstvo ali za osebno 
družabništvo s starejšim človekom ali pa 
je postal voditelj medgeneracijske skupi-
ne za kakovostno starost. Prostovoljci so 
se v teh letih trudili predvsem za to, da bi 
življenje starejših ljudi v tretjem življenj-
skem obdobju bilo kakovostnejše, da bi 
bilo med starejšimi manj osamljenosti. 
V ta namen vsako leto izide tudi glasilo 
društva Jesensko cvetje, v katerem si lah-
ko preberete utrinke iz naših aktivnosti 
čez vso leto in številne druge medgenera-
cijske vsebine, ki jih prispevajo vsi člani 
društva iz lastnih izkušenj.

Danes je v društvu 30 aktivnih pro-
stovoljcev, ki se družijo v 58 družabni-
ških parih v domačem okolju, ter šest 
voditeljic in eden voditelj petih med-
generacijskih skupin za kakovostno sta-
rost: Marjetice, Klepet v dobri družbi, 
Prijatelji, Zvončki in Rožice. Veseli smo 
tudi osmih podpornih članov in vseh 
96 modrih članov društva. Na priredi-
tvi ob deseti obletnici društva smo se 
s priznanjem zahvalili vsem aktivnim 
članom društva, ki prostovoljno delajo 
že deset let. Hvaležni smo jim, da svojo 
srčnost delijo s starejšimi ljudmi že toli-
ko časa. Prav tako pa smo hvaležni tudi 
ostalim prostovoljcem, da so del svojega 
prostega časa pripravljeni pokloniti so-
človeku, starejšemu človeku, ki je zaradi 
obiska prostovoljca gotovo bogatejši in 
srečnejši. Upamo si trditi, da smo boga-
tejši z izkušnjami v teh letih postali tudi 

prostovoljci. Priznanje za deset let pro-
stovoljnega dela so prejeli: Olga Babič, 
Jožica Deželak, Marjeta Ferlež, Ivana 
Flander, Marjeta Knez, Irenca Kovčan, 
Ida Medvešek, Nada Padežnik, Špela 
Padežnik, Hedvika Peterkovič, Branka 
Pinter, Darinka Rozman, Zlata Strel, 
Jožica Šeško, Terezija Škoberne, Justina 
Škorja, Helena Terzič, Barbara Trbovc, 
Slavica Ulaga, Ivanka Valant in Marija 
Verk. Priznanje za pet let prostovoljnega 
dela sta prejeli Jožica Rajh in Marija Ze-
mljič. Vsem prostovoljcem želimo, da bi 
še naprej imeli veliko energije in odprto 
srce za prostovoljno delo ter predvsem 
da bi še naprej znali »prižigati lučke« v 
sočloveku.

Želimo si, da bi v bralcu prebudili željo, 
da bi tudi sam postal prostovoljec našega 
društva in tako skupaj z nami pisal zgod-
bo naslednjega desetletja. Naj zaključimo 
z mislijo, ki jo je nekoč izrekel neznani av-
tor: »Vse si, kar je. Tvoje misli, tvoje življe-
nje. Uresničitev tvojih sanj. Vse si, kar izbe-
reš, da boš. Neomejen si kakor neskončno 
vesolje.« Hvala, da ste ali boste izbrali naše 
društvo kot del vašega »vesolja«.

Predsednica društva Irenca Kovčan

DESET LET MEDGENERACIJSKEGA DRUŠTVA ZA KAKOVOSTNO STAROST LAŠKO

Predsednica Irenca Kovčan in podpredsednica Zlata 
Strel, ki sta po smrti Pavle Lapornik zaslužni, da dru-
štvo deluje tudi danes.

Prostovoljke, ki so prejele priznanje za deset let pro-
stovoljnega dela

65 LET SKUPNEGA 
ŽIVLJENJA ZAKONCEV 
ŠPEC

Pri Špelančevih v Velikih Grahovšah 
nad Laškim je bilo konec januarja zelo 
veselo: Fanika in Matija Špec sta obha-
jala diamantno poroko. Za to posebno 
priložnost so se vsi domači zbrali doma 
in počastili ta izjemni jubilej, ki je dan 
le redkim posameznikom.

Fanika je odraščala v številni družini 
pri Špelančevih, Matija pa nedaleč stran 
pri Čibejevih. Postal ji je všeč, ko je sli-
šala, da je zelo priden. Neko »kožuhanje« 
pa je bilo krivo, da sta se bolje spozna-
la in da je med njima vzklila ljubezen. 
Leta 1948 sta se poročila, pozneje pa 

sta prevzela »grunt« in mu ostala zvesta 
do danes. Kmalu po poroki sta se rodila 
dvojčka Stanko in Cvetko, nato pa še sin 
Mirko, ki si je doma  ustvaril družino. V 
življenju jima ni bilo postlano z rožicami. 
Matija, ki se ne ustraši nobenega dela, je 
imel vseskozi največ veselja z rejo živine, 

še danes rad pomaga domačim pri opra-
vilih, kolikor mu zdravje dopušča, in vsa-
ko jutro ga pot zanese v hlev. Tudi Fanika 
je z veseljem poprijela za vsako kmečko 
opravilo, trenutno pa ji zdravje tega več 
ne dopušča. 

V nedeljo, 27. januarja, sta praznovala 
65 let skupnega življenja, slovesnosti ob 
diamantni poroki se je udeležilo nekaj 
najbližjih sorodnikov in prijateljev. Obi-
skal ju je tudi domači župnik, gospod 
Iztok Hanžič, in jima podelil blagoslov. 
Skupaj so nazdravili zakoncema in pri-
sluhnili ubranim Knezovim pevcem iz 
Šmiklavža. Svoje pa sta dodala tudi za-
konca Špec, ki sta z veseljem z njimi za-
pela nekaj ljudskih pesmi. Ubrano petje 
sta spremljala harmonikar Matej in bari-
tonist Vinko. 

K. Š.
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NOVOLETNA ZABAVA V 
TRUBARJEVEM DOMU 
UPOKOJENCEV

Tako, kot se za zaključek leta spodobi, 
smo v TDU Loka pri Zidanem Mostu pri-
redili novoletno zabavo, ki je bila 20. de-
cembra lani v dvorani doma. Z okrašeno 
dvorano in ansamblom Braneta Žiberta 
iz Sevnice smo pričarali pravo praznično 
vzdušje s petjem in plesom. Seveda dobre 

in okusne hrane ter pijače ni manjkalo. 
Na zabavi smo z našimi stanovalci tudi 

zaplesali. Vendar to ni bila edina priredi-
tev v domu. Obiskali so nas sveti Miklavž, 
Božiček, ljudski pevci z Blance, pri okra-
ševanju smrečic pa so nam tradicionalno 
pomagali otroci iz OŠ Loka pri Zidanem 
Mostu, ki so na koncu stanovalcem zape-
li še nekaj božičnih pesmi. Adventni čas 
smo zaključili z božično mašo, ki je bila 
prav tako v dvorani doma. 

Romana Lončarič,  
pripravnica delovne terapije

KAKO PRAVILNO RAVNATI 
V PROMETU?

V sredo, 21. novembra, je Društvo in-
validov iz Rimskih Toplic organiziralo 
predavanje o novostih v cestnoprome-
tnih predpisih. Predavanje je bilo izvede-
no v sodelovanju z AMD Laško, predaval 
pa je vodja njihove avtošole Andrej Ti-

tan. Pri organizaciji izvedbe predavanja 
so sodelovali tudi člani Društva upoko-
jencev Rimske Toplice.

Predavanja se je udeležilo več kot 30 
krajanov Rimskih Toplic. Predavatelj se 
je usmeril zlasti na starejšo populacijo 
voznikov in jih seznanil predvsem s po-
glavji prometne varnosti v krožiščih in 
na avtocestah. Da je bilo predavanje res 

kvalitetno, strokovno in zanimivo, pove 
podatek, da so prisotni ob koncu predla-
gali, naj se podobno izobraževanje še en-
krat izvede spomladi, da se ga bodo lah-
ko udeležili tudi tisti, ki tokrat niso prišli. 
Hvala AMD Laško in predavatelju!

Angela Vodičar,  
predsednica Društva invalidov  

Rimske Toplice

MIZARSKA DELAVNICA V 
DOMU STAREJŠIH LAŠKO

V Domu starejših Laško skušamo sta-
novalcem ponuditi pestro paleto dejav-
nosti, s katerimi si zapolnijo prosti čas. 
Lani smo na željo stanovalcev pričeli 
razmišljati o mizarski delavnici, kjer bi 
lahko stanovalci, ki jih takšno delo ve-
seli, ohranjali znanja, ki so jih pridobili 
skozi življenje, spet drugi pa bi imeli pri-
ložnost, da poskusijo kaj novega, še ne-
poznanega.

Delavnico smo opremili s po-
močjo donatorjev, ki so se rado-
darno odzvali naši prošnji in nam 
podarili potrebno orodje in pribor 
za izdelovanje različnih izdelkov. 
Ob tej priložnosti se vsem še en-
krat iskreno zahvaljujemo. Spretne 
roke stanovalcev pridno ustvarjajo 
pod skrbnim mentorstvom Duša-
na Drameta. Nastajajo izdelki, ki 
so prava paša za oči in potrditev, da 
so stanovalci kljub starostnim tego-
bam sposobni ustvariti marsikaj lepega.

