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Osnovni podatki o glasilu

In česa se veselite vi?

Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan

V življenju nosimo bremena različnih vrst. Nekatera si
na svoja ramena naložimo sami, marsikdaj brez potrebe.
Obremenjujemo se z vremenom, z ljudmi, sosedi in sodelavci … In mislimo, da je naša najosnovnejša življenjska
naloga ta, da usmerjamo in kritiziramo življenja drugih.
Naša lastna so kakopak brez napak in hib. Vsaj našim
očem so ta nevidna. Pa je kritika vedno upravičena? Je v
poplavi grdih zgodb in vse večjega vsesplošnega nezadovoljstva potrebno iskati napake v najmanjših porah naših
življenj? Jezijo nas politiki, »občinarji«, jezijo nas mediji in nas obenem spravljajo v
strah. Postajamo vse bolj prestrašeni in na obrazih vse redkeje zasije spontan nasmeh.
Čela so namrščena, ustni kotički obrnjeni navzdol. Razlogov za dobro voljo in veselje
dandanes ni, boste rekli. Tu je kriza, recesija! Morda je razlogov res manj, morda je v
meni preveč romantičnega pogleda na svet, a vztrajam pri tem, da je trenutke za srečo
vseeno moč najti. Najdete jih lahko v veselju s svojimi najbližjimi, ob drobnih uspehih,
ki vam vlijejo moč in samozavest. Najdem jih v svojem najljubšem nakitu – dvojnem
objemu drobnih ročic.
Najdemo pa jih vsekakor lahko tudi v kraju, v katerem živimo. In ne živimo kar
kjerkoli, naš dom je Evropska destinacija odličnosti, naš dom je sotočje dobrega, kamor spada vse dobro, tudi dobri ljudje! Verjamem v zakon privlačnosti in v to, da dobiš natanko to, o čemer razmišljaš. Če so tvoje misli pozitivne in tvoje srce čisto, se bo
to slej ko prej obrestovalo. Tudi junijski Bilten vam prinaša mnogo pozitivnih zgodb.
Zgodb o pridnosti, marljivosti, prostovoljstvu, pomoči socialno ogroženim, otrokom
… Tovrstne zgodbe vlivajo upanje, da smo še vedno ljudje, da še vedno znamo in zmoremo razmišljati onkraj tega, kar se »splača« in »plača« in preprosto videti tisto, kar je
očem nevidno, a v življenju vseh nas resnično bistveno.
V pehanju za vsem materialnim se je dobro kdaj ustaviti. Priporočam »postanek«
v hodniku Thermane, kjer so razstavljeni črno-beli portreti otrok s posebnimi potrebami, ki nas prisilijo k razmišljanju. Dajejo nam priložnost, da stopimo iz vrtiljaka
enoličnosti in brezvoljnosti. Ko se bomo naslednjič predajali recesijski malodušnosti,
ko se nam bo vse zdelo brezveze in brezupno, se spomnimo Ajde, ki kaže veselje nad
preprostimi, vsakdanjimi in majhnimi stvarmi in se vprašajmo, ali se znamo vsega
tega veseliti tudi mi?
Nina Pader,
članica uredniškega odbora

Pomočnica odgovorne urednice,
oglasno trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor:
Nina Pader, 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: Nina Pader
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: 5.050 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:
Dobrodelni tek društva Vesele nogice
Boris Vrabec

Vabilo na proslavo ob dnevu državnosti

Naslednja številka izide
16. avgusta 2013.
Vljudno vas vabim
na proslavo ob dnevu državnosti
v petek, 21. junija 2013,
ob 19.00, v Kulturni center Laško.

Prispevke in oglase je treba
oddati do 31. julija 2013
na e-naslov bilten@lasko.si.

Kulturni program bodo pripravili učenci
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.

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 1. julija 2013.
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Slavnostni govornik bo Gašper Jarni.
Ob tej priložnosti bodo podeljena
priznanja Zlati učenec.
Vaza, barvni linorez, 2013
David Bezgovšek, 8.b
OŠ Primoža Trubarja Laško - POŠ Debro
Mentorica: Alijana Zakonjšek

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
Organizatorji:
Občina Laško, STIK, JSKD OI Laško

EDEN

Laško – sotočje dobrega nova Evropska
destinacija odličnosti
Evropska komisija je v skladu z usmeritvami evropske turistične politike zasnovala projekt »European Destinations of
ExcelleNce« (Evropske destinacije odličnosti). Cilj projekta je
usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocija slednjih.
V letih od 2008 do 2011 so bile v Sloveniji izbrane štiri destinacije odličnosti (Dolina Soče, Solčavsko, Reka Kolpa in mreža aktivnih dejavnosti po celotnem območju občine. ObIdrija) in enajst finalistk. V letošnjem letu pa je bila na temo činski Center za šport, turizem, informiranje in kulturo - STIK
dostopni turizem izbrana že peta destinacija odličnosti pri Laško tako uspešno povezuje vse ponudnike in izvajalce pronas. Laskavi naziv in prestižno priznanje Evropska destinacija gramov, ki so namenjeni različnim zvrstem dostopnega turizodličnosti je prejela naša destinacija Laško – sotočje dobrega.
ma. Leta 2008 so v Občini Laško izdelali Strateški načrt razvoja
Krovna slovenska turistična organizacija SPIRIT Slovenija je invalidskega turizma, leta 2009 je Thermana Laško d. d. – Hotel
letos k sodelovanju povabila destinacije, ki razvijajo dostopno Zdravilišče Laško pridobilo zlati certifikat »Invalidom prijazno
turistično ponudbo ter prispevajo k celovitemu oživljanju lokal- podjetje«. Isto podjetje je tudi prejemnik EU Eko marjetice. Vsa
nega okolja. Letošnji razpisni pogoji so tako ciljali na omogo- dejavnost dostopnega turizma je ustrezno razvejana po celotni
čanje osebam s posebnimi potrebami funkcionalno neodvisno, občini in vanjo se vključujejo najrazličnejša društva, posamepravično in dostojanstveno koriščenje turističnih produktov. zniki in ponudniki turističnih storitev. Torej moramo besedo
Dostopni turizem ne pomeni prilagajanje turistične ponudbe »dobro« v sloganu projekta oz. destinacije razumeti tako v njele gibalno oviranim osebam, temveč tudi tistim, ki so senzorno nem dobesednem kot tudi prenesenem pomenu. Tako »dobro«
ovirane in onim z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, kakor sooblikujejo naravne danosti, vse, kar izhaja iz lokalne pivovartudi starostnikom in osebam, ki jim je turizem težje dostopen iz ske tradicije, vsebine, povezane z regionalnim čebelarstvom, vrkakršnih koli drugih razlogov.
tom z medovitimi rastlinami, »dobro« pa pomeni tudi paleto
V Centru za šport, turizem, informiranje in kulturo smo
programov za različno ovirane osebe in vsestransko (fizično in
na razpis Evropske komisije prijavili destinacijo, ki smo jo poduhovno) dostopnost turističnih vsebin. V kraju imajo bogate
imenovali Laško – sotočje dobrega. Želeli smo povedati, da je
izkušnje s prireditvami s področja športnega turizma, tudi za
destinacija, ki jo predstavljamo, skupek različnih zanimivosti,
ovirane in invalidne osebe. V Laško prihajajo športniki invaliposebnosti in ponudb z območja občine Laško, ki vsaka zase, isdi na priprave. Različnim skupinam oviranih oseb so tako dotočasno pa vse združene v celostno turistično ponudbo, nudijo
stopne vse sestavine in vsebine turističnega delovanja v občini.
obiskovalcem možnosti za raznoliko preživljanje prostega časa
Fizična dostopnost ni izvedena le v okviru posameznih turističin zagotavljajo pogoje za dobro počutje. Svoje moči smo zdrunih objektov, ampak tudi v samem mestu Laško in pri ponudbi
žili z izkušnjami in strateškimi načrti na področju dostopnega
specializiranih turističnih vsebin in programov, npr. na turističturizma kolegov iz Thermane Laško in Občine Laško ter številnimi lokalnimi turističnimi ponudniki območja. Opis naše nih kmetijah, predstavitvah kulturne in naravne dediščine ter
destinacije je bil korekten, strokoven in vsebinsko tako bogat, v okviru prireditev. Destinacija Laško – sotočje dobrega je zato
da se nas je komisija SPIRIT Slovenija odločila uvrstiti med tri tudi sočutje dobrega in je odličen zgled tudi za druga območja
nominirance, ki jih je nato obiskala na terenu, kjer je preverjala Slovenije ter širše.«
V začetku junija je bilo v kongresnem centru Thermane Laizpolnjevanje pogojev za pridobitev uglednega naziva. Tudi tu
smo bili uspešni in laskavi naslov Evropska destinacija odlično- ško iz rok visokih predstavnikov SPIRIT Slovenije podeljeno
priznanja Evropska destisti je prišel v naše roke.
nacija odličnosti Centru
V svoji obrazložitvi so
za šport, turizem, inforčlani strokovne komisimiranje in kulturo Laško.
je med drugim zapisali:
Vendar pa to priznanje ni
»Zmagovalna destinacile STIK-ovo, temveč to prija se ponaša s častitljivo
znanje v isti meri pripada
160-letno dediščino zdratudi Thermani Laško, Obviliške in 60-letno dediščini Laško in vsem ostalim
čino medicinske rehabiturističnim ponudnikom
litacijske dejavnosti v Ladestinacije Laško – sotočja
škem, ob reki Savinji in
dobrega, ki zajema turističnjenih pritokih. Vendar
no ponudbo celotne laške
pa je komisijo zelo poziobčine. Meseca novembra
tivno presenetilo, da vsa
bomo našo destinacijo
sodobna dejavnost, povepredstavili na evropskem
zana z različnimi sestavinivoju v Bruslju, kjer ji bo
nami dostopnega turizma,
naziv podeljen tudi s strani
ni le ozko vezana in osredotočena na zdraviliško Boštjan Skalar, v. d. direktor SPIRIT Slovenija, Tomaž Majcen, v. d. direktor STIK Laško, mag. Evropske komisije.
Tomaž Majcen
središče, ampak se je prav Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, Ministrstvo
za
gospodarstvo.
Foto: Foto Fleš
iz njega razpredla pestra
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Z 22. julijem nova prometna ureditev starega
mestnega jedra Laškega
Na razne pobude v letošnjem letu se je
pristopilo k ureditvi in umiritvi prometa
v starem mestnem jedru (v nadaljevanju
SMJ) Laškega.
Ker so bile pobude različne, so se naročile strokovne rešitve, opravljenih je bilo
več ogledov in narejenih več simulacij
prometa v starem mestnem jedru. Tako je
nastala nova prometna ureditev, ki bo izboljšala in poenostavila dostopnost vsem
uporabnikom. S tem bosta dosežena naslednja ukrepa: enostavnejša dostopnost
do vseh točk ter krajše poti kot do sedaj.
Spremembi sta sledeči:
• smer vožnje se obrne – iz križišča Tru-

barjeve in Mestne ulice (pri lekarni in
železnini) na Orožnov trg in naprej v
smeri Aškerčevega trga,
• smer vožnje se obrne – na Aškerčevem
trgu v smeri Mestne ulice (mimo trgovine in pivnice).
Prometna ureditev bo začela veljati s
ponedeljkom, 22. julijem, teden dni po
končani prireditvi Pivo in cvetje 2013.
Poleg tega se na širšem območju ulic
(staro mestno jedro, Pod gradom, Pot na
grad, Valentiničeva ulica, Kidričeva ulica, Cesta na Svetino, Taborje, Pot na Kobivjek) uvajajo cone z omejitvijo hitrosti
vožnje vozil na 30 km/h, saj je zaradi ob-

smer vožnje obstoječega prometnega režima

Obnova cest in izgradnja pločnikov
Glede na predvidena investicijska vlaganja v javno infrastrukturo naprošamo
vse uporabnike za strpnost in razumevanje ob prometnih zaporah in obvozih ter
upoštevanje prometne signalizacije.
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Obnova LC 200170 Debro-RečicaBrezno-Belovo
V juniju bomo začeli z obnovo lokalne
ceste LC 200170 Debro – Rečica – Bre-

stoječih gabaritov in ostalih tehničnih lastnosti na teh območjih promet s sedanjo
omejitvijo hitrosti 50 km/h bistveno prenevaren in praktično nemogoč.
Hkrati ob tej priložnosti naprošamo
vse lastnike vozil, ki uporabljajo parkirna
mesta v starem mestnem jedru (stanovalci, lastniki lokalov, obiskovalci …), da
jih dosledno parkirajo na za to označenih
parkirnih prostorih, ker bodo v bodoče
vsi kršitelji kaznovani – vse zaradi zagotovitve varnega in tekočega prometa.
In srečno ter varno vožnjo!
Aljaž Krpič

smer vožnje spremenjenega prometnega režima

zno – Belovo, in sicer na 1.480 metrskem
odseku od podružnične osnovne šole v
Zgornji Rečici do križišča z LC 200320
Zgornja Rečica – Gozdnik – Šmohor,
vključno z ureditvijo slednjega.
V sklopu rekonstrukcije se bo tako
uredila cesta v celoti: spodnji in zgornji

Občinska uprava

ustroj cestišča, meteorna kanalizacija,
odbojne ograje in prometna signalizacija.
Celotna investicija bo znašala 232.740
evrov z DDV, dela pa bodo končana
predvidoma v drugi polovici julija.

Obnova LC 200040 Vrh Nad Laškim
– Laziše
V juniju bomo začeli z obnovo lokalne
ceste LC 200040 Vrh Nad Laškim – Lazi-

Poplavna
ogroženost
V maju 2013 je bil opravljen tehnični
pregled ureditev na Marijagraškem ovinku. Izvajalec in investitor del bosta morala urediti še določena dela, ki izhajajo
iz pogodbe in dogovorov, da bo izdano
uporabno dovoljenje.
Če zadeve pregledamo in se ozremo v
preteklost, je bilo v zadnjih sedmih letih
na območju Laškega napravljenih nekaj
ukrepov, ki samo lokalno nekoliko izboljšujejo stanje poplavne varnosti. Širitev in prestavitev struge Savinje v dolžini 1000 metrov, v območju kompleksa
Thermane d. d., ureditev vodotoka Rečice s prodnim zadrževalnikom, namestitev protipoplavnih loput na Rimski cesti
in nazadnje prestavitev Marijagraškega
ovinka. Skupni znesek vlaganj je približno šest milijonov evrov, pretežni del so
to bila sredstva države, nekaj pa tudi lokalne skupnosti.
Generalno gledano pa vse to še zdaleč ni dovolj, da bi prebivalstvo, gospodarstvo ter celotna lokalna skupnost
brezbrižno pričakovali nove visoke vode
Savinje. Ob vseh dejstvih lokalna skupnost kot institucija vodi aktivnosti na
pristojnih Ministrstvih, da bi se intenzivirale aktivnosti za boljše in redno
vzdrževanje vodotokov, ker se v vodotokih nabirajo nanosi velikanskih količin
proda, ki dodatno ogrožajo prostor ob
reki. Zagotavljanje poplavne varnosti za
Občino Laško se zagotavlja skozi izgradnjo zadrževalnih nasipov oz. bazenov

še, in sicer na 1.680 metrskem odseku od
križišča z JP 701040 Žigon – Selo mimo
križišča z JP 701070 Šimerge – Jurgl (v
sklopu se uredita tudi oba križišča), nato
še nadaljnjih 240 metrov v smeri Laziš.
V sklopu rekonstrukcije se bo tako
uredila cesta v celoti: spodnji in zgornji
ustroj cestišča, meteorna kanalizacija,
odbojne ograje in prometna signalizacija.
Celotna investicija bo znašala 228.000
evrov z DDV, dela pa bodo končana
predvidoma v drugi polovici julija.

Gradnja pločnikov na relaciji DebroSpodnja Rečica
V maju smo začeli z izgradnjo dveh
manjkajočih pločnikov v Debru, ki bosta
tako v zaključeno celoto povezala navezavo pešpoti med naseljema Debro in
Spodnja Rečica. Prav tako smo v sklopu

nad Celjem. Kakor lahko ugotavljamo in
povzemamo po ugotovljenih dejstvih, pa
je gradnja učinkovitih ukrepov za območje naše občine v Savinjski dolini še dokaj
odmaknjeno.

Obnova vodovoda v
Jagočah
Že vrsto let je za del območja v Jagočah
obstajal problem oskrbe uporabnikov
glede zagotavljanja čiste vode. Prvotni
vodovod je bil zgrajen v času 2. svetovne vojne s pomočjo takratnih premožnih
kmetij na tem območju. Do današnjih
dni cevi seveda niso ustrezale merilom
in kriterijem za normalno in primerno

teh del uredili tudi oba uvoza iz lokalne
ceste ter potrebno javno razsvetljavo in
ustrezno prometno signalizacijo.
Dela bodo končana predvidoma v
drugi polovici letošnjega junija. Celotna
dolžina novozgrajenih pločnikov bo 130
metrov, vrednost investicije pa bo znašala 42.000 evrov z DDV.
Aljaž Krpič

oskrbo. Že dalj časa so z lastniki zemljišč
potekala usklajevanja glede nove položitve vodovodnih cevi.
Dela za obnovo so povečini zaključena. V sklopu teh del se je zgradilo črpališče in se položile cevi, preko katerih se
bo lahko širilo nadaljevanje vodovodnega omrežja proti Rifengozdu, kjer je še
vedno velik problem zagotavljanja pitne
vode uporabnikom ob sušnih letih.

Popis greznic in
ostale infrastrukture objektov v
Jagočah, Spodnji
Rečici, Strmci,
Udmatu, KS Rečica in
KS Vrh nad Laškim
V skladu z veljavno zakonodajo je občina v preteklih letih izvedla popis lokalne infrastrukture objektov za KS Marija
Gradec, KS Šentrupert, KS Jurklošter, KS
Zidani Most, KS Sedraž. V letošnjem načrtu je predviden popis v Jagočah, Strmci,
Spodnji Rečici, Udmatu, naseljih v navezavi na Rimske Toplice, KS Rečica in KS
Vrh nad Laškim. V juliju in avgustu bodo
pooblaščene osebe popisale stanje in lokacijo priključkov vodovoda, greznic ter
posod za smeti, zato občane naprošamo,
da popisovalcem omogočijo dostop in
jim pomagajo pri sestavi obrazcev.
Luka Picej
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Obnova objekta Pristave v Jurkloštru
Izvajalec del NGD d. o. o. iz Ljubljane
je po pogodbi zaključil z izvedbo obnove mansardnega dela v objektu Pristava.
Opravljen je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt se
je poleg sredstev lokalne skupnosti delno
financiral z EU sredstvi iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Na objektu se je na novo izvedlo
ostrešje s kritino, izolirali so se vsi prostori, na novo se je položil parket, opravila so se elektroinštalacijska dela s svetili
in izvedle strojne inštalacije za ogrevanje
večnamenskega prostora. Trenutno pote-

kajo aktivnosti za nakup stolov in odra,
ki bodo služili kulturnemu udejstvovanju
kraja.
Prostor bo služil za delo krajevne skupnosti in društev ter za izvajanje različnih predstavitev v okviru strokovnih tem
Kartuzije in na splošno turizma v neokrnjeni dolini Gračnice in bližnji okolici
Jurkloštra.
V juniju se bodo začela izvajati arheološka izkopavanja na zahodnem delu
Pristave, kjer se načrtuje prizidek s stopniščem, sanitarijami in dvigalom za
invalide. Potekajo pa tudi aktivnosti za

ureditev spodnje etaže Pristave, kjer se
predvideva ureditev prostorov za gostinske potrebe.
Lokalna skupnost je v prijavi naborov
projektov na Ministrstvo prijavila ureditev širšega območja Kartuzije z ureditvijo
poti, parkirišč in ostalih ureditev, ki izhajajo iz sprejetega Občinskega prostorskega načrta v letu 2010.

Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte
v občini Laško v letu 2013
Občina Laško v
okviru akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna, v sodelovanju s
Komunalo Laško, turističnimi društvi in
krajevnimi skupnostmi, organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško.
Na občinski ravni bo potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(i):

1. vas/zaselek/naselje/ulica
2. hiša,
3. kmetija,
4. javni objekt/podjetje.
Vabimo vas, da se tudi vi, drage občanke in občani, prijavite na tekmovanje in
morda bo prav vaša hiša, kmetija, vas izbrana kot najlepša in boste osvojili naslov
najlepšega objekta v občini Laško. Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja,

Medobčinsko tekmovanje »Kaj veš
o prometu« občin Laško in Radeče
V sklopu dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Laško je bilo v maju organizirano Medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« občin Laško in Radeče. Na Osnovni
šoli Primoža Trubarja Laško, Osnovni
šoli Antona Aškerca Rimske Toplice in
Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče so
najprej opravili šolsko tekmovanje pod
budnim očesom svojih mentorjev, ki je
zavzemalo praktični del z vožnjo in teoretični del. Najboljše uvrščene kandidate
so nato prijavili na Medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« občin Laško in
Radeče, ki je bilo 21. maja 2013. Učenci
višje stopnje so najprej opravljali kvalifikacijsko občinsko tekmovanje na Podružnični šoli Debro, kjer so bili ocenjeni iz
znanja teorije, nato pa smo se vsi odpra-
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vili na poligon v Ločico pri Šempetru,
kjer so opravili še spretnostno in praktično vožnjo.
Prvo mesto sta si v skupnem seštevku
delila Tilen Pinter iz Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice in Luka
Strajnar iz Osnovne šole Marjana Nem-

naslov ter pripis kategorije v kateri »tekmujete«. Prijave pošljite najpozneje do 5.
7. 2013 na naslov Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si .
Dodatne informacije o tekmovanju
so na voljo na naših spletnih straneh
www.lasko.si in pri Edini Memić, tel. št.:
03/7338-736
Edina Memić
ca Radeče, tretje mesto pa je zasedel
Anže Podlesnik iz Osnovne šole Marjana Nemca Radeče. Vsem trem čestitamo
za uvrstitev.
Prvouvrščenega učenca iz občine Laško Tilna Pinterja smo prijavili na državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«, ki se
je odvijalo 1. junija 2013 v Mestni občini
Ljubljana. Med 44 tekmovalci je zasedel
odlično 8. mesto in mu za uvrstitev čestitamo.
V uspešni izpeljavi medobčinskega
tekmovanja so sodelovali Anton Škorja
(član SPV Občine Laško), Andrej Titan
(AMD Laško), Maks Knez (AMD Laško), Viljem Logar (član SPV Občine Laško), Robert Bezamovski (Policija Laško)
in odgovorni učitelji – mentorji: Zdenka
Juteršek (OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice), Albin Simonič (OŠ Primoža Trubarja Laško) in Jože Hiršelj (OŠ Marjana
Nemca Radeče).
Jasna Kermelj

Občinska uprava
Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni
list RS, št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinskega sveta Občine Laško objavlja

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

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
OBČINE LAŠKO V LETU 2013

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

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN:
je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Občinski
svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa,
človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in
tujini.
b) GRB OBČINE LAŠKO:
– Zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali
uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem,
izobraževalnem ali drugem področju, hkrati pa so ti dosežki,
uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in
prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije
ali v tujini. Zlati grb Občine Laško se praviloma podeli posamezniku ob zaključku njegove kariere oziroma pomeni pri skupini
ljudi doseganje celovite ter zaključene faze razvoja.
– Srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško
posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov
ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem
področju, hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem
obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško
na področju Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine
Laško se podeli praviloma posamezniku po zaključku daljšega
obdobja njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja.
– Bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško
posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za
večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je
praviloma namenjen prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje
delo in dosežke.
Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (uradni list RS, številka 13/2009, 18/2011), razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA ANTONA
AŠKERCA V LETU 2014
1.
Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na
kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture
in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in
prepoznavnosti občine Laško na področju Republike Slovenije ali v
tujini.
Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca na leto.
2.
Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:
• splošne podatke o predlagatelju,
• splošne podatke in predstavitev kandidata,
• utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov,
uspehov ali dela kandidata,

3. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki in
morajo vsebovati naslednje podatke:
– podatki o predlagatelju (ime in priimek/naziv družbe, naslov,
kontaktni podatki),
– vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan,
zlati grb, srebrni grb ali bronasti grb),
– podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in priimek, naslov, kontaktni podatki),
– utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
– listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
– datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastopnika za pravne osebe.
4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2,
3270 Laško, s pripisom »Za občinska priznanja«, osebno ali po pošti, prav tako se lahko oddajo po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si. Predlogi se oddajo v kuverti z navedenim polnim
imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za
oddajo predlogov je do srede, 4. 9. 2013. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le tiste predloge,
ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.
5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v junijski številki Laškega biltena, na spletni strani Občine Laško www.lasko.si, na oglasni deski v prostorih
Občine Laško in na oglasnih deskah KS. Dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini
Laško, kontaktna oseba Tanja Grabrijan, tel. 03/7338 711 ali na
e-naslov: občina@lasko.si.
Številka: 410-16/2011
Laško, dne 30. 5. 2013

Predsednik komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja,
Janko Cesar, l. r.

• listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
• datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa
žig in podpis zastopnika.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja
Antona Aškerca.
3.
Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti kuverti na naslov
Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Predlog za priznanje Antona Aškerca v letu 2014« ali na elektronski naslov: obcinski.svet@lasko.si.
Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do
ponedeljka, 18. 11. 2013.
Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo
pravočasni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki kot tudi vsi predlagatelji obveščeni po odločitvi Občinskega
sveta Laško.
Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete kontaktno
osebo Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 733 87 20.
Številka: 41010-188/2013
Datum: 31. 5. 2013

Predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Janko Cesar, l.r.
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Občinska uprava
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. list RS št.
69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 45/2008-ZVEtL, 57/2008,
62/2010-ZUPJS, 87/2011 in 40/2012-ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/2004, 34/2004,
62/2006, 11/2009 in 81/2011), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008
in 8/2010), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB2
(23/2007 popr., 41/2007 popr.), 61/2010-ZSVarPre in 62/2010-ZUPJS in 57/2012), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.
list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in
14/2013), Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju
stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter
določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/2010 in 45/2011) in sklepa Odbora za gospodarski razvoj občine z dne 10. 6. 2013, Občina Laško,
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, obljavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
I. PREDMET RAZPISA
1. 1. Predmet razpisa
Občina Laško (v nadaljevanju: razpisnik) v svojem imenu razpisuje
oddajo v najem okvirno 11 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo
uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2014 in
2015. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila praznih in na
novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2014–2015,
oziroma do objave novega razpisa.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki
so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj (v nadaljevanju: pravilnik) oproščeni plačila
varščine;
– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so
glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci
za plačilo varščine.
Od razpisanega okvirnega števila 11 stanovanj bo predvidoma:
– 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
socialne razmere po 9. členu pravilnika oproščeni plačila varščine in
se bodo uvrščali na listo A, in
– 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo
mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezanci za
plačilo varščine ter se bodo uvrščali na listo B.
– 1 stanovanje namenjeno za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so
trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti prosilci se bodo
uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila varščine)
oziroma liste B (zavezanci za plačilo varščine), odvisno od dohodka
gospodinjstva.
Stanovanja za invalide bodo na voljo na lokacijah Cesta v Rečico in
Aškerčeva cesta, v kolikor bo izpraznjeno katero od prilagojenih stanovanj, druga stanovanja pa na območju celotne Občine Laško. Lastnik
stanovanj je Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
1. 2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008 in 62/2010-ZUPJS)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane
neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma
drugim predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
Najemnina za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2,
točkovano s 320 točkami, izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, znaša 180,52 evrov.
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Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od
najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo s tržno najemnino po merilih in postopku, določenim s
pravilnikom.
1. 3. Površinski normativi
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila varščine
– lista A

Površina stanovanja
s plačilom varščine
– lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

2

nad 55 m do 65 m

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m do 85 m

nad 75 m2 do 105 m2

2

2

2

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi. Razpisnik lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi, pri čemer se razlika v
m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.
Površinski normativi, ki zadevajo stanovanja brez plačila varščine, se
uporabljajo tudi kot zgornje meje pri izračunu subvencije k najemnini.
II. RAZPISNI POGOJI
2. 1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno
poslovno sposobni državljani Republike Slovenije, in ob upoštevanju
vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije, ki imajo na dan
objave razpisa stalno prebivališče na območju Občine Laško.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če
imajo v občini večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju –
prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2. 2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni
dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 991,44 €. Maksimalne
vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici v stolpcu LISTA B.
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno iz spodnje preglednice, prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A (oproščeni plačila varščine) ali za stanovanja po listi B (zavezani za plačilo varščine).
Razmejitev med prosilci liste A in liste B je razvidna iz naslednje preglednice:
Velikost gospodinjstva

LISTA A
%

Meja dohodka v EUR

LISTA B
%

Meja dohodka v EUR

1-člansko

90 %

do 892,30

od 90 do 200 %

nad 892,30 do 1.982,88

2-člansko

135 %

do 1.338,44

od 135 do 250 %

nad 1.338,44 do 2.478,60

3-člansko

165 %

do 1.635,88

od 165 do 315 %

nad 1.635,88 do 3.123,04

4-člansko

195 %

do 1.933,31

od 195 do 370 %

nad 1.933,31 do 3.668,33

5-člansko

225 %

do 2.230,74

od 225 do 425 %

nad 2.230,74 do 4.213,62

6-člansko

255 %

do 2.528,17

od 255 do 470 %

nad 2.528,17 do 4.659,77

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica
nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in
spodnjo mejo liste B in 25 odstotnih točk za zgornjo mejo liste B.