Vodja programa oskrbe starejših Janja 
Podkoritnik Kamenšek 

VRTEC LAŠKO 
VABI K VPISU  
V VRTEC ZA 
ŠOLSKO LETO

2013/2014 (od 1. 9. 2013 dalje)
vse otroke od 11. meseca starosti.

Izbirate lahko med naslednjima programoma:
◆ dnevni program (6–9 ur)
◆ poldnevni program (4–6 ur, od 7.00 do 13.00)
V enoti Laško organiziramo tudi popoldansko varstvo od 
12.00 do 20.00.

Prijave sprejemamo na vseh enotah Vrtca Laško  
do 15. 3. 2013.

◆ Laško – Cesta na Svetino 2a, tel.: 03-734-30-10
◆ Debro – Poženelova 24, tel.: 03-734-30-70
◆ Rimske Toplice – Cankarjeva ul. 14, tel.: 03-573-61-97 
◆ Zidani Most – Zidani Most 14, tel.: 03-568-38-06
◆ Sedraž – Sedraž 21, tel.: 03-734-32-54
◆ Jurklošter – Jurklošter 23, tel.: 03-573-51-77
◆ Šentrupert – Šentrupert 89, tel: 03-573-82-86
◆ Rečica – Zgornja Rečica 27, tel.: 051-410-882
◆ Družinsko varstvo Gradišnik – Tevče 31a, vpis v Vrtcu 

Laško, tel.: 03-734-30-10

Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, 
ki ga dobite v vseh enotah Vrtca Laško in na spletni strani 
Vrtca Laško www.vrtec-lasko.si.
O vpisu oz. sprejemu otrok v vrtec boste starši obveščeni na 
prvih roditeljskih sestankih v aprilu.
Prosim, da upoštevate rok prijave, ker bomo naknadne vpise 
upoštevali le v primeru nezasedenosti oddelkov.
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Obisk Hiše generacij

Po starih običajih in navadah v prvih dneh novega leta hiše 
obiskujejo koledniki. Med drugim obiščejo Hišo generacij. Sku-
pina Muc že več let sodeluje s Hišo generacij. Tako so tudi letos 
v goste povabili našo skupino. Vabilu smo se z veseljem odzvali 
in že težko čakali ta dan. 

Otroke sva pred obiskom seznanili s Hišo generacij. Povedali 
sva jim, da v tej hiši prosti čas preživljajo starejši ljudje, ki se 

ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Nad vabilom so bili otro-
ci zelo navdušeni. Po zajtrku smo se v garderobi uredili in se 
skupaj s skupino Muc odpravili pogledat, kaj so nam pripravili 
tokrat. Ob vstopu v Hišo so nas z veseljem sprejeli. Gospa Petra 
Šuster nam je povedala, da pridejo v goste koledniki, ki so za vse 
navzoče pripravili kratek program. Povedala je, da so to ljudje, 
ki v hišo prinašajo blagoslov za letino, zdravje in srečo ljudem, 
kot tudi živini. V uvodu so nam na kratko predstavili, kako 
se mož in žena pogovarjata o dobrotah, ki jih bosta ponudila 
kolednikom. Sledil je prihod samih kolednikov, ki so v pesmi 
in besedi predstavili ta lep ljudski običaj. Ob zvoku harmoni-
ke smo vsi skupaj, otroci, vzgojiteljice in babice veselo zarajali. 
Vonj domačih klobas in peciva nas je pritegnil k lepo obloženi 
mizi. Otroci so imeli tudi to čast, da so si z njihove smreke lahko 
izbrali vsak en bonbon in keks. Na koncu smo se skupaj fotogra-
firali in se jim za obisk lepo zahvalili ter jim zaželeli vse dobro 
v novem letu. 

Tako otroci kot tudi vzgojiteljice smo bili nad programom in 
pogostitvijo navdušeni. Obljubili smo si, da jih bomo zagotovo 
še obiskali. 

Otroci skupine Ježki ter Metka in Sonja

Zakaj otroka vzgajati ob knjigi in za 
knjigo

V tem mesecu praznujemo slovenski 
kulturni praznik, ki ga v naši skupini 
vtkemo v naš tematski sklop in posveti-
mo knjigi še posebno veliko pozornost. 
Književna vzgoja je vključena v celoten 
vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu in 
nato v šoli, začenja pa se že v zgodnjem 
otroštvu v družini.

Cilji književne vzgoje:
◆ Ob knjigi otrok razvija in bogati govor, 

prek govora mišljenje in inteligenco; 
pozneje bo manj težav z opismenjeva-
njem.

◆ Ob knjigi, posebno ob pravljicah, otrok 
razvija domišljijo, to pa ga spodbuja k 
različnim oblikam ustvarjalnosti.

◆ Knjiga je vir informacij z različnih po-
dročij.

◆ Knjiga prispeva k temu, da otrok lažje 
obvladuje vsakdanje probleme in situ-
acije; hkrati pa je na različnih podro-
čjih bolj razgledan; to je dobra pripra-

va za šolo in življenje.
◆ Knjiga je tih, intimen medij, bralec jo v 

t. i. osebnem branju sprejema po svo-
jih sposobnostih in nagnjenih.
Pravljice imajo velik psihološki pomen 

za vse otroke ne glede na starost, ker se 
ukvarjajo z bistvenimi človeškimi pro-
blemi. Če otroku veliko beremo, s tem na 
edinstven način hranimo njegovo domi-
šljijo. Kar vidimo, kako se otrok vživlja v 
zgodbo. Meje med otroško vsakdanjostjo 
in domišljijo se porazgubijo in fantazijski 
svet postane enako resničen kot stvar-
nost. Otroci po pravljici zelo radi drama-
tizirajo in jo s tem naredijo še bolj resnič-
no in stvarno, realizirajo svoje zamisli, 
izrazijo svoje predstave in se veselijo svo-
je ustvarjalnosti. Vedeti je tudi treba, da 
je sam proces ustvarjanja igre za otroke 
pomembnejši kot njen rezultat. Pri dra-
matizaciji je pomembno še dejstvo, da se 
z nastopi krepi otrokova samozavest. V 
naši skupini imamo veliko predstav, kjer 
nastopajo otroci.

Preizkusili so se tudi v izmišljanju 

zgodb v manjših skupinah, ki so jih nato 
pripovedovali, sama pa sem jih zapisala. 
Še posebno jim je bilo zanimivo, da smo 
slike in zgodbe razstavili na panoju. Če 
želite, lahko obiščete naš vrtec in jih pre-
berete.

Otroci iz skupine Veverice,  
Mojca in Zvonka

Veseli december v vrtcu Debro

V vrtcu Debro smo komaj dočakali 
prazničen mesec, ki je poln pričakovanj, 
lepih želja in iskric v otroških očeh. Sku-
paj z otroki smo okrasili novoletno jelko 
in vrtec z otroškimi izdelki. 6. decembra 
smo otrokom pripravili tradicionalen 
Miklavžev zajtrk ob praznični glasbi. 
Vsak dan smo se zbirali ob novoletni jel-
ki in prisluhnili pravljicam s praznično 
vsebino. Prepevali smo znane pesmi in se 
naučili novih, katere bodo otroci prepe-
vali še dolgo.

Vzgojiteljice smo otrokom pripravile 
lutkovno predstavo Sneženi mož in ča-
robne vile. S tem smo otrokom pričarale 
nasmeh, željo po ustvarjanju in zadovolj-
stvo. Veliko smo risali, barvali, izdelovali 
iz papirja, oblikovali iz das mase ali gli-
ne, izdelke pa smo tudi razstavili v na-
šem vrtcu. V sklopu ure pravljic sta nas 
obiskali knjižničarki iz Knjižnice Laško. 
Otrokom sta povedali Božično pravljico, 
nato pa smo zapeli in rajali še ob spre-
mljavi klaviatur. Pripravili sta nam tudi 
presenečenje, čisto pravo zabavo z vročo 
čokolado in piškoti. Tudi nas so v vrtcu 

obiskali koledniki (mladinski pevski zbor 
POŠ Debro), nam zapeli božične pesmi 
in zaželeli vse dobro v novem letu. Otroci 
so bili presenečeni, veseli in z dobro voljo 
in pesmijo priklicali dedka Mraza, ki nas 
je z veseljem obiskal. 

Starejši otroci so se pridno pripravljali 
za nastop na občinskem dvorišču, kjer so 
zapeli pesmi: Zimska, Malo miru, Sneže-
ni mož. Z vsemi temi dejavnostmi in igro 
smo počasi prikorakali do konca decem-
bra, si stisnili dlani in zakorakali v novo 
leto 2013.

Alenka Vasle
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Utrinki prazničnega decembra v 
vrtcu Ostržek Rimske Toplice

Za nami je že mesec januar, otroci in 
odrasli v vrtcu Ostržek Rimske Toplice 
pa se v mislih še oziramo nazaj na de-
cember, ki je eden najbolj skrivnostnih 
mesecev v letu. To je mesec prihoda treh 
dobrih mož, je mesec pričakovanj, pre-
senečenj in skupnih druženj. V praznič-
nem decembru uživajo otroci in odrasli. 
Otroci so polni pričakovanj v upanju, da 
se jim bodo izpolnile vse želje, ki so jih 
napisali trem dobrim možem. Odrasli 
pa se v spominih ozremo na otroštvo in 
skupaj z otrokom pobegnemo v pravljič-
ni svet. Za otroke vrtca Ostržek se je pra-
znični december začel s presenečenjem, 
ki smo ga pripravili starši in strokovne 
delavke. Na delovnem sestanku smo iz-
delali praznično dekoracijo in tako po-
skrbeli, da se je december predstavil v 
svoji praznični obleki. Otroci so s svojimi 
izdelki polepšali vrtec, ki je postajal vsak 
dan bolj in bolj pravljičen. Prvi je vrtec 
obiskal sv. Miklavž, ki je ponoči v košare, 
ki so jih nastavili otroci v igralnicah, po-
ložil jabolka, suho sadje in šibo. Po Mi-
klavževem skupnem zajtrku – ta dan smo 
se sladkali s parklji – so otroci spoznali 
legendo o sv. Miklavžu in uživali v sku-
pnem druženju. Dnevi so hitro tekli in 

pred nami je bil naš 21. Ostrž-
kov izlet z vlakom v lutkovno 
gledališče Maribor. Bila je de-
ževna sobota, 15. decembra, a 
nas to ni odvrnilo. Na železni-
ški postaji je bilo zelo živahno. 
Otroci in starši so bili dobre 
volje, saj so se odpravljali na 
skupen izlet.  Potovalo nas je 
198. Vsi smo bili dobro raz-
položeni. Z nami je potovala 
tudi palčica Mici. Od železni-
ške postaje smo jo peš mahnili 
do lutkovnega gledališča, kjer 
smo si ogledali predstavo Rdeča kapica. 
Ja, ja, predstava nam je bila zelo všeč. Vsi 
smo uživali, otroci in starši. Po predstavi 
smo se še malo potepali po mestu in že 
smo morali na vlak, ki nas je odpeljal do-
mov. Palčica Mici pa je ostala v gledališču 
in upamo, da je ni pojedel volk.

Že naslednji teden je sledila skupna 
predbožična zabava, ki je bila v najsta-
rejšem oddelku. Starejši otroci so pri-
pravili program, vsak oddelek je dobil 
praznični kolač, palček pa je vse odrasle 
obdaril s čarobno svečko. Sledilo je skup-
no druženje in rajanje. Pred nami so bile 
praznične počitnice. Po njih pa smo se v 
petek, 28. decembra, zbrali na dedkovi 
zimski zabavi pred vrtcem. Namenjena 
je bila prihodu dedka Mraza in prazno-

vanju 35. rojstnega dne vrtca 
Ostržek. Za praznično doživetje 
je poskrbel pevski zbor Ostržek, 
ki ga vodi Stanka Gaši, s flavto 
pa ga spremlja Kristina Poči-
valšek. Mladi pevci so pripravili 
pesmi o zimi in dedku Mrazu. 
Njihovo petje je priklicalo ded-
ka Mraza, ki se je pripeljal  s po-
sebnimi sanmi in obdaril otro-
ke. Letos so mu pri nabavi daril 
pomagali dobri ljudje in starši. 
Dedek Mraz je pomagal prere-

zati torto in se odpeljal. Starši in otroci 
smo se sladkali s torto, ki jo je spekla 
kuharica Anica Knez v vrtcu Laško, in s 
pecivom, ki so ga prinesli starši. Mraz pa 
smo pregnali s toplim čajem.

Ob 35. rojstnem dnevu vrtca Ostržek 
Rimske Toplice smo zapisali: »V teh le-
tih je vrtec Ostržek Rimske Toplice do-
bil svoj obraz, svojo podobo. V vrtcu sta 
doma otroški smeh in razigranost. Stro-
kovne delavke si vsak dan prizadevamo, 
da otroke popeljemo v svet ustvarjalno-
sti, vedoželjnosti in raziskovanja. Stro-
kovne delavke, ki jih otroci še kdaj po-
kličejo tovarišice, pa niso samo tovarišice 
ali pa vzgojiteljice, so mnogo več, so tudi 
rezervne mame, očetje, babice in dedki 
v eni osebi, in še več, so tudi zdravnice, 
psihologinje, učiteljice, mojstrice roč-
nih spretnosti, gledališke igralke, pevke 
... Za njihov trud bom uporabila besede 
sivolasega gospoda, katerega ime niti ni 
pomembno, bi pa vseeno priporočala, da 
preberete njegovo knjigo: Vse, kar mo-
ram vedeti, sem se naučil v vrtcu (Robert 
Fulghum). December leta 2012 je prine-
sel veliko razigranih iskric v očeh, oboga-
til nas je s prijetnimi doživetji, iskrenimi 
stiski rok in voščili. Hvala vsem, ki ste se 
nam pridružili.

Za majhne in velike zapisala  
Jelka Kapun

Veseli december v vrtcu Zidani Most

Praznični čas v ljudeh vzbuja prijetne občutke, otrokom pa se 
ti občutki zdijo še bolj čarobni. Da bi v vrtcu »pričarale« poseb-
no vzdušje, smo se odločile popestriti dejavnosti. Otroci so se 
zelo razveselili obiska naših babic, gospe Zorec in gospe Škru-
ba, s katerima smo pekli slastne piškote. Z lutkovno igrico Trije 
snežaki so nas navdušile mamice, in sicer gospe M. Jurkošek, 
Tovornik, Novakovič in R. Jurkošek, seveda pa so bili najbolj 
veseli in ponosni nanje njihovi otroci. 

Še posebej pa so se otroci razveselili obiska Božička in daril, 
ki jih je prinesel. Z zanimanjem in pričakovanjem so odvijali 
pakete in se veselili novih igrač. V zahvalo smo mu zapeli ne-
kaj pesmic in skupaj zarajali. Praznični december je hitro minil, 
otrokom pa so se doživetja vtisnila globoko v srce.

Mirjana Brežnik, Mojca Velikonja
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Tabor osmošolcev v Kranjski Gori

Po pripravah in skrbeh staršev, da ne 
bi česa pozabili, smo se končno odpra-
vili za pet dni v prečudovito naravo, ki 
jo skriva Kranjska Gora z okolico. Spre-
mljale so nas učiteljice Majda Podbevšek, 
Darja Polšak in Mira Siljan.

Napočilo je jutro, polno vznemirjenja. 
Ali je kdo med nami sploh kaj spal? Ne, 
pričakovanje je bilo namreč preveliko. 
Na avtobusni postaji smo se zbrali v po-
nedeljek, 22. oktobra. Da, kooooončno 
smo dočakali! Po krajšem pogovoru smo 
zagledali avtobus. Kot po navadi smo se 
prerivali »kot norci« za tiste zadnje, naj-
bolj priljubljene sedeže. Vožnja je hitro 
minila in kmalu smo zagledali dom. Tam 
so nas najprej seznanili s pravili, da bi 
dom po našem odhodu ostal vsaj pribli-
žno takšen, kot je bil ob našem prihodu. 
Spoznali smo tudi osebje doma in se od 

srca nasmejali posrečenemu 
hišniku Romanu, ki se je na 
vsak način trudil, da bi na nas 
napravil poseben vtis. Nato 
smo počasi razpakirali svoje 
stvari, uredili sobe in si ogle-
dali urnik.

Začele so se dejavnosti, 
pri katerih nam res ni bilo 
dolgčas. V petih dneh smo s 
kolesom »prilezli« v Italijo, 
streljali z lokom, pri čemer 
nam je celo uspelo zadeti tar-
čo. Odšli smo tudi na pohod, veslali na 
prelepem umetnem jezeru Jasna, obiskali 
naravni rezervat Zelenci, odšli v mesto, 
izvedeli veliko novega s področja biolo-
gije in se preizkusili v reševanju razisko-
valnih vprašanj. Najbolj zavzeti so imeli 
priložnost prehoditi 820 stopnic za ne-
popisno dober razgled z velikanke – naj-
višje smučarske skakalnice v Planici in za 
zdaj druge najvišje na svetu. Vedno smo 
našli razlog za smeh, še posebej takrat, 
ko smo za kosilo dobili kaj dobrega. Tudi 
sicer se glede hrane nismo pritoževali, saj 
je bila res izvrstna. Čeprav so se sladkari-

je pod našimi posteljami nabirale hitreje 
kot prah. 

Zaključni večer pa nam bo še posebej 
ostal v spominu. Vsaka soba je morala 
pripraviti kratko predstavo, pri čemer 
smo se res izkazali. Nasmejali smo se na-
mreč do solz. Zato je bil naš zadnji dan 
tabora kar malo težak, ko smo se morali 
posloviti in oditi domov. A iz vsake stvari 
se da potegniti nekaj dobrega. Pomemb-
no pri tem je, da smo preživeli »hudo do-
ber« šolski teden, ki nam bo vsem ostal v 
lepem spominu.

Ana Blatnik, 8. a

Mojstri medgeneracijske 
povezanosti

Nekaj prostovoljcev OŠ Primoža Tru-
barja Laško se nas je 5. januarja odpravi-
lo v Gorišnico na First Lego League, kjer 
smo se posredno uvrstili na državno tek-
movanje, ki je bilo 2. februarja v Kranju. 
FLL je neprofitna organizacija, ki je letos 
drugič zapored organizirala tekmovanje 
pod vodstvom Natalije Primužič. Vse te-
melji na vrednotenju, na katerega ljudje 
velikokrat pozabljamo. Ne zavedamo se, 
koliko pozdrav ali stisk roke pomenita 
starejši osebi, kako ji z nasmehom polep-
šamo dan. Ravno zato je bila letošnja na-
loga, da ustvarimo čim bolj domiseln pri-
pomoček oziroma izboljšavo za starejše.