Občinska uprava
Obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno
pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Davčni
upravi RS, zato morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva
predložiti sami, za navedeno obdobje in vsakega polnoletnega člana gospodinjstva skupaj s kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2012.
Enako obdobje pred razpisom za ugotovitev dohodka gospodinjstva se
upošteva tako za ugotovitev upravičenosti kot tudi za obveznost plačila
varščine.
2.3. Premoženje prosilca
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo od ožjih članov njegovega gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo od ožjih članov njegovega gospodinjstva ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katerega vrednost presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. Izjema
so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu
oddajati v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo od članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. Upošteva se tudi vrednost premoženja kupljenega na leasing. Vrednost 40
% primernega stanovanja glede na velikost prosilčevega gospodinjstva je razvidna iz preglednice.
Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja (vse drugo premično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upoštevanju
števila članov gospodinjstva ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva

Največja površina
lastniškega stanovanja

Vrednost drugega premoženja,
ki ne sme presegati 40 % vrednosti primernega stanovanja

1-člansko

do 10 m2

15.512,37 €

2-člansko

do 15 m2

18.515,20 €

3-člansko

do 22 m

2

22.763,60 €

4-člansko

do 27 m

2

26.224,26 €

5-člansko

do 32 m2

30.381,76 €

6-člansko

do 35 m

33.579,84 €

2

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja
se upoštevajo stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 € in površinski normativi, predvidenimi za stanovanja s plačilom varščine. Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastniškega
stanovanja poveča za 3 m2, najvišja vrednost drugega premoženja
poveča za 1.918,85 evrov.
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja in morebitne stroške sodnega postopka.
2.4. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu
Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba po sklepu sodišča odpovedana, razen če so poravnali vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega
najemnega razmerja, vključno s stroški sodnega postopka (pogoj se
nanaša tudi na bivše uporabnike stanovanja),
– tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Laško in ne
plačujejo obveznosti za stanovanje.
2.5. Dodaten pogoj
Skladno z določili 4. člena pravilnika razpisnik določa še dodatni pogoj, in sicer: stalno bivališče v Občini Laško. Število točk, do katerih je
upravičen prosilec glede na stalnost bivanja, je naslednje:
Stalno bivanje na območju Občine Laško:

LISTA A

LISTA B

nad 5 do 10 let

20 točk

20 točk

nad 10 let do 15 let

40 točk

40 točk

nad 15 let do 20 let

60 točk

60 točk

nad 20 let

90 točk

90 točk

Opomba: Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Laško. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V
primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. Točkuje se le doba bivanja
prosilca, ne ostalih družinskih članov.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH
IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.
Ocenjuje se izključno stanovanjske pogoje prosilca kot tudi zdravstvene
razmere članov njegovega ožjega gospodinjstva, s katerimi kandidira
na razpisu ne glede na morebitno ločeno bivanje med njimi.
3.1. Splošne in dodatne prednostne kategorije prosilcev
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: mlade družine in
mladi ter prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so
podnajemniki.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom pravilnika
upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe
ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavljanje
prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo. Prosilec predloži
potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopija diplome, spričevala, spričevalom iz tujine se priloži mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja);
– prosilci z daljšo delovno dobo. Prosilec dokazuje delovno dobo s potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS – izpis
podatkov o pokojninski dobi zavarovanca. Upošteva se zgolj delovna
doba prosilca, ne pa tudi delovna doba ostalih družinskih članov.
– prosilci, ki so vsaj enkrat sodelovali na prejšnjih razpisih in so tudi
izpolnjevali razpisne pogoje, tako da so se vsaj enkrat dejansko
uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili
pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih
stanovanj. Določilo ne velja za prosilce, ki so sodelovali na razpisih,
pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev. Pri prosilcih, ki jim je bilo že dodeljeno
neprofitno stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba
na javnih razpisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje. Upošteva se zgolj udeležba prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva.
3.2. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij
Prednostne kategorije prosilcev se za posamezno listo A oziroma listo
B točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

LISTA A

LISTA B

– starost družine do 35 let

90 točk

90 točk

– starost prosilca do 30 let

60 točk

60 točk

– VI – višja

50 točk

50 točk

– VII/1 – visoka strokovna/1. bolonjska stopnja
– VII/2 – univerzitetna ali visoka strokovna s spec. ali
magisterijem/2. bolonjska stopnja

60 točk

60 točk

– VIII – magisterij ali IX – doktorat

80 točk

80 točk

– prosilec je moški – več kot 13 let delovne dobe

50 točk

50 točk

– prosilec je ženska – več kot 12 let delovne dobe

50 točk

50 točk

50 – 150
točk

50 – 150
točk

1. Mlade družine, mladi:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
V SKLADU S 6. ČLENOM PRAVILNIKA
2. Izobrazba prosilca:

3. Prosilci z daljšo delovno dobo:

4. Uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih
razpisih: 50 točk za vsak predhodni razpis, na katerem
se je prosilec uvrstil na prednostno listo, ob pogoju,
da se je prosilec na predhodnem razpisu uvrstil med
upravičence, vendar največ 150 točk

Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih
in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev prosilcev v
prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega
reda: prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na območju Občine Laško,
mlade družine, uvrstitev na prejšnjih razpisih, prosilci z daljšo delovno
dobo, in izobrazba prosilca. V primeru, da so prosilci prvo opredeljene
kategorije še vedno izenačeni, se postopek nadaljuje z naslednjo
prednostno kategorijo.
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Občinska uprava
IV. VARŠČINA
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz
stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob
upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne
ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega
mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.
V. RAZPISNI POSTOPEK
5.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Laško.
Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, bo na voljo od 17. 6.
2013 do vključno 31. 7. 2013 v glavni pisarni Občine Laško, v pritličju
objekta na Mestni ulici 2 v Laškem, v času uradnih ur. Obrazec vloge
je na voljo tudi na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/.
5.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,66
evrov za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št. 106/2010). Upravno
takso lahko prosilci plačajo s plačilno kartico ali gotovino v glavni pisarni
ali s plačilnim nalogom na račun št.: 01257-4570309136, sklic na št. 11
75566-7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi
na vlogo.
Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev
plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o
upravnih taksah, da so: prejemniki denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja po predpisih socialnega varstva, prejemniki varstvenega
dodatka po predpisih socialnega varstva ter prejemniki nadomestila za
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno
prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo.
5.3. Rok za oddajo vloge
Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati od 17. 6. 2013 do vključno
31. 7. 2013 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško. Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo tudi
osebno v glavni pisarni Občine Laško v času uradnih ur.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem
roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne
bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka,
bodo s sklepom zavržene.
5.4. Priloge k vlogi
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci
priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5., druge listine
pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo
vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.
1. Izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni
člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke
pri drugih upravljavcih zbirk podatkov;
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (za dohodek se štejejo prejemki, kot
so: osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
študentskega servisa, invalidnina itd.), odločbo o odmeri dohodnine za leto 2012 ter potrdilo delodajalca oziroma Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje o delovni dobi. Kot dohodek se ne šteje: dodatek za pomoč in postrežbo ter drugi prejemki
za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, pomoč za opremo novorojenca, stroški prevoza na delo in prehrane
med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so
vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic
elementarnih nesreč itd;
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4. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje) ali odločbo Centra za socialno delo (denarna socialna pomoč) prosilca, njegovega
zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oz. drugega družinskega
člana;
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis stanovanjskih
razmer, če je prosilec brez stanovanja; najemna ali podnajemna
pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše oziroma sorodnike;
prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu in
vrednosti nepremičnine – cenitev;
6. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti
bivanja – stanovanje, ovrednoteno z največ 150 točkami po starem
sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in načinu ugotavljanja
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja)
oziroma z največ 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb): točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto
izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane inštalacije ipd.
7. v primeru utesnjenosti v stanovanju – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter
navedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno
prebivališče in posamezne prostore uporabljajo;
8. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti;
9. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
11. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
12. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
13. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odločba o
prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se
izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper
zavezanca;
14. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno
vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe;
15. zdravniško potrdilo (osebni zdravnik), iz katerega je razvidno, da
sam prosilec ali kateri od drugih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, ki ne sme biti starejše od
30 dni;
16. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;
17. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih
organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča,
centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in
ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
18. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala; listinam, izdanim v tujini, mora biti priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja);
19. izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v
najemu neprofitno stanovanje;
20. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (kopije sklepov o uvrstitvi na prednostno listo);
21. dokazilo o dobi bivanja v Občini Laško (UE Laško);
22. fotokopija prometnega dovoljenja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30
dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem
prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik
neposredno od pristojnega državnega organa. Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

Občinska uprava/občinski svet/upravna enota
VI. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in
njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske in druge razmere prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje
vloge in so navedene v vlogi. Poznejših sprememb se NE upošteva. V
dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo
vloge.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi
ogleda.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni
upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti
na prednostno listo.
Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer
bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostni listi A in B. Seznam upravičencev bo javno objavljen na enak
način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Udeleženec razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu

Občinski svet
Laško
16. redna seja
V začetku maja je bila izvedena 16.
seja Občinskega sveta Laško, na kateri
so bila obravnavana zaključna poročila javnih zavodov, uredniškega odbora
Laškega biltena, Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Laško ter Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Mestne občine Celje, Občine
Laško, Občine Štore in Občine Žalec
na območju Občine Laško.
Svetniki so sprejeli spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest in spremembe Odloka o spre-

Uredba o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in
26/13)
Uredba o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje je bila kot podzakonski predpis Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki naj bi podrobneje določil
vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter del, ki
se štejejo za vzdrževanje objekta, sprejeta

odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Laško. O pritožbi odloči
župan Občine Laško v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k
sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev,
pridobljena upravičenja pa prenehajo.
Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red
po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če
udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz
seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite: med uradnimi urami osebno na Občini
Laško, Mestna ulica 2, Laško in na telefonskih številkah 03 7338 700 ali
03 7338 712 ter na spletnih straneh Občine Laško http://www.lasko.si.
Številka: 430-15/2013-04 05
Datum: 10. 6. 2013

membah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Laško.
Obravnavali so novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v Občini Laško, odstop od izvedbe javnega
naročila »Sanacija dveh usadov ob
cesti LC200140 Laško - Čemeršnjice
- Reka« ter bili seznanjeni z informacijami o urejanju razmerja med Občino
Laško in WTE GmbH ter Storitvenim
podjetjem Laško, d. o. o..
Sprejeta sta bila Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine
Laško v letu 2013 (III. dopolnitev) in
Sklep o spremembi NRP Občine Laško
za leto 2014 ter poročilo o potrjevanju

v mesecu februarju tega leta in nadalje
v mesecu marcu dvakrat spremenjena.
Zadnja sprememba je stopila v veljavo
dne 29. 3. 2013, z njo pa je bil črtan 8.
člen citirane uredbe, ki je določal pogoje
za umestitev nezahtevnih in enostavnih
objektov v prostor in s katerim je država
v nekaterih primerih posegla v izvirno
pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja. S črtanjem 8. člena
tako skuša Vlada RS odpraviti dvom in
zagotoviti, da določila uredbe vsebujejo
zgolj pravne norme za razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, medtem
ko se za umeščanje objektov v prostor
uporabljajo izključno določbe veljavnih
prostorskih aktov občin.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek, l. r.

investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 3. 2013 do 15. 4. 2013.
Na zadnji seji je bil sprejet tudi Sklep
o imenovanju članov sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Laško. Štiriletni mandat so dobili Janja Knapič,
Brigita Pavčnik, Gizela Podbregar in
Dimitrij Gril.

Pred počitnicami še 17. redna seja
Zadnja seja pred počitnicami bo 19.
junija. Glavna točka dnevnega reda bo
rebalans proračuna Občine Laško.
Gradiva za seje občinskega sveta in
posnetki sej so dostopni na občinski
spletni strani www.lasko.si.
Tanja Grabrijan

Sestavni del uredbe so Priloge št. 1, 2
in 3, ki v tabelarni obliki prikazujejo vrste objektov ter vzdrževalnih del in njihovo konkretno razvrstitev, dodano pa je
tudi navodilo za razvrščanje, v katerem
so primeroma naštete vrste objektov in
del, ki sodijo v posamezno skupino.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v zvezi z izvajanjem Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje pripravilo ustrezna pojasnila,
ki so objavljena na spletni strani našega
upravnega organa.
Antonija Pinter,
vodja oddelka

11

krajevne skupnosti

KS Jurklošter
Čistejše okolje v Jurkloštru
Osveščenost krajanov in obiskovalcev
Jurkloštra se iz leta v leto izboljšuje. To
so ugotavljali udeleženci letošnje čistilne akcije, ki je bila 20. aprila. Odvrženih
odpadkov je namreč vedno manj, število
udeležencev čistilne akcije pa se povečuje.
Vodstvo krajevne skupnosti je ponovno dokazalo organizacijske sposobnosti,
saj jim je uspelo združiti člane vseh društev, od gasilcev in kulturnikov do lov-

cev. V petih urah so iz narave odstranili
za dobra dva zabojnika odpadkov. Teh bi
bilo še nekaj več, če ne bi dolenjski Romi
vršili sprotno »sortiranje«. Vsi kovinski
odpadki so romali na njihov kamion. Z
njimi smo skušali skleniti dogovor, da bi

sami zbirali odpadke po grapah, vendar
do sporazuma ni prišlo.
Čistilna akcija ima za krajane še drugi
namen. Udeleženci se družijo in ob tem
spoznavajo pomen čistejše narave. To so
nedvomno izrazili na zaključku pri lovski
koči. Krajevna skupnost je prispevala za
materialne dobrine, lovci pa so pokazali
kuharske sposobnosti. Posamezniki so
celo predlagali, da bi čistilno akcijo ponovili večkrat letno, vsaj njen zaključni
del.
Martin Frece,
Lovska družina Jurklošter

KS LAŠKO
Postavljanje mlaja
V soboto, 27. aprila, na praznični dan boja proti okupatorju,
so krajani zgornjega dela Strmce v križišču vaških poti postavili mlaj v počastitev 1. maja - mednarodnega praznika dela.
Domačini so 25-metrski mlaj postavili ročno pod »komando«
domačina Petra Zdovca. Domače žene in dekleta so po opravljenem delu poskrbele za prigrizek in nadomestitev izgubljene
tekočine. Ob veselih zvokih domačih harmonikarjev se je srečanje sosedov nadaljevalo pozno v noč.
Tone Šterban

KS MARIJA GRADEC
Tradicija se ohranja

Kot imamo krajani že v navadi, se je tudi letos nekaj dni pred
prvim majem zbralo manjše število vaščanov, ki so se odpravili
proti Drenovemu hribu z namenom, da bi postavili mlaj. Naša
postavitev mlaja je nekaj posebnega, saj se od ostalih razlikuje
po tem, da ga mi postavimo na samem vrhu hriba, kjer je zelo
malo prostora, zato je potrebna dodatna usklajenost ter poslušnost. V soboto, 27. aprila, pa se je odvil že 8. tradicionalni zbor
krajanov na Drenovem hribu. Letos se je kljub slabemu vremenu povabilu odzvalo lepo število krajanov iz vasi Olešče in
Reka. Vsako leto razglasimo tudi podatke o tem, kateri vaščani
so hrib v preteklem letu obiskali največkrat, saj je na vrhu tudi
knjiga, v katero se lahko ob obisku vpišete. Po krajšem druženju
smo se odpravili v dolino, natančneje v OL & RE klub, kjer se je
ob ognju, peki klobas ter domači glasbi druženje končalo pozno
v noč.
Barbi Jančič
Foto: Petra Lapornik

KS RIMSKE TOPLICE
vabi na poletne prireditve
Sobota, 15. junij
Rimske Toplice - Zidani Most - Širje: 18. Pohod po Aškerčevi
poti
Ponedeljek, 24. junij
Rimske Toplice - Škofce: Kresni večer ob koči pri Sušniku (ob
21. uri)
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Sobota, 29. junij
Rimske Toplice - Kopitnik: Praznovanje 60. obletnice Planinskega društva Rimske Toplice (ob 12. uri)
Petek, 5. julij
Rimske Toplice - Kopitnik: Tradicionalni pohod na Kopitnik
Nedelja, 4. avgust
Rimske Toplice - Kopitnik: 23. Popoldne ob citrah (ob 11. uri)

krajevne skupnosti

KS REČICA
Lepo je bilo …
Res je bilo preteklo dogajanje v naši
krajevni skupnosti Rečica lepo in pestro, saj so se različni prireditelji pošteno
potrudili in organizirali lepe prireditve.
»Jabček party« je ob domači ljudski pesmi uspel in postregel z novim zmagovalcem, postavitev mlaja na Šmohorju
28. aprila je s pomočjo članov Moškega
pevskega zbora Laško in njegovih žena
ter krajanov Rečice uspela. Seveda naj tu
izrečemo iskreno zahvalo Alojzu Pušniku iz Slivnega, ki je podaril mlaj, našemu prevozniku mlaja Vladimirju Šešku
– Maleku, ki to opravilo opravlja že celo
desetletje, in Klemnu Trupiju. Oskrbnici
na planinskem domu, Heleni Perko pa iskrena hvala za odlično malico. Že je bil tu
dan, ko se kurijo kresovi in tako so člani
ŠD Rečica pripravili pestro dogajanje, ki
so ga začeli s prireditvijo za otroke s klovnom Žaretom in nato nadaljevali s prireditvijo za malo starejše. Na zadnji dan
meseca aprila pa smo lahko spoznali, da
z izgubo ljudi, ki so spoštovali dolgoletno
tradicijo, ne umre samo življenje, ampak
tudi močan rezek glas, ki je donel z vrhov
Tolstega in se nadaljeval 1. maja zgodaj
zjutraj po rečiški dolini. Množično dogajanje na Šmohorju ob 1. maju je ob lepem
vremenu privabilo veliko število obiskovalcev, ki so dodobra zasedli vsa mesta
za kratko malico ali osvežitev. Godba na
pihala Laško in župan Franci Zdolšek
sta pozdravila udeležence, sam kot soorganizator prireditve pa sem v besedi že
nakazal spremembe pri organizaciji prireditve v letu 2014.
22. maja smo skupaj z občino pripravili javno obravnavo na temo ureditve
obrtne cone v Spodnji Rečici, kjer pa se
je ponovila ista zgodba oz. dejstvo, da

Srečanje s škofom dr. Stanislavom Lipovškom

občani ne izkažejo interesa pri podajanju
pobud ali pripomb pri tako pomembnih
vprašanjih, ki se tičejo spremembe našega naravnega okolja. Prav tako smo s
strani krajanov pridobili samo štiri prijave plazov, za katere smo zaprosili v prejšnji številki biltena. Omenjene plazove in
plazove, ki so nam poznani, smo skladno
z navodilom s strani občine posredovali
na njihov naslov.
23. maja smo v naši sredini gostili
škofa dr. Stanislava Lipovška in župnika
Stanka Domanjka. Spoznala sta zgodovino kraja in trenutni utrip, v katerem živimo, gasilci pa so pripravili prijeten sprejem. Najmlajši so jima podarili skromna
darila v obliki slik, ki so jih na temo gasilstva ustvarili sami. Naj v imenu vodstva
gasilskega društva Rečica vsem krajanom
in podjetjem, ki ste nam priskočili na pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila
izrečem iskreno zahvalo, kajti brez vaše
pomoči omenjenega vozila ne bi bilo v
našem gasilskem domu.
V teku so pripravljalna dela pri obnovi dela javne poti proti domačiji Privšek
in upam, da bodo pri prebiranju nove
številke biltena že dokončana. Občina je
skladno s svojim programom dela uredila del manjkajočega pločnika za pešce in
javne razsvetljave v Spodnji Rečici in le
želimo si, da ne bomo ostali samo pri tej
investiciji in da bomo dobili dokončano
zgodbo s povezavo na pločnik do trgovine Tehnika Debro in Eurospina.
Delovanje KS je še vedno zelo okrnjeno zaradi poplačil izvajalcem del za zimsko službo. Trenutno potekajo tudi aktivnosti za možnost popravila gozdne poti
Privšek-Preval, ki je po lanskem snegolomu in obilnih padavinah zaprta za vsa
vozila zaradi dveh plazov.
Pred nami so naloge, ki nam bodo v
juniju in juliju vzele kar nekaj prostega
časa, saj skladno s programom ob prire-

ditvi Pivo in cvetje 2013 naša skupnost
pripravlja del programa ob prireditvi
»Lepo je res na deželi«, ki ga bomo prikazali 13. julija. Že sedaj vljudno vabljeni na prireditveni prostor pred banko.
V polnem teku so priprave na krajevni
praznik oziroma prireditve, ki se bodo
pričele v soboto, 29. junija, ob 7. uri s
pohodom po Rečiški krožni poti in že
6. julija v organizaciji ŠD Rečica – Eksplozija športa, kjer bodo pripravili pestro športno popoldne in ga zaključili z
družabnim srečanjem na lepo urejenem
prostoru pri Sindikalnem domu. Zaključek prireditve in vrhunec druženja pripravljamo v nedeljo, 7. julija, ob 15. uri,
na Zavratih, kjer se bo zgodila pesem z
rudarskim pevskim zborom iz Mežice in
Nušo Derenda. Za humor bo poskrbela
Joca, ki išče moža, prikazali bomo rudarski skok čez kožo. Podeljena bodo krajevna priznanja in sicer bosta zlati znak
prejela Erika Krašek in Edi Lah, srebrni
znak pa Zora Lavrinc in Jože Šmerc. Iskrene čestitke že vnaprej. S svojo prisotnostjo nas bo počastil tudi škof dr. Stanislav Lipovšek, ki bo blagoslovil novo
gasilsko vozilo. Za dobro razpoloženje
bodo poskrbeli fantje ansambla Do jutra.
Prireditev bo v vsakem vremenu pod šotorom.
Preden se poslovim z našim pozdravom, upam, da boste ob prebiranju te
številke že lahko opazili stroje na lokalni
cesti v Zgornji Rečici, na odseku od šole
do avtobusne postaje. Ob dejstvu, da
bodo potekala obširna obnovitvena dela,
vas že sedaj vljudno prosimo za strpnost
ob zapori ceste in za upoštevanje navodil
urejenega obvoza.
Vljudno vabljeni na naše prireditve in
srečno!
Predsednik KS Rečica
Matjaž Pikl

Vladimir Šeško je poskrbel za prevoz mlaja
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KOMUNALA

Novi parkomati v občini Laško
Podjetje Kostra, d. o. o., iz Celja na
osnovi pogodbe o poslovno-tehničnem
sodelovanju izvaja dejavnost na področju urejanja parkiranja na javnih parkiriščih, ki so v lasti Občine Laško in nadzor
nad mirujočim prometom na naslednjih
parkiriščih: Trubarjevo nabrežje, Aškerčev trg, Orožnov trg, Valvazorjev trg,
Trubarjeva ulica in Mestna ulica. Skupno
število vseh parkirnih mest je 230.
Podjetje Kostra se je skladno z usmeritvami Občinskega sveta s pogodbo zavezalo, da bo v letu 2013 posodobilo in
obnovilo vse obstoječe parkomate, kar je
v preteklih mesecih tudi izvedlo. Vsi stari parkomati so bili zamenjani z novimi.
Na ta način je omogočen tudi sodobnejši
način plačevanja parkirnine preko mobilnih telefonov in vrednostnih kartic.
Nov sistem omogoča tudi boljši nadzor
nad izvajanjem dejavnosti parkiranja, kar
bo v pomoč tako Občini Laško pri upravljanju dejavnosti kot tudi Komunali Laško pri vzdrževalno-tehničnem delu. Na
novo je bila nameščena tudi dodatna parkirna oprema. Poleg omenjenih novosti
pa je za občane in obiskovalce najpomembnejši podatek, da se kljub posodobitvi, cene parkiranja, ki so med nižjimi,
ne bodo spreminjale. Cene parkiranja
znašajo 0,50€ do 1 ure, 1,00€ do 4 ure in
2,00€ za cel dan.
Parkomati so tipa Kostra 505 in so široko zasnovani ter omogočajo prilagoditve
različnim uporabniškim zahtevam, kar
med drugim zagotavlja daljšo uporabno
dobo. Parkomati omogočajo plačevanje
parkirnine s kovanci, vrednostnimi karticami ter mobilnimi telefoni. Navodila
za uporabo so tako v slovenskem kot tudi
angleškem in nemškem jeziku.
Parkomat sprejema kovance za 0,10€,
0,20€, 0,50€, 1,00€ in 2,00€. Za izdajo parkirnega listka je najprej potrebno
vstaviti ustrezno število kovancev ter
pritisniti tipko »PARKIRNI LISTEK«.
Čeprav parkomati ne vračajo kovancev,
omogočajo preklic plačila, kar pomeni,
da si lahko uporabnik premisli med plačilom in dobi vplačan denar nazaj.
Vrednostna kartica je čip kartica, na
katero si uporabnik lahko naloži dobroimetje. Prednost uporabe vrednostne kar-
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tice je v tem, da uporabniku ni potrebno
skrbeti za to, da ima pri sebi kovance. Plačevanje je enostavno, saj uporabnik kartico samo vstavi v parkomat, izbere vrednost plačila in si natisne parkirni listek.
Parkirnino je po novem možno plačati
tudi z mobilnim telefonom in sicer tako,
da uporabnik vključi storitev na parkomatu, nato izbere vrednost plačila in pošlje SMS sporočilo s ključno besedo na
številko 7320. S klicem na *188# potrdi
nakup parkirnine.
Parkomati so povezani z nadzornim
centrom, ki operaterja opozarja na morebitne nepravilnosti v delovanju (odprta
vrata, pomanjkanje papirja, nizka napetost ...), hkrati pa shranjuje tudi vse pomembne informacije (vplačila, napake
...). Prek nadzornega centra pa je možno
tudi natančno spreminjati način delovanja parkomatov in frekvenco parkiranja
po posameznih parkiriščih.

Odvoz odpadkov po novem urniku
Za nami je prehodno obdobje uvedbe
tedenskega odvoza odpadkov na območju občine Laško, v katerem smo uspešno
implementirali nov urnik odvoza odpadkov. Ugotavljamo, da smo z manjšimi težavami prišli do želenega cilja - poenotenja standarda storitve, s katerim smo
vsem občanom zagotovili reden tedenski
odvoz odpadkov. Območje odvoza ostaja
zaenkrat enako. Sistem odvoza odpadkov
bomo v bližnji prihodnosti poskušali še
razširiti ter vanj vključiti še vsa tista gospodinjstva, ki se nahajajo v neposredni
bližini območja odvoza.
Z optimizacijo smo pri odvozu odpadkov in mešane embalaže prešli iz 14 na
10 delovnih dni, hkrati pa smo v sistem
vključili še eno vozilo za odvoz papirne
in steklene embalaže, biološko razgradljivih odpadkov in odpadkov iz pokopališč, kar prav tako pomeni dvig standarda storitve.
V zaključni fazi je tudi usklajevanje
podatkov o številu oseb po posameznih
gospodinjstvih, ki jih prevzemamo iz
uradnih evidenc centralnega registra
prebivalcev. Iz naslova upoštevanja de-

janskega števila oseb pri obračunu lahko
še prihaja do kakih sprememb, predvsem
pri tistih gospodinjstvih, ki so v preteklosti plačevala man,j kot bi morala, zaradi
števila oseb, ki je bilo manjše od dejanskega števila prijavljenih oseb.
V pripravi je tudi novost, s katero bo
uveden poseben popust za tiste uporabnike, ki imajo odjemno mesto posode
na dan odvoza oddaljeno od zbirnega
mesta več kot 200 metrov. Urnik odvoza
odpadkov, ki je bil objavljen v aprilskem
biltenu, velja od 6. maja dalje. Težave pri
posameznih gospodinjstvih, kjer je prihajalo do nejasnosti glede lokacije odjemnih mest, so večinoma že odpravljene.
Vse spremembe in dopolnitve pa so prav
tako že vnesene v urnik odvoza odpadkov, ki se sproti ažurira in si ga občani
lahko ogledajo na spletnih straneh Komunale Laško http://www.komunala-lasko.si/sl/urnik-odvoza-odpadkov.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
V sodelovanju z družbo Simbio tudi letos v juniju organiziramo vsakoletno Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo
potekala po sistemu premične zbiralnice.
Postanki premične zbiralnice bodo na
naslednjih lokacijah:
Sobota, 22.06., od 8.00 do 17.00
8:00-8:45
Huda Jama
9:00-9:45
Gratex
10:00-10:45 Tri lilije
12:00-12:45 Strmca (križišče pri
Drametu)
13:00-13:45 Sedraž (gasilski dom)
14:00-14:45 Rimske Toplice (šola)
15:00-15:45 Zidani Most (gasilski dom)
16:15-17:00 Komunala Laško
Nedelja, 23.06., od 8.00 do 14.30
8:00-8:45 Šentrupert (gasilski dom)
9:15-10:00 Parkirišče Čater
11:30-12:15 Razcep Reka-Tevče (Oblak)
12:30-13:15 Vrh nad Laškim
(gasilski dom)
13:45-14:30 Jurklošter (šola)
V akciji bomo zbirali: odpadna motorna olja, jedilno olje in maščobe, premaze,
lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi, topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide, fluorescentne cevi in druge
odpadke, ki vsebujejo živo srebro (Hg),
zavržena čistila, baterije in akumulatorje,
zavržena zdravila, embalažo, ki vsebuje
ostanke nevarnih snovi, zavrženo električno in elektronsko opremo, pršila, hladilne tekočine in kartuše.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 041-769-668.
Tomaž Novak, Marjan Salobir
in Andrej Ilijevec

podeželje

Dobrote slovenskih kmetij

Tudi letos visoka priznanja za izdelke z naših kmetij
Konec maja je v prostorih Minoritskega samostana na Ptuju spet dišalo
po dobrotah s kmetij. Na letošnji že 24.
razstavi Dobrote slovenskih kmetij je
sodelovalo 750 kmetij iz Slovenije in
zamejstva, ocenjenih je bilo kar 1.173
izdelkov. Uspešni so bili tudi kmetje z
našega območja in za svoje izdelke prejeli številna zlata, srebrna in bronasta
priznanja. Največ priznanj - kar štiri
zlata in eno srebrno - je za mlečne izdelke prejela Kristina Krašovec iz Škofc.
Razstava, ki si jo je bilo mogoče ogledati od 16. do 19. maja, je bila tudi tokrat
prava paša za oči. Razstavljeni krušni,

Z Brihto na
počitnice
Projekt se v mesecu juniju
zaključuje. Projektne aktivnosti so se izvajale s ponudniki, ki želijo s svojo ponudbo popestriti bivanje gostom,
ki prihajajo na naše območje.
Ponudba pa je namenjena predvsem družinam z otroki.
Želimo, da se gostje v času bivanja podajo tudi na kratek potep po območju
in tako spoznavajo zanimivosti in lepote
naših krajev. Hkrati pa želimo prebivalce
seznaniti z različnimi priložnostmi, ki jih
ponuja podeželje za preživljanje prostega
časa.
V ta namen smo izdali dva nova kataloga, ponudnike opremili z letaki ter po-

mesni in mlečni izdelki, vino, suho sadje,
sokovi, olja, kisi, marmelade, konzervirane vrtnine, kompoti in žganja predstavljajo najboljše, kar ponuja naše podeželje. V njih se zrcali pestrost kulinaričnih
posebnosti Slovenije in bogastvo naše
dediščine. Zelo obiskano prireditev je
tudi letos obogatilo bogato kulturno dogajanje in ponudba dobrot na stojnicah
na dvorišču starodavnega samostana.
Posebej slovesna je bila podelitev priznanj za najbolj kakovostne izdelke. Veseli in ponosni smo, da so bila podeljena
tudi izdelkom z našega območja.
Priznanja so prejeli:
– Kristina Krašovec iz Škofc: zlato priznanje za sladko skuto, zlato priznanje
za mehki sir, zlato priznanje za mehki
sir z lešniki, zlato priznanje za mehki
sir z orehi, srebrno priznanje za mehki
sir z drobnjakom,
– Katarina Očko iz Zg. Rečice: zlato
priznanje za ekološki pesin sok, zlato
priznanje za ribezov džem, srebrno
priznanje za češpljevo marmelado,
– Polonca Gradič iz Sp. Rečice: zlato
priznanje za jabolčni džem z rozinami,
srebrno priznanje za pšenični polbeli
kruh,
– Tatjana Šolar s Strmce: zlato priznanje
za medenjake,
– Simon Zajec iz Belovega: srebrno priznanje za hruškovo žganje,
– Matjaž Pikl s Šmohorja: bronasto priznanje za jabolčno žganje.

nudbo predstavili na
dveh sejmih v Ljubljani, na Podeželju
v mestu v Celju ter
na Dnevu odprtih vrat
v Thermani Laško d. d.
Katalog »Zanimiva potepanja ovčke
Brihte« je katalog, v
katerem je predstavljenih 12 kratkih programov
za ogled kmetij z različnimi
vsebinami: spoznavanje ekološkega kmetovanja, domačih živali, življenja čebel, etnološke dediščine,
spoznavanje podzemnega sveta. Vsakemu programu je dodan namig za ogled
zanimivosti v bližini. Zloženke že lahko
najdete v TIC-ih ter pri ponudnikih nastanitve na območju. Katalog je izdan v
petih jezikih: slovenskem, angleškem,

Priznanja kažejo na kakovost izdelkov s kmetij in so nagrada za vsakdanje
delo in ohranjanje značilnih izdelkov in
gastronomske raznolikosti. Večina naših nagrajenih izdelkov je tudi v prodaji. Najdete jih pri navedenih ponudnikih, prepoznate pa po zlatih, srebrnih in
bronastih nalepkah Dobrote slovenskih
kmetij.