Z Natalijo Knez, Sašo Klezin, Tajo 
Jančič, Taro Podsedenšek in Timejo 
Verk smo se v spremstvu socialne delav-
ke Metke Čulk po informacije odpravile 
v Dom Šmohor Zdravilišča Laško. Idej je 
bilo veliko, na koncu pa smo se odločile 
za najbolj preprosto in vsakdanjo, ki bi si 
jo v primeru, da bi pristala na trgovskih 
policah, lahko vsak privoščil. Izdelale 
smo prototip »nogavičnika«, s katerim si 
na lažji način brez prepogibanja starejši 
obujejo nogavice.

Čas, ki smo ga imele za priprave, je 
tako nam kot fantom: Matiji Teršku, 
Alenu Grešaku, Luki Rateju in Domi-
niku Hrastniku ter njihovemu mentorju 
Marku Sajku, ki so ustvarili robote in jih 

programirali, hitro minil in kmalu smo 
se z učenci iz podružnične šole Debro, ki 
so se tudi udeležili tekmovanja, odpeljali 
v enkraten dan. Takoj ob prihodu v OŠ 
Gorišnica, kjer je bilo tekmovanje, smo 
prevzeli malico in se hitro izmuznili na 
prizorišče, saj so bile vse kamere usmer-
jene v nas. Fantje so se z roboti odrezali 
enkratno, saj so v skupnem seštevku na 
koncu dosegli tretje mesto. Kmalu je ura 
odbila poldne in odpravili smo se pred 
učilnice, kjer so bili sodniki. Bilo nas je 
kar malo strah, saj nismo vedeli, kaj naj 
pričakujemo. Kmalu smo se pomirili, saj 
smo takoj po prvem obisku sodnikov, ko 
smo dekleta predstavljala projekt in pri-
kazala njegovo delovanje s pomočjo Dra-
gice Đerič, šolske knjižničarke, ugotovili, 
da so prav prijetni in prav nič zahtevni. 
Zaradi domiselnega pripomočka je našo 
predstavitev želela videti tudi začetnica 
FLL v Sloveniji. V drugi učilnici smo so-
delovali dekleta in fantje, saj smo se pre-
izkusili v povezanosti. Sodnici sta nam 

zastavili še nekaj domiselnih vprašanj: 
od izbire našega imena (Robo mulci) do 
tega, kaj za nas pomeni povezanost z ose-
bo, ki je starejša. V tretji učilnici so be-
sedo dobili fantje in predstavili delovanje 
in spretnosti svojega robotka.

Rešili smo se najtežjega dela in se po-
svetili zabavi. Kmalu smo stali na odru v 
telovadnici in peli uspešnico Gangnam 
style. Dobro smo se nasmejali in že stotič 
ugotovili, da nam je to tekmovanje pisa-
no na kožo, saj je vzdušje fenomenalno. 
Dekleta se lahko pohvalimo, da so nam 
organizatorji zatrdili, da tako dobrih na-
vijačev ob tekmi robotkov še niso imeli. 
Ko je sledila razglasitev rezultatov, smo si 
samo želeli, da bi čim prej zaslišali svoje 
ime. Naposled smo ga in veselje je bilo 
nepopisno. Dekleta smo izrabila še dru-
gi del glasilk. Sledilo je pospravljanje in 
kmalu smo sedeli na avtobusu in se pe-
ljali domov polni zanimivih dogodkov, ki 
jih ne bomo nikoli pozabili.

Ana Blatnik
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Nastop staršev v PŠ Vrh nad Laškim

V prazničnih decembrskih dneh je 
bilo v PŠ Vrh pravljično. Starši so se od-
ločili, da bodo uprizorili dramsko igro 
Sapramiška. Za mentorico so si 
sposodili našo učiteljico Jasno 
Lapornik. Vaje so bile novem-
bra in decembra ob večerih v PŠ 
Vrh nad Laškim. Pri delu so bili 
igralci zelo ustvarjalni, saj so 
kostume in sceno izdelali sami. 
18. decembra so stopili pred nas 
in zaigrali. Sapramiška je bila 
gospa Lidija Rezec, zajec go-
spa Mojca Pungeršek, veverica 
gospa Silva Hochkraut, žaba 
gospa Majda Sevšek, duh go-
spa Irena Frece, pomočnica zo-

bozdravnika gospa Brigita Planko, teta 
Grizelda gospa Sabina Mlakar, medtem 
ko je bil zobozdravnik gospod Gregor 
Jeretina. Sapramiška si je želela pregri-
zniti lešnik, a si je nalomila zob. Iskala je 
prijatelje, da bi ji ga pomagali pregrizniti. 
Srečala je zajca in veverico, a ji nista ho-

tela pomagati. Iskala je še naprej in našla 
žabo. Sapramiška ji je povedala, da ima 
nalomljen zob. Skupaj sta šli k zoboz-
dravniku po pomoč. Doktor Detelj, zob-
ni zdravnik, ji je z zvezdico popravil zob. 
Sapramiška je zadovoljna odšla domov. 
Toda postala je žalostna, ker ni imela 

več nobenega lešnika. Malo pred 
polnočjo jo je obiskal duh, ki ji je 
pričaral grm, poln lešnikov. Sa-
pramiška je bila spet srečna.

Moramo priznati, da smo bili 
nad predstavo zelo navduše-
ni. Tudi starši so bili veseli, da 
so lahko nastopali za nas. Svoje 
igralske sposobnosti so pokazali 
tudi v vrtcu v Dobju in v PŠ Jur-
klošter. Lahko dodamo le še to, 
da smo na svoje starše ponosni.

Doroteja Berložnik in  
Anja Hochkraut

E-transformer na obisku

Novembra lani smo se z veseljem pri-
družili ozaveščevalni akciji, ki jo podje-
tje Zeos izvaja v okviru projekta LIFE+ 
in s pomočjo fundacije LIFE+ Evropske 
komisije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje. Ta akcija je usmerjena v oza-
veščanje učencev, zaposlenih na šoli in 
širše okolice o pomembnosti pravilnega 
ravnanja z e-odpadki in odpadnimi ba-
terijami. To je skupina odpadkov, ki ne 
sme končati med drugimi komunalnimi 

odpadki, še manj kje v naravi, saj zaradi 
svoje škodljivosti za okolje in živa bitja 
potrebuje posebno ravnanje in ločeno 
zbiranje.

V sklopu akcije smo se predhodno pri-
pravili na obisk »e-transformerja« z reše-
vanjem ankete o ravnanju z e-odpadki in 
odpadnim baterijami ter z ogledom kraj-
šega posnetka o ravnanju s tovrstnimi 
odpadki. Na ustrezno mesto smo posta-
vili zbiralnike za zbiranje odpadnih ba-
terij, odpadnih varčnih sijalk in manjših 
e-odpadkov ter krajane obvestili o zbiral-

Voščilnice za pripadnike Slovenske 
vojske

Tudi lani smo v decembru izdelali in 
poslali voščilnice za vojake v vojašni-
cah in vojake na mirovnih misijah.

Učenci so komaj pričakali tehniški dan, 
ko so izdelovali voščilnice za svoje druži-
ne, za šolski sklad in jasno – za Slovensko 
vojsko. Predlani smo jih poslali prvič. Iz 
naših voščilnic so na Generalštabu izde-
lali plakate in jih poslali na vse mirovne 
misije in seveda nam v šolo. Takoj po no-
vem letu pa smo prejeli odgovor iz Afga-
nistana in pisala z logotipom SV. Učenci 
so bili navdušeni! Tako smo lani poslali 

še več voščilnic z osebnimi željami, kar 
127. Objavljene so bile na naslovni strani 
spletne strani Generalštaba SV. Letos je 
prvi odgovor prišel iz Libanona.

Vojakom smo sporočili, da jih imamo 
radi, da jih spoštujemo in občudujemo. 
Nanje smo ponosni! Vedno bolj se zave-
damo, da vojaki in vojakinje niso le robo-
ti z orožjem, ki samo streljajo. So sinovi 
in hčere, starši, bratje in sestre, najboljši 
prijatelji … Ko srečujejo otroke, opažajo, 
da imata sreča in kvaliteta življenja tam 
drugačen pomen, drugačno vrednoto. 
Mnogi narodi sploh ne poznajo več bese-
de mir. Zagotovo je težko videvati, kako 
se otroci borijo za vsakodnevno prežive-
tje, kjer vladata lakota in revščina, ki se je 
mi sploh ne moremo predstavljati. 

Slovenski vojaki sodelujejo na medna-
rodnih operacijah in misijah na Kosovu, 
v Afganistanu, Libanonu, Siriji, Bosni 
in Hercegovini, Makedoniji, Somaliji in 
Republiki Srbiji. Tudi naša šola še vedno 

sodeluje v mirovnem projektu iEARN 
– Machinto. Z vrstniki po svetu se po-
govarjamo o miru. Zavedamo se, da je 
mir vrednota in se je zanj treba truditi 
na vsakem koraku. Ravno v tem času je 
na šoli Iwakuni Sogo High School blizu 
Hirošime razstava slikanic in mirovnih 
voščilnic z vsega sveta. Med njimi je tudi 
naše sonce. Tudi vsem vam pošiljamo en 
topel sončen pozdrav!

Nuša Ocvirk
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ni akciji večjih kosov odpadne električne 
in elektronske opreme na dan obiska e-
-transformerja.

V štirinajstih dneh smo tako zbrali kar 
precej manjših kosov odpadne električ-
ne in elektronske opreme, nekaj malega 
odpadnih varčnih sijalk, 43 kg odpadnih 
baterij in za manjši tovornjak večjih ko-
sov odpadnih električnih in elektronskih 
aparatov. Tako smo poskrbeli, da ne bodo 
končali v neustreznih zabojnikih ali celo 
kje v naravi. 20. novembra zjutraj nas je 
pred šolo že čakalo prav posebno vozi-
lo, e-transformer. To je tovorno vozilo, 
ki je s predelavo postalo multimedijsko 
vozilo, opremljeno z fotovoltaično elek-
trarno, ki porabnikom v vozilu proizvaja 
električno energijo. Do konca pouka smo 

si vsi uspeli ogledati notranjost vozila in 
se seznaniti s celotnim procesom zbira-
nja in ravnanja z e-odpadki in odpadni-
mi baterijami. Na ogled smo povabili 
tudi otroke in vzgojiteljice iz vrtca, ki so 
se našemu vabilu z veseljem odzvali. S 
pomočjo multimedijskih pripomočkov 

in razstavnih eksponatov v vozilu smo se 
podrobneje seznanili s sestavo ter vplivi 
tovrstnih odpadkov na okolje in zdravje 
ljudi. Obisk in ogled e-transformerja je 
bil nadvse poučen in zanimiv. Še posebej 
smo veseli, da je istočasno uspela tudi 
akcija zbiranja odpadne e-opreme in od-
padnih baterij. To je bila že naša tretja ak-
cija zbiranja e-odpadkov, baterije pa tako 
in tako zbiramo ves čas.

Po končanem obisku smo ponovno iz-
polnjevali anketo o ravnanju z e-odpadki 
in odpadnimi baterijami. Primerjava re-
zultatov ankete je pokazala, da smo o tem 
že marsikaj vedeli, veliko pa smo prido-
bili še z akcijo ozaveščanja E-transformer 
na obisku.

Franc Brečko

PŠ SEDRAŽ
Zbirali smo igrače

Vsakemu otroku se zaiskrijo oči, ko 
vidi darilo. Mnogo otrok doma in po 
svetu pa tega občutka ne pozna. Žalostni, 
zaprti vase razmišljajo o čudežu, ki bi jih 
popeljal v deželo, ki si jo najbolj želijo. 
V veselem decembru so tudi naši učen-
ci razmišljali, kako bi lahko obdarovali 
otroke pri nas in v tujini.

V šoli so zbirali igrače, saj so želeli pri-
čarati veselje in srečo tudi drugim otro-
kom sveta. Škatla se je polnila iz dneva v 
dan. Bili so veseli in zadovoljni, da bodo 
lahko nasmejali tudi tiste otroke, ki si teh 
igrač najbolj želijo. Po igrače so prišli vo-

jaki celjske vojašnice. Pripravili so nam 
predstavitev dveh vojaških vozil, orožja 
in  opreme.

Vsak od nas je nosil nekaj pozitivnega 
v sebi. Pomagali smo otrokom z željo, da 

bodo praznične dni preživljali z igračo, 
ki jim bo polepšala vsaj nekaj trenutkov 
njihovega težkega življenja.

Vesna Stopinšek

PŠ JURKLOŠTER

Zimsko veselje

Če je gruden brez snega, ga pa prosi-
nec da. Staro leto se je poslovilo in kmalu 
po novem letu je tudi zima pokaza-
la svoj pravi obraz. Natrosila nam je 
zajetno količino snega, odraslim ne-
kaj preglavic, zato pa otrokom toliko 
več veselja. Tako smo tudi v Jurklo-
štru dobili dobrega pol metra debelo 
snežno odejo. Mi majhni bi se lahko 
skrili v visoke stene snega. To belo 
razkošje starke zime smo izkoristi-
li tudi v naši šoli. Majhno območje 
pred šolo proti igrišču je bilo, pokri-
to z debelo snežno odejo, prava zim-
ska poslastica za uro športne vzgoje. 
Ker pa ni zime brez pravega zimske-
ga športnega dne, smo se odločili, da 
zadnji teden prosinca izkoristimo še 

za to zimsko veselje. Po dobri malici smo 
se v koloni podali čez Gračnico na Lasti-
no, nam najbližje pobočje, primerno za 
sankanje. Po naporni hoji po zasneženi 
kolovozni poti smo prispeli do belih str-
min, do našega prihoda obiskanih le od 

divjadi, ki je stikala za hrano. Učenci so se 
po danih navodilih o varnosti na sanka-
lišču zapodili navkreber. S sanmi, bobi in 
lopatkami je pobočje kmalu postalo pravi 
raj zimskih užitkov. Učenci so neizmerno 
uživali in kljub otroški razigranosti pazili 

drug na drugega. Njihov prešeren 
smeh je odmeval daleč naokoli. Da 
bi kdo občutil mraz, ni bilo časa, saj 
nam je bilo prelepo. Vsi smo bili 
zelo zadovoljni, učenci in učiteljici, 
da smo preživeli lepo dopoldne in 
se vsi srečno vrnili v šolo. Kljub za-
dovoljstvu nismo mogli skriti utru-
jenosti in mokrih oblačil. In kaj se 
prileže po takšnem dopoldnevu? 
Topel čaj, mehke blazine in risanke. 
In kaj še ostane? Ostanejo prijetni 
spomini na zimski športni dan.

Učiteljice podružnične šole  
Jurklošter
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RAZPIS ZA  
9. FOTOGRAFSKI 
NATEČAJ KLAK

Laški akademski klub razpisuje tra-
dicionalni fotografski natečaj KLAK, 
letos na temo »nov začetek«.

Vsak dan je odlična priložnost za nov 
začetek, da pozabimo na slabe stvari in 
začnemo znova. Nov začetek si lahko 
predstavljamo ob rojstvu novega življe-
nja, nekateri občutijo nov začetek že pri 
zajtrku ob rogljičku in kavici ... To so le 
nekateri predlogi, kako si lahko razlagate 
»nov začetek«. 

RAZPISNI POGOJI: 
◆ Natečaja se lahko udeležijo vsi fotogra-

fi, ki bodo do zaključka predpisanega 
roka in v skladu z razpisnimi pogoji 
poslali svoja dela, ki še niso bila raz-
stavljena in niso sodelovala v kakšnem 
drugem fotonatečaju;

◆ kategorija posameznih fotografij: av-
tor lahko predloži največ dve fotogra-
fiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo 
istega avtorja; 

◆ kategorija opusov: avtor lahko pre-
dloži največ dva opusa z največ tremi 
fotografijami, nagrajeno pa je lahko le 
eno delo istega avtorja;

◆ isti avtor lahko predloži maksimalno 
dva smiselno zaokrožena avtorska pri-
spevka (dve fotografiji ali dva opusa ali 
eno fotografijo in en opus), nagrajeno 
pa je lahko le eno delo istega avtorja;

◆ fotografije so lahko črno-bele ali barv-
ne, poslane v digitalni obliki z mini-
malno resolucijo 1600 x 1200 pikslov 
(pri razmerju slike 4 : 3) ali 1600 x 
1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2) 
ali v analogni obliki (priporočena ve-
čikost 18 x 24 cm in 30 x 40 cm);

◆ fotografije, po želji opremljene z na-
slovi, pošljite na naslov: natecaj.klak@
gmail.com ali Laški akademski klub, 
Trubarjeva ul. 3, 3270 Laško, s pripi-
som »Za KLAK«, najpozneje do 15. 
3. 2012;

◆ dela bo šifriral neodvisni član društva 
LAK.
OCENJEVANJE DEL:

◆ Žirija ne bo obravnavala prispelih del, 
ki ne bodo ustrezala razpisnim pogo-

jem. Vse odločitve žirije so dokončne 
in nepreklicne. Fotografij ne vračamo;

◆ vsa prispela dela bo pregledala in oce-
njevala žirija v sestavi: Nika Damja-
novič (diplomirana umetnostna zgo-
dovinarka in absolventka primerjalne 
književnosti), Žiga Gričnik (fotograf, 
EFIAP, KMF FZS) in Rok Deželak (fo-
tograf, RD2 Photography);

◆ žirija bo ocenjevala posamezno sliko 
oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju 
prispelih del pa bo upoštevala ustvar-
jalno in kritično stališče, tehnično do-
vršenost, izpovednost in originalnost 
del ter estetska merila. 
RAZSTAVA IN PODELITEV NA-

GRAD:
Žirija bo objavila rezultate razpisa in 

zmagovalcem podelila denarne nagra-
de ob otvoritvi razstave v petek, 12. 4. 
2012, ob 20. uri, v Muzeju Laško. Vsi 
podatki bodo objavljeni tudi na sple-
tni strani društva (www.drustvo-lak.si), 
udeleženci pa bodo obvestila prejeli tudi 
po elektronski pošti, zato pošiljatelje pro-
simo, da priložijo svoje kontakte.

Več o temi, pogojih in ocenjevanju 
del si lahko preberete na spletni strani 
društva, uradni strani natečaja http://
klak.webs.com/ in na naši Facebook 
strani www.facebook.com/drustvo.lak. 

PUSTNO RAJANJE

Slovenski pregovor pravi »Če zapu-
stiš praznike, prazniki zapustijo tebe«. 
Včasih so si lahko maske nadeli samo 
neporočeni fantje, danes pa je to dovo-
ljeno vsem. In tako je bilo tudi v soboto, 
9. februarja, ko smo v društvu Šmocl 
organizirali pustovanje na občinskem 
dvorišču in s tem pokazali, da praznika 
pusta še dolgo ne bomo zapustili. 