Priznanje za žganje in zeliščni
liker tudi na mednarodnem
ocenjevanju Alpe Adria
Simon Zajec iz Belovega, lanski
dobitnik znaka kakovosti za žganje, je v letošnjem letu sodeloval na
mednarodnem ocenjevanju izdelkov iz sadja Alpe Adria. Gre za ocenjevanje sadnih vin, sadnih sokov,
kisov, žganj in likerjev, na katerem
so letos ocenili 1300 izdelkov iz Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije.
Prejel je zlato priznanje za jabolčno žganje z brinovimi jagodami in
srebrno priznanje za zeliščni liker.
Z družino se je udeležil slovesne podelitve priznanj v Šentpavlu na Koroškem.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!
Jožica Krašovec, KGZ Celje

nemškem, ruskem in italijanskem.
Namige za kratke potepe lahko izkoristite tudi prebivalci območja. Poleg
tega vam je namenjena zloženka »Ovčka
Brihta vabi na doživetja in počitnice«, v
kateri boste našli informacije, kaj vse ponuja naše podeželje za kakovostno preživljanje prostega časa. Zakaj ne bi otroci
praznovali rojstnega dne na kmetiji? Le
primerno jih obujte in oblecite, saj se
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podeželje
bodo morda vrnili blatni ali s polno peska v čevljih, a prav gotovo bo to zanje
nepozabno doživetje! V okolici Laškega praznovanje pripravijo na ekološki
kmetiji Tauses na Velikih Gorelcah in
na kmetiji Vesenjak v Jagočah.
Med počitnicami lahko koristite možnost dnevnega varstva na kmetiji Pirc
na Lahomšku, letos od 8. do 12. julija.
Plakati in letaki z več informacijami so
že na šolah. Celo poletje pa na kmetiji
Vesenjak organizirajo konjeniške tabore
za otroke, ki imajo radi konje.

Če želite manj formalno obeležiti kak
dogodek v krogu prijateljev ali družine,
lahko najamete enega od piknik prostorov na podeželju. Piknik prostor ponujajo na kmetiji Guček na Brodnicah, na
kmetiji Slapšak v Padežu in na kmetiji
Vesenjak v Jagočah.
Pa še kakšen namig za ogled dediščine,
starih obrti, ježe konj in še kaj najdete v
zloženki, ki jo najdete v knjižnicah, vrtcih, TIC-ih, muzejih, …
Vsa ponudba je tudi na spletni strani
www.raznolikost-podezelja.si in na Face-

book strani Učne kmetije na Celjskem –
Počitnice z Brihto.
Želimo vam prijetna in poučna doživetja na našem podeželju!
Mojca Krivec, vodja projekta,
KGZS-Zavod CE

Društvo
»Raznolikost
podeželja«
6. redni in hkrati volilni zbor članov
V marcu je na turistični kmetiji Dobrotin (Tomaž nad Vojnikom) potekal 6.
redni zbor članov društva »Raznolikost
podeželja«. Udeleženci so potrdili program dela in finančni načrt za leto 2013
ter izvolili nove člane organov društva.
Nova predsednica je postala Petra Pehar
Žgajner iz Občine Vojnik. Več si preberite na spletni strani društva www.raznolikost-podezelja.si.

Podeželje v mestu – 22. junij
Vabljeni k ogledu ponudbe podeželja,
ki bo v soboto, 22. junija dopoldne, na
prostoru poleg mestne tržnice v Celju.
Prireditev organizira Zavod Celeia Celje
v sodelovanju z MO Celje in društvom
»Raznolikost podeželja«. Poskrbljeno bo
za bogato ponudbo domačih pridelkov
in izdelkov s kmetij, predstavitev lokalne
oskrbe s hrano, predstavitve društev ter
zabavni program.

Potrjeni LEADER projekti
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je
društvu v maju poslalo odločbo, s katero
je potrdilo izvajanje 7 izbranih projektov
z območja, ki bodo skupaj sofinancirani s
191.688,40 evrov LEADER sredstev.
Na kratko o nekaterih projektih:
Šmartinsko jezero – Atraktivna destinacija na podeželju
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Projekt izvaja Zavod Celeia Celje skupaj s partnerji. Z ureditvijo tematskih
otroških igral ob Šmartinskem jezeru želijo popestriti ponudbo za otroke in s tem
ob jezero pritegniti še več obiskovalcev.
Razvoj turnih kolesarskih poti v naravnem okolju občin Celje, Laško, Štore
in Vojnik
Za vse kolesarje, ki si želijo divjih voženj v naravnem okolju, bo Mestna občina Celje v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije in društvom Brez Bremz pripravila lokacije za 8 tras kolesarskih poti in 2 kolesarski turni poti v bližini Celjske koče tudi zgradila in označila.
Predstavitev ponudbe območja
Društvo »Raznolikost podeželja« bo
zbralo vso ponudbo podeželja (turistične kmetije, učne poti, kmetije s ponudbo
za otroke, kmetije z neposredno prodajo
pridelkov, tržnice, dopolnilne dejavnosti
na kmetijah, rokodelske delavnice …) in
jo predstavilo v tiskanem katalogu. Katalog bo jeseni predstavljen na novinarski
konferenci in prireditvah na območju.
Prodajalna dobrot območja LAS
Občina Laško je v sodelovanju s TD
Laško in STIK-om Laško uredila TIC v
centru Laškega (bivši hotel Savinja), kjer
bo obiskovalcem na voljo lokalna ponudba pridelkov in izdelkov. Vabljeni v Laško
na pokušino in nakup domačih dobrot.
Lokalna oskrba s hrano na območju
LAS
S pomočjo občin Celje, Laško, Štore in
Vojnik namerava Društvo »Raznolikost
podeželja« čim več prebivalcev obvestiti
o pomenu pridelovanja in uživanja lokalno pridelane hrane. Poleg manjšega
onesnaževanja okolja s prevozi, dobro
nadzorovane pridelave v Sloveniji in mož-

nosti zaužitja sveže hrane, imata lokalna pridelava in poraba tudi dober vpliv
na lokalno gospodarstvo. K sodelovanju
boste vabljene tri ciljne skupine, in sicer
pridelovalci hrane, potrošniki (gospodinjstva) in obrati javne prehrane (kuhinje v šolah in vrtcih). Zaključek projekta
bo organizacija borze lokalnih pridelkov,
kjer bodo lokalni ponudniki hrane predstavili svoje pridelke in izdelke vsej zainteresirani javnosti.

Projekt »Prepoznavnost blagovne
znamke Friderik in Veronika na
trgu«
S projektom želimo omogočiti organizirano ponudbo spominkov, poslovnih,
promocijskih in protokolarnih daril na
območju.
V ta namen je bila izvedena delavnica
na temo priprave spominkov in daril z
območja ter objavljen javni poziv za izbor spominkov in daril. Prispeli spominki in darila ter ostala darilna ponudba
območja je bila fotografirana in objavljena na spletni strani www.raznolikost-podezelja.si. Poleg opisov ponudnikov in
ponudbe na spletni strani smo opredelili
tudi darilne pakete in možna mesta trženja na območju.
Ponudniki, vključeni v projekt, bodo
lahko uporabljali tudi enotno embalažo,
s katero bodo izdelki postali prepoznavni. Želimo si, da bo aktualna ponudba
prebivalcem območja in turistom zanimiva in da bodo z nakupom daril in spominkov predstavili naše lokalne pridelke
in izdelke tudi na širšem območju.
Primož Kroflič, upravljavec,
KGZS – Zavod Celje

stik

Turistično informacijski
center Laško na novi
lokaciji

izbranih pridelkov s podeželja ter izdelkov domače in umetnostne obrti
iz lokalnega okolja. Ponudba vključuje
tudi veliko izbiro turističnih spominkov
na tematiko Laškega in Slovenije, bogat
izbor promocijskih artiklov Pivovarne
Laško ter uradne spominke turistične
znamke I feel Slovenia. V TIC-u Laško
je možno rezervirati lokalno vodenje na

Laško – sotočje dobrega v
Dnevnikovi izvidnici
Časopisna hiša Dnevnik tudi v letošnjem letu pripravlja akcijo z naslovom
»Dnevnikova izvidnica«. Namen akcije
je zbiranje mnenj tujih obiskovalcev o
turistični ponudbi Slovenije. Letos je bilo
izbranih 14 slovenskih krajev, ki jih bodo
do konca avgusta nenapovedano obiskali ocenjevalci iz tujine in nato podali
svoje vtise, mnenja in ugotovitve.
Med izbranimi kraji je letos tudi Laško
– sotočje dobrega, zato se skupaj potrudimo, da bo le-to na lestvici najbolj gostoljubnih in prijaznih slovenskih krajev
uvrščeno čim višje.
Če želite glasovati za Laško, lahko to
storite preko spleta na http://dnk.dnevnik.si/sl/Klub+DNK/Izvidnica ali pa po
navadni pošti z glasovnico, ki se nahaja v
sredinih izdajah Dnevnika.
STIK Laško

Sejem Freizeit v Celovcu

Turistično informacijski center Laško (TIC), ki deluje v okviru Centra za
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK) odslej svojo dejavnost
opravlja v nekdanjih prostorih hotela
Savinja v centru mesta.
Novi in sodobni prostori TIC-a predstavljajo veliko pridobitev tako za Laško kot tudi za njegove enodnevne in
večdnevne obiskovalce. V TIC-u so na
voljo splošne turistične informacije o
Laškem in okolici ter turistično-informativno gradivo (vodnik po znamenitostih mesta in okolice, zloženke za
pohodnike in kolesarje z zemljevidom),
razglednice, turistične karte, ribiške dovolilnice in vstopnice za različne prireditve ter kolesa za izposojo. V sklopu
informacijskega centra je urejena tudi
priročna prodajalna s širokim izborom

območju občine Laško ter vodene oglede in izlete za skupine, del prostorov
pa je namenjen tudi Turistični agenciji
Komptur d. o. o.

TIC Laško še naprej ostaja točka, ki
pomembno prispeva k razvoju in prepoznavnosti turistične ponudbe ter
ustvarja povezavo med turisti, občani in
lokalnimi ponudniki. Vabljeni k obisku!
TIC Laško, Valvasorjev trg 1,
3270 Laško, T: 03 733 89 50, E: tic@
stik-lasko.si. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in
ob sobotah od 9.00 do 14.00.
TIC Laško
Foto: TV Laško (www.tvlasko.si)

Slovenski turizem se je s svojo zeleno, aktivno in zdravo ponudbo v aprilu
predstavil še na enem pomembnem turističnem sejmu v sosednji Avstriji. Avstrijski gostje predstavljajo velik odstotek
v strukturi vseh gostov Slovenije, kar državo uvršča med ključne emitivne trge
slovenskega turizma.
Tri dni trajajoč sejem Freizeit v bližnjem Celovcu, ki predstavlja široko
ponudbo prostočasnih aktivnosti, letno
obišče več kot 50.000 obiskovalcev. V
okviru skupnega razstavnega prostora 21
občin Regionalne destinacijske organizacije Dežela Celjska se je na sejmu predstavila tudi celovita turistična ponudba
Občine Laško. Ta je za avstrijske goste
vsekakor primerna in zanimiva, saj ti za
glavni motiv počitnikovanja navajajo počitek in rekreacijo, največkrat pa iščejo
ponudbo zdravilišč, kulinarike, aktivnega oddiha in prireditev. Obiskovalcem
sejma smo s promocijskim materialom
predstavili možnosti za izlete, kratek
oddih ali daljše počitnice v Laškem in
okolici, poskusili so lahko laško pivo in
za spomin s seboj odnesli tudi spominek
- ročno narejene papirnate rože s povabilom na prihajajočo prireditev Pivo in
cvetje.
Metka Mavri, STIK Laško
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Občinska
stik
uprava

16. Slovenska turistična borza

V Portorožu je med 18. in 20. aprilom
potekala že 16. Slovenska turistična borza
oziroma Slovenian Incoming Workshop
(SIW), najpomembnejši poslovno-turistični dogodek v Sloveniji.
Borza je odlična priložnost za predstavitev Slovenije in njene bogate ponudbe turističnih doživetij širokemu krogu predstavnikov turističnih agencij in
organizatorjev potovanj iz tujine. Letos
je bilo prisotnih več kot 100 potencialnih kupcev iz 32 držav, največ iz Rusije, sledili so Italijani ter nato Avstrijci in
Nemci. Precej udeležencev je bilo tudi iz
Kitajske, katere trg je z vidika turističnih
potovanj v velikem porastu. Borza je prvič gostila tudi udeležence iz Južne Koreje in Egipta. Poslovna srečanja so potekala ves dan, izvedenih je bilo približno
2.500 sestankov. Laško je bilo na borzi
dobro zastopano, poleg TIC-a Laško so
bili prisotni tudi predstavniki Thermane
Laško in Rimskih term. Kot leta poprej,
se je tudi letošnja borza zaključila s študijskimi potovanji po Sloveniji za tuje
udeležence.
Metka Mavri, STIK Laško
Foto: SPIRIT

Dvorana Tri lilije
25. aprila je bil v dvorani Tri lilije koncert Glasbena parada, ki je v dvorano ponovno pripeljalo veliko število domačih
muzikantov in tudi gledalcev.
Tako kot je tradicija že zadnjih devet
let, je na začetku maja dvorana Tri lilije
zasedena z invalidi športniki. Odvijalo
se je namreč že 10. Odprto prvenstvo invalidov v namiznem tenisu – Thermana
Open, na katerem je sodelovalo preko 280
športnikov invalidov iz 38 držav. Tekmovanje je potekalo od 7. do 11. maja. Tekmovanje je vedno zelo dobro obiskano,
saj so skozi vsa ta leta športniki invalidi
in marljivi organizatorji Laško vzeli za
svoje mesto. V tednu po tekmovanju, so
nekatere reprezentance to izkoristile za
priprave, prav tako v Treh lilijah.
Sobota, 25. maja, je bila v znamenju
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mladih rokometašev, ki so pod okriljem
RK Dol igrali mini rokomet. Za žogo
se je tako v dvorani podilo blizu dvesto
otrok, starih osem in deset let.
Konec junija imajo delno dvorano Tri
lilije zasedeno rokometaši iz Kuwaita, ki

prihajajo v Laško na priprave, prav tako
pa tudi mladi košarkarji Zlatoroga tekmujejo na različnih nivojih državnega
prvenstva.
Aleš Antauer, STIK Laško
Foto: Boris Vrabec

knjižnica

Nabavljanje knjižničnih novosti v
Knjižnici Laško
Običajno pišemo na straneh Laškega
Biltena o knjižničnih prireditvah, redkeje
o rednem delu. Ko pa smo bili priča, da
so začeli o delu v knjižnicah razmišljati
drugi, smo se, predvsem zato, da bi imeli
občani čim bolj verodostojno predstavo,
kaj lahko od nas pričakujejo, odločili, da
bomo pisali o knjižničnem vsakdanjiku
in sicer najprej o nabavi knjižničnega
gradiva.
Nabava v knjižnicah predstavlja enega
od bistvenih področij, ki zelo določa njeno kvaliteto. Pomembna sta širok, kvaliteten in okolju prilagojen izbor gradiv in
na drugi strani ažurnost. Pojem knjižnično gradivo vključuje knjige, periodiko,
zvočne in video zapise, računalniške baze
podatkov, miselne igre itd.
Knjižni trg je pri nas dokaj nepregleden. Knjižna produkcija v Sloveniji je v
zadnjih časih obsegala okrog 5.000 knjižnih naslovov letno, sedaj pa zaradi krize nekoliko upada. Tudi v knjižničnem
sistemu obstajajo težave, čeprav smo vsaj
splošne knjižnice sorazmerno dobro organizirane. V naši knjižnici smo večkrat
pohvaljeni glede kvalitete knjižničnih
zbirk. Sicer imamo knjižnice nekaj okvirov, ki številčno in do določene mere tudi
vsebinsko določajo našo nabavo. To so
standardi in določila ministrstva za kulturo, ki mu moramo vsako leto predložiti načrt nabave knjižničnega gradiva
in poročati o njegovem izvajanju. O teh
podatkih pišemo v letnih poročilih, ki so
objavljena tudi na naši spletni strani.
Na tem mestu bi povedala nekaj o
samem izvajanju nabave knjižničnega
gradiva. Financirata jo občini Laško in
Radeče, sofinancira ministrstvo, nekaj
doprinesejo tudi lastni prihodki. Kupujemo centralno v Laškem za vseh šest
enot. Vsi zaposleni, posebej še tisti, ki
se aktivneje ukvarjamo z nabavo, stalno spremljamo informacije o novostih
v medijih. Poslušamo in gledamo oddaje S knjižnega trga, Pisave, Knjiga mene
briga, beremo knjigotrški katalog Bukla,
ocene knjig v literarnih in drugih revijah
ter časopisih, spletne ponudbe itd. Za nakup se odločamo timsko, zelo premišljeno, pretežno na osnovi ogledov novosti,
ki nam jih dostavljajo založbe. Tedensko
prejmemo cca. 100 naslovov knjižničnih
novosti, ki jih v roku dveh dni na hitro
pregledamo, ugotovimo njihove vsebi-

ne, zahtevnostne ravni, stile pisanj, pozorni smo tudi na oblikovanja, pri otroški literaturi pa še posebej na ilustracije.
Poslužujemo se tehnik hitrega branja,
v pomoč nam je predhodno poznavanje avtorjev, knjižnih zbirk, založb, pa
tudi naša bibliotekarska, slovenistična,
komparativistična in druga znanja. Seveda moramo delati izbor. Tako smo npr.
v lanskem letu kupili 2.677 naslovov, v
4.562 izvodih. Odločujoči faktorji pri
izboru za nakup so vsebina, dosedanja
zastopanost podobnih tematik v naših
zbirkah, kvaliteta, ocena uporabnosti v
našem okolju in seveda cena.
Občasno obiščemo tudi knjigarne, da
vidimo, če smo kaj pomembnega spregledali. Na vaše neizpolnjene želje nas
opozorite tudi uporabniki. Ustrežemo
vam po presoji in v okviru možnosti. O
nabavi bi bilo še veliko za povedati, a
ker je prostor omejen, naj izrečem samo
še ponovno »domoznansko prošnjo«
občanom in pravnim osebam z območja naše občine, da nam posredujete oz.
opozorite na vse publikacije avtorjev iz
naših krajev, na dela, ki so bila izdana
na območju občine ali pa govorijo o
krajih občine. S tem nam boste pomagali izpolnjevati našo zakonsko določeno
domoznansko nalogo.
Metka Kovačič

Reševalci kviza v Knjižnicah Laško
in Rimske Toplice
V maju smo v naši knjižnici zaključili reševanje vseslovenskega knjižnično-muzejskega Megakviza z osnovnošolci.
Prav tako v sodelovanju s šolo smo v
laški knjižnici letos prvič reševali domoznanski kviz, namenjen petošolcem z naslovom Kaj vem in kaj znam o domačem
kraju.
Laške osnovnošolce smo nagradili s
predavanjem o problemih odraščanja in
pomenu pravočasnega reševanja le-teh,
ki sta ga vodili predstavnici Zavoda za
zdravstveno varstvo Celje, dr. Nuša Ko-

nec Juričič in Petra Tratnjek. Rimskim
devetošolcem pa je kolega Matej Jazbinšek spregovoril o rabi interneta in njegovih vplivih na delovanje človekovih možganov. Med reševalci kviza smo izžrebali
nagrade, rešitve pa smo poslali tudi v
Ljubljano na zaključni MEGAžreb.
Barbara Rančigaj

Kvalitetne informacije na internetu
oz. uporaba elektronskih baz
podatkov
Tokrat bomo nekaj pozornosti namenili elektronskim virom informacij, saj se
je v zadnjih letih izkazalo, da je na številnih področjih internetni dostop do
informacij najlažji in najhitrejši. Ko gre
za osnovno informacijo, hiter podatek ali
storitev, je prednost spleta nedvoumna.
Premalo pa smo pozorni in natančni, ko
iščemo zahtevnejše podatke, ko želimo
pridobiti določeno znanje. Zaradi prej
omenjenih prednosti zanemarimo dejstvo, da so spletne informacije pogosto
nepreverjene, nepravilne, tudi vsiljene,
kar pa za klasične tiskane medije, sploh
knjige, praviloma ne drži. Žal internet
sam po sebi spodbuja takšen način pridobivanja informacij in če se mu bomo
lahkomiselno prepustili, se nam na področju znanja ne obeta nič dobrega.
To razmišljanje ni naperjeno proti
uporabi interneta. Naloga knjižnic je namreč, da omogoča dostop do različnih
virov informacij in jih posreduje svojim
uporabnikom. Zato želimo ponovno
opozoriti na sicer plačljive elektronske
baze podatkov, ki jih naročamo za naše
uporabnike. Gre za preverjene, strokovno izdelane zbirke podatkov, ki jih lahko po verodostojnosti postavimo ob bok
klasičnim nosilcem informacij, ob tem
pa so pri njihovi uporabi prisotne vse
prednosti, značilne za elektronske medije: hitrost, količina podatkov, različne
možnosti iskanja in brskanja. Žal pa so
večinoma v angleškem jeziku.
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knjižnica
Uporaba teh zbirk je z računalnikov
v naših knjižnicah ali od doma prek oddaljenega dostopa mogoča že več let, a
se jih ne poslužujete tako pogosto, kot
bi si želeli. Dostop do teh baz ni povsem
enostaven, predvsem pa je plačljiv. Knjižnice urejamo tehnične zadeve preko območne knjižnice v Celju, ki za naročilo
pridobi tudi državna sredstva.
Katere baze podatkov vam torej nudimo? Zelo uporabno slovensko pravno,
davčno in finančno bazo (Tax-Fin-Lex),
z veljavno zakonodajo in strokovnimi
članki s tovrstno vsebino, mednarodno
digitalno zbirko za družboslovje, ekonomijo in medicino (Ebsco Host), ki odslej
poleg člankov in izvlečkov ponuja tudi
celotne e-knjige s teh področij ter bazo
s posnetki klasične, džezovske in druge
kvalitetne glasbe in številnimi podatki
(Naxos Music in Naxos Jazz), uporabno za glasbenike in ljubitelje glasbe. Od
pomladi smo naročeni tudi na Gvin, slovenski portal, ki nudi celovit vpogled v
slovenska podjetja in članke številnih časopisov s tega področja, jeseni pa bomo
Oxfordove enciklopedije verjetno zamenjali z Britannico, najbolj cenjeno enciklopedijo v angleškem jeziku. Za lažjo
uporabo baz so vam na voljo navodila v
obliki informacijskih zgibank in pomoč
bibliotekarjev v knjižnicah, pripravili pa
smo že tudi nekaj predstavitev in jih, če
boste zainteresirani, še bomo.
Za konec naj vas še enkrat povabimo k
uporabi teh baz, v prizadevanju, da tudi
v elektronskem okolju primerno poskrbimo za kakovost iskanih informacij in
pridobljenega znanja ter da se ne zadovoljimo s površnostjo, ki nam jo »na prvi
klik« ponuja internet.
Matej Jazbinšek

Zaključek predšolske bralne značke
in praznik Čebelice
Branje je potovanje. Potovali pa smo
tudi mi, otroci vrtcev Laško, Debro,
Rimske Toplice, Sedraž, Zidani Most
in Šentrupert – 248 otrok, skozi osem
pravljic, zgodbic, pesmic za našo bralno
značko. Od oktobra do maja smo brali,
se pogovarjali, risali, se učili in praznovali. Na koncu naših druženj nas je 30.
maja obiskala ilustratorka Mojca Cerjak
in s svojimi čudežnimi risbami obarvala deževno dopoldne. Otvoritev razstave
je popestril šolski zbor Trubadurji pod
vodstvom prof. Mateje Škorja, mali vrtičkarji pa so ilustratorki postavljali čisto
zaresna vprašanja.
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Razstavi čebelarstva v Rimskih
Toplicah in ilustratorke M. Cerjak
v Laškem

Praznovali pa smo tudi s knjižno zbirko Čebelica, ki je letos stara 60 let. V naši
knjižnici smo ob prazniku Čebelice te
razstavili, poklicali »vrtičkarje« in učence 1.-3. razredov, jim zbirko predstavili
in jih povabili k branju. Za spodbudo so
otroci za vsako prebrano knjigo prejeli
nalepko. Čebelica je bila tako v maju v
celoti izposojena. Ob zaključku, 23. maja,
smo prebrali eno pravljično Čebelico in
pripravili delavnico v znamenju medu in
čebelarstva ter izdelali prikupne čebelice. Med bralci smo izvedli še žrebanje.
Medena presenečenja izžrebancem je
prispeval g. Blagotinšek in tako pričaral
velike nasmeške na obraze dobitnikov
nagrad.
Martina Ajdnik

Obiskovalci laške knjižnice so si v
aprilu in maju zelo ogledovali čebelarsko razstavo, zanimivo predvsem
zaradi čebelarskega orodja, ki sta
nam ga posodila predsednik društva
čebelarjev g. Šolar in g. Blagotinšek,
za kar se jima lepo zahvaljujemo.
Razstavo smo sedaj delno prenesli
v Knjižnico Rimske Toplice, kjer bo
skupaj s knjižno zbirko Čebelica na
ogled čez počitnice. Prireditveno dejavnost te knjižnice smo zaključili 31.
maja s koncertom Rožejevih otrok in
Petra Napreta v cerkvici v Lurdu, ki
se ga je udeležilo precej čez 100 obiskovalcev.
V Laškem pa smo odprli razstavo
originalnih ilustracij Mojce Cerjak,
ki bo naše prostore krasila do jeseni. Cerjakova je študirala na Dunaju,
njena dela pa so obogatila okoli 60
slikanic, zelo opazna je tudi v reviji
Ciciban. Lepo vabljeni k ogledu.

Nova sezona bralne značke za
odrasle
Pred kresnim večerom začenjamo v knjižnici 6. bralno značko za
odrasle. V pričakovanju kresnika,
slovenskega romana leta, bomo predstavili priporočene knjige. Tudi letos
se bomo dobili na Gradu Tabor in
sicer v torek, 18. junija, ob 19. uri.
Večer bomo nadaljevali ob 20. uri
s koncertom Godalnega kvarteta
Ad libitum v sestavi dveh Laščanov
– Domna Hrastnika (violončelo) in
Kristine Ramšak (viola) ter Mojce
Bec in Jerice Kozole (obe violina),
študentov Glasbene akademije Ljubljana. Zasedba, ki že nekaj let igra
skupaj in je samostojno nastopila več
kot 20-krat, nam bo predstavila svoj
repertoar klasične in salonske glasbe
Lepo vabimo stare in nove bralce, pa tudi tiste, ki vas bo pritegnila
glasba in grajski ambient, na prijetno druženje!

Poletne ustvarjalne delavnice
Tudi letos vabimo predvsem otroke, pa tudi starše in stare starše, na
zanimive in razgibane ustvarjalne delavnice v Laško (ob sredah ob 10. uri)
in v Rimske Toplice (ob četrtkih ob
10. uri). Podroben program si oglejte
v napovedniku dogodkov.

kultura

Pet let delovanja MePZ Jesen DU Laško
V petek, 24. maja, so pevci MePZ
Jesen DU Laško v Kulturnem centru
Laško proslavili svoj peti rojstni dan.
S pesmijo Pevec A. Foersterja so pevci
polno zasedeni dvorani sporočili, da jim
je »peti vse na sveti«.