Veliko raznovrstnih mask je navkljub 
sneženju prišlo na pustno rajanje, kjer so 
se lahko vsi pogreli ob toplem čaju, ku-
hanem vinu in krofih. Za razvedrilo so 
bile delavnice izdelovanja ptujskih mask, 
oblikovanja različnih figur iz balonov, 
žongliranje in rajanje z našim medom in 
zajcem, risanje na oko in počez ter po-

kanje balonov, ki jim ni bilo konca. Po 
tradicionalnem pustnem izročilu so rit-
mičnost, gibanje, zastraševanje in zvok 
zelo pomembni, saj imajo funkcijo od-
ganjanja zlih sil in privabljanja dobrih. 
Da je v prihajajočem letu za vse zagotovo 
dobro poskrbljeno, smo se prepričali, ko 
so nas za zaključek prireditve obiskali 
vaška filharmonija in mažoretke z Vrha 
nad Laškim, ki so s svojo glasbo in ple-
som navdušili obiskovalce. 

V društvu Šmocl se za pomoč in izved-
bo prireditve iskreno zahvaljujemo zavo-

du Stik, Muzeju Laško, Vaški godbi Vrh 
nad Laškim, pekarni Zrno - Vudrag, Go-
stilni Bezgovšek in vsem obiskovalcem, 
ki so nas navkljub slabemu in hladnemu 
vremenu obiskali.

Jurij Šuhel
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Pred dvema letoma smo Roku Mar-
guču ob prejemu srebrne in bronaste 
kolajne s svetovnega prvenstva zažele-
li, da mu bodo v prihodnosti prav vsi 
sotekmovalci na progi gledali v hrbet. 
Zdaj mu je to uspelo na najlepši možen 
način. S svetovnega prvenstva v kanad-
skem Stonehamu se je vrnil kot svetov-
ni prvak.

V nedeljo, 27. januarja, se je Rok s pe-
tim časom kvalifikacij prepričljivo uvr-
stil v izločilne boje paralelnega slaloma, 
kjer je najprej premagal Rusa Andreja 
Soboljeva, v četrtfinalu Švicarja Kasperja 
Flütscha, v polfinalu je izločil še Avstrijca 
Andreasa Prommeggerja, v finalu pa je, 
kljub zaostanku po prvi vožnji, za seboj 
pustil še Američana Justina Reiterja. Na 
drugo vožnjo se je podal z 48 stotinkami 
zaostanka, vendar je na štartu ostal zbran. 
»Razmišljal sem, da moram peljati tako, 
kot sem odpeljal ostalih devet voženj. Da 
moram vztrajati pri svojem, da je modra 
proga hitrejša, da bo slej kot prej (Reiter, 
op. p.) naredil napako, ker sem vedel, da 
mu dve tako vrhunski vožnji na koncu, 
ko proga tega več ne dopušča, ne more-
ta uspeti. In sem zmagal,« je svoje vtise 
s finalne vožnje strnil Rok. Američana je 

pravzaprav prehitel šele v zadnjih zavojih 
proge. »Tam je bila prelomnica in za tisto 
prelomnico je bila rumena proga bistve-
no počasnejša, medtem ko je bila modra 
hitrejša in lepša. Tam sem dejansko dobil 
tekmo, on pa jo je tam izgubil. To je pač 
psiha.«

Čeprav je s prejšnjega svetovnega pr-
venstva branil dve kolajni, pravi, da ni 
čutil pritiska. »Zaradi tega, ker sem imel 
mogoče malo slabši štart sezone, tudi na 
zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom 
se nenazadnje nisem najbolje znašel, 
name niti niso tako resno računali. Po-
membno je, da si na tisti tekmi, ki v sezo-
ni največ pomeni, najboljši, in to je meni 
uspelo.«

Dobro formo je še pred slalomskim 
nastopom Rok napovedal 25. januarja, 
ko je na veleslalomski preizkušnji osvo-
jil 12. mesto, kar mu je dalo dodatnega 
zagona. »V veleslalomu sem dejansko 
prišel do tiste samozavesti, ki sem jo 
potreboval za slalom. Takrat sem videl, 
da lahko posežem po najvišjih mestih. 
In ko sem bil enkrat tam, sem rekel: Ni 
vraga – 2. in 3. mesto že imam, šteje 
samo medalja, in tista najlepša, najbolj 
žlahtna je zlata,« je svoje poglede na pr-
venstvo strnil Rok.

Iz Stonehama v Laško

Le dva dni po osvojenem naslovu sve-
tovnega prvaka se je neposredno z letali-
šča pripeljal v Laško, kjer ga je pričakala 
množica sokrajanov, prijateljev in dru-
gih športnih navdušencev, ne smemo pa 
pozabiti na še enega zvestega navijača, 
Rokovega zlatega prinašalca Bena. Ob 
ritmih združenih Laške pihalne godbe 
in Vaške godbe Vrh nad Laškim je Roka 
najprej sprejel župan Franc Zdolšek, 
nato pa je skupaj z zbranimi na občin-
skem dvorišču proslavil uspeh 
in ponosno pokazal kolaj-
no zlatega leska. Po čestitkah 
predstavnikov sponzorjev in 
predstavnika Policije Tomasa 
Globočnika, kjer je Rok kot 
vrhunski športnik zaposlen, so 
skupaj nazdravili z obveznim 
vrčkom piva. Za prihodnje 
upa, da bo dobil še kakšnega 
sponzorja več. »Sponzorjev 
nikoli ni preveč. Trudim se, da 
jih dobim, in upam, da bo pri-

šel kakšen nov sponzor. Sem pa zdaj veli-
ko bolj realen kot prej po dveh medaljah. 
Takrat sem mislil, da bo tega občutno 
več, zdaj pa se zavedam, da to ni tako.«

Saksofon, spomini in ognjemet

Kot član Laške pihalne godbe se je spet 
pridružil godbenikom in skupaj so zai-
grali Avsenikovo Golico. Čeprav mu čas 
ne dopušča, da bi redno igral, je dokazal, 
da še vedno obvlada igranje saksofona, 
in navdušil zbrane na sprejemu, ki so 
imeli možnost slišati tudi nekaj zanimi-
vih in zabavnih zgodb iz njegove špor-
tne kariere. Ob projekciji fotografij se je 
Rok spomnil svojih deskarskih začetkov 
in uspehov. Verjetno se še vsak spomni 
fotografije izpred dveh let, ko je ob osvo-
jitvi kolajne na svetovnem prvenstvu od 
veselja pokazal jezik – v smehu je poja-
snil, da je tokrat pazil, da je jezik skril. Za 
piko na i in kot se za svetovnega prvaka 
spodobi, pa so mu pripravili še ognjemet, 
ki je kar nekaj minut razsvetljeval nebo 
nad Laškim. 

Osvojena kolajna je že Margučeva tre-
tja z velikih tekmovanj, kar ga uvršča v 
vrh slovenskega deskanja na snegu. Če-
prav je po številu osvojenih medalj na 
svetovnih prenstvih najuspešnejši slo-
venski deskar, Rok pojasnjuje, da sta 
Dejan Košir in Rok Flander vseeno še 
bistveno boljša od njega v svetovnem po-
kalu – oba pa imata tudi po dve medalji s 
svetovnih prvenstev. »Je pa res, da Flan-
der bolj kot ne zaključuje svojo kariero, 
Košir jo je že zaključil, jaz pa mislim, da 
me čaka še lepa pot do konca svoje karie-
re, in ne bom tako kmalu nehal.«

Rokove besede dokazujejo, da ima 
v prihodnosti še velike načrte. Njegovi 
uspehi dokazujejo, da je tekmovalec za 
velike tekme, vendar verjamemo, da bo 
tudi v svetovnem pokalu še stal na naj-
višji stopnički, edini, ki mu še manjka, v 
olimpijskem letu 2014 pa mu v Laškem 
zagotovo želimo pripraviti še en sprejem.

Nika Košak 
Foto: Boris Vrabec in Rok Deželak

Sprejem svetovnega prvaka Roka Marguča

NAJBOLJŠI NA NAJPOMEMBNEJŠI TEKMI 
SEZONE
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PD LAŠKO

Pohod na Govško brdo

Planinsko društvo Laško je v 
nedeljo, 6. januarja, že triindvajse-
tič organiziralo pohod na Govško 
brdo. Pričetek pohoda je bil ob 8. 
uri z avtobusne postaje v Laškem 
in je potekal po delu Rečiške pla-
ninske poti čez Šmihel, Kuretno, 
Trnov hrib in Govce. Na vrhu 811 
metrov visokega Govškega brda se 
je vpisalo skoraj 200 pohodnikov. 
Ob povratku z vrha je bil pri lovski 
koči Govce krajši kulturni pro-

gram v izvedbi Moškega pevskega zbora 
Sedraž. Sedmim pohodnikom, ki so se v 
letu 2012 več kot 200-krat vpisali v vpi-

sno knjigo na vrhu Govškega brda, pa je 
predstavnik PD Laško podelil skromne 

nagrade, ki so jih prispevali razni 
sponzorji. Največ vzponov je za-
beležila Alenka Prašnikar – 1079, 
druga je bila Marjana Mavri, ki 
se je vpisala 352-krat, sledil pa je 
Franci Kamenšek s 328-imi vzponi. 
Vseh vpisanih pohodnikov v letu 
2012 je bilo 4686. Za gostoljubje v 
lovski koči Govce se zahvaljujemo 
Lovski družini Rečica in gospodar-
ju koče Francu Napretu in njegovi 
ženi Minki.

Tone Šterban

Najmlajši ekipi KK Zlatorog Laško 
in KD Zagorska dolina sta se med 10. 
in 13. januarjem udeležili Mini basket 
festivala Rajko Žižić 2013 v Beogradu. 
V spremstvu štirih trenerjev, Gregorja 
Baleka, Timoteja Tomažiča, Žige Juga 
in Mateja Firma, so fantje, rojeni l. 2002 
in mlajši, skupno odigrali 22 tekem. Vse 
tekme na turnirju so bile odigrane pro-
ti kakovostnim nasprotnikom in vsaka 
tekma je bila po svoje težka, vsaka zmaga 
pa prigarana, za kar si vsi fantje zaslužijo 
čestitke. Obe ekipi sta odigrali še prija-
teljski tekmi proti ekipi KK Partizan Be-
ograd in jo sredi Beograda tudi prema-
gali. To je bila prva, zgodovinska zmaga 
za KD Zagorska dolina, saj do sedaj še 
nobeni klubski selekciji ni uspelo pre-
magati tako renomiranega nasprotnika.   
Fantje pa se v Beogradu niso udeležili le 
košarkarskega festivala, temveč so počeli 
tudi veliko drugih zanimivih stvari. Spre-
hod po Kalemegdanu in središču mesta 
sta bila le uvod, saj so si na povabilo KK 
Partizan Beograd ogledali tudi njihove 
klubske prostore, kjer jih je sprejel sam 
športni direktor Zoran Stevanović. Na 
koncu sta sledila še ogled nogometnega 

stadiona FK Partizan in obisk trgovine 
Crno Beli shop in prav to si bodo fantje 
najbolj zapomnili. Zadnji dan festivala 
je obe ekipi sprejel še slovenski selektor 
košarkarske reprezentance Božidar Malj-
ković. Po prijetnem pogovoru je fantom 
odgovoril na veliko zastavljenih vprašanj 
in jim podelil tudi avtograme.

Za vse fante in trenerje je bil ta festi-
val nepozabna izkušnja in z veseljem se 
ga bodo spominjali še dolgo časa. Da so 
se mladi košarkarji resnično izkazali in 
odlično predstavljali svoji ekipi in Slo-
venijo, potrjuje tudi to, da sta bili ekipi 
pohvaljeni zaradi pripadnosti kluboma 
in za borbeno igro ter da so dobili pova-
bila na turnirje ekip, ki so nastopile na 
festivalu.

Gregor Balek, trener KD Zagorska 
dolina: »Festival je bil za nas poučna iz-
kušnja. Videli smo, da se lahko kosamo 
tudi z močnejšimi in agresivnejšimi eki-
pami od naše, na kar sem zelo ponosen. 
Rad bi pohvalil prav vse igralce za borbe-
no igro skozi celoten festival in obenem 
upam, da bo to še dodatna spodbuda, da 
bodo še bolj zavzeto trenirali.«

Žiga Jug, trener KK Zlatorog La-

ško: »Pred odhodom smo si zadali cilj, 
da moštvo, ki je sestavljeno iz fantov iz 
različnih starosti in različnih vadbenih 
skupin, povežemo v celoto in izlet izko-
ristimo za nadgradnjo preteklega dela 
s treningov, kar nam je na koncu uspe-
lo. Fantje so se držali moštvenega mota 
Igramo skupaj, z glavo in srcem in se na 
tekmah osredotočali na dejavnike, ki so 
odvisni od njih samih, kar nam je prine-
slo veliko veselja ob zaključnih piskih so-
dnikov. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil 
svoje fante za prikazan odnos do košarke 
in do barv svojega kluba in države, hkra-
ti pa bi se zahvalil vodji KŠ Zlatorog in 
ostalim članom trenerskega tima, ki so 
nam s svojim trudom omogočili resno in 
nepozabno izkušnjo.«

Udeležbo ekip na turnirju so omogočili: 
Občina Laško, Občina Zagorje, HGTrade,  
d. o. o., Kalmer, d. o. o., Gostilna in Piz-
zerija Bezgovšek, Pizzerija Špica Laško, 
Pivovarna Laško, Elektroinžiniring Lilija, 
d. o. o., Bartec, d. o. o., in Planis, d. o. o., 
za kar se jim najlepše zahvaljujemo.    

Matej Firm

NAJMLAJŠI KOŠARKARJI NA TURNIRJU V BEOGRADU
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Z ULICE DO PRVAKA

V spodnjih vrsticah vam bomo pred-
stavili Elvisa Delića, ki se je v Laško pre-
selil pred dvema letoma. Na videz je po-
polnoma običajen fant, a le peščica pozna 
zgodbo tega mladega karateista in MMA 
borca. V svet borilnih veščin se je vklju-
čil precej pozno, leta 2002, ko ga je za ta 
šport navdušil prijatelj Damir Huremo-
vić, ki je tako eden od najzaslužnejših za 
njegovo pot. S treningi je pričel v velenj-

skem Shotokanu pod vodstvom Sulejma-
na Redžića, ki mu je poleg vsakodnevne 
enourne vadbe omogočil še dodaten tre-
ning, zato je treniral tudi do tri ure na 
dan. Na prvo tekmovanje, mednarodni 
turnir v Žalcu leta 2004, se je pripravljal 
kar dve leti. Prvega vidnejšega uspeha 
se je veselil na mednarodnem turnirju v 
Samoboru na Hrvaškem. Nato je prišel 
vrhunec Elvisove karatejske poti, ko je v 
tekmovalnem letu 2007/08 postal sloven-
ski državni prvak, kar mu je omogočilo 
nastop v reprezentanci Slovenije. Sledila 
je ena slabših odločitev v njegovi karieri, 
ko je prestopil v konkurenčni klub, kjer 
pa se je zaradi odločitve trenerja, da ga 
ne prijavi na državno tekmovanje, njego-
va kariera končala. Elvis še danes pravi, 
da bi na tekmovanju zmagal in ubranil 
naslov prvaka. Po letu dni premora se je 
odločil vrniti v dvorano, a ne h karateju – 
pri trenerju Repasu je začel trenirati K-1 
z namenom, da te veščine uporabi pri 
borbah MMA. Po resnično kakovostnih 
in napornih treningih je bil napredek kaj 
hitro opažen. V dosedanjih devet bor-
bah je Elvis vsakič zmagal, kar je odličen 
rezultat. Zaradi osebnih težav se je nato 

odločil leto dni trenirati po svoje, s po-
močjo prijateljev in znancev. Lani pa se je 
pridružil lanskoletnim prvakom v MMA 
ligi, klubu MMA Velenje, katerega član 
je tudi njegov starejši brat Elvir. Že nekaj 
mesecev se intenzivno pripravlja na prvo 
tekmovanje v MMA ligi. Vsakodnevne 
naporne treninge usklajuje tudi s treningi 
karateja, a sedaj v drugi obliki. Leta 2011 
je namreč pridobil trenerski naziv, tako 
da zdaj svoje znanje prenaša na mlajše 
v KK Shotokan Velenje, ki je lani osvojil 
3. mesto v državi. Glede ciljev v priho-
dnje pa Elvis pravi: »Treningi, treningi, 
treningi, borba in ponovno treningi.« In 
to podkrepi še z motivacijskim geslom 
»Train hard & never give up« (v prevodu 
»Trdo treniraj in nikoli se ne predaj«).

Poleg zdravja, uspeha in sreče v športu 
si Elvis neizmerno želi, da bi bilo otro-
štvo prihodnjih generacij povezano s 
športom, čim dlje stran od kriminala, 
drog in alkohola, s čimer se je na žalost 
sam srečeval v svoji mladosti. In prav 
zato apelira na starše, naj svoje malčke 
čim prej usmerijo v šport. 

ALEŠ KNEZ TRETJIČ ZAPORED PRVAK OBČINE LAŠKO V NAMIZNEM TENISU
Zaradi slabega vremena decembra lani 

smo občinsko prvenstvo v namiznem te-
nisu izpeljali v soboto, 12. januarja. Po 
zelo razburljivem razpletu je med posa-
mezniki prvo mesto osvojil Aleš Knez, 
drugo je zasedel Mirko Petek, tretje pa 
Bogdan Petek. V igri dvojic sta slavila 
Martin Tramšek in Aleš Knez, drugo 
mesto sta osvojila Mirko Petek in Alojz 
Lipar, tretje pa Vlado Blatnik in Bog-
dan Petek.

Aleš Knez 

RIBE SO PA ŠLE V SLAST ...

Ribiči so skupina ljudi, ki znajo biti 
zelo potrpežljivi in tudi opazovati morajo 
znati in delati zaključke. Kadar sedijo ob 
vodi in čakajo, da se bo trnek začel pre-
mikati. Pa tudi, kadar ne sedijo za vodo, 
jim te lastnosti še kako pridejo prav. Po-
sebej, kadar kaj organizirajo, denimo ribjo 
pojedino na štefanovo, ki se je v Laškem 
po petih letih že lepo prijela. No, čudno bi 
tudi bilo, da se ne bi, če se pa vsi, ki gredo 
mimo Kulturnega centra na praznični dan 
samostojnosti in enotnosti, lahko najedo 
ribjih dobrot in to zastonj! 

Tudi lani je bilo tako. Tokrat so ribiči 
spekli več kot 1000 porcij s platnico, po-
dustom, klenom, somom in krapom; in še 
dobro, da so tokrat ekipo pekov okrepili s 

še tremi hrvaškimi kolegi. Osmerec pre-
kaljenih kuharjev se je pošteno spotil, da 
je nahranil vse lačne mimoidoče, ki jih je 
nos pripeljal natančno na prizorišče ribje 
pojedine. No, tako dobrih rib se doma ne 
da pripraviti, pa tudi v gostilni ni nujno, 
da so kljub zasoljeni ceni – vsaj približno 
okusne. Tukaj so božanskega okusa, pa še 
zastonj.