Že v pozni jeseni 2007 se je rodila
ideja o ustanovitvi MePZ DU Laško. V
februarju 2008 je bila ta ideja realizirana s sklepom sestanka treh udeleženk:
Karle Pal, Jožice Soko in Danice
Kljukej. Začetki so bili težki, iskanje in
uglaševanje pevcev je trajalo skoraj eno
leto. Zbor, kot sekcija DU Laško, vadi v
prostorih Društva upokojencev. Zato gre
posebna zahvala sedanji predsednici DU
Laško Jožici Cajhen.
Vaje in nastopi so se vrstili. Nastopali
so na občinskih revijah, revijah upokojenskih zborov v Celju in celo v ljubljanskem Cankarjevem domu, kot izbrani
upokojenski zbor celjske regije. Predvsem po zaslugi zborovodkinje Jožice
Soko, ki je vložila veliko svojega znanja
in potrpljenja, zbor pridobiva na kvaliteti. V svojem programu, kjer so zapeli več
pesmi, so predstavili tudi tri, s katerimi
so sodelovali na letošnji reviji zborov

občine Laško in regijski reviji upokojenskih zborov v Celju.
Poleg skrbi za soliden umetniški nivo
petja, za prijetno vzdušje v zboru, pevci
Jeseni radi spletajo tudi prijateljske vezi s
pevci drugih zborov. V goste so že povabili MoPZ iz Radeč, pogosto sodelujejo z domačimi
Vodomkami. Tokrat so v
goste povabili MePZ DU
Šoštanj, ki jih vodi zborovodkinja Alenka Mlinšek.
Ob peti obletnici zbora
Jesen so pevci ponosni in
se zavedajo, da vsak član
zbora pripomore k temu,
da je ljubiteljska kulturna
dejavnost v naši domovini
močno razvita. Nekateri
pevci v zboru Jesen so si zaslužili Gallusove značke, ki jih je podelil Ivan Medved, koordinator laške območne izpostave JSKD.
Za aktivno petje v zborih nad pet let
so bronasto Gallusovo značko prejeli:
D. Klukej, M. Šober, L. Hribovšek, M.
Moškotevc in I. Flis. Srebrno Gallusovo
značko (za prepevanje nad deset let)so
prejeli: L. Zupanc, J. Zupanc, L. Pavlinc
in A. Šepec. V zboru Jesen pojejo tudi
pevci, ki so poleg bronaste in srebrne,
prejeli zlato Gallusovo značko in častno
značko za več kot trideset let prepevanja
v zborih. Tako priznanje že imata pevec
Roman Zapušek in zborovodkinja Jožica
Soko. Tokrat sta ga prejela tudi basist
Ivan Guček in sopranistka Alojzija Rozman, ki prepeva od otroških let. Spomnimo, da je priljubljena pevka Lojzka ob
letošnjem kulturnem prazniku prejela
tudi zahvalo za dolgoletno zvestobo pet-

ju iz rok župana Franca Zdolška. Zborovodkinja Jožica Soko je prejemnica
največ priznanj, katerim je na peti obletnici dodala še posebno priznanje Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje.
Za dolgoletno nesebično in požrtvovalno
delo ji je priznanje PZDU Celje podelil
predsednik zveze Emil Hedžet.
Repertoar pesmi, ki jih skrbno in z veliko mero strokovnosti izbira Jožica Soko,
je bil pester, številne čestitke, izrečene ob
zaključku koncerta pa dajejo vedeti, da
ima zbor veliko prijateljev in podpornikov. Vokalna skupina Vodomke je na primer svojo čestitko zboru, katere avtorice
je Jožica Soko, kar zapela. Prisrčna je bila
tudi čestitka v.d. direktorja Stika Tomaža
Majcna, ki je poleg lepih želja zaključil,
da bi na osnovi videnega in slišanega lahko MePZ pomenilo tudi Mladostno eleganten poskočni zbor DU Laško.
V imenu zbora Jesen se je predsednik
zahvalili soustvarjalcem večera in vsem,
ki so vsa leta zbor tudi finančno podpirali. Posebej hvala JSKD RS območni izpostavi Laško in Stiku Laško. Vsem donatorjem je bila poleg vstopnice poslana
pisna zahvala in zagotovo velja na koncu
zapisan stavek: »Le skupaj se lahko pohvalimo, da smo vsi prispevali h kulturnemu dogajanju v Laškem in širše.« Predsednikove zaključne besede, da so vsi
prisotni z udeležbo potrdili, da „ste naši
in mi vaši“, to potrjujejo.
Program, ki ga je odlično povezovala
Nina Pader, se je kakopak zaključil s
pesmijo. Pevci obeh zborov MePZ DU
Šoštanj in MePZ DU Jesen so ob koncu
zapeli pesem Benjamina Ipavca - Slovenska dežela.
Jože Blagotinšek
Foto: Foto Fleš

V Ženskem pevskem zboru Laško pojemo, plešemo, igramo …
Pevke Ženskega pevskega zbora Laško
smo 17. maja na svojem letnem koncertu spet privabile množico obiskovalcev in
prijateljev - ljubiteljev petja.
Zbor deluje že 33 leto in šteje 23 članic.
Vodi ga odlična zborovodkinja Vida Bukovac. Smo samostojno društvo, katerih članice družita
veselje in ljubezen do zborovskega petja.
Koncert, ki smo ga pripravile na izbrano temo Pojemo,
plešemo, igramo, je bil s strani
poslušalcev izjemno pohvaljen,
na kar smo zelo ponosne. V goste smo povabile 3 sestre Kovač
iz Laškega, Otroško folklorno

skupino iz KUD Lipa Rečica, ki deluje pod
vodstvom Erike Krašek, in ansambel 5+ iz
Ljubečne. Vsem nastopajočim se pevke iskreno zahvaljujemo. Z veseljem pa v našo
družbo vabimo tudi nove pevke.
Pevke smo zelo uspešno nastopile tudi

na reviji odraslih zborov Občine Laško,
kjer smo bile vesele pohvale strokovne
spremljevalke pevske revije. Veseli nas, da
lahko podarimo poslušalcem pesem, ki
seže do srca.
V zboru prepeva naša najstarejša pevka Lizika Križnik, ki jo velja
pohvaliti. Pevke smo jo počastile s
šopkom cvetja in ji s tem pokazale,
da jo v zboru zelo potrebujemo, kajti
njen alt je zelo prodoren. Naša Lizi,
kot jo kličemo sopevke, je na svojo
pevsko pot stopila s prepevanjem v
Mešanem pevskem zboru društva
Anton Tanc v Marija Gradcu. Za
svoje delovanje na pevskem pod-
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kultura
ročju je prejela vse tri Gallusove značke bronasto, srebrno in zlato. Sredi pomladi
je praznovala 83. rojstni dan. Še vedno nas
na vajah preseneča z dobrovoljnostjo in

spoštljivostjo, s svojo osebno naravnanostjo pa prispeva k dobremu razpoloženju
v zboru. Kot najstarejšo pevko jo spoštujemo tudi zato, ker redno sodeluje na vseh

nastopih zbora in s svojim altom pripomore k lepemu zvoku na koncertih.
Predsednica Jožica Golob

Vokalna skupina CHILLAX vabi na koncert na Grad Tabor
Vokalna skupina CHILLAX smo pretežno mlada skupina, saj delujemo šele
od lanskoletnega avgusta. Chillax je nastal na pobudo našega zborovodje Jake
Škapina in ostalih gimnazijcev, ki jim
glasba pomeni sprostitev in odmik od
napornega tempa življenja. Namen našega delovanja je združiti prijetno s koristnim in se tako ob dobri glasbi zabavati
ter produktivno preživljati svoj prosti čas.
V skupini prepevamo dijaki celjskih srednjih šol od 14. do 18. leta starosti. Naše
vaje potekajo vsak petek v Hiši generacij

Laško. Repertoar obsega pesmi različnih
žanrov, od sodobne pop-rock glasbe, ki
jo danes slišimo na radijskih postajah,
ljudskih pesmi, s katerimi želimo ohranjati tradicijo, znamenitih popevk, pa
vse tja do dalmatinskih melodij. Zelo
pomembno pa nam je tudi, da so pesmi
zapete ob spremljavi glasbil, ki naredijo
na poslušalca prijeten vtis. Velik pomen
predpisujemo tudi pravilni tehniki petja,
za katero porabimo kar precejšen del naših vaj, saj se zavedamo, da je lahko pesem odlično odpeta šele takrat, ko vanjo
vložiš ves svoj trud in srce.
Čeprav delujemo komaj
slabo leto, je za nami že preko 30 uspešnih nastopov,
na katerih želimo poslušalce popeljati v iskrivi svet
glasbe in jih obenem očarati z mladostno energijo. Ne
gre zanemariti tudi tega, da
smo se na območni reviji
otroških in mladinskih zbo-

30 let delovanja MoPZ Sedraž
11. maja so pevci MoPZ Sedraž na
slavnostnem koncertu v dvorani Osnovne šole Sedraž obeležili 30 let svojega delovanja.
Začetki petja Moškega pevskega zbora Sedraž segajo v leto 1983. Pred 30. leti
so se takratni fantje in možje zbrali, da bi
svoje petje uglasili in ga predstavili širši
javnosti. Skromni začetki so kmalu dali
rezultate in pevci so se začeli predstavljati svojim poslušalcem. Postali so nepogrešljivi udeleženci krajevnih proslav in
prireditev. Bili pa so tudi pobudnik ustanovitve kulturnega društva v Sedražu,
katerega aktivni sestav so. V Kulturnem
društvu Sedraž poleg njih deluje še otroška folklorna skupina in vaško-gasilska
godba.
V začetku svojega delovanja
so nosili ime MoPZ Rudnik Laško. Rudnik je bil namreč vse do
zaprtja njihov pokrovitelj. Od
takrat dalje nosijo ime MoPZ
Sedraž.
V vseh letih svojega petja so
pevci sodelovali na medobčinski reviji pevskih zborov Laško
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– Radeče. Poleg nastopanja v kraju so s
svojimi nastopi gostovali tudi drugod v
občini in tudi izven nje. Trikrat so sodelovali tudi na srečanju pevskih zborov v
Stični. Lani so 25. maja peli tudi na proslavi v Kumrovcu na Hrvaškem. Pevci
MoPZ Sedraž vsako leto pripravijo svoj
pevski večer ob lipi pri cerkvi na predvečer dneva državnosti. Letos bo tako že 16.
druženje. Njihov tradicionalni nastop se
zaključi s srečanjem krajanov Sedraža in
okolice. Zbor je za svoje delo v letu 2004
prejel občinsko priznanje Antona Aškerca. Trenutno združuje 14 aktivnih pevcev
in ima redne vaje enkrat tedensko.
Na svoj koncert ob 30-letnici delovanja so v goste povabili narodnozabavni

rov v Laškem uvrstili na regijsko tekmovanje mladinskih skupin v Žalcu. Poleg
vsakotedenskih vaj, pa se pevci radi udeležujemo tudi intenzivnih vaj, ki so doslej
potekale štirikrat, in sicer v hotelu Aqua
roma, na turistični kmetiji Nemec in na
OŠ Loka pri Zidanem Mostu.
Ker se bliža prva obletnica našega delovanja, smo se odločili, da ga obeležimo
s prvim samostojnim koncertom. Naš
koncert pod sloganom »Iz glasbe prihaja
čar, ob katerem se morajo upokojiti vse
skrbi in vse bolečine srca«, bo potekal v
ponedeljek, 24. junija, na laškem Gradu
Tabor ob 19.30 (vstop prost). Na koncertu vam bomo postregli z ubranimi melodijami, prepletenimi s plesom in brano
besedo. Za posebno vzdušje pa bodo
poskrbeli tudi gostje mlade jazz skupine
Freeflight in pevka Nina Pušlar.
Želimo, da skupaj z vami ob spremljavi
dobrih ritmov in ob prijetnem druženju
vstopimo v tople poletne dni.
Saška Nemec
ansambel Toplar iz Podčetrtka in skupino otrok - Zajčkov iz vrtca Sedraž , ki so
v lanskem letu pod vodstvom vzgojiteljice Silve Primon sodelovali na republiški
reviji PIKA MIGA v Velenju. Koncert je
bil zelo dobro obiskan, saj je bila dvorana v osnovni šoli premajhna za vse, ki
so želeli prisluhniti pevcem in njihovim
gostom. Pevci so se pod vodstvom zborovodkinje Janje Brlec predstavili poslušalcem s petnajstimi pesmimi in doživeli
bučen aplavz. Pokazali so, da so njihove
vaje dale rezultat v ubranem petju.
Koncert so pevci izkoristili tudi za zahvalo donatorjem koncerta in dosedanjim zborovodjem ter podelitev Gallusovih značk. Bronaste Gallusove značke so
prejeli Matjaž Ulaga, Benjamin Černoša in Luka Debelak. Srebrni znački sta
dobila Janko Černoša in Franc
Nemec, častne Gallusove značke
za več kot 30-letno petje pa Miro
Mišmaš, Zvonko Debelak in Jožef
Lapornik. Na pobudo pevcev je
posebno priznanje s strani občine
Laško prejel tudi njihov nekdanji
učitelj, ki jih je prvi uvajal v zborovsko petje, Stane Ropret.
Jožef Lapornik
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Vaška godba z Vrha na obisku pri Doriju v Berlinu
Ob zadnjem dopustu župnika Izidorja Pečovnika - Dorija v Sloveniji je prišlo povabilo naši vaški godbi za nastop v
procesiji v njegovi nemški fari v Berlinu.
Glavni organizator tega gostovanja v
Berlin je bil, kot že velikokrat doslej, Roman Brglez z ekipo prijateljev iz Vranskega in tako smo se 31. maja v večernih
urah podali na dolgo pot.
Po sobotnem zajtrku (v prostorih slovenske župnije) pri Doriju nas je gospa
Martina popeljala na ogled Berlina in z
ladjico po reki Spree, zvečer pa smo sodelovali pri slovenski maši v cerkvi sv.
Elizabete. Po končani maši je sledil krajši
nastop in potem prijetno druženje. Nedeljsko mašo v nemški fari naj bi zaključili s procesijo. Kljub slabemu vremenu
je bila skrajšana procesija izpeljana, sledil
je še krajši nastop v cerkvi, kjer smo bili

s strani vernikov lepo sprejeti. Po kosilu
v domu starejših, ki deluje v okviru Dorijeve nemške župnije sv. Norberta, smo
se zgodaj popoldan podali na pot proti domu in se v ponedeljkovih jutranjih
urah srečno vrnili domov z veliko mero
prijetnih občutkov in doživetij z našega
potovanja.
Po 18 letih Dorijevega delovanja v Berlinu smo se znova prepričali, kako uspe-

šen je ta naš župnik, kako zelo ima rad
našo glasbo in ljudi, ki ga vedno znova
in znova obiskujejo in pri njem pripravijo nepozabne nastope. Prav letos bo v
avgustu svečanost pri kapelici sv. Barbare v Trobnem Dolu, ob 20-letnici njene
postavitve, katere idejni oče je bil ravno
Dori.

Pokonci izpod
korenin

poseben način prebudi speče prijatelje. V
zamaknjenju zapojo pesem o cvetu, ki je
vzbrstel sredi mrzle zime.
V umetniški oceni je Vojko Belšak
zapisal: »Potovanje skozi ponavljajoči
se ciklus življenja žanrsko bolj ustreza
pasijonu kot gledališki igri. Predstava Pokonci izpod korenin je živopisna predstavitev menjavanja letnih časov, ki ne zajema le letnega cikla menjavanja življenja
in smrti v naravi, ampak nas na nežen
način opominja tudi na lastno minljivost. Pisane igralske interpretacije različnih starosti v nas prebudijo sočutje in
toplino. Igra nas opominja, da ju je treba
v življenju ohranjati in gojiti.«
Slikanica je prva knjiga, ki sem jo dobila v dar od krstne botrice Katice Kovač
in njegovo pravo ceno šele danes doumevam, zato slikanico tudi sama poklanjam.
Še posebej me je nagovoril pisateljičin
življenjepis. Sibylla je bila nemška

likovna pedagoginja in redovnica, rojena
8. maja 1881 v gradu Metgethen. Imela
je zelo lepo otroštvo, privatni pouk in
guvernante. Zaradi njene domišljije so
jo, kljub milemu obrazu, klicali divji
čmrlj. Kot majhna deklica je sama postavljala oltarčke in pred njimi molila. Zaradi lepote je privlačila številne snubce,
a je pri petindvajsetih letih stopila v samostan kot sestra Marija Alojzija. Starši
nad njeno odločitvijo niso bili navdušeni. Učila je likovno vzgojo in zraven še
sama ustvarjala, naslikala je oltar za cerkev Svetega srca v Lüblecku. Uporabljala
je zemeljske barve in preproste oblike,
slikala letne čase. Umrla je stara komaj
34 let zaradi bolezni na pljučih.
Napisala in ilustrirala je 10 otroških
knjig, med temi so: Otroci snega, Zajčji
otroci, Otroci vetra, Otroci metuljev in
Otroci korenin, ki je edina prevedena v
slovenščino.
Zgodba Pokonci izpod korenin govori o veri, upanju in
rasti v ljubezni. Po tako dolgi
letošnji zimi smo vsi občutili
eksplozijo narave, ki se je zgodila pred našimi očmi. Kjer je
včeraj ležal sneg, je vzbrstel
cvet in korenine, ki so včeraj
bile videti mrtve, so ozelenele.
Vsa simbolika podob iz narave napolnjuje prostor v naših
srcih z upanjem, ki razsvetli
našo notranjost in nam daje
moči za sleherni dan.

V soboto, 1. junija, smo uspešno uprizorili prvo reprizo spevoigre Pokonci izpod korenin, kjer sodeluje 25 mladih in
najmlajših otrok. Zgodba je priredba istoimenske slikanice nemške redovnice in
likovne pedagoginje Sibylle Von Olfers.
Njeno sporočilo o življenjskem krogu in
večnem prenavljanju narave pa nagovarja tudi današnjega sodobnega človeka. Za
mlade in otroke je ogled predstave prava osvežitev, kakor je čista studenčnica
izpod skale dragocena pijača v poplavi
napitkov.
Otroci zemlje pozimi spijo globoko
pod koreninami v naročju matere Zemlje. Na pomlad jih mati Zemlja prebudi, da si sami zašijejo oblekice, žužki pobarvajo oklepe in se v velikem
sprevodu odpravijo na zemljo.
Tukaj jih pričaka zlato sonce in
v njegovi toplini trave ozelene,
rožice vzcvetijo, žužki se razvijajo.
Otroci zemlje rajajo v naravi, kjer nihče ni pozabljen in
v kateri vsak izpolnjuje točno
določeno poslanstvo. Jeseni se
otroci zemlje utrujeni in hkrati veseli vrnejo nazaj v naročje
matere Zemlje po zaslužen počitek. Le teloh, ki celo leto spi,
se jeseni prebudi in odide ven
na snežno ravan. Doživi rojstvo otroka, doživi božič. Na

Jožef Knez,
predsednik KD Vrh nad Laškim

Magdalena Hrastnik
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Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov
Zadnjo majsko soboto so v Kulturnem centru Laško odmevali glasovi osnovnošolcev, ki so se predstavili na 5. Regijskem
tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov Od Celja do
Koroške, v organizaciji JSKD, območne izpostave Laško. Na prireditvi je zapelo enajst otroških in štirje mladinski pevski zbori
s širšega celjskega območja.
V upanju, da so tekmovalci preživeli lep dan in da iz Laškega
odhajajo z lepimi spomini, je zbrane pred podelitvijo nagovoril
župan občine Laško, Franc Zdolšek, nato pa je sledil sklepni
del dneva. Strokovna žirija, v sestavi predsednice Danice Pirečnik, Manje Gošnik Vovk in Majde Hauptman, je po celodnevem

prepevanju in medsebojnem druženju zborov podelila dve zlati
priznanji z odliko, pet zlatih, šest srebrnih in dve bronasti priznanji. Vsi zbori, ki so bili zlati in zlati z odliko, se lahko tudi neposredno uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto
v Zagorju ob Savi. »Imeli boste nekaj zelo dobrih predstavnikov
iz regije,« je po podelitvi priznanj povedala Mihela Jagodic, samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo JSKD.
Iz UE Laško se je tekmovanja udeležil tudi Otroški pevski
zbor OŠ Marjana Nemca Radeče, ki je osvojil zlato priznanje.
Zborovodkinja Taja Balog je bila s priznanjem zelo zadovoljna,
presrečni pa so bili tudi otroci. »Ko so videli naš dosežek, je
bilo nepopisno veselje. Na tekmovanje sem odšla zaradi otrok,
ker so si to želeli, in ni mi žal nobenega truda, nobene minute
trdega dela, ki je bil vložen v to. Vzdušje je bilo krasno,« je vtise
strnila Balogova.
S programom, udeležbo pevskih zborov in obiskanostjo je bil
zadovoljen tudi Ivan Medved, vodja laške območne izpostave
JSKD. »Z veseljem organiziramo takšna tekmovanja. Imamo vso
tehniko, ki je potrebna za izpeljavo takšnega tekmovanja, funkcionalne prostore in vse, ki nam stojijo ob strani, zaradi česar je
takšen dogodek z lahkoto organizirati,« je zaključil Medved.
Nika Košak, foto: Foto Fleš

KD Lipa Rečica
Naše društvo sestavlja kar sedem
uspešnih podskupin: Odrasla folklorna
skupina Lipa, otroški folklorni skupini
Pisanke in Pipike, pevski skupini Barbare
in Martini, dramska skupina ter »kranceljpinterca« Marica Lesjak.
Kot vsako leto, smo se tudi letos udeležili izbirnih srečanj, ki potekajo pod
okriljem Javnega sklada za kulturne
dejavnosti. Letošnje leto je za naše
društvo še posebej uspešno, saj so vse
tri plesne in obe pevski skupini po
točkah dosegli regijski nivo. Otroška
folklorna skupina Pisanke in odrasla
folklorna skupina Lipa pa sta tam tudi
nastopili. Pisanke so bile po območnem srečanju, ki je potekalo 03. aprila
v Kulturnem centru Laško, povabljene na regijsko srečanje v Šoštanj in
sicer 25. aprila. Odrasla skupina Lipa

KD Anton Aškerc

Po dežju sonce
Dve majski prireditvi – srečanje
Aškerčevih nagrajencev na Aškerčevi
domačiji na Senožetah in Mlada poezija na Globokem, ki ju je organiziralo
KD Anton Aškerc z družino Aškerc in
z Vrtcem Ostržek Rimske Toplice, sta
bili uvod v junijski prireditvi. Namreč,

24

pa se je udeležila območnega srečanja v
Slovenskih Konjicah 19. aprila in nato
regijskega v Zagorju ob Savi 25. maja. Iz
srečanja v Zagorju v teh dneh pričakujemo oceno.
V marcu smo imeli redno sejo občnega zbora. Ker je dosedanjemu predsedniku in ostalim članom organov društva
potekel štiriletni mandat, smo morali na
predlog dosedanjega predsednika Alena

Matka izbrati novega. Za novega predsednika društva smo člani predlagali in izbrali Branka Čepina. Kulturno-umetniški vodja še vedno ostaja Erika Krašek, ki
pa jo bo malo razbremenil novi spremljevalec, vaditelj in mentor Boris Zupanc.
Letos bomo praznovali že kar 28 let
delovanja, zato bomo v ta namen za vas
v jesenskih dneh, predvidoma v oktobru,
pripravili zanimiv letni koncert, na
katerem vam bomo predstavili plese
in pesmi, s katerimi smo se udeležili
zgoraj omenjenih srečanj. Še naprej
se bomo trudili, da bomo z našimi
domiselnimi nastopi, s prikazi starih
običajev, s plesi in z lepimi starimi
pesmimi oživljali in ohranjali našo
dragoceno kulturno dediščino. Vse,
ki bi bili pripravljeni z nami ustvarjati
ta delček lepote, pa vljudno vabimo,
da se nam pridružite.
Branko Čepin

10. junija smo s slavnostnim koncertom
obeležili 130. obletnico zborovskega petja v Rimskih Toplicah. Druga prireditev
pa bo 15. junija, in sicer že tradicionalni
Pohod po Aškerčevi poti.
V petek, 24. maja, se je na povabilo KD
in družine Aškerc na Aškerčevi domačiji
(v novem prostoru ob kašči) srečalo 10
dobitnikov Aškerčevih priznanj s člani
društva in gosti. Po kratkem kulturnem
programu in pozdravu so besedo prevzeli pevci MoPZ in ŽPZ Rimljanke, ki so

prepevali znane pesmi, tako da so se jim
pridružili vsi. Zlata Strel in Erika Krašek
sta prebrali nekaj svojih del. Beseda pa
je za nekaj časa potihnila, ko je gostitelj
Avgust Aškerc postregel z okusnim golažem. Da je pesem zvenela še bolj ubrano,
sta pripomogla Ivan Jelenc s kitaro in Jure
Aškerc z orglicami. Ob odhodu so vsi zatrjevali, da je bilo lepo zopet srečati se in
da se naslednje leto spet vrnejo, Marica
Lesjak pa je dodala: »Sem že videla, v kateri kot bom postavila šopek rož. Lepo bo.«

kultura
Naslednji dan, v soboto,
pa so se pogumni vrtičkarji vrtca Ostržek Rimske
Toplice z vzgojiteljicami
in starši podali na pot od
ŽP v Rimskih Toplicah do
Globokega, kjer je urejen
Aškerčev park. Pred obeležjem so skupaj z učenci
OŠ Antona Aškerca in članicami skupine Stari časi

oblikovali prireditev Mlada poezija. Vse
se je vrtelo okrog kruha in pšenice, saj
je bila prireditev zaključek projekta Pogačka popalačka, kje si doma?, ki ga je v
vrtcu skozi vse leto vodila in pripravljala
Jelka Kapun s sodelavkami. Kljub slabšemu vremenu so obiskovalci vztrajali do
konca, ko se je končno pokazalo sonce.
In otroci so ga takoj izkoristili za igro in
tekanje v naravi.
M.S.

»Kultura nas povezuje«
Anton Aškerc je v Čaši nesmrtnosti zapisal: »Narod tvoj bo
pil iz čaše tvoje, s pitjem njenim bode se napajal – v delih svojih
živel sam boš večno!...« Prejemniki Aškerčevih priznanj, občinskih priznanj za dosežke na kulturnem področju, in vsi ostali
ljubitelji kulture vsekakor s svojim delovanjem puščajo za seboj
čašo, iz katere bodo lahko pile še mnoge generacije in jo hkrati
s svojim delom znova napajale. Priznanje je od leta 1979 prejelo že okoli 70 posameznikov in društev, zaradi česar so se v
Kulturnem društvu Antona Aškerca Rimske Toplice odločili, da
v sodelovanju z družino Aškerc priredijo srečanje nagrajencev
in ostalih ljubiteljev kulture. Ti so se na deževno petkovo popoldne zbrali na Aškerčevini na Senožetih v Rimskih Toplicah.
Namen druženja, kot je pojasnila predsednica kulturnega društva, Milena Suhodolčan, je, da se ljudje, ki so prejeli priznanje,
srečajo z ljudmi, »ki delamo v kulturi, ki poskušamo razburkati
življenje, da ni vedno enolično in da se nekaj dogaja tudi na
kulturnem področju.«
Druženje sta popestrila moški pevski zbor in vokalna skupina Rimljanke, oba del domačega kulturnega društva, ki sta
se ob tem dogodku združila in skupaj zapela, s pesmijo pa sta
pritegnila tudi ostale obiskovalce, ki so se jim pridružili pri petju. Za prijetno, sproščeno in domače vzdušje so poskrbeli tudi
kulturniki sami - na Aškerčevi domačiji je odmeval duet kitare
in orglic, slišalo pa se je tudi nekaj avtorskih pesmi, verzov in
zgodb. V občini in krajih v njej je veliko kulturne dejavnosti,

KD Rimljan

25 let delovanja
Člani KD Rimljan smo 21. maja priredili praznovanje ob 25. obletnici delovanja društva. Naši začetki segajo v leto
1987, ko je bil ustanovljen Klub ljubiteljev
Avsenikove glasbe. Prvi predsednik je bil Drago Zupan, nasledil
ga je Aleš Vidmar, ki je klub preimenoval v Kulturno Društvo Slavko
Avsenik. Zaradi neprijetnih okoliščin pa so kasneje ime društva spremenili v KD Rimljan, ki ga danes
vodi Daniel Pavčnik.
Smo zelo aktivno društvo. Prirejamo različne prireditve v kraju,

kar dokazujejo številna kulturna društva in posamezniki, ki se
zavedajo, kako pomembno je ohranjanje kulture in kulturne dediščine. Slednje je izpostavil tudi gostitelj na domačiji, Avgust
Aškerc, ki dodaja, da nas prav kultura povezuje. Petje, ki ni potihnilo vse do konca druženja, je bilo med drugim dokaz, da je
ljubiteljska kultura v občini nadvse pomembna in priljubljena
dejavnost, ki združuje ljudi - pa naj bo to na področju glasbe,
dramske umetnosti, literature, etnografske dejavnosti ali ohranjanja kulturne dediščine itn. »Laško je kulturno mesto in to se
vidi v ljudeh. Če ljudje ne bi bili takšni kot so, tudi kultura pri
nas ne bi tako živela,« meni Jasna Kermelj iz Oddelka za družbene dejavnosti občine Laško.
Zbrani so se strinjali, da je bilo druženje odlična ideja in priložnost za medsebojno druženje ter domov odšli v upanju, da se
prihodnje leto srečajo v še večjem številu.

kot so pustovanje, Miklavževanje, kresni
večer, proslava ob materinskem dnevu,
žive jaslice, slovo od starega leta, rimske
večere ... Imamo tudi etno skupino z imenom Rimski ljudski pevci in godci, ki že
četrto leto skupaj pojejo, igrajo in s tem
obujajo stare pesmi. Članica Renata Ko-

Nika Košak
šič je zelo urna pri plesnih korakih zumbe, ki nam jo večkrat prikaže na prireditvah. V društvu imamo tudi svobodnega
umetnika in pisatelja različnih pesmi ter
ustvarjalca šansonov Andreja Marinška.
Večkrat letno nam prikaže filme, ki jih je
s svojimi igralci ustvarjal in režiral pred
40 leti. Ines Pavčnik in Kristina
Skerbiš pa sta osebi, ki poskrbita
za vodenje programa na prireditvah. Za dobro delovanje društva
je potrebna zelo aktivna skupina
ljudi, katerih delo je prostovoljno.
Takšne ljudi imamo tudi v društvu, zato se jih zahvaljujemo za
ves vložen trud in nam vsem skupaj želimo še veliko lepih druženj
in dobre volje.
Predsednik Daniel Pavčnik
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KD Rimljan

Izlet na Veliko planino
Člani KD Rimljan smo se 1. junija odpravili na ogled šempetrske Nekropole. Od tam nas je pot vodila v Kamnik, kjer smo
si ogledali stari del mesta, Stari grad, cerkev Sv. Jakoba in frančiškanski samostan. Po sprehodu pa smo se zelo veselili nihalke,
ki nas je popeljala na Veliko planino, kjer je nedolgo nazaj še
domoval sneg. A prve cvetove encijana smo že našli. Z nihalko
smo se vrnili v dolino, kjer nas je čakal avtobus in odpeljali smo
se na izvir Kamniške Bistrice, kjer smo si ogledali dvorec Aleksandra Karađorđeviča, ki ga naša vlada še danes uporablja za
protokolarne namene.
Razgled na naše prelepe, še zasnežene gore, obsijane s soncem, je bil čudovit. Da pa nam je bilo lepo in toplo, sta poskrbela muzikanta Jože Tanšek in Zlatko Teršek.
Štefanija Pavčnik

Likovno društvo Laško

Kulturne dejavnosti z roko v
roki
V Kulturnem centru v Laškem je potekala 11. razstava Likovnega društva Laško, tokrat pod naslovom Ples svetlobe in
sence. Široke možnosti razlage tega naslova so dale prosto pot
naši domišljiji in nastala so dela, ki bodo v Kulturnem centru
razstavljena do konca junija. Razstava je bila organizirana s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za kar smo jim iskreno
hvaležni. Ob svečani otvoritvi razstave je potekal kulturni program z glasbenimi vložki učencev Glasbene šole Laško-Radeče
ter kratkim nagovorom župana. Zlata Strel in predsednica LDL
Nevenka Fantinato sta prebrali pesmi iz čisto novega pesniškega
prvenca Cvetke Berginc, ki je svojo zbirko tudi na kratko predstavila. Ne pravijo zastonj, da je umetnost vsestranska; likovna
dela, glasba in pesmi spremljajo vse naše prireditve in jih popestrijo, da so všečne gledalcem in sodelujočim. Vabljeni na ogled
naših del vsak delovnik dopoldan v Kulturni center Laško.
V petek dopoldne je v Thermani potekalo že drugo srečanje
invalidov slikarjev, ki svoja dela ustvarjajo z vso ljubeznijo do
slikanja in dokazujejo, da za tako delovanje ni omejitev, saj nekateri slikajo z rokami,
drugi z nogami, tokrat
pa so nekateri slikali tudi
z usti. Pridružili smo se
tudi likovniki Laškega
in to je bilo za nas nekaj
zelo vzpodbudnega, posebnega. Družilo nas je
isto veselje do lepe slike,
prijateljstvo, ki se razvije ob takem druženju.
Prireditev sta popestrila
glasbenika Teja in Tine,
ki sta igrala harmoniko
in trobento. V posebno
veselje nam je bil obisk
vodstva
Thermane.
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Hvala direktorju za posluh in podporo umetnikom. Mislim,
da bi se moral vsak kdaj srečati s takimi pogumnimi ljudmi, ki
kljub fizični hendikepiranosti ohranjajo veselje in ljubezen do
umetnosti in to veselje širijo tudi med ostale. Na misel mi pride
rek: Umetnost brez meja!
Dneva še kar ni bilo konec. Ob 18. uri se je v Hiši generacij
Centra za socialno delo v Laškem predstavila ljubiteljska pesnica Cvetka Berginc, katere pesmi ponavadi prebiramo v Laškem
Biltenu. Tokrat je predstavila svoj pesniški prvenec Košček raja.
Razložila je svojo pesniško pot in izvor naslova te knjige, branje
njenih pesmi pa je popestrilo ubrano igranje učencev glasbene
šole, ki jih je spremljal mentor. Ker je hkrati tudi ljubiteljska slikarka, so bila na ogled tudi njena slikarska dela, ki so povezana
z njenimi pesmimi. Torej - pogum, umetniki, ustvarjajte svoje
stvaritve z ljubeznijo in se predstavite, saj veste: Mojster delo na
ogled postavi ...
Ker pa se je treba redno izobraževati, če hočemo napredovati, še vedno pridno hodimo na tečaj. Letos nas vodi Severina
Šprogar-Trošt. Posebno smo veseli, da smo se lahko udeležili
tudi razstave likovnih ustvarjalcev Zasavske regije ter Celjskih
likovnikov, da smo se z njihovimi likovniki spoprijateljili in da
se tudi oni udeležijo naših prireditev. Veste, pravo prijateljstvo
je čudovit cvet - ko enkrat zacveti, nikdar ne ovene.
Ob rednem opletanju
naših čopičev spoznavamo tudi stare slikarje in
tako smo se letos odpravili na enkratno razstavo
Pabla Picassa v Zagreb.
Nekaj posebnega je ogledati si razstavo znanega
slikarja pod strokovnim
vodstvom in ob razlagi slikarjevega življenja,
kajti šele to nam da celosten uvid v njegov način
slikanja in razumevanje
njegovih del.
Likovno društvo
Laško

intervju
kar je stalni dohodek. V Londonu lahko
počnem sto in eno stvar.

Intervju – Katarina Majcen

Violončelo z letalsko karto
Katarina Majcen je violončelistka, ki
se je po končanem študiju v Veliki Britaniji odločila ostati na Otoku, natančneje
v Londonu. V začetku junija je za nekaj
dni pripotovala v Slovenijo, kjer jo je
seveda spremljalo tudi violončelo, »kar
pomeni, da dobi svojo letalsko karto, na
kateri piše Mr. Musical Instrument Majcen, ima svoj sedež in varnostni pas,«
v smehu pojasnjuje Katarina. Na svoji akademski poti je prejela že mnoga
domača in mednarodna priznanja, kot
največjo nagrado pa šteje štipendijo za
študij na Royal Conservatoire of Scotland v Glasgowu za najbolj obetavno
študentko na podiplomskem študiju.
Trenutno je tudi na seznamu Londonskega filharmoničnega orkestra kot nadomestna violončelistka.

Tako je. Sprejeta sem bila na Akademijo za glasbo v Ljubljani in v Cambridge. Nisem vedela, kam naj grem, ker se
je od mene vedno pričakovalo, da bom
šla v Ljubljani na akademijo. Malo sem
se obremenjevala, ker je v Sloveniji pogosto bolj pomembno kako se pišeš, ali so v
družini glasbeniki in kdo je tvoj profesor,
kot to, kako igraš. Za nasvet sem takrat
vprašala tudi profesorja za čelo, ki mi je
odgovoril: »Če greš v Ljubljano, ne boš
nikoli šla iz Slovenije, če greš pa ven, ne
boš nikoli prišla nazaj.« Mislila sem si, da
ne bo tako. Nato pa sem pomislila, da se
bom samo jezila, če bom šla v Ljubljano
in potem ne bo tako, kot sem si zamislila. Zato sem se odločila, da grem ven, da
začnem znova in si ustvarim takšno ime,
kot si ga zaslužim. Če bom dobra, me

Te skrbi, da bi ti zmanjkalo dela?
Zdi se mi, da dokler se mi ljubi, je super in me ne skrbi. Pomembno je, da se
ustrezno promoviraš, kot na primer, da
imaš svoj You Tube, spletno stran. Pomemben je tudi način komunikacije - v
Angliji je pomembno, da si prijazen in
veliko dajo na to, da si dobra oseba. Zdaj,
ko sem že nekaj časa v Londonu, pogosto videvam iste obraze. Več znancev in
prijateljev kot imaš, bolje je, več dela boš
imel. Zato me trenutno ne skrbi. Je pa res
trdo delo. Vedeti moraš, da lahko imaš en
mesec poleg učenja deset koncertov, kar
je zelo naporno, ampak bo zaslužek večji.
Naslednji mesec pa na primer samo učiš
in nimaš nobenega koncerta, zato moraš
malo varčevati. Tudi zato je tudi moj cilj,
da bi imela stalno službo v orkestru.
Veliko si se tudi dodatno izobraževala.
To je nujno potrebno. Že ko sem bila
v srednji šoli, pa tudi prej, sem se skoraj
vsako poletje še dodatno izobraževala
pri različnih profesorjih. Poletne šole so
super, ker imaš več časa in še drugega
profesorja, ki poleg profesorja na šoli,
akademiji, pove svoje mnenje, da dobiš
še kakšne druge komentarje.
Kaj ti je ljubše – učenje ali igranje v
orkestru?

Zakaj si se odločila za igranje violončela?
Najprej sem igrala flavto, potem pa
smo enkrat z družino odšli na koncert
Celjskega godalnega orkestra, kjer je bil
solist violončelist Igor Švarc. Takrat sem
doma rekla, da hočem igrati čelo. Bil je
november ali december, zato so mi rekli,
naj počakam do septembra, da me bodo
takrat vpisali v glasbeno šolo. Ampak
sem vztrajala, zato so me morali vpisati
sredi leta (smeh).
Na dodiplomski študij v Veliko Britanijo na Anglia Ruskin University
Cambridge si odšla takoj po zaključku
srednje šole, podiplomski študij pa si
nadaljevala na Royal Conservatoire of
Scotland v Glasgowu.

bodo tudi spoznali kot takšno in takrat
bom videla, kako naprej. In zdaj kaže, da
res ne bom prišla nazaj.
Zakaj si se odločila, da ostaneš v Veliki Britaniji?
Ogromno se dogaja, ogromno je možnosti. Moj cilj je, da dobim službo v profesionalnem orkestru. Zavedam se, da bo
trajalo še nekaj časa, ampak tudi trenutno je super. V Londonu sem »freelancer« (neodvisna glasbenica, op. p.), torej
delam tam, kjer me potrebujejo. Ogromno je priložnosti – igram v treh različnih orkestrih, ki so zelo dobri, boljši kot
marsikateri profesionalni v Sloveniji, in v
komornih zasedbah. Veliko ljudi me kliče
za nastope, kadar potrebujejo glasbenika.
Poleg tega učim na šolah v Londonu in
na mojem bivšem kolidžu v Cambridgu,

Definitivno igranje v orkestru. Za
učenje moraš biti prava oseba. Vidim
na primer teto (učiteljica violine, op. p.),
moje prijateljice, ki zelo uživa v učenju.
Jaz nisem takšna, zato se mi zdi bolje, da
učijo takšni, ki živijo za to. Trenutno sem
zadovoljna z učenjem, vendar tega ne bi
počela celo življenje.
Kaj te navdušuje pri glasbi?
Sem družaben človek in me zato najbolj navdušujejo vaje z orkestrom – da
se dobro razumemo, da lahko gremo po
koncertu ven. Navdušuje me, da se ogromno dogaja, da ti ni dolgčas in da seveda
tudi super odigraš. Seveda dobro igraš
tudi zato, ker se razumeš z ljudmi okoli
sebe. Navdušuje me tudi to, da igramo na
koncertih višjega nivoja - igrali smo v Royal Festival Hall, v Barbicanu, Cadogan
Hall, snemali smo za BBC, nenazadnje
nas je poslušala tudi kraljeva družina.
Kaj še lahko izpopolnjuješ pri svojem
igranju?
Izpopolnjuješ glasbene ideje. Ko je
enkrat tehnika popolna, lahko igraš kar
želiš. Dejansko zdaj delam sama – se na-
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intervju/literarni kotiček

Večinoma igraš klasično glasbo. Si se
preizkusila tudi v kakšni drugi zvrsti?

Ja, sem klasik, a sem imela v Cambridgu možnost igrati na še en inštrument,
predlagali so mi jazz kontrabas. Profesor je bil »zakon«, bil je angleški pastor,
ki je vedno nosil usnjene hlače. Je res
noro dober jazz kontrabasist. Med igranjem klasike in jazza je velika razlika.
Meni je igranje jazza pomagalo, da sem
se naučila, da ni nič hudega, če narediš

Najboljša, najdražja, najljubša
Gremo domov! Na Sele! K Milanu in
Ivanki! Take pogoste odločitve med številnimi sorodniki prve, druge in tretje generacije so povzročile, da je bilo na Selih
vedno živahno. To je bil naš dom, kamor
smo se zatekali.
Ivanka je navadno pokukala iz kuhinje
in nas povabila v svojo gostoljubno hišo.
Ti, Milan, pa si prišel iz delavnice in nas
povabil na »ročko« kave, kar je pomenilo:
Vzel si bom čas za vas, za klepet z vami in
med njim vam bom natrosil nekaj najnovejših vicev iz svoje zakladnice. V največje
zadovoljstvo ti je bilo, da smo se ti smejali. In ti si se smejal z nami. Včasih celo do
solz.
Rad si posedel na balkonu. S kavico na
mizici in z Ivanko ob sebi si pasel oči po
pokošenih travnikih in urejenih njivah. To
so bili tvoji srečni trenutki. Osrečile so te
tudi lastovke, ki so se vsako pomlad vračale v tvoj hlev. Lastovke, pravijo, se naselijo
tam, kjer so doma dobri ljudje. In ti si bil
dober človek. V tvojem srcu ni bilo prostora za zle misli. Vsakemu si namenil iskren
nasmeh in prijazno besedo. Sicer ne bi bil
tako priljubljen med sorodniki in bližnjimi
ter daljnimi sosedi. Vsak, ki te je spoznal,
je želel obdržati stike s teboj. Tako se je
krog tvojih prijateljev nenehno širil. Ti pa
si jim vračal s pripravljenostjo kaj postori-
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ti, komu pomagati v stiski ali jih preprosto
spraviti v dobro voljo.
Ob nenehnih opravilih na kmetiji so se
ti v glavi rojevale nove in nove ideje, ki si
jih želel uresničiti. Ob vsem tem pa sta si
z Ivanko kdaj pa kdaj vzela tudi čas zase,
za skok do morja ali za enodnevni izlet po
tvoji ljubi Sloveniji.
A prišel je 2. avgust 2012. Dan, ki bi
ga hoteli izbrisati iz koledarja. Dan, ko si
v bregu opravil še svojo zadnjo košnjo. Po
njej so tvoje roke in noge za vedno obstale.
Takrat tega še nismo vedeli. Nismo hoteli
verjeti. In neizmerno smo se vsi, ki smo te
obiskovali, veselili tvojih prvih drobcenih
gibov, ki so nakazovali pot k okrevanju. Ti
pa si nam ves opogumljen in poln upanja,
čeprav nemočen in na bolniški postelji,
spet pripovedoval šale. Kot bi nas hotel potolažiti.
Ko pa so se vrata za nami zaprla, si
ostal sam, prepuščen dolgim uram mračnih misli in bolečine. V njih si ves nemočen premleval svojo zlo usodo, ki te je
spremljala v življenju. Po licih so ti tekle
solze žalosti in obupa. Niti obrisati si jih
nisi mogel …
Tvoje telo pa ni bilo pripravljeno na
tako popolno mirovanje. Sledile so bolezni,
ki te niso hotele spustiti iz svojih krempljev. Boril si se z njimi. V svoji podzave-

Nika Košak
Foto: Eva Klevska
Več o Katarini in njeni glasbi si lahko
ogledate na spletnih straneh: www.katarinamajcen.com in www.youtube.com/
Majcena89

sti si se neprestano vračal k svojim idejam
in ciljem, ki si jih nameraval še uresničiti.
Bolezni pa so se spet in spet vračale, dokler
jim po devetih mesecih nisi končno popustil. Niso ti dovolile, niti tvoji ženi, uresničiti željo, da bi se vrnil domov.
Zdaj si se vrnil. A le zato, da so se lahko tvoji travniki, gozdovi, polja in lastovke
poslovili od tebe. Da se je poslovila tvoja
Ivanka in vsi, ki smo te imeli radi. Ne poslavljamo se od tega, kar si nam dal in kar
smo doživeli s teboj. To smo zakopali vase
in bo živelo z nami. Žalujemo za tistimi
trenutki, ki bi jih s teboj še lahko uživali,
pa nam ne bodo več dani. Kajti na Selih
nikoli več ne bo, kot je bilo. Ne brez tebe,
Milan.
Poslavljamo se tudi tvoje tri sestrične.
Olga, Mojca in Erika. Bil si nam kot brat
in me kot tvoje sestre. Nisi nam hotel povedati, katero si olepšal s katerim pridevnikom. Zdaj ne bomo tega nikoli izvedele.
Vseeno pa sem vesela, da sem smela biti
ena izmed njih.
Tvoja najboljša
ali tvoja najdražja
ali pa morda tvoja najljubša

Erika Krašek

Foto: Boris Vrabec

učim skladbo, ampak jo grem potem zaigrat še komu drugemu, da dobim njegovo mnenje in ideje za naprej. Več ljudem
kot pokažeš, bolje je, ker od vsakega dobiš kakšno drugo idejo, ki jo lahko vključiš v svoj način igranja.

napako, svet se zato ne bo podrl. S tem
spoznanjem sem izgubila veliko treme
za klasične nastope, tudi pri violončelu.
Sem pa vedno ločila zvrsti – čelo za klasiko, kontrabas za jazz. Zelo rada imam
tudi moderno klasično glasbo, saj je malo
drugačna od klasike, na primer Mozarta. Velikokrat sem izvedla krstne izvedbe
skladb, med drugim tudi skladbo za dve
violončeli Hard Rock Cello Party slovenskega skladatelja Črta Sojarja Voglarja, ki
je bila napisana zame in izvedena z novozelandsko violončelistko Andreo Mundy.
Zelo mi je všeč, kar počneta 2Cellos, ker
sta ljudem končno predstavila čelo. Tudi
s prijateljico bova poskušali zaigrati kakšne pop priredbe, ker si veliko manj
obremenjen pri igranju le-teh. Ko počneš
še druge stvari, rasteš tudi kot glasbenik.
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program prireditev
v občini Laško
v juniju, juliju
in avgustu 2013

Laško – sotočje dobrega je prejemnik najvišjega priznanja, ki ga na turističnem
področju podeljuje Evropska komisija: »EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI«.
NOVI PROSTORI TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA LAŠKO

Z mesecem junijem TIC Laško deluje v prvem nadstropju nekdanjega hotela Savinja. Poleg vseh splošnih
turističnih informacij o Laškem in okolici, nakupu vstopnic, rezervacije turističnih aranžmajev, izposoje
koles, nakupa spominkov, rezervacije vodenih ogledov in izletov vam bo v TIC-u na voljo tudi priročna
prodajalna s širokim izborom izbranih pridelkov s podeželja ter izdelkov domače in umetnostne obrti
iz lokalnega okolja.
Veselimo se vašega obiska na novi lokaciji TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško, T: 03 733 89 50,
E: tic@stik-lasko.si od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 9.00 do 14.00.

Predstavitev knjige Karla Hayneka Mache MAJ in otvoritev razstave originalnih
ilustracij Mihe Maleša k pesnitvi ob 100-letnici rojstva Mihe Maleša
torek, 4. 6., ob 17.00 – Gala dvorana Kongresnega Centra Wellness Park Laško
V umetniškem programu bodo sodelovali dramski igralec Jurij Souček, sopranistka ljubljanske Opere Milena
Morača ob klavirski spremljavi Nine Mole, Petr Svoboda in Matic Grešak. Razstavo bo odprl češki veleposlanik v
Sloveniji, dr. Petr Voznica. Od 15. junija bosta razstava in knjiga na ogled v Galeriji Maleš, Zgornja Rečica 89.
Dodatne informacije in najave: Travica Maleš Grešak, 041 867 246.
Organizatorji: Češko veleposlaništvo v Sloveniji, KD Galerija Maleš, STIK, Občina Laško in Thermana Laško

OTROŠKI FESTIVAL PISANI BALON - 20. do 22. 6.
Na različnih lokacijah po mestu bodo organizirane: delavnice, lutkovne predstave, igre in tekmovanja, čarovnije,
skejt scena, glasba… Več informacij: www.pisani-balon.si. Organizator: Šmocl

FESTIVAL ROMANICA ANTIQUA LAŠKO - 24. do 30. 6.
Laško je s svojo znamenito romansko cerkvijo, župniščem in kartuzijo v bližnjem Jurkloštru uvrščeno v umetnostnozgodovinsko evropsko povezavo Transromanica.
Festival združuje izobraževalne vsebine s poletno šolo violine, viole in violončela ter kvalitetnimi koncerti priznanih
slovenskih glasbenih skupin in solistov, ki izvajajo glasbo različnih slogovnih obdobij.

Koncerti v sklopu festivala:
Ponedeljek, 24. 6., ob 19.30, Kulturni center Laško
Celjski godalni orkester, solist pianist Benjamin Govže
Petek, 28. 6., ob 19.30, Kulturni center Laško
Trio Romanika (Kristian Kolman, violina, viola; Aleksandar Kuzmanovski, violončelo; Benjamin Govže, klavir)
Sobota, 29. 6., ob 18.00, Kulturni center Laško
Zaključni nastop udeležencev poletne glasbene šole Romanica Antiqua Laško
Nedelja, 30. 6., ob 10.00, Kartuzija Jurklošter
Zaključni nastop udeležencev poletne glasbene šole Romanica Antiqua Laško
Prost vstop na vse koncerte.

DAN LAŠČANOV »LAŠČANI LAŠČANOM«
sreda, 10. 7.
Celodnevni program:
Med 14.00 in 18.00: Dan odprtih vrat Pivovarne Laško. Organizator: Pivovarna Laško.
Ob 18.00, Muzej Laško: Zdravilišče nove dobe - 60 let Zavoda za medicinsko rehabilitacijo, odprtje
razstave. Organizatorja: STIK, Thermana Laško
Ob 19.00, Občinsko dvorišče: Druženje vseh Laščank in Laščanov, obujanje spominov, vpis v slavnostno
knjigo, zabava …
Organizator: Turistično društvo Laško

FESTIVAL PIVO IN CVETJE
11. – 14. 7.
Oder Club: Gibonni, Oto Pestner in big band Laško, Dan D, Elevators, Kladivo Konj in Voda, Mi2, Vlado Kreslin
in Jam session
Oder Zlatorog: Natalija Verboten, Kingston, Modrijani, Okrogli Muzikanti, Nina Pušlar & Gwen Hughes in
Victory
Oder Bandidos Jagoče: Gov't Mule, Big Foot Mama, Ana Popović, Timo Maas, Mike Candys, Sladica, 6 Pack
Čukur & The Hangover project, Jan Plestenjak, Tabu, Manouche, Tabu in drugi
Dvorana Kulturnega centra Laško: Brass Band Akademije za glasbo Ljubljana, Mandolinski orkester Ljubljana
in Simbolični orkester
Ostale tradicionalne prireditve: ognjemet z gradu Tabor in Krištofa ob glasbeni spremljavi, razstava cvetja,
ohcet po stari šegi, parada Pivo in cvetje, zaključni koncert pihalnih godb, razstava ročnih del, Lepo je res na
deželi …
Celoten program po prizoriščih, dnevih in urah si lahko ogledate na: www.pivocvetje.si
Organizator in generalni sponzor: Pivovarna Laško

KULTURNI CENTER LAŠKO

Sobota, 1. 6., ob 19.30: Pokonci izpod korenin, predstava. Organizator: KD Koral – Vokalna skupina
Lilija. Četrtek, 6. 6., ob 19.30: Koncert Moškega pevskega zbora Laško s kvintetom Dori. Organizator:
MPZ Laško. Petek, 21. 6., ob 19.00: Proslava ob dnevu državnosti. Kulturni program bodo pripravili
učenci osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Zlati učenec.
Organizatorji: Občina Laško, STIK, JSKD OI Laško.

MUZEJ LAŠKO

Torek, 4. 6., ob 16.00: Naravoslovje v Vrtcu Laško, odprtje razstave
Tudi letos se Vrtec Laško z neizmerno izvirnostjo in domišljijo predstavlja v muzejskih prostorih. Izdelki
in prikazi projektov iztekajočega se šolskega leta so tokrat naravoslovno naravnani, s poudarkom na
eksperimentih. Vedno zanimivo razstavo najmlajših si bo moč ogledati do 22. 6. 2013. Organizatorja:
Vrtec Laško, STIK-Muzej Laško

Sobota, 15. 6., od 19.00 do 24.00: Poletna muzejska noč
Muzej v soju sveč je zagotovo nekaj enkratnega. V prostore namenjene pripovedovanju starodavnih
zgodb se naseli tema in tako postanejo še kanček bolj poduhovljeni, sence pa nevsiljivo burijo
domišljijo. Podarite si obisk muzeja v nekoliko drugačnem času od običajnega, ponujata se brezplačen
vstop in strokovno vodenje, seveda pa tudi kraju primerna zgodovinska izmenjava mnenj in kramljanje
v prav posebnem ambientu.
Sreda, 10. 7., ob 18.00: Zdravilišče nove dobe - 60 let Zavoda za medicinsko rehabilitacijo, odprtje razstave
Okrogla obletnica obeležuje polpreteklo pot do Thermane, kot jo poznamo danes. Vračamo se v čas, ko je
Zdravilišče začenjalo takorekoč znova, ko je bilo mogoče nekdanje mondeno cesarjevo letovišče obiskati le
še v spominu in je zdravstvena ustanova predstavljala novo realnost. Kljub vsemu so znanje in volja laških
zdraviliških delavcev skozi čas povrnili nekdanji sloves dobrih strokovnih uslug in imenitnega, sproščujočega
okolja. Razstava bo odprta do konca leta 2013. Organizatorja: Thermana d.d., STIK-Muzej Laško

AQUA ROMA RIMSKE TOPLICE

Sobota, 8. 6.: Naj golaž 2013 - tekmovanje v kuhanju golaža, ob zaključku zabava z ansamblom Razigrani muzikantje.
Petek, 21. 6., ob 20.00: Pričetek nočnih kopanj z raznimi party-ji, DJ-ji in hostesami (vsak petek). Petek, 12. 7.:
Petkova pumpa - oddaja radia Veseljak v živo. Sobota, 27. 7.: Turnir trojk v odbojki na mivki. Sobota, 10. 8.: Fantje
izpod Lisce - snemanje video spota z zabavo na kopališču. Petek, 30. 8.: Zabava in animacije ob zaključku počitnic.

CENTER STAREJŠIH – HIŠA GENERACIJ

Ponedeljek, 3. 6., ob 9.00: Vezenje in šivanje aplikacije na blago, delavnica. Sreda, 5. 6., ob 9.00: Rože iz perlic,
delavnica. Četrtek, 6. 6., ob 9.00: Kvačkane ogrlice, delavnica. Torek, 11. 6., ob 9.00: Poletni iris folding, delavnica.
Sreda, 12. 6., ob 9.00: Oki čipka, delavnica. Četrtek, 13. 6., ob 9.00: Voščilnice v quilling tehniki, delavnica. Sreda,
19. 6., ob 9.00: Rože iz krep papirja, delavnica. Četrtek, 20. 6., ob 9.00: Rože iz nogavic, delavnica. Četrtek, 20.
6., ob 16.00: Klepet v dobri družbi. Junij, vsak torek, ob 18.30: Nordijska hoja. Četrtek, 11. 7., ob 17:00: Odprtje
razstave ročnih del ob 40. obletnici DI Laško, ki bo na ogled do 14. 7. med 10.00 in 13.00 ter med 16.00 in 19.00. Od
15. do 19. 7., ob 9.00: Ustvarjalno poletje s Hišo generacij - ustvarjalne delavnice, namenjene otrokom, mladini
in odraslim pod naslovi: Mandala – roža življenja, Spomin na poletje, Igra peska in školjk, Origami spomin, Slaščice
brez pečice. Od 19. do 23. 8., ob 9.00: Ustvarjalno poletje s Hišo generacij - ustvarjalne delavnice, namenjene
otrokom, mladini in odraslim, z naslovi: Škatlica presenečenja, Poletni mobile, Slika poletja, Poletne iskrice. Slaščice
brez pečice. Skozi vse poletje, vsak torek in sredo, ob 7.00: Kleklanje.

GRAD TABOR

Torek, 18. 6., ob 19.00: Predstavitev nove Bralne značke za odrasle s koncertom Godalnega kvarteta Ad libitum
Tudi letos bomo novo sezono Bralne značke za odrasle začeli na Gradu Tabor ob bližajočem se kresnem večeru.
Predstavili bomo nekaj priporočenih del ter vas povabili k sodelovanju in branju kvalitetnih izbranih knjig. Večer
bomo ob 20.00 nadaljevali s krajšim koncertom že lepo uveljavljenega Godalnega kvarteta Ad libitum,
v sestavu študentov Glasbene akademije Ljubljana, dveh Laščanov Domna Hrastnika (violončelo) in Kristine
Ramšak (viola) ter Mojce Bec in Jerice Kozole (obe violina). Prisluhnili bomo repertoarju klasične in salonske glasbe.
Organizator: Knjižnica Laško v sodelovanju z gostinstvom Pavus

KARTUZIJA JURKLOŠTER

Vsako nedeljo, od 14.00 do 17.00: Vodeni ogledi Kartuzije. Po predhodnem dogovoru so možni ogledi za skupine
tudi izven teh terminov. Organizator: Zavod Odon

KNJIŽNICA LAŠKO

Četrtek, 13. 6., ob 19.00: Brane in Valentina Grubar: Kam? Drugam! (potopisno predavanje o jadranju)
Znani gledališki in televizijski igralec Brane Grubar in njegova žena, naša rojakinja, dr. Valentina Brečko Grubar,
prof. geografije, nas bosta »popeljala« na jadranje po vzhodnem Sredozemlju, ob obalah Grčije in Turčije, med
otočki Egejskega morja. Kdor je prebral Grubarjevo knjigo »Kam, drugam«, predavanja ob projekciji fotografij ne
bo izpustil, sicer pa bo navdušilo vse, ki imamo radi morje …
POLETNE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADINO
Knjižnica Laško
Sreda, 24. 7., ob 10.00: Izdelujemo obeske s »polstenjem – filcanjem« (s Stanko Damjanovič). Sreda, 31. 7., ob
10.00: Oblikujemo pisane črke. Sreda, 7. 8., ob 10.00: Ustvarjamo iz odpadnega materiala (iz zamaškov, stiropora,
tulcev.. ). Sreda, 14. 8., ob 10.00: Kratek sprehod in ustvarjanje v naravi.
Knjižnica Rimske Toplice
Četrtek, 25. 7., ob 10.00: Oblikujemo pisane črke. Četrtek, 1. 8., ob 10.00: Ustvarjamo iz odpadnega materiala
(iz zamaškov, stiropora, tulcev…).
Delavnice, razen prve, bo v obeh knjižnicah vodila Martina Ajdnik.

OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Ponedeljek, 10. 6., ob 18.00: Prireditev ob 130. obletnici petja v Rimskih Toplicah z naslovom » Vendar peti
on ne jenja«. Organizator: KD Anton Aškerc Rimske Toplice

POHODI IN KOLESARJENJE

Sobota, 1. 6., ob 19.00: Tradicionalni nočni pohod na Babe - start: Zavrate. Organizator: Planinsko
društvo Laško
Sobota, 15. 6., start med 7.00 in 8.00 (ŽP Zidani Most): 18. pohod po Aškerčevih poteh Pot nas bo
vodila iz Zidanega Mosta skozi naselja in zaselke Širje, Bresno, Straže, Lukovica, Senožete do Rimskih
Toplic. Na poti bo več postankov z druženjem, zaključna prireditev pa bo ob 11.00 na Aškerčevi
domačiji na Senožetih. Slavnostni govornik bo g. Mitja Gobec. Pot je dolga 9,3 km, nezahtevna,
skupaj s postanki bomo hodili 2 do 3 ure. Pohod bo ob vsakem vremenu. Pohod po Aškerčevi
poti je tudi 2. pohod v sklopu promocijske akcije PO LAŠKIH POTEH. Organizator: KD
Anton Aškerc Rimske Toplice
Sobota, 29. 6., ob 7.00: Tradicionalni pohod po Rečiški planinski krožni poti –
start: Sindikalni dom Huda Jama. Organizator: Planinsko društvo Laško in KS Rečica
Nedelja, 21. 7., ob 6.00: Pot spominov NOB Rečica – start: OŠ v Zg. Rečici.
Organizator: Združenje borcev za vrednote NOB, SD Dušana Poženela Rečica in
PD Laško
Sobota, 24. 8., ob 9.00: Pohod po Orionovi poti – start: pri kartuziji Jurklošter
Uradna otvoritev naravoslovno-zgodovinske pohodne poti in tretji
pohod v sklopu akcije PO LAŠKIH POTEH. Orionova pot je speljana po sledeh
starodavnih kultur skozi kraje in predele, za katere pater dr. Karel Gržan v knjigi V
znamenju Oriona sklepa, da je tam bilo megalitsko svetišče, »središče sveta« v trikotu
med Savinjo, Savo in Sotlo. Številna doslej večinoma neznana gradišča (več sto metrov
dolgi zidovi, ruševine naselbin …), ki z izjemno natančnostjo sledijo zvezdni razporeditvi,
to tezo razvidno potrjujejo. Potek poti: Jurklošter, Mrzlo Polje, Pojerje, Blatni vrh, Puršnica,
Marof, Mrzlo Polje, Jurklošter. Dolžina: 11 km, čas hoje: 3-4 ure, zahtevnost: srednje zahtevna,
pohod bo v vsakem vremenu, hodite na lastno odgovornost. Organizator: KS Jurklošter in
ODON Jurklošter v sodelovanju z STIK-om in Občino Laško.
Sobota, 31. 8.: Tradicionalni kolesarski vzpon na Šmohor ter pohod v sklopu Zlatorogove
transverzale ponosa. Več na www.gremovhribe.si. Organizator: Pivovarna Laško

REČICA

Krajevni praznik KS Rečica
Sobota, 6. 7., ob 15.00: Eksplozija športa, nogometno igrišče Huda Jama. Organizator: ŠD Rečica.
Nedelja, 7. 7., ob 15.00: Osrednja prireditev ob krajevnem prazniku z bogatim kulturnim
programom in narodno zabavnim ansamblom Do jutra, brunarica pri knapu pod Babo – Zavrate.
Organizator: KS Rečica

TEVČE, pri kozolcu na Slogih

Nedelja, 23. 6., ob 15.00: Srečanje godb pod kozolcem. Organizator: KD Vaška godba Vrh nad
Laškim. Sobota, 10. 8., ob 10.00: 11. Konjerejske igre, ob 14.00: 3. Kmečke igre. Organizator:
Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim

THERMANA LAŠKO

Sobota, 15. in nedelja 16. 6. ter sobota, 17. in nedelja, 18. 8.: Pivofest. Sobota, 24. 8.: Poletno eko
športanje. Sobota, 31. 8.: Miss Thermane 2013.

TRUBARJEVO NABREŽJE

Petek, 7. 6., ob 8.00: 37. Laški sejem. Petek, 2. 8., ob 8.00: 38. Laški sejem. Organizatorja: Občina
Laško, STIK
Dodatne informacije o prireditvah: TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško,
tel.: 03 733 89 50, 051 305 466, e-pošta: tic@stik-lasko.si
Zloženko oblikoval in založil

Sponzorja

KULTURA in turizem

Poročni par za letošnjo ohcet
izbran

Etno odbor Jureta Krašovca MOŽNAR pri Zvezi kulturnih
društev občine Laško je na svojem zadnjem sestanku, ki je bil
30. maja, med drugim odprl kuverti s prispelima prijavnicama
na razpis za »Ohcet po stari šegi«, v okviru letošnje, 49. prireditve Pivo in cvetje. Na podlagi podrobno izdelanih kriterijev za
izbor para je bilo ugotovljeno, da oba para dosegata enako število točk, zato smo se po njegovih navodilih odločili za žrebanje
para v navzočnosti 18 članov Odbora in prisotnih gostov.
Izbrani par sta postala nevesta Jožica Maček iz Badovinčeve ulice v Laškem in ženin Dejan Mešel iz Spodnje Rečice pri
Laškem.
Skupaj z organizatorji bomo letos pripravili že 27. prireditev
»Ohcet po stari šegi« in na njej poročili 45. par. V tem številu so
zajeti vsi pari, ki so se doslej poročili na prireditvi Pivo in cvetje.
Prireditev, ki ima pridih najstarejše javne ohceti s pravim poročnim parom na Slovenskem, bo v nedeljo, 14. julija ob 10. uri
dopoldan na graščinskem dvorišču v Laškem. Prireditev bosta
pomagali pripraviti KD Anton Tanc in KUD Šentrupert. Vljudno vabljeni!

Izlet v Sarajevo
V soboto, 25. maja, na dan mladosti, smo se v zgodnjih,
hladnih, jutranjih urah odpravili na dvodnevni avtobusni izlet z agencijo M&M TOURS v nekdanjo bratsko republiko Bosno in Hercegovino, natančneje v Sarajevo. Izlet je
svoje ime opravičeval v vseh pogledih. Bil je namreč zelo
premišljeno in skrbno organiziran. Vozili smo se varno in
udobno. Poslušali smo strokovno in zanimivo razlago vodiča, ki je vedel, kaj sodi v razlago na avtobusu in kaj je
tistega, kar si moramo ogledati in slišati tam. Dovolj časa
je bilo posvečenega skupnim ogledom, imeli pa smo čas
tudi za samostojno odkrivanje in spoznavanje mesta. Nameščeni smo bili v bližnjem hotelu, ki nam je omogočal
tudi prekrasen pogled na mesto. Za dobro voljo in prijetno
razpoloženje je poskrbela celotna ekipa naše nove turistične agencije, svoj delček pa smo verjetno prispevali vsi obiskovalci tega izleta. Mi bomo z njo še potovali. Pridružite
se ji tudi vi - ne bo vam žal!

Odlična Golažijada TD Rimske Toplice
Turistično društvo Rimske Toplice in
Aqua Roma sta v soboto, 8. junija, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Rimske
Toplice, že šestič organizirala tradicionalno Golažijado, na kateri je sodelovalo
kar 26 ekip iz različnih krajev občine Laško, Savinjske in Gorenjske.
Strokovna žirija je za zmagovalce le-

tošnje Golažijade razglasila ekipo Potonke iz Tržiča, drugo mesto je dosegla
ekipa Lilija iz Celja, tretje mesto pa ekipa
OZSČ Laško.
Sproščeno vzdušje, razigrani in borbeni tekmovalci, številni gledalci in navijači, okusen golaž, dobra pijača, srečelov ter veselica z ansamblom Razigrani

Marija, Biljana

muzikantje so pričarali dogodek, ki se ga
bodo tako organizatorji kot krajani Rimskih Toplic zagotovo z veseljem spominjali.
Člani TD Rimske Toplice se zato želijo
zahvaliti vsem sponzorjem in krajanom
za pomoč pri organizaciji dogodka ter
vabijo vse občanke in občane, da se jim
naslednje leto (ponovno) pridružijo.
Miha Gartner
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zdravstvo

Občutite svoja
stopala
Ali se kdaj vprašate, kako čutite tla
pod nogami, kako hodite, kakšen je
udarec pete ob tla, kako se odrinete in
kako to gibanje odmeva po vašem telesu, medenici, ramenih, glavi, kakšna je
vaša drža in kakšno vaše dihanje ? Vse
to poskušajte pri hoji zaznati in si zapomniti.
Nato se v prostoru ustavite, stopite v
razkorak za širino kolkov in opazujte,
kako stojite s stopali na tleh, kako je razporejena teža na eni in drugi nogi. Prenašajte težo z nihanjem telesa naprej in
nazaj, telo naj bo pri tem togo. Na enak
način prenašajte težo telesa v levo in
desno. Prenašajte težo telesa še krožno,
tako da greste na prste in na eno stran
stopala ter na pete in na drugo stran
stopala. Opazujte vrh glave: kakšen lik
s svinčnikom rišete, je to krog ali elipsa.
Vaje izvajajte sproščeno, število ponovitev si prilagodite, da vam je ugodno, med
vajami si vzemite čas za počitek, izvajajte
vaje z eno, nato še z drugo nogo.

Eno nogo pokotalite na pete in drugo
na prste. Pri tem krčite kolena, zmehčajte
telo, ramena, delajte hitreje, da lažje lovite ravnotežje.

Hura, mi imamo čiste in zdrave
zobe!
24. maja se je v Kulturnem centru
Laško zaključila 27. preventivna akcija
za čiste in zdrave zobe. Učence zmagovalnih razredov enajstih osnovnih šol
občine Laško je zabavalo Družinsko gle-
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Stopala položite na notranji in nato na
zunanji rob gležnja. Pri tem gredo kolena skupaj in narazen.

Stojte na peti in s prsti desne noge v
loku po zraku naredite gib v desno, nato
v levo. Gib je lahko zelo dolg, če dodamo gib medenice, ramen, glave. Opazujte
napetosti v levi nogi in fiksiranem levem
stopalu. Po počitku naredite vajo še z
drugim stopalom.

Stojite na prstih in dvignjeno peto peljete v desno, na sredino in na tla, jo spet
dvignete in peljete v levo na sredino in na
tla. Po nekaj ponovitvah ter počitku naredite vajo še z drugim gležnjem in razmislite, kako pri vaji lahko vključite gibanje
zgornjega dela telesa.
Po sprostitvi hodite po prostoru in opazujte, kako sedaj hodite, kakšen je občutek, stik s tlemi; ali je kaj drugačen, se je
spremenil način polaganja nog na tla? Mislite na to, da stopite najprej na peto, pokotalite nogo po zunanjem robu stopala in
se odrinete s palcem in kazalcem na nogi.
Vadbe Feldenkrais pod vodstvom Nuše
Romih-Masnoglav v Zdravilišču Laško so
se 31. maja zaključile. Septembra ste ponovno vabljeni, da na vadbah izkoristite
vse vaše potenciale in razširite meje možnega. Moshe Feldenkrais je dejal: »Naj
nemogoče postane mogoče, naj težko postane lahko, ugodno, prijetno in končno
lepo.«
Majda Anžin, fizioterapevtka

dališče Kolenc s predstavo Maček Muri.
Otroke je pozdravila tudi direktorica ZD
Laško Branka Bugarin. Najuspešnejši razredi so prejeli priznanja za odlično umite zobe ter praktične nagrade, ki sta jim
jih podelili zobozdravnica Urška Zupanc
in preventivna medicinska sestra Mateja
Repnik Arbajter. Zmagovalni pokal so letos prevzeli učenci Podružnične osnovne
šole Lažiše in njihova učiteljica Martina
Jelenc. Pred odhodom domov je vsakega
udeleženca čakala zdrava malica: jabolko,
rogljiček in voda. Vsi osnovnošolci so se
v tej akciji trudili po najboljših močeh in
se borili za cilj: »ČISTI ZOBJE SO MOJ
PONOS«. Pri organizaciji prireditve so
nam bili v veliko pomoč sponzorji, ki se

jim iskreno zahvaljujemo: Občina Laško,
Rdeči Križ Laško, Stik Laško, Pivovarna
Laško, Klasje Celje, Gratex Laško, Lekar-

zdravstvo/sociala in humanitarna dejavnost
na Cizej, Zobozdravstvo Benedek, Kovis
Štore, Maček Tomaž, AGM Nemec, Grafična delavnica Podlogar Vinko, Rudis
Trbovlje, Cvetličarna Palaška, Gračner
d. o. o., Libero Ljubljana, Interdent Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Pi-

kapolonica, Henkel Maribor, Gostilna
Bezgovšek, Gostišče Hochkraut, Office
Laško, Thermana d. d., Hypo Alpe Adria
Celje, Pizzerija Špica, Steklarna Hrastnik,
Banka Celje enota Laško, Pletilstvo Petra,
Frizerstvo Zlatka, Modena Laško, Foto

NUJNA MEDICINSKA POMOČ pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika
in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko
ogrožena oz. pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo
do takšne ogroženosti.
Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih
stanjih. V urgentni ambulanti ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in
recepta za zdravila, ki jih redno jemljete.
Samo v resnično nujnih primerih poiščite pomoč v službi nujne medicinske pomoči.
Nujne storitve niso plačljive. Če storitve niso nujne, so po Pravilih obveznega
zdravstvenega zavarovanja samoplačniške.
PREDEN POIŠČETE NUJNO MEDICINSKO POMOČ PRESODITE, ALI GRE
RESNIČNO ZA NUJNO STANJE, ALI LAHKO POČAKATE NA OSEBNEGA
ZDRAVNIKA, KI NAJBOLJE POZNA VAŠO ZDRAVSTVENO ANAMNEZO.

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

19. Mesec dejavnosti prežet s
številnimi dogodki in aktivnostmi
Ob prebiranju novega Laškega biltena
bomo pri Območnem združenju Rdečega križa Laško že povečini zaključili
z aktivnostmi, ki so se odvijale v okviru 19. Meseca dejavnosti organizacij in
krožkov Rdečega križa. Preštevali bomo
dogodke, odzivnost našega članstva in
seveda vseh tistih, ki se obračajo na nas
samo takrat, ko potrebujejo pomoč, sicer pa niso naši člani. Prav slednje je v
zadnjem času pogosta kritika nekaterih
naših članov, ki nas na zborih sprašujejo, kje so vsi tisti, za katere se trudimo
in jim po naših močeh pomagamo preko leta, v naše dejavnosti pa se, razen
redkih izjem, ne vključujejo, niti jim ne
prisostvujejo.
Pri Območnem združenju Rdečega
križa Laško, ki ga sicer združuje več kot
5000 članov, se skupaj s 13 krajevnimi
organizacijami RK in devetimi krožki
RK po svojih najboljših močeh trudimo,
da bi idejo RK in njen plemeniti duh, ki
so ga zasnovali pred 150. leti, ohranjali

in ga razvijali še naprej, za nas in naše
zanamce.
Mesec dejavnosti je za vse nas priložnost, da bolj kot sicer, v strnjeni obliki,
povežemo naše številne dejavnosti in
se z njimi predstavimo širši javnosti ter
članom.
V tem času je bilo več članskih zborov,
ponekod volilnih, številna zdravstvenovzgojna predavanja, srečanja krajanov,
obiski dolgoletnih članov, ekskurzije
ipd. Svoje aktivnosti so pripravili tudi
krožki RK skupaj z mentorji. Njihovo
prizadevno delo smo tudi tokrat strnili
z zaključno ekskurzijo, o čemer bomo
nekaj besed zapisali v prihodnji številki.
Zvrstilo se je okrog 30 različnih dogodkov, prireditev, delavnic, posvetov, srečanj, izobraževanj, ki se jih je udeležilo
oz. se z njimi seznanilo več kot 6000 naših občanov.
V tem času smo razdeljevali tudi pomoč iz Ukrepa dobave hrane EU in prehrambene pakete za 430 družin in posameznikov laške in radeške občine.
19. Mesec dejavnosti bomo strnili z
letno skupščino Območnega združenja
Rdečega križa Laško, ki bo konec junija.

Osnovnošolske ekipe prve pomoči
predstavile svoje znanje
Pri Območnem združenju Rdečega
križa Laško smo že šesto leto zapored
pripravili tekmovanje osnovnošolskih

Fleš Laško, Frizerstvo Brigita Veber, Zavarovalnica Adriatic, Flegis Maribor, Teal
Laško, Izvir Plan Laško, Zavarovalnica
Triglav, Rimske Terme ter Sijaj Hrastnik.
Preventivna sestra
Mateja Repnik Arbajter
Sprememba urnika ambulante dr.
Boriča (sprememba velja od 3. 6.
2013 dalje):
Ponedeljek: 7.30 - 12.30
Torek: 7.30 - 12.30
Sreda: 7.30- 12.30
Četrtek: 13.00 - 18.30
Petek: 7.30 - 12.30*
*Vsak drugi petek v mesecu dela ambulanta 2 popoldan.

Hišni obiski:
- dopoldan 12.30 - 14.00
- popoldan 18.30 - 20.00

ekip prve pomoči. Veseli smo, da se je
na razpis znova prijavilo kar šest ekip iz
naših osnovnih šol, v katerih sodelujejo
učenci višje stopnje, in sicer tri ekipe iz
OŠ Marjana Nemca Radeče pod vodstvom Maje Leben in po ena ekipa iz OŠ
Primoža Trubarja Laško pod vodstvom
Dragice Đerić, POŠ Debro z mentorico
Mileno Žohar in šole gostiteljice, OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice z mentorico Jožico Krajnc Romih.

Mentorica Milena Žohar je ponosna na svojo ekipo iz
POŠ Debro

Tekmovanje je bilo 20. aprila v Rimskih Toplicah, na tamkajšnji osnovni
šoli, kjer so nam mentorice in ravnateljica Manca Skok pomagali pri pripravi
in izvedbi ter znova dokazali, da so dobri gostitelji. Tekmovalci so se najprej
pomerili v teoretičnem znanju. Pisali so
test iz zgodovine Rdečega križa in prve
pomoči, v nadaljevanju pa so morali
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sociala in humanitarna dejavnost
oskrbeti poškodbe štirim poškodovancem s štirimi nezgodami. Tekmovalci
so v povprečju poškodovance oskrbeli v
84%, kar je resnično lep rezultat.
Zmagala je ena od ekip OŠ Marjana
Nemca Radeče, druga je bila OŠ Primoža Trubarja Laško, podružnica Debro,
ki je dosegla 267 točk od 320 možnih
in le za štiri točke prepustila prvo mesto zmagovalcem. Ekipa OŠ Primoža
Trubarja Laško je bila četrta, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice pa peta.
Čestital jim je podžupan občine Laško,
Klemen Grešak, ki je najboljšim podelil
tudi pokale in priznanja.

Regijsko tekmovanje ekip je bilo v
Laškem
7. regijsko tekmovanje osnovnošolskih ekip smo organizirali v začetku
maja. Dogajanje smo zaradi slabega vremena prestavili na OŠ Primoža Trubarja
Laško, kjer so poskrbeli za vso logistično podporo. Regijskega tekmovanja se
je udeležilo pet ekip. Poleg naše in zmagovalne iz Radeč, še ekipe iz Ponikve
pri Šentjurju, Šmarja pri Jelšah, Štor in
Nazarij.

Ob tej priložnosti smo s pomočjo
Minke Zupanc iz VPD Bled pripravili še
stojnico s pripomočki za merjenje nekaterih krvnih vrednosti in srčne atrijske
fibrilacije ter praktično prikazali uporabo defibrilatorja za oživljanje. Dogodek
so nam obogatili mladi folklorniki OŠ
Primoža Trubarja Laško, POŠ Debro pod
vodstvom Brigite Kovač.

Krvodajalski akciji bosta v juliju in
avgustu
V juliju in avgustu bomo pripravili dve
krvodajalski akciji, obe za potrebe celjske
bolnišnice. Prva bo v četrtek, 11. julija,
na OŠ Šentrupert, druga pa 8. avgusta v
Sindikalnem domu Huda Jama v Rečici
pri Laškem, vsakič med 7. in 10. uro. Vse
zdrave krajane in naše zveste krvodajalce
že sedaj naprošamo, da se akcije udeležijo v čim večjem številu.

IZ KRAJEVNIH ORGANIZACIJ
RDEČEGA KRIŽA
V Marija Gradcu izvolili Odbor za
naslednja štiri leta

bo na svoji prvi seji izvolil predsednika,
podpredsednika, tajnika in blagajnika.
Po zboru so pripravili še nadvse zanimivo in aktualno predavanje o perečih
temah varovanja okolja, skrbi za zdravo
pitno vodo, njeni privatizaciji, igrah farmacevtske industrije, semenih in še čim.
O tem je navzočim spregovoril naravovarstvenik, svobodni raziskovalec in publicist, Anton Komat.
Vlado Marot

V Rečici predstavili delo in delili
nasvete o pretiranem izpostavljanju
soncu
Pri KO RK Rečica smo 12. maja pripravili zbor članov. Pričel se je s krajšim
kulturnim programom, ki so ga predstavili otroci iz rečiške enote VVZ Laško,
ki jo vodita vzgojiteljici Mojca in Anja.
Z odličnim plesom in koreografijo nas
je presenetila plesna produkcija deklet
iz OŠ Primoža Trubarja Laško pod budnim očesom mentorice Majde Marguč,
pri koreografiji pa je sodelovala tudi učiteljica sodobnega plesa Špela Medved.
Z igranjem na harmoniko sta program
zaključila Lucija in Žiga Planinšek. Nastopajočim, njihovim mentorjem in staršem se še enkrat zahvaljujemo za njihov
nastop.
Na občnem zboru je bilo prisotnih
58 članov. Predsednica KO RK Rečica
je predstavila preteklo delo organizacije,
ki šteje 382 članov. Večina zastavljenega
programa je bila uresničena, poslovanje
je bilo tudi v finančnem smislu pozitivno. Potrjena sta bila še predlog programa
za naslednje leto in finančni plan.

Oskrba hude poškodbe s krvavitvijo

6-članske ekipe so se pomerile v zahtevnem teoretičnem znanju ter praktičnem reševanju ponesrečencev ob realističnem prikazu poškodb v treh različnih
situacijah, ki se lahko zgodijo v šoli, na
zabavi ali na šolskem igrišču. Tudi tokrat
so bili ocenjevalci z njihovim znanjem v
večini primerov zadovoljni. Za ustvarjalnost, veliko vnemo in prizadevnost na
humanem področju so si ekipe prislužile
nagrade, priznanja ter pokale. Čestitke
so jim izrekli tudi ravnateljica šole gostiteljice, Ljudmila Pušnik, župan Laškega,
Franc Zdolšek in koordinator Območnih
združenj RK celjske regije ter član Glavnega odbora RKS, Aleš Vrečko. Zmagali
so Šmarčani, naša ekipa OŠ Radeče pa je
bila druga.
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Predsednica Marija Zupanc se zahvaljuje predavatelju Antonu Komatu

Članom Odbora Krajevne organizacije
Rdečega križa Marija Gradec je potekel
štiriletni mandat. Zato so v njihovi organizaciji, ki šteje 643 članov, pripravili
volilni zbor svojih članov. Na njem so
najprej podali poročilo o delu, predlog
programa in finančno poročilo, nato pa
podali predlog za izvolitev članov njihovega Odbora za naslednje mandatno
obdobje. V Odbor so bili za mandatno
obdobje 2013-2017 izvoljeni: Martina
Brvar, Rajko Čižek, Franc Feldin, Antonija Kenda, Darja Klepec, Anica Kolšek,
Janez Kolšek, Martina Lokošek, Marija
Mlakar, Gašper Smrkolj, Franci Vrečar,
Stanka Zeme in Marija Zupanc. Odbor

Člani RK Rečica so z zanimanjem prisluhnili predavatelju, dr. Vujasinoviću

Zboru članov je sledilo aktualno predavanje »Sonce in kožni rak«, ki ga je
brezplačno izvedel Slobodan Vujasinović,
dr. med., spec. za kožne bolezni, ki nas
je opozoril, da je ta vrsta raka v porastu
in priporočal, da se izogibamo preveliki
izpostavljenosti soncu. Naše druženje se

sociala in humanitarna dejavnost
je zaključilo ob prijetnem klepetu. Sedaj
smo že v velikih pripravah na zeliščarski
dan na Lovski koči na Šmohorju.
Marija Šmauc

PRI NAŠIH SLAVLJENCIH
Redko se zgodi, da smo v obdobju od
aprila do junija imeli med našimi slavljenci, ki praznujejo svoj 90. rojstni dan,
celo dva predstavnika moškega spola.
Praznovala sta Rudi Ocvirk iz Lahovega
Grabna pri Jurkloštru in Filip Rožej iz
Povčenega nad Rimskimi Toplicami.

Rudi Ocvirk iz Lahovega Grabna pri
Jurkloštra v pričakovanju pomladi

je na Gračnici, od koder se je 1977 leta
invalidsko upokojil. Pred 56. leti si je na
Blatnem vrhu našel pridno življenjsko
sopotnico Zofko in tako sta postala peta
gospodarja na tej domačiji. V zakonu so
se jima rodili trije otroci. Žal sta enega,
na katerega sta stavila, da bo njun naslednik, zaradi bolezni prehitro izgubila,
zato se sedaj opirata na hčerko Jožico,
njenega moža in sina Andreja, ki prihajajo na pomoč, razveselita pa se tudi obiska
vnukinje Mirjane in malega pravnuka
Aljaža. Življenje je bilo eno samo delo,
eno samo garanje, saj se je pri njih vse
delalo ročno. Rudija je zelo zaznamoval
čas 2. svetovne vojne. Kar 36 mesecev je
bil na ruski fronti. Sam pravi, da si nikoli ni mislil, da se bo iz nje še kdaj vrnil.
Posledice trpljenja se odražajo v njegovih
zdravstvenih težavah, ki mu jih z zdravili
poskuša lajšati patronažna sestra Alenka.
Domači so se potrudili in njemu v čast
pripravili lepo praznovanje s praznično
torto za zaključek.