Hrvaški ribiški kolegi so tokrat skuha-

li tudi pregrešno dobro ribjo čorbo in ti-
stim, ki trdijo, da ribja čorba že ni dobra, 
bi vzelo besedo in sapo in hipoma bi jo 
pospravili. 

Ne skrbite – če ste na štefanovo lani za-
mudili ribe laških ribičev, si kar zdaj v ko-
ledarju že tako rdeče zaznamovan praznik 
še obkrožite in narišite zraven ribo, da bo-
ste že naprej vedeli, kdaj se v  Laškem ribe 
delijo. Laški ribiči z veseljem nekaj tistega, 
kar dobijo iz vode, delijo z drugimi. 

Vse več ljudi pride, ribiči se zato lepo 
zahvaljujejo vsem dobrotnikom, ki so jim 
tokrat pomagali izpeljati ta dogodek. Zla-
sti so hvaležni pekarni Toni-pek za gore 
kruha – pa bodite prošeni še za letos! No, 
laški ribiči ne bi imeli nič proti, če bi jih 
kdo začel posnemati, v domačem kraju ali 
pa kje drugje.

BH
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FEBRUAR

Petek, 15. februar
◆ Knjižnica Laško: Predavanje Toneta Škarje o slovenskem 

alpinizmu in predstavitev njegove knjige Po svoji sledi (ob 
19.00)

Sobota, 16. februar
◆ Kulturni center Laško: 7. tradicionalni koncert mladih glas-

benikov družine Hrastnik in njihovih prijateljev (ob 19.00)

Nedelja, 17. februar
◆ Dvorana gasilskega doma Vrh nad Laškim: Praznik kulture 

na Vrhu nad Laškim (ob 15.00)

Ponedeljek, 18. februar
◆ Center starejših – Hiša generacij: Odprtje razstave ročno iz-

delanih voščilnic in voščil z naslovom Voščim z besedo. Raz-
stava bo na ogled do 1. 3. 2013. (ob 18.00)

Četrtek, 21. februar
◆ Center starejših – Hiša generacij: Klepet v dobri družbi (ob 

16.00)

Petek, 22. februar
◆ Center starejših – Hiša generacij: Vrtec na obisku (9.00–

11.00)
◆ OŠ Jurklošter: Jurkloštrski večer z gostom večera p. Karlom 

Gržanom: Kako so me kultivirali (ob 17.30)
◆ Dom svobode Zidani Most: Proslava ob slovenskem kultur-

nem prazniku (ob 18.00)

Sobota, 23. februar
◆ Dvorana Tri lilije: Košarkarska tekma lige Telemach: KK Zla-

torog : KK Tajfun Šentjur (ob 19.00)

Torek, 26. februar
◆ Knjižnica Laško: Potopisno predavanje Jasmine Štorman o 

Kubi (ob 19.00)

Četrtek, 28. februar
◆ Kulturni center Laško: Gledališki abonma in izven, komedija 

Vitez čudes, Mestno gledališče Ljubljansko (ob 19.30)

MAREC

Petek, 1. marec
◆ Knjižnica Rimske Toplice:  Veronika Deseniška, Ljubiteljsko 

gledališče Teharje (Oton Župančič, priredba: Anica Milano-
vič) (ob 18.00)

Sobota, 2. marec
◆ Dvorana Tri lilije: Finalni turnir slovenskega rokometnega 

pokala v organizaciji Rokometnega kluba Celje Pivovarna 
Laško

Nedelja, 3. marec
◆ Dvorana Tri lilije: Finalni turnir slovenskega rokometnega 

pokala v organizaciji Rokometnega kluba Celje Pivovarna 
Laško

Četrtek, 7. marec 
◆ Kulturni center Laško: ABC abonmajček (dopoldan)

◆ Knjižnica Laško: Strokovno predavanje Emilije Pavlič Mami-
ca, nauči me kuhati (ob 19.00)

Petek, 8. marec
◆ Dvorana Tri lilije Laško: Party za fit bejbe (ob 19.00) 

Sreda, 13. marec
◆ Kulturni center Laško: Območno srečanje otroških in mla-

dinskih zborov Pozdrav pomladi (ob 17.00)

Četrtek, 14. marec
◆ Dvorana Tri lilije: Območno srečanje Vrtec poje (ob 17.00)

Sobota, 16. marec 
◆ Dvorana Tri lilije: Mednarodno tekmovanje v karateju World 

cup v organizaciji Karate zveze Slovenije

Nedelja, 17. marec 
◆ Tradicionalni marčevskih pohod na Šmohor, start pri gasil-

skem domu Debro (ob 8.00)
◆ Dvorana Tri lilije: Mednarodno tekmovanje v karateju World 

cup v organizaciji Karate zveze Slovenije

Sreda, 20. marec
◆ Kulturni center: Mavrica polk in valčkov, zaključni koncert 

(ob 19.30)

Petek, 22. marec
◆ Knjižnica Laško: Strokovno  predavanje Marka Juhanta Va-

ruh otrokovih dolžnosti (ob 19.00)

Sobota, 23. marec
◆ 6. Stikov pohod na Hum (ob 9.00)

Nedelja, 24. marec
◆ Kulturni center Laško: Pokonci izpod korenin, predstava KD 

Koral – Vokalna skupina Lilija (ob 17.00)

Sreda, 27. marec
◆ Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: Predavanje o 

cestnoprometnih predpisih, Društvo invalidov Rimske Topli-
ce (ob 17.00)

Petek, 29. marec
◆ Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: Predavanje o 

cestnoprometnih predpisih, Društvo invalidov Rimske Topli-
ce (ob 17.00)

APRIL

Sreda, 3. april 
◆ Kulturni center Laško: Območno srečanje otroških folklor-

nih skupin Se igramo, pojemo in tudi zaplešemo (ob17.00)

Petek, 5. april
◆ Knjižnica Rimske Toplice: Ogled dokumentarnega filma Jo-

žeta Cajzka V pradomovino krompirja Peru (ob 18.00)

Četrtek, 11. april
◆ Knjižnica Laško:  Strokovno predavanje dr. Petra Kozmusa 

O življenju čebel in čmrljev ter njihovem opraševanju (ob 
19.00) (v sodelovanju s Čebelarskim društvom Laško)

Sobota, 13. april 
◆ 7. pohod po Anzekovih poteh, start pri TIC-u Laško (ob 8.00)
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MOTORNE ŽAGE IN 
MOTORNE KOSE 
HUSQVARNA
Ponujamo širok izbor 
motornih žag in motornih 
kos za vse vrste del - od manjših 
opravil okoli hiše do najzahtevnejših 
profesionalnih aplikacij.

NOVO 
V NAŠI PONUDBI!
Snežne freze Husqvarna že od 749,00 EUR.

Slika je simbolična.

VRTNI TRAKTORJI IN DODATNA 
OPREMA

Belovo 14, 3270 Laško
 gsm 041 794 272

tel/fax 03 620 96 27
servis.lipovsek@gmail.com

Belovo 14, 3270 Laško
 gsm 041 794 272
tel/fax 03 620 96 27

servis.lipovsek@gmail.com

Belovo 14, 3270 Laško
 gsm 041 794 272

tel/fax 03 620 96 27
servis.lipovsek@gmail.com

Belovo 14, 3270 Laško
 gsm 041 794 272

tel/fax 03 620 96 27
servis.lipovsek@gmail.com

Belovo 14, 3270 Laško
 gsm 041 794 272

tel/fax 03 620 96 27
servis.lipovsek@gmail.com

SERVIS LIPOVŠEK s.p.
Belovo 14, 3270 Laško

gsm 041 794 272
tel/fax 03 620 96 27

servis.lipovšek@gmail.com
Belovo 14, 3270 Laško

 gsm 041 794 272
tel/fax 03 620 96 27

servis.lipovsek@gmail.com

TUKAJ JE LAHKO  
VAŠ OGLAS

733 87 12
bilten@lasko.si

Smučarski klub Zlatorog Laško  
organizira 

TEČAJ SMUČANJA  
MED ZIMSKIMI POČITNICAMI  

(18. 2.–22. 2.)  
NA SMUČIŠČU ROGLA. 

Cena tečaja je 180 evrov,  
vključuje pa 5 smučarskih vozovnic, 
prevoz na smučišče, topel obrok in  
vadbo pod strokovnim vodstvom.  

Odhod iz Laškega bo vsak dan ob 7.30, 
prihod nazaj pa predvidoma ob 17.00.

Prijave in informacije na:  
info.skzlatorog@gmail.com  

ali 041 504 716. 







MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

LIGHT.
Tako lahko.

   � 

Laško Light je lahko svetlo pivo polnega 
okusa, z nižjo alkoholno stopnjo in nižjo 
kalorično vrednostjo. Krasi ga prepoznavna 
zelena črta, da ga vaše oči zagotovo opazijo.

Je suvereni slovenski predstavnik v svetu 
zelo priljubljenih lahkih piv. Lahkotnost 
okusa, prijetna nežna aroma in grenčica 
izbranih vrst slovenskega hmelja so njegove 
glavne odlike.

Privoščite si ga dobro ohlajenega in brez 
kančka slabe vesti.

Na zdravje!