Filipu Rožeju iz Povčenega je bilo
vse prej kot lepo

Ko smo se 6. aprila odpravili v Lahov
Graben k »Dinarjevim«, kakor se reče po
domače, k našemu slavljencu Rudiju, je
sneg ležal vse naokrog. Zato nismo bili
nič presenečeni, ko nam je Rudi potožil,
da že komaj čaka pomlad.
Rudi živi na domačiji, kjer se je rodil
skupaj s še enim bratom in sestro. Brat
je padel v vojski, štiri leta mlajša sestra
Vida pa že vrsto let živi v Kanadi. Samo
trikrat je prišla na obisk, letos pa se veselijo obiska njene vnukinje. Zaposlen je bil
na Gozdnem gospodarstvu v Jurkloštru,
kasneje pa še v Tovarni lesne galanteri-

K drugemu slavljencu, Filipu Rožeju iz
Povčenega nad Rimskimi Toplicami pa

smo šli voščiti, ko je v družbi svojih sorodnikov, znancev in muzikantov praznoval svoj 90. rojstni dan v eni od gostiln v
Rimskih Toplicah.
Filip sicer ni naše gore list. Iz Koroške
ga je po spletu okoliščin pot zanesla v
naše kraje, kar še danes obžaluje. Rodil
se je na Prevaljah, v družbi petih bratov
in dveh sester. Ko mu je bilo pet let, je
umrl oče. Nastopilo je obdobje velikega pomanjkanja, zato so morali služiti.
Sam je šel za pastirja. Ko nam razlaga o
hudem trpljenju, ki ga je doživljal v času
2. svetovne vojne na ruski fronti, se mu
orosi oko. Bil je štirikrat ranjen. Po vrnitvi domov sta si z bratom v Mežici, kjer
se je zaposlil, zgradila hišo. Ampak tamkajšnji župnik Anton Boštele, ga je nenehoma nagovarjal, naj poskrbi za njegovo
domačijo na Povčenem nad Rimskimi
Toplicami, ki bo drugače propadla. Tako
je 53 let nazaj zašel v naše kraje. Zaposlil se je v lesni galanteriji na Gračnici,
kjer je kot vodja mizarske delavnice delal
polnih 25 let. Ker je znal mizariti, je marsikaj naredil tudi doma in se tako trudil
ohranjati domačijo. Ko je prišel v te kraje,
ni bilo napeljane vode, elektrike, cesta je
bila le kolovozna pot, poslopja v slabem
stanju. Trudil se je, pri tem pa je moral
biti vztrajen in iti preko številnih ovir ter
nevšečnosti. Meni, da so se mu celo življenje godile številne krivice, zato sam
zase ne more verjeti, da je ostal takšen
kot je in da je pri vsem tem ohranil zdrav
razum. Prepričan je, da ga takšnega ohranjajo tudi čebele, s katerimi se ukvarja že
od rane mladosti, in med, ki ga je povsem nadomestil s sladkorjem. Hvaležen
je sestri Faniki in njeni sosedi Cvetki z
možem ter sosedu Francu, ki pogosto
prihajajo k njemu in mu pomagajo.
Obema slavljencema še enkrat iskreno
čestitamo!
Vlado Marot

Dobrodelni tek društva Vesele
nogice uspel
Društvo Vesele nogice je 21. aprila v sodelovanju z Občino
Laško in STIK-om Laško, ob prvi obletnici svojega delovanja,
organiziralo dobrodelni tek. Prireditve so se, poleg številnih
obiskovalcev, udeležili tudi predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor, člani ansambla Okrogli muzikanti in košarkaši
KK Laško.
Obiskovalci so lahko v času prireditve spremljali pester kulturno umetniški program, ki so ga soustvarili otroci OŠ Laško,
OŠ Glazija iz Celja in Vrtca Laško, Ženski pevski zbor Lipa,
MePZ Jesen, Chillax, Katja Banko, Jani Leskovšek, folklorna

skupina KUD Anton Tanc in folklorna skupina KD Lipa Rečica. Prireditev sta izvrstno povezovala Nina Pader in ambasador
društva Rado Mulej. Poskrbljeno je bilo tudi za različne športne
aktivnosti, ustvarjalne delavnice, ogrevanje pred tekom in gostinsko ponudbo, na stojnici dobrodelnega društva Sladki nasmehi pa so se lahko obiskovalci posladkali z izvrstnimi kolački.
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V društvu smo prepričani, da prireditev nikakor ne bi uspela brez prostovoljcev, sponzorjev in donatorjev. Pri
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organizaciji je tako sodelovalo več kot
120 prostovoljk in prostovoljcev, ki so se
odpovedali vsakršnemu honorarju. Pri-

reditev je podprlo več kot 80 sponzorjev
in donatorjev iz vse Slovenije. Društvo je
večji del na prireditvi zbranih sredstev
namenilo za financiranje terapij, del denarja pa tudi za nabavo pripomočkov za
nego in nameščanje otrok s posebnimi
potrebami.
Društvo Vesele nogice se zato iskreno
zahvaljuje vsem, ki ste prisluhnili njihovi ideji, da se humanitarnost združi
s tekom in jih tako nesebično podprli
pri njihovih prizadevanjih za boljši jutri
otrok s posebnimi potrebami. V društvu si bomo prizadevali, da v prihodnje
dobrodelni tek za Vesele nogice postane
tradicija.
Vesele nogice vas obveščamo, da še
naprej zbiramo papir in zamaške. Pri
tem pa pridno pomagajo šole, vrtci, Hiša
generacij ter posamezniki iz Laškega in
okolice. Zbrani papir lahko za Vesele
nogice oddate tudi direktno na Surovini Laško. Še vedno pa poteka tudi akcija
zbiranja donacij s pomočjo SMS sporočil.
Društvo Vesele nogice vabi v svoje vrste nove člane in prostovoljce. Več informacij o dejavnosti društva lahko dobite
na njihovi spletni strani drustvo-veselenogice.si, preko maila drustvo.veselenogice@gmail.com, Facebook strani ali na
telefonski številki 041 610 284.
Spomenka Valušnik
Foto: Boris Vrabec
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Društvo PikaTaj navdušilo z dobrodelno
prireditvijo
Živimo v času, ko prevladujejo vrednote biti uspešen in bogat, nepošten,
samoljuben, brez občutka za drugega
človeka. Take težnje pa so v razkoraku z
veliko množico ljudi, ki so v življenju za
marsikaj prikrajšani in oropani, včasih
celo izključeni iz družbe. Obenem smo
lahko priča tudi pozitivnim dogodkom,
ko se združijo ljudje, ki imajo čut za soljudi, še posebej za tiste iz najbolj ranljive
skupine ljudi, za otroke. Precej je tistih,
ki jim življenje ni najbolj naklonjeno.
In prav ti ljudje jim skušajo polepšati ter
obogatiti kakšen dan.
Prav tak dan se je zgodil 31. maja v
Kulturnem centru Laško. Ustanoviteljice
društva PikaTaj so priredile dobrodelno
prireditev. Obiskovalci prireditve smo
uživali ob programu, ki so ga bogatili
glasba, ples in vsakdanje zgodbe otrok.
Zgodba o medsebojni pomoči in prijateljstvu, ki je bila rdeča nit prireditve, sta
odlično odigrala Ana (Pika) in Žiga (Taj).
Tokrat so si podali roko izvajalci
osnovnih šol (OŠ Ormož, OŠ Primoža
Trubarja Laško, OŠ Lava Celje), srednje
šole (Srednja zdravstvena šola Celje),
šole s prilagojenim programom (OŠ Glazija Celje), Glasbene šole Laško-Radeče,
KUD Zarja Trnovlje Celje ter na koncu še
ansambel Pogum iz Dolenjske. Program
je s prijetnim pristopom do nastopajočih
in z vso profesionalnostjo vodila Maja
Ratej. Kljub neprijaznemu, deževnemu
dnevu je v dvorani vladalo pomladansko
razpoloženje. V naših srcih je sijalo son-

ce. Dogodek bo ostal marsikomu v lepem
spominu.
Za uspešnost dogodka pa je bilo potrebno vložiti veliko truda. Za pripravo
gre posebna zahvala celotnemu timu društva PikaTaj, še posebej Ksenji Aškerc,
Romani Pušnik, Ireni Plevnik in Martini
Krebl. Pohvala vsem nastopajočim in njihovim mentorjem, voditeljici prireditve,
direktorju Kulturnega centra Laško in
vsem sponzorjem, ki so omogočili prireditev. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena otrokom društva PikaTaj, ki si
v tem neprijaznem času zaradi mnogih
razlogov ne morejo privoščiti stvari, ki
so jih deležni njihovi vrstniki.
Berta Zupan
Vsak dan nas zasipavajo z informacijami o raznih dobrodelnih organizacijah
in prireditvah in velikokrat smo skeptični, če denar, ki ga darujemo, resnično
pripotuje v prave roke. Ne čudim se, saj
so se razna društva in organizacije že
velikokrat izkazale kot lažne in zavajajoče. Kljub skeptičnosti do dobrodelnih
prireditev, sem se odzvala povabilu in
se 31. maja udeležila prireditve, ki jo je
organiziralo društvo Pikataj. Tokrat sem
bila pripravljena odšteti nekaj denarja,
saj sem vedela, da društvo vodijo osebe,
ki jim lahko zaupam in za katere vem, da
bodo denar zagotovo porabile za tisto,
čemur je namenjen. Vsak trenutek njihovega prostega časa namreč porabijo za to,

da polepšajo trenutke otrokom, ki so tega
resnično potrebni. Poudarek dajejo tistemu, na kar večina izmed nas v vsakdanjem tempu življenja pozabi - na pomen
igre, sreče in veselja v otrokovih očeh.
Že ob vstopu v Kulturni center Laško
so me preplavila močna čustva, saj sem
pomislila, da smo vsi tam z enakim razlogom – da storimo nekaj dobrega za tiste,
ki to resnično potrebujejo. Odpravili smo
se v dvorano in se prepustili ritmu raznih melodij in plesov, ki so jih ustvarjali
otroci. Predstavljena nam je bila zgodba
o dečku, zdaj mladeniču Tomažu, ki se
nam je predstavil s svojo dolgoletno ljubeznijo, trobento. Preživel je hudo smučarsko nesrečo in v bolnišnici ostal veliko
časa in prestal mnogo operacij. Lahko je
vzor vsem nam, saj je vztrajal, se naučil
ponovno igrati trobento, peti, govoriti in
celo hoditi. Osebno me je najbolj ganil
nastop plesne skupine otrok iz Glazije,
saj so se resnično potrudili in izžarevali
tisto pozitivno energijo, ki poskrbi, da se
kakršnokoli negativno počutje prelevi v
veselje. V mislih smo zaplesali s plesno
skupino, s pomočjo tolkal odpotovali v
Afriko, se ob poslušanju starih inštrumentov odpravili nazaj v preteklost in
se na samem koncu poveselili še z ansamblom Pogum. Skozi prireditev nas je
spremljala zgodba dveh prijateljev, Pike
in Taja. Skozi odigrano zgodbo sta nam
sporočila, kako pomembno je, da si med
sabo pomagamo in ostanemo prijatelji,
kljub vsem preprekam. Poudarila sta pomen igre v naravi in druženja, saj je na
žalost sedanje življenje polno tehnologije, ki nam vsakodnevno kroji našo usodo
in povzroča, da se pristni odnosi krhajo.
Večina izmed nas je imela srečo, da
je odraščala v spodbudnem in ljubečem
okolju, nekateri žal te sreče nimajo. In
z malo dobrote, prostega časa in seveda
tudi denarja, brez katerega je danes težko kaj doseči, lahko s skupnimi močmi
omogočimo otrokom vsaj nekaj lepih
trenutkov.
Patricija Jazbec, študentka 2. letnika
Društvo PikaTaj se prisrčno zahvaljuje nastopajočim in njihovim mentorjem, voditeljici Maji Ratej, Piki (Ani) in
Taju (Žigu) za odigrano zgodbo o prijateljstvu, podžupanu Klemnu Grešaku
za spodbudne besede, staršem nastopajočih, obiskovalcem prireditve, vsem, ki
ste nam omogočili izpeljati prireditev,
celotni ekipi DRUŠTVA PIKATAJ in zunanjim sodelavkam, osebju Kulturnega
centra Laško, medijskim pokroviteljem.
Hvala vsem, ki ste nam podali roke!
Martina Krebl
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Varna vožnja, mandale, obisk
doma starejših, priprava na sonce,
festival prostovoljstva v Hiši
generacij Laško
Za vse vestne voznike smo skupaj z
AMD Laško v aprilu pripravili svetovalno-izobraževalno predavanje o varni vožnji po naših vse bolj nevarnih cestah, ki
so ta pridevnik dobile zaradi objestnih in
preveč vase zaverovanih voznikih.
14. maja smo odprli razstavo mandal
- rož življenja, ki so jih v zimskem času
pridno barvale članice medgeneracijske
skupine za kakovostno starost Zvončki, ki v povprečju štejejo zavidljivih 75
pomladi svojega življenja. Pri izdelavi
mandal so uporabile vnaprej pripravljene
sheme, ki so jih nato z barvnimi svinčniki pobarvale po trenutnem počutju.

Glede na živahnost barv lahko rečemo,
da so se pri tem opravilu ves čas brezmejno zabavale in uživale. Ta pozitivna
energija sedaj oddaja svoje vibracije v
Hiši generacij, kjer se druži tako staro kot
mlado. Tako so nas v mesecu aprilu obiskali kar trije razredi iz OŠ PT Laško, da
smo skupaj izdelovali košarice s cvetjem
in poslikali lesene kuhalnice. Na samem
odprtju razstave mandal pa so nas s plesom, humorjem in petjem zabavali člani
Folklorne skupine OŠ Jurklošter, ki so se
prijazno odzvali našemu vabilu.
18. maja so nas, na željo naših prostovoljcev, gostili v Domu starejših Laško.
Prikazali so nam delovni dan v njihovem
domu za vse stanovalce, nam postregli
s svojim domačim jabolčnim sokom in
nam z odgovori na naša vprašanja razjasnili, da v domu z individualnim pristopom, staremu človeku dodajajo leta in
dvigujejo kvaliteto njegovega bivanja.
21. maja nam je Katja Golob z izobraževalno-svetovalnim predavanjem razjasnila pomen priprave naše kože na poletno sonce, predvsem pa zaščite tega na-

Marija Gračner - osemdesetletnica
Za ljudi, ki v življenju veliko prestanejo, velja, da so vedri
in vedno dobre volje.
Tudi Marija Gračner
je take sorte. Nasmejana in dobrodušna, ko
jo obiščejo sorodniki
in prijatelji, še posebej. Najraje ima svoje
živali in tudi zelo rada jih pokaže. Pa saj
take lepotice tudi velja pokazati in o njih
kaj povedati. Še pred desetletji je pomenilo imeti v hlevu pet govejih glav pravo
bogatijo.
No, Šigeričeva Marija, rojena 21. aprila
1933, bogatije ravno ni užila. Poročila se
je na kmetijo, ki je bila dodobra zadolžena in še vrsto let je plačevala za dolgove
iz preteklosti. Pri svojih triintridesetih je
bila že vdova, saj je moža ubila elektrika.
Dekleti, hčerki, Olga in Darinka sta že v
otroštvu ostali brez očeta, Marija pa brez
moža. Gospodariti na 17 hektarjev veliki
kmetiji ni bil mačji kašelj. Vse so delali
na roke in v veliko pomoč sta ji bili njeni
sestri. Ječmen so večkrat žele kar ob mesečevi svetlobi.
Na kmetiji sta ob njeni družini živele
še tri ženske - mama, tašča in babica; dve
sta bili preužitkarici. To je pomenilo, da
jima je morala vsako leto od pridelka dati
izdatno mero preužitka - pšenico, koruzo, prašička in pijačo. Denarja ni bilo

40

šega največjega organa, na katerem lahko
sonce pusti trajne, neprijetne posledice.
Tako kot vedno smo bili pridni, kreativni in učljivi v našem medgeneracijskem centru, zato smo svoje delovanje
predstavili tudi na 14. Festivalu prostovoljstva, ki je potekal med 18. in 24. majem po celi Sloveniji. Kako malo je potrebno, predvsem pa brezplačno, da drug
drugemu polepšamo naš vsakdan. Bodi
prostovoljec tudi ti!
Petra Šuster,
koordinatorka aktivnosti

Presenečenje za 90. rojstni dan
Rimski ljudski pevci in godci smo v
maju obiskali našega najstarejšega člana KD Rimljan Filipa Rožeja, ki je praznoval svoj 90. rojstni dan. Zelo vesel
je z nami zapel po domače in zaplesal.
Naše druženje pa se je zaokrožilo tako,
da je tudi sam poprijel za harmoniko in
zaigral svojo priljubljeno skladbo.
in dandanes si je težko zamišljati, kako
skromno so živeli. Je pa potem, ko je dolg
odplačala, živela, ne da bi pomislila še na
kakšen izposojen dinar.
Zdravje ji še kar služi, se pa zdravi
sama, saj zdravnikom ne zaupa najbolj.
Vesela je vsake prijazne besede, za rojstni
dan pa je bilo prijaznih besed in dobrih
želja veliko, pa tudi daril in presenečenj.

Stane Vidmar, ki ga je pogosto poslušala
na radiu, ji je prišel zapet kar v živo. No,
njej in Olgi ter Ivanu, hčerki in zetu, ki
sta ravno na njen 80. rojstni dan praznovala 35 let poroke. Tudi zanju velja, da sta
vedno dobre volje, njun dom pa je prijazno zatočišče za vesele, vedre in pridne
ljudi.
Boža Herek

hiša generacij/vzgoja in izobraževanje

Prostovoljke Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost
Laško v Rogaški Slatini
V času od 11. do 12. maja 2013 je
MDKS Laško organiziral strokovni seminar za prostovoljke, ki se družimo s
starejšimi ljudmi. Peljale smo se z osebnimi avtomobili, prenočile pa smo v Vili
Ani v Rogaški Slatini. Osrednja nit letošnjega seminarja je bila čustvena inteligenca.
Predavanje je pripravila predsednica
MDKS Laško, Irenca Kovčan. Pridobile
smo si nova znanja za vsakdanje življenje, predvsem pa za prostovoljsko delo

Naša zgodba
To je naša zgodba. Zgodba velikih in
malih iz oddelka »KAPLJICE« v vrtcu Debro. Smo malčki v našem vrtcu. Najmlajši.
Že od jeseni skupaj tkemo prijateljske vezi
in se trudimo, da nam je v vrtcu lepo.
Z igro, v kateri sedaj že prekašamo samega sebe, si bogatimo naš vsakdanjik.
Ob njej smo premagali solze in z majhnimi koraki dosegamo velike cilje. Pravzaprav majhnih korakov pri nas sploh
ni. Vse, kar naredimo, so za nas velike in
pomembne stvari. Smo kot mali odrasli z

V vrtcu Šentrupert »GREMO V
TELOVADNICO«
Gibalna dejavnost, predvsem v predšolskem obdobju, je ključnega pomena
za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj,
poleg tega vpliva tudi na otrokove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti
ter lastnosti. Z gibanjem razvijamo psihomotorične sposobnosti: hitrost, gibljivost,
moč, koordinacijo, natančnost, ravnotežje, vztrajnost, otroka navajamo na lepo

z našimi družabniki. Na koncu predavanja smo na pripravljenih vprašalnikih
ocenili svojo čustveno inteligenco. Po
preverjanju rezultatov točkovanja smo
ugotovile, da imamo le to dobro razvito, kar je pri našem prostovoljskem delu
nujno potrebno.
Seznanile smo se tudi z jogo obraza in
samomasažo, kar nam je pripravila Petra
Šuster. Tudi to predavanje in praktično
izvajanje nam bo zelo koristilo. Seveda
pa smo se ta dva dneva tudi sprostile z
razgibavanjem našega telesa v parku, z
družabnimi igrami, sprehodi po lepem
ambientu Rogaške Slatine in s pitjem
donata pri studencu.

Taka druženja so vsem zelo koristila,
saj prispevajo k prijetnim medčloveškim odnosom in medsebojnemu spoštovanju. Hvala Irenci in Petri za odlično organizacijo seminarja in se veselimo
še takih srečanj.
Vabljeni pa tudi vsi, tako mladi kot
stari, da kot prostovoljci, z eno uro vašega dragocenega časa na teden, polepšate čas starejši osebi. Podrobne informacije prejmete na telefonski številki:
041 771 911 ali na elektronskem naslovu: irena.kovcan@gmail.com.

velikim srcem. Vanj spravimo vse, kar vidimo in vse, česar se zavedamo: sonce na
nebu, listke na drevesu, kamenčke na tleh
in tudi kakšen poljub.
Vsi radi raziskujemo, preizkušamo
in vse se nam zdi zelo pomembno. Vsakodnevno se odpiramo novim doživetjem, ki nam jih ponuja naš vrtec. Skupaj
ustvarjamo in zelo radi imamo lutke. Za
nas imajo posebno moč. Ob njih smo se
spoznali in spregovorili. Bogatijo naš svet
in nas spodbujajo. Ves čas nas spremljajo
in povezujejo.
Najlepše z lutko pa je takrat, ko z njimi

sodelujejo tudi odrasli – naši starši. Takrat
zaživijo na čisto poseben način, takrat postanejo čarobne. In čarobna je bila tudi
njihova predstava, ki so nam jo zaigrali
kar v naši igralnici na našem skupnem
srečanju v vrtcu.
Tako. Zaupali smo vam le delček naše
zgodbe In še nekaj … Radi imamo naš vrtec. V njem se počutimo varni in prijazno
sprejmemo vsakogar, ki nas obišče in se
nam pridruži pri naši igri.
Biti malček v vrtcu pa je biti kot ptica
na nebu!

držo, na to, da se zna pravilno odzvati v
raznih situacijah. Pri športni vzgoji lahko
uspešno vplivamo tudi na otrokov značaj.
Tu se navadi poštenosti, samostojnosti,
tovarištva, sočutja, dobrote …
V vrtcu Šentrupert so otrokom vsakodnevno ponujene različne gibalne dejavnosti v veliki šolski telovadnici in na
prostem. K temu jih pozitivno spodbujamo, saj s tem razvijamo zdrav odnos do
telesa in telesnih aktivnosti oz. spodbu-

jamo zdrav življenski slog. Prav tako pa
želimo razvijati socialne veščine (prilagajanje skupini, sprejemanje pravil, reševanje sporov, komunikacija, sodelovanje z
vrstniki in odraslimi, upoštevati drugega, izpostaviti se …). Organiziramo tudi
skupno druženje otrok in staršev v šolski
telovadnici, kjer se preko načrtovanega
gibanja med drugim krepijo tudi vezi
med otroki in starši.

Ivana Flander

Irena Čelešnik Matek

Melita Kruhar in Irena Mlakar
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Skrbimo za …

Ob prebiranju zgodbe Zlata ribica se
nam je porodila ideja, da bi v igralnici
imeli akvarij.
V knjižnici smo si izposodili knjige in
priročnike, kako oblikovati akvarij in kaj
vse zlate ribice potrebujejo za življenje.
Nabavili smo stekleno posodo, pesek,
rastline, filter za čiščenje vode, hrano …
Določili smo tudi varen prostor, kamor
smo akvarij postavili. Otroci so skrbno
spremljali pripravo in oblikovanje akvarija, sami so v posodo nalivali vodo in ugotavljali, kdaj jo bo dovolj.

Igrajmo se z glasbo
Privzgajanje veselja do petja se začne že
zgodaj, v ranem otroštvu. Tako tudi v vrtcu veliko prepevamo in se trudimo, da se
pesem med otroki pogosto sliši. Le na tak
način lahko otrokom počasi privzgajamo
veselje do petja in hkrati razvijamo tudi
posluh. V naši skupini smo se letos lotili projekta Igrajmo se z glasbo. V sklopu
te tematike smo res veliko prepevali. Vse
pesmi, ki smo jih na novo osvajali, smo

Na koncu so nam manjkale samo še
ribice in naslednji dan, ko sem vstopila v
igralnico, so me otroci najprej vprašali, ali
sem jih prinesla. Otroci so zajtrk hitro in
tiho pojedli ter pospravili. Nestrpno in z
velikimi očmi so čakali, da sem odprla posodo, v kateri so preplašeno plavale ribice.
Skupaj smo jih prenesli v pripravljen
akvarij in ribice so veselo zaplavale v večji
posodi. Na začetku so se skrivale za rastlinami, sčasoma pa so se navadile na to, da
je okrog njih veliko gibanja in da smo včasih tudi glasni.
Otroci vsakodnevno spremljajo dogajanje v akvariju, opomnijo, da ribice še niso

dobile hrane, tako da se nikoli ne zgodi,
da bi ostale lačne. Enkrat mesečno skupaj
očistimo akvarij.
Otroke sem vzpodbudila, da so iz odpadnega materiala izdelali vsak svoj akvarij z ribicami, ki so ga odnesli domov.
Nekateri otroci so se prvič srečali s skrbjo za drugo živo bitje in spoznavali živali,
ki niso prisotne v njihovem vsakdanjem
življenju še na drugačen način, ne samo
preko fotografij in filma.
Cvetka Šipek,
skupina Čebelice

prepevali ob spremljavi klavirja. Za spremljavo je poskrbela naša Maja, ki se na to
dobro spozna. Prav tako smo v skupino
povabili Hermino, ki nas je spremljala
tudi na nastopu za starše in na pevski reviji otroških zborov, na kateri smo nastopili
v marcu. Ona nam je približala klavir in
harmoniko. Z nami se je trudila na vajah
pevskega zbora, za konec vsake pevske
vaje pa je otroke nagradila s plesom Račk.
V svojo sredino smo povabili tudi Lucijo, ki nam je predstavila violino in tudi

ona nas je spremljala na pevski reviji. Ko
je bila pri nas v skupini v dopoldanskem
času, pa nam je preigravala pesmi, ki jih
že poznamo. Ob njej smo zapeli, ugibali
pesmi po melodiji in se z glasbo igrali. Ob
tej priložnosti se glasbenicam, ki so nam
vedno pripravljene priskočiti na pomoč
in z nami sodelujejo, iskreno zahvaljujemo in jim sporočamo, da je zaradi njihovih podarjenih uric časa, naše življenje v
vrtcu lepše, bogatejše in prijaznejše.
Andreja Polutnik, skupina Pikapolonice

Domoznanski kviz in kulturni dan
Učiteljici zgodovine Biljana Jošovc in Vesna Planinc sva za
učence 5. razredov matične šole in podružnice Debro pripravili kulturni dan z naslovom Kaj vem in znam o svojem kraju. Aktivnosti so bile izvedene s pomočjo Barbare Rančigaj iz
Knjižnice Laško in Aljaža Majcna iz Muzeja Laško. Učencem je
bila predstavljena računalniška projekcija, s pomočjo katere so
rešili učne liste. Predstavljena so jim bila zgodovinska obeležja v
Laškem pod vodst-vom Aljaža Majcna. V knjižnici so si ogledali
knjižnično gradivo o Laškem in reševali križanko. Na koncu so
izžrebanci dobili tudi nagrade.
Biljana Jošovc in Vesna Planinc
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V knjižnici smo našli ogromno knjig o Laškem in še zabavno križanko smo reševali.
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osvojila srebrno priznanje, na državnem
tekmovanju ZOTKS raziskovalnih nalog
v Murski Soboti, 20. maja 2013, bronasto
priznanje.
Iskrene čestitke.

Raziskovalni nalogi na področju
naravoslovja
Letos smo v okviru raziskovalne dejavnosti naravoslovja tekmovali z dvema
raziskovalnima nalogama. Raziskovalni
področji, na katerih smo delali, sta bili
kemija in biologija. V okviru raziskovalnega dela širimo znanje, ki ga pridobivamo izven razreda. Glavni namen je delo
aplicirati v medicinske aplikativne in biokemijske študije. Na začetku je bilo treba
izvesti zadostno število laboratorijskih
poskusov in jih v nadaljevanju obrazložiti še v pisni dokumentaciji. Slednjo je
pregledala komisija in odobrila zagovor.
Učenki sta svoje delo uspešno zagovarjali
in si priborili priznanje, svoje delo pa bosta v nadaljevanju s pridom izkoristili, saj
vsaka izkušnja pomeni dragoceno informacijo v življenju.
Letošnji raziskovalki sta bili Maja Selič in Ana Zabret, obe iz 9.b razreda POŠ
Debro. Naslov kemijskega dela avtorice
Maje Selič je Vpliv reakcijskih pogojev na
obstojno kemiluminiscenco organskih
hidrazidov v vodnem mediju. Proučevala
je hladno svetlobo, ki se sprosti ob kemijski reakciji, pri čemer podoben pojav srečamo v naravi pri kresničkah. S to nalogo
je na tekmovanju Mladi za Celje, 3. aprila
2013, osvojila zlato priznanje, na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v
okviru ZOTKS v Murski Soboti, 20. maja

pš šentrupert
S trudom do medovitega vrta
Medoviti vrt vsebuje rastline, ki so poleg tega, da izločajo nektar in cvetni prah,
ki sta koristna za čebele, saj jim predstavljata dodaten vir hrane, tudi okrasne, začimbne, dišavne in celo zdravilne. Poleg
naštetega, vrt polepša bivalno okolico, poučuje s podatkovnimi tablicami, ob urejanju pa učenci pridobijo tudi spretnosti in
vrednote.

Vrt medovitih rastlin

Mentorja raziskovalne dejavnosti
Marko Jeran, kem. teh., in Milena
Žohar, prof. kemije in biologije
Mladi za Celje v OŠ Hudinja

ZOTKS, državno tekmovanje raziskovalnih nalog v
Murski Soboti

2013, pa srebrno priznanje in srebrno
Zotkino sovico (pokal).
Naslov biološkega dela Ane Zabret je
Raziskava uporabe biuretskega reagenta
in ksantoproteinske reakcije za dokazovanje proteinov v realnih vzorcih. Raziskovala je učinkoviti metodi za dokaz
proteinov (beljakovin) v vzorcih, metodi
je ustrezno ovrednotila. V nadaljevanju
je omenjeni metodi uporabila za dokazovanje proteinov v realnih (naravnih,
bioloških) vzorcih. S to nalogo je na tekmovanju Mladi za Celje, 3. aprila 2013,

V PŠ Šentrupert že vrsto let deluje
čebelarski krožek, v okviru katerega skrbimo za čebele v našem učnem čebelnjaku. V zimskem času smo se pod okriljem
Čebelarskega društva Laško z našim čebelarskim mentorjem Andrejem Jernejem
prijavili na razpis Čebelarske zveze Slovenije za pridobitev medovitega vrta. Tako
nam je pomlad, ki vedno znova navdušuje
s svojo energijo in z razigranostjo, prinesla
novico o prejetju 10 m2 medovitih rastlin
iz vrtnarije Golob-Klančič iz Šempasa.
Donacija nas je srčno razveselila, a nova
pridobitev pomeni tudi veliko organizacije in dela. Ob pripravi načrta za izdelavo
so se seveda pojavila vprašanja, kako fizično in finančno kvalitetno izpeljati zastavljeno nalogo. Medovite rastline potrebujejo svoj prostor, primerno pripravljene
grede in da lepo uspevajo, jih je treba tudi
zalivati, do njih je treba nekako pristopiti, da so učencem in obiskovalcem v poduk, zato jih bomo opremili s tablicami,
ki opisujejo osnovne podatke rastlin. Pot
me je vodila po kraju in zavrtela sem kar

Območno tekmovanje enot prve
pomoči v Rimskih Toplicah
Ekipa prve pomoči iz POŠ Debro, ki so
jo zastopali Jerneja Burger, Evita Sanda,
Jerica Horjak, Marko Žagar, Žan Javornik
in Sara Lazar, je tekmovala na območnem tekmovanju v OŠ Antona Aškerca
v Rimskih Toplicah. V hudi konkurenci
šestih ekip je dosegla drugo mesto. Za
prvo ekipo je zaostala samo za štiri točke.
Iskrene čestitke za veliko znanja in prizadevnost.
Mentorica Milena Žohar, prof.

Ekipa POŠ Debro v OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

nekaj telefonskih številk. Sestali smo se
tudi s predsednikom KS gospodom Pušnikom, krajani in čebelarji. Vsi so idejno
zasnovo toplo sprejeli in jo vsak po svojih
zmožnostih podprli. Tako se je 15. maja
2013 začela resna akcija. Zbrali smo se
krajani, gasilci, čebelarji in delavke šole s
svojimi možmi in okrog gred skopali, zabetonirali robnike, pripravili drenažo za
vodnjak, tlakovali pot, prekopali grede.
Z dobro voljo smo ob taktih harmonike
uspešno končali zastavljena dela. Gredice
zdaj že čakajo, da jih učiteljice in učenci
zasadimo z medovitimi rastlinami. Nato
nas še čakajo tablice s podatki o rastlinah,
vodnjaček, vrata za prehod skozi ograjen
čebelnjak, lesen kozolček, ki bo imensko
predstavljal naš medoviti vrt …
Del poti do urejenega medovitega vrta
je za nami, a čaka nas seveda še kar nekaj
dela, da bo vrt zadehtel, zato naj se že zdaj
prisrčno zahvalim vsem, ki ste in morda
še boste kakorkoli pripomogli pri urejanju
vrta, ki bo v ponos šoli in kraju.
Renata Kolšek
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pš šentrupert
Projekt Evropska vas v PŠ
Šentrupert
Namen projekta Evropska vas je bolje
spoznati vse pridružene članice Evropske
unije. Učenci se pri projektu seznanijo z
njihovo kulturo, kulinariko, nošo in glasbo, spoznajo njihove običaje, navade, zastave, grbe in posebnosti ter raziskujejo
njihov način življenja. Projekt spodbuja
medkulturno razumevanje, toleranco in
strpnost. Poteka celo šolsko leto in poudarja medpredmetno povezovanje ter
inovativne pristope k učenju.
V naši šoli so pri projektu sodelovali
učenci 1., 2. in 3. razreda, podaljšanega
bivanja ter ustvarjalnega krožka. Letos
smo spoznavali Nizozemsko.
Nizozemska je država na severozahodu
Evrope in ima dolgo obalo ob Severnem
morju. Dežela je večinoma ravninska in
nižinska, skoraj četrtina dežele leži pod

Obiskali smo Muzej na prostem v
Pleterjah
V četrtek, 30. maja 2013 so se drugošolci centralne šole Rimske Toplice in
učenci 2.r. PŠ Sedraž, PŠ Zidani Most in
učenci 1.2. in 3.r. PŠ Lažiše odpravili na
zaključno ekskurzijo v Muzej na prostem
v Pleterje in v Kostanjeviško jamo. Jutro
je bilo oblačno in deževno, a mi smo se
kljub temu dobro razpoloženi odpravili
na pot. V muzeju so nas prijazno spre-

PŠ Jurklošter
Vedno lepo sprejeti in zadovoljni
Tako kot vedno, smo se tudi tokrat z
velikim veseljem odzvali povabilu na na-
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morsko gladino, zato je velika verjetnost
poplav. V preteklosti je večino ozemlja
prekrivalo morje. Zemljo so postopno
začeli izsuševati s polderji, kjer so s pomočjo kanalov in mlinov na veter črpali
odvečno vodo. Nizozemska je znana tudi
po kmetijstvu, zlasti po pridelavi cvetja.
Spomladi se vsa država odene v žive barve tulipanov in drugih čebulnic. Znana je
tudi po največjem industrijskem pristanišču v Evropski uniji, Rotterdamu. Na
Nizozemskem je zelo priljubljeno kolesarstvo in kolo je celo njihova najljubša oblika prevoza, zato je dežela polna
jeli in uživali smo ob izdelovanju glinenih piščali v obliki petelinčkov, starih
igrah, česanju slame, zanimivih živalih
in spoznavanju življenja na kmetiji nekoč. Zelo všeč nam je bila igra metanja
starih podkev na palico. Babi Sonja nas
je v črni kuhinji popeljala v preteklost.
Pokazala nam je, kako in kje so nekoč
kuhali, kaj so jedli, kje so spali in kako in
kaj so se igrali. Nekatere igre smo kasneje
preizkusili tudi sami. Zamesila in spekla je odlično pogačo s semeni in sirom.
In medtem ko se je pogača pekla v stari
krušni peči smo se mi v hiši posedli po
klopeh in Sonja nam je s svojim nežnim
glasom ob soju sveč pričarala nepozabno
doživetje ob pripovedovanju starih pravljic. Mi pa smo uživali in veselo ugibali
ter prepoznavali zgodbe. Veseli smo bili
njene pohvale, saj smo prepoznali prav
vse pravljice. Tudi zapela nam je in z veseljem smo ji prisluhnili. Ogledali smo
si vsa gospodarska poslopja pa seveda
stranišče na štrbunk, ki je bilo še posebej
zanimivo. Pobožali smo nekaj njihovih
živali in se smejali dihurju Vinku, ki je
grizel gospodarjeve čevlje.
Za trenutek je celo prenehalo deževastop v Hiši generacij Laško. Nastop smo
izvedli ob odprtju razstave mandal, nad
katerimi smo bili zelo navdušeni. Člani
naše otroške folklorne skupine so vedno
pripravljeni nastopati in nastopa nikoli
ne odklonijo. Vsak naš nastop pa pome-

kolesarskih stez. V večjih mestih, kot je
na primer Amsterdam, lahko s kolesom
prideš do želenega cilja veliko hitreje kot
z avtom ali javnimi prevoznimi sredstvi.
Vse te in še mnoge druge značilnosti
države so spoznavali tudi naši učenci. V
sklopu pouka, podaljšanega bivanja in
ustvarjalnega krožka smo naredili veliko
izdelkov, povezanih z Nizozemsko. Izdelali smo mline na veter, tulipane, različne
tovorne ladje, most, palačinke iz slanega
testa in še druge izdelke na to tematiko.
Na koncu smo vse izdelke zbrali skupaj
za zaključno prireditev projekta, ki je bila
8. maja v Celju. Na zaključku so Nizozemsko in njene značilnosti predstavili
učenci OŠ Primoža Trubarja Laško. Z
medsebojnim sodelovanjem vseh šol so
na prireditvi zgradili vas, ki je prikazovala in predstavljala značilnosti vseh držav
Evropske unije.
Mentorici projekta v PŠ Šentrupert
Martina Šolinc in Cvetka Teršek

ti in veseli smo se odpravili proti Kostanjeviški jami. Celo pomalicali smo lahko
brez dežnikov, potem pa so nebo spet
prekrili temni deževni oblaki. A mi smo
jo mahnili v jamo ter se prepustili skrivnostim podzemnega sveta. Naučili smo
se ločiti stalagmite od stalaktitov, občudovali smo velike stebre in zavese ter
različne zanimive oblike kapnikov, ki jih
je ustvarila voda. Opazili smo tudi netopirje in jamske pajke ter poslušali zgodbo
o Lojzetovih hlačah. V jami smo zapeli še
veselo pesmico in se počasi poslovili od
našega vodiča.
Kljub dežju smo uživali in preživeli lep
dan v družbi svojih sošolcev. Dobre volje
smo se odpeljali proti domu.
Mirica Štaut
ni dobro voljo staršev, ki jih pripeljejo, za
kar smo jim zelo hvaležni. Otroci svojo
nalogo vedno odlično opravijo, kar nam
je vsem v ponos in zadovoljstvo. Hiša
generacij je prostor z veliko pozitivne
energije, ki jo oddajajo tamkajšnji obi-

vzgoja in izobraževanje

skovalci, zato se tudi naši učenci na teh
nastopih tako dobro izkažejo. Še posebej
zadovoljna sem, ker vem, da smo z našo
udeležbo in otroško razigranostjo nekomu polepšali urico vsakdanjika. Vedno
znova nas v Hiši generacij navdušijo z
veliko prijaznostjo, ne morem pa mimo

njihovega gostoljubja, ki ga
izkazujejo s pogostitvijo.
Težko je bilo prezreti navdušenje poslušalk in pozabiti nasmeh na njihovih
obrazih ob pogledu na razigrane in lepo oblečene otroke. Mogoče se je katera celo
za trenutek spomnila svojih
otroških let. Nekateri naši
učenci plešejo že peto leto
in tudi njim gre pohvala,
saj so dober zgled in spodbuda mlajšim
članom. Zagotovo pa je k našemu nastopu veliko pripomoglo spretno igranje
harmonikarja Andreja, ki z vsakim nastopom preseneti z večjo izurjenostjo.
Zelo vesela sem, da na naši šoli folkloro

obiskujejo skoraj vsi učenci, da nam je
vedno na voljo Andrej, starši, ki otroke
vozite in vse, ki nas povabite. Posebna
zahvala pa brez dvoma gre Hiši generacij
in gospe Petri, ki nas vsako leto povabi in
tako prijazno sprejme.
Darja Horjak

PŠ sedraž
Naravoslovni dan Čebele
22. maja so imeli učenci 1., 2. in 3. razredov centralne in vseh podružničnih
šol naravoslovni dan na temo Čebela,
čebelarstvo. Vsi skupaj smo se zbrali na
naši podružnični šoli Sedraž, kjer smo
jih pričakali s harmoniko izpod rok
učenca Luke ter naših učenk, ki so dopoldan preživele preoblečene v tri ljubke
čebelice.
Obiskali smo bližnjega čebelarja Franca Nemca, ki nas je prijazno sprejel in
nam povedal veliko novih informacij
o čebelah, čebelarjih in čebelarstvu nasploh. Pokazal nam je čebelarsko opremo, satovje, različno literaturo in nam

Zvezdica Zaspanka
Plesalci plesnega krožka Podružnične
šole Sedraž smo se skupaj z mentorico,
učiteljico Majo Lapornik letos odločili, da se kljub časovni stiski in velikemu
številu prijavljenih plesalcev v
krožek ter posledično dokaj veliki
starostni razliki med njimi, tudi
letos udeležimo občinske revije
plesnih skupin, ki je potekala 19.
aprila v Laškem.
Dogovorili smo se, da bo letošnja miniatura izhajala iz pravljice Zvezdica Zaspanka, ki so jo vsi
dobro poznali. Razdelili smo si
vloge, se porazdelili v skupine in
pričeli z ustvarjanjem. Včasih smo
se težko uskladili, tudi časovno,
saj je v naš plesni krožek vključe-

povedal marsikaj zanimivega. Ob koncu
nas je razveselil tudi z medom, s katerim
smo se z veseljem posladkali. Čebelarju
smo tudi mi pripravili prijetno presenečenje - harmonikar Luka mu je zaigral
skladbo Čebelar.

V šoli smo se razdelili v skupine in utrdili svoje znanje v delavnicah. Za sprostitev smo na šolskem igrišču še vsi skupaj
zapeli in zaplesali ter tako zaključili prijetno in poučno dopoldne.

nih kar 19 učencev od 1. do 5. razreda,
od sicer 27 učencev, ki jih imamo na naši
šoli.
Plesalci so delali izredno zagnano, sodelovali so v ustvarjanju in vedno pozitivno sprejemali mnenja, usmerjanja in

pripombe svoje mentorice. Skupaj smo
tako sestavili plesno zgodbo, v kateri so
zaplesale zvezdice, boter Mesec in seveda Zvezdica Zaspanka. Da je bila celota
zaključena, pa so v oddelku podaljšanega
bivanja, pod budnim očesom učiteljice
Ane Mavrin, nastajali kostumi, v
katerih so plesalci zaplesali.
Delo, vaje in uživanje ob plesnem ustvarjanju so se našim
učencem obrestovali in uvrstili so
se na regijsko revijo plesnih skupin Zavrtimo se, na kateri so se 23.
maja predstavili v Žalcu. Tudi tam
so plesalci zaplesali suvereno in
tako odlično predstavili svojo šolo.
Za uvrstitev in nastope jim čestitamo. Učiteljice smo nanje zelo ponosne!
Maja Lapornik

Maja Lapornik
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Glasba ne pozna meja …
Projekt »Glasba ne pozna meja« je potekal v aprilu v organizaciji GŠ Laško –
Radeče ter GŠ Marjana Kozine Novo mesto. Namen projekta je bil povezovanje,
izmenjava izkušenj učiteljev in učencev,
glasbeno ustvarjanje in priprava dveh
skupnih koncertov v Laškem in Novem
mestu. V projektu je, poleg učiteljev, sodelovalo 35 učencev iz Laškega in 55 iz
Novega mesta.

Povratne informacije, ki smo jih dobili
s strani poslušalcev in tudi samih udeležencev projekta, so zelo pozitivne in so
nam v veliko spodbudo za načrtovanje in
izpeljavo podobnih projektov tudi v prihodnje. Menimo, da s takšnimi projekti
pozitivno vplivamo na odnos učencev
do druženja, sodelovanja, nastopanja in
do glasbe nasploh, kar pa je tudi eden od
naših ciljev vzgoje in izobraževanja. Tako
je zapisal Marko Razboršek,dirigent šolskega pihalnega orkestra in pobudnik
projekta.

mostojna koncerta. Tako je bil novoletni
v Thermani v Laškem, zaključni koncert
pa v Domu kulture v Radečah. Orkestri
sodelujejo tudi na državnih srečanjih in
revijah ter se odzovejo povabilu ostalih.
Harmonikarski orkester pod vodstvom
Borisa Razborška se je aprila udeležil 7.
srečanja harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki je potekalo na Jesenicah. Srečanje je spremljal strokovni spremljevalec
Borut Zagoranski, ki je podal spodbudno
oceno tako orkestru kot dirigentu.

Rezultati tekmovanj mladih
glasbenikov
Tekmovanj mladih glasbenikov so se
udeležili in prejeli: Mednarodno tekmovanje Antonio Salieri v Legnagu v
Italiji: Jakob Kolman, viola, pohvala za
udeležbo. Mednarodno tekmovanje Svirel v Štanjelu: Monika in Luka Rožej,
komorna zasedba citre in kitara, bronasta plaketa; Maja Knez, citre, srebrna
plaketa; Monika Stefanciosa, citre, zlata
plaketa; Manca Knez, citre, zlata plaketa in posebna nagrada. 10. mednarodno
tekmovanje pihalcev v Požarevcu v Srbiji: Helena Jeretina, flavta, srebrno pri-

znanje in Kaja Gričar, flavta, bronasto
priznanje. Mednarodno srečanje harmonikarjev v Beltincih: Mitja Dergan,
diatonična harmonika, zlato priznanje.

Ko zaigrajo orkestri …

Orkestrska igra je pomembna nadgradnja inštrumentalnega pouka in hkrati
vzgoja mladega glasbenika v najširšem
pomenu besede, saj pridobi prve, dragocene izkušnje sodelovanja v skupini. Vsako šolsko leto dirigenti načrtujejo dva sa-

46

Učitelji tekmovalcev so Kristian Kolman, Janja Brlec, Matjaž Piavec, Alenka
Šon Tatjana Brinovec, Boris Razboršek,
korepetitorji pa Mojca Lukmar, Alenka
Šon in Brigita Mlakar.
Tekmovanj in revij so se udeležili tudi
učenci plesa, njihove uspehe pa je v po-

sebnem prispevku pripravila učiteljica
Špela Medved. Vsem iskrene čestitke!

Dan odprtih vrat
V maju smo povabili učence podružničnih osnovnih šol in otroke iz vrtca
v nove prostore glasbene šole, kjer so si
lahko ogledali inštrumente ter prisluhnili različnim zvokom in melodijam. Nato
so si ogledali kratek film o tem, kako
poteka preizkus glasbenih sposobnosti.
V popoldanskem času smo vrata šole
in učilnice odprli tudi za starše, ki so se
zanimali za vpis otroka v glasbeno šolo
in videli, kako poteka pouk. Prvi vpis
učencev smo izvedli konec meseca maja,
naslednji pa bo, v primeru prostih mest,
konec meseca avgusta. Če je kdo med
vami, ki še premišljuje o tem, da bi postal
glasbenik in se nam želi pridružiti, ga pogumno vzpodbujamo in vabimo k vpisu.

Napovedujemo …
V četrtek, 20. 6. 2013, ob 18. uri pripravljamo Zaključni koncert, na katerem bomo učencem podelili pohvale za
odličen uspeh, tekmovalcem knjižne nagrade, podelili bomo tudi priznanja Zlata
nota. Vljudno vabljeni.
Otvoritev novih prostorov glasbene
šole v Laškem na Valvasorjevem trgu 2
bo na prvi šolski dan novega šolskega leta
2013/14 , v ponedeljek, 2. 9. 2013, ob 17.
uri. Vljudno vabljeni.
V imenu učiteljev glasbene šole Laško-Radeče, kot tudi v svojem, želim
učencem in njihovim staršem ter vsem
obiskovalcem naših prireditev prijetne
počitnice.
Ravnateljica Rosana Jakšič

GLASBENA ŠOLA

Zgodbe, ki jih piše ples
Šolsko leto je naokoli in kot kaže je
za nami spet uspešna plesna sezona. Po
novoletni produkciji »Zmes za srečo«,
na kateri so združeno zaplesali učenci iz
Radeč in Laškega, se je naše plesno delo
nadaljevalo v duhu plesne ustvarjalnosti.
Ker je vsako leto zanimanje plesalk za
ustvarjanje solo miniatur ali miniatur v
duetu in triu, s katerimi se želijo predstaviti na plesni reviji ali tekmovanju Opus,
večje, smo morali tudi letos v začetku
marca izpeljati interni šolski predizbor,
ki smo ga že lani poimenovali »Ustvarjalnost brez meja«. Tričlanska komisija je
izmed tridesetih plesnih miniatur s težavo izbrala osem koreografij za nastop na
Območni plesni reviji »Zavrtimo se« in
pet plesnih koreografij, ki so se udeležile
predizbora za mednarodno tekmovanje
mladih plesnih ustvarjalcev »Opus 1«.
Na tem mestu je pomembno izpostaviti,
da z vsakim dodatnim delom na lastnih
plesnih stvaritvah plesalci pridobivajo na
velikih razvojnih segmentih, od osebnostnih do plesnih, kar jim noben izbor ne
more vzeti, zato veljajo čestitke vsem, ne
samo izbranim.
26. marca smo v okviru glasbene šole
organizirali družinski koncert ob materinskem dnevu. Pohvala gre vsem zastopnicam šestnajstih družin, ki so združeno zaplesale v koreografiji »Zemlja
pleše«. To je bil plesni podvig svoje vrste
in upam, da si bomo podobne izzive postavljali tudi v prihodnje.
Izbor za mednarodno tekmovanje
mladih plesnih ustvarjalcev »Opus 1« je
kot vsako leto potekal Ljubljani, letos je
bilo to 13. aprila. Bilo je rekordno število
prijav in komisija je imela res zelo težko
delo. Tema letošnjega tekmovanja je bila
vezana na upor in vsi plesni ustvarjalci
so pripravili plesno miniaturo vezano
na njo. V finale sta se uvrstili dve plesni
miniaturi: duet Lare Zalokar in Maruše
Zdouc z naslovom »Magnetna sila« in

solo ples Zale Fidler z naslovom »Prelomnica«. Izbrani plesni miniaturi sta se 8.
junija udeležili tekmovanja v Celju.
Z vsemi plesnimi skupinami, ki jih
imamo v oddelkih enot Laško in Radeče
ter s skupino Predšolske plesne ustvarjalnice, smo pripravili plesne koreografije, s
katerimi so se plesalci predstavili na Območni plesni reviji »Zavrtimo se«, ki je
v Kulturnem centru Laško potekala kar
dva dneva, in sicer 19. in 20. aprila. Na
reviji so se kot solistke predstavile Ema
Šolar, Nadja Gorišek in Brina Klinar. V
duetu so zaplesale Neža Kovač in Neja
Ozimek, Lana Hrastelj in Lara Zupanc
ter Pia Brečko in Hana Zorec.
Iz Glasbene šole Laško – Radeče, enote
Laško je bilo z območne revije za nastop
na regijski plesni reviji, ki je potekala v
23. maja v Žalcu, izbranih pet skupinskih
koreografij: »Listki« (Plesna pripravnica
2), »Mavrična rosa« (Plesna pripravnica
3), »Rastemo, se spletamo in prepletamo« (Sodobni ples 3. razred), »V (so)
mraku« (Sodobni ples 4. razred), »Oblike
izgubljam, se v sence spreminjam« (Sodobni ples 6. razred). Izmed solističnih
miniatur pa sta se na regijsko plesno revijo uvrstili duet Neže Kovač in Neje Ozimek »Ljubezen« in solo koreografija Brine Klinar »Plesna pantomima«. Iz enote
Radeče je bila za nastop na regijski plesni
reviji izbrana plesna koreografija »Najljubši spomin« (Sodobni ples 2. razred).
Mentorici Barbara Kanc in Špela Medved
se zavedava, da so pri plesnem ustvarjanju pomembni predvsem procesi, ki ob
tem nastajajo in ne selekcija. Je pa res, da
izbor pomeni tudi priložnost nastopa na
drugem odru in vpogled v plesno ustvarjalno delo drugih skupin iz Celja in Velenja, kar je v luči izobraževanja seveda
pomembna komponenta. Prvovrstni cilji
našega plesnega dela so strmenje k nadgradnji plesnih znanj in zadovoljstvo, ki
ga sproža plesno ustvarjanje. To je vodilo
našega plesnega dela. Produkt letošnjega

plesnega ustvarjanja sta predstavi »Vesolje«, ki se je 25. aprila odvrtela v Domu
kulture v Radečah in »Zgodba drevesa«,
ki je na odru Kulturnega centra Laško
zaživela 18. in 20. maja. Letne predstave so vedno svojevrstni (organizacijski)
podvig in posebno doživetje. Predstavi v
Radečah in v Laškem so si ogledali tudi
osnovnošolci. Na tem mestu naj v imenu plesalcev iz Laškega izrečemo zahvalo Nevenki Fantinatto in Katarini Vrščaj
za scenografijo, Ivanu Medvedu za glas
drevesa, staršem za podporo in vse dobrote, s katerimi smo se lahko posladkali
ob koncu predstave. Hvala vsem, ki nas
spremljate, saj skupaj z nami tvorite mozaik plesne zgodbe; brez vas slika ne bi
bila popolna.
In seveda velja omeniti, da smo imeli 21. maja tudi zaključni nastop naših
najmlajših plesalk, ki so letos obiskovale
Predšolsko plesno ustvarjalnico. Nastop
je uspešno dodal piko na »i« njihovemu letošnjemu intenzivnemu plesnemu
delu. Združeno sta zaplesali dve skupini
plesalk starih od 2,5 do 5 let. Na odru se
je zgodilo toliko plesne suverenosti, iz
katere se lahko tudi odrasli marsikaj naučimo.
Težko je krčiti besedilo, ko pa se je vse
dejansko tako intenzivno dogajalo in se
zdi prav vsaka navedba pomembna pri
predstavitvi našega plesnega leta. Zato
draga/i bralka/bralec tega prispevka, v
kolikor je tvoja pozornost še vedno vpeta
v te zadnje besede, naj tudi tebi izrečemo
iskrena hvala za zanimanje. Plesna umetnost, ki
jo razvijajo naši mladi plesalci, je iskrena, predana,
ustvarjalna, osebna … Dejansko se je ne da opisati z
besedo, potrebno jo je doživeti. Zato vabljeni, bodisi
v našo novo plesno dvorano, bodisi na katerega
izmed naših nastopov in
predstav. Z veseljem vam
bomo pokazali brezmejno
moč plesne ustvarjalnosti.
Špela Medved
Foto: Anja Deželak
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V društvu smo po izvolitvi novega
predsednika Jonasa Lesjaka zastavili
nove kulturne in umetniške projekte za
otroke in mlade, ki smo jih praktično
začeli izvajati takoj, saj je nova mlada
moč društva nenasitno ustvarjalna in
odločna kot še nikoli. V okviru sofinanciranja produkcije in izdaje zgoščenke
lokalnim glasbenim skupinam, smo 15.
februarja izvedli predstavitev zgoščenke
Saintly Deceivers progresivne glasbene
skupine ABK , ki je do zadnjega kotička
napolnila dvorano Šmocla in skupaj z
gosti Burn Fuse, Heretic in Kvazi Cirkus
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izvedla čudovit večer alternativne glasbe.
8. marca nas je doletel multimedijski
nastop Marka Breclja, ki je poleg kantavtorskega koncerta predstavil knjigo
z naslovom Na trdna tla, avtorja Rajka
Muršiča. 23. marca smo gostili potopis
Anite Napret, s predstavitvijo svojih
doživetij na potovanju s kolesom iz Pašmana do Laškega. Teden dni kasneje,
31. marca, pa je društvo ponovno pokalo po šivih, zaradi dolgo pričakovane
izdaje zgoščenke lokalne skupine In
The Crossfire, ki nosi naslov Turn This
World Upside Down. Kot je že v navadi,
je bolje, če se nas zabava čim več, zato
so trdi ritem celovečernega dogodka pomagali vzdrževati na visokih obratih gostje in prijatelji Pay With Blood, domači
Mental Strike, Until Death in Žižolath.
V okviru multimedijskega centra Tv
Laško se lahko pohvalimo z nagrado za
najboljši kratki gorniški film, ki so ga
izvedli Izidor Zupan, Uroš Knez, Jaka
Teršek, Luka Lesjak in Jernej Kruder.
Film z naslovom The Secret 8c je v lanskem letu nastajal dalj časa pod vod-

stvom Uroša Kneza, ki je film tudi prijavil na 7. mednarodni festival gorniškega
filma v Domžalah. Festival je potekal od
15. do 19. aprila. Med drugim je bil to
edini slovenski film na festivalu.
Za sedenje na lovorikah skorajda ni
časa, povabilo tuje glasbene skupine
The Decline iz Avstralije je 24. maja
preseglo vsa pričakovanja organizatorja Jonasa Lesjaka, ki je poleg omenjene
skupine povabil še skupini The Mor(r)
ons in Mental Strike. Da je večer bil resnično poln presenečenj, pove dejstvo,
da smo zaradi varnosti in velikega števila obiskovalcev morali odpreti tudi občinsko dvorišče na zadnji strani društva.
Če smo do sedaj predstavili projekte,
ki smo jih organizirali za mlajšo in
starejšo publiko, je prav, da izpostavimo tudi naš največji projekt, otroški in
mladinski festival Pisani Balon, ki ga
letos v društvu organiziramo že tretjič.
Festival bo potekal od 20. do 22. junija v
središču mesta Laško na različnih lokacijah. Več informacij o programu festivala na www.pisani-balon.si
Jurij Šuhel

mladi

55. akademski ples
6. aprila 2013 se je v Zdravilišču
Laško odvil dogodek s 55-letno tradicijo – Akademski ples, ki je privabil
okrog 150 LAK-ovcev vseh generacij.
Nadeli smo elegantna oblačila in se
nastavili objektivu profesionalnega

Damjanovič in Rok Deželak. Otvoritve fotografske razstave v
Muzeju Laško se je udeležilo veliko Laščanov in ljubiteljev fotografije. Za popestritev programa je poskrbel godalni kvartet Ad
Libitum, fotografije pa so bile v muzeju razstavljene do konca
aprila. Na drugi dan kulturnega vikenda smo v Laško povabili improvizatorje Impro lige KUD Franceta Prešerna Trnovo.
Igralci so nam zaigrali več različnih prizorov, na koncu vsakega
pa je občinstvo z aplavzom določilo zmagovalca. Nastopajoči so
odlično opravili svojo nalogo in nas nasmejali do solz.
Barbara Jančič

Enter the underground
Minila so tri leta, odkar se je v okviru Ga-Al Group odvila
zadnja techno seansa, letos pa smo v petek, 19. aprila, v dvorani
ŠMOCL zažurali tudi mi. Novodobne zvoke techna so nam pričarali različni izvajalci kot so Gt Deejay, Gashy, Daniel Greenx,
Lxs. Poskrbljeno je bilo tudi za tiste, ki se dogodka niso mogli udeležiti in so nas lahko spremljali preko »live streama«. Na
takšen način si je preko spleta zabavo iz domačega naslonjača
pogledalo skoraj 450 ljudi.
Barbara Jančič
fotografa, nato pa uživali v dobrotah svečane večerje. V uradnem delu akademskega plesa so carstvo in akademiki preizkusili letino letošnje brucadi ter novopečene starše, diplomante
in magistre okitili s »cuclji« in »štoplcigri«. Sledila je sproščena
zabava in ples do jutranjih ur ob zabavnih ritmih zasedbe Farty
Animals.
Nina Lenko
Foto: Rok Deželak | rd2.si

LAK-ov kulturni vikend
Za nami je že tretji kulturni vikend, v okviru katerega je potekal tudi 9. fotografski natečaj kLAK. Letošnja tema natečaja je
bila Nov začetek, ki je fotografom dopuščala veliko ustvarjalnosti. Prejeli smo rekordno število del, in sicer 266 fotografij 111
različnih avtorjev, ki so lahko sodelovali v kategoriji opusov in
v kategoriji posameznih fotografij. Zmagovalce natečaja je določila tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Žiga Gričnik, Nika

Poletje bo pestro!
V LAK-u za vas pripravljamo številne dogodke, ki bodo
sprostili napetost zaključka študijskega leta in poskrbeli za nepozaben skok v poletje. 15. junija nas čaka adrenalinski karting,
pridružili pa se bomo tudi prireditvi Pisani balon od 20. do
22. junija in poskrbeli za nepozabno doživetje vseh generacij
mladih v Laškem. Konec junija ali v začetku julija, odvisno od
ustreznih pogojev, bomo po izjemno ugodni ceni v tandemu
poleteli z jadralnim padalom. 27. julija se bomo kot vsako leto
odpravili na adrenalinski izlet, kot pravi Slovenci pa se bomo
povzpeli tudi na Triglav. Vzpon bo potekal 20. in 21. julija. 10.
avgusta bomo čofotali na Aquasplashu, 17. pa se družili na tradicionalnem LAK-ovem pikniku. Za vse nadaljnje informacije
spremljajte našo spletno stran, Facebook in Twitter profil.
Pa uspešen zaključek študijskega leta vam želimo!
Nina Lenko

Športno društvo Vrh nad Laškim
bo tudi letos poskrbelo za aktiven
in glasen pozdrav poletju!
Tudi letos bo na Vrhu nad Laškim grmelo in sicer v petek, 21. junija, na igrišču podružnične šole
Vrh nad Laškim. V sklopu športnega dogodka, ki se
bo začel ob 16. uri in na katerem se bodo pomerile
košarkarske ekipe v turnirju trojk (prijave na: silvesterv@gmail.com), se bo odvil tudi koncert Rock
nad Laškim 2013, na katerem nas bodo letos od
20. ure z energično glasbo razveselile skupine Atlantida, Radiostorm, Soul Collectors, Earth Shock
in Iron Median. Na prireditvi bodo s plesno točko
nastopile tudi članice Športnega društva Vrh nad
Laškim. Da od miganja ne bomo ne lačni niti žejni,
pa bo poskrbelo Gostišče Bezgovšek. Ne zamudite
odlične zabave na Vrhu nad Laškim!
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60 let Planinskega društva Rimske Toplice
V osrednjem delu Posavskega hribovja se na višini 910 metrov nad sotočjem
Save in Savinje bohoti Kopitnik – priljubljena točka planincev in naravni botanični vrt.
Nič čudnega ne bi bilo, če bi Kopitnik
dobil ime po zimzeleni rastlini kopitnik
ali Asarum europaeum, saj jo je moč najti
vsepovsod. Morda pa je verjetnejša razlaga, da je ime dobil po skalah v obliki
podkvastega amfiteatra, ki se raztezajo
na prisojni strani, kjer je tudi vrh tega
posavskega lepotca.

Koča je zelo obiskana ob vikendih in
praznikih, ker je le takrat odprta. Obiskovalce pričakajo dežurni planinci PD
Rimske Toplice. Iz Trbežnikove domačije
in zavetišča je zrasla v planinsko kočo, ki
je do danes ohranila domačnost. Zunanji
videz koče je takšen, kot je bil nekoč in
vsakdo se ustavi in občuduje bogato cvetje, ki krasi balkone. Notranjost, v kateri
prevladujeta kamen in les, je topla, tudi
po zaslugi stare dobre peči, ki kraljuje na
sredini prostora. Da je vse res, potrjujejo
mnogi pohodniki, ki se vsa leta z veseljem vračajo. Vračajo pa se tudi zaradi
radodarne narave, ki nudi obiskovalcu
užitek v vseh letnih časih. Pozimi je koča
skrita in zakovana v sneg kot zakleta kraljična, medtem ko je v notranjosti topla
in dišeča po planinskem čaju. Spomladi
ponudi prve spomladanske cvetice, čemaž, smrekove vršičke in prebujajoči se
kopitnik ter dišeči blagajev volčin, na
skalnatih pobočjih pa kraljuje rumeni avrikelj. Poleti se po travnikih in obronkih
gozdov bohotijo zdravilne rastline, ki kar
vabijo, da jih utrga roka zeliščarja in jih
posuši. Jesen pa je skrivnostna, večkrat
zavita v meglice in ob jutrih se oko lahko
spočije na veveričkah, ki si pod orehom
ob koči pripravljajo ozimnico.
Do Kopitnika je moč priti iz štirih
označenih smeri. Najbolj priljubljena je
pot mimo cerkvice Lurške Marije, zato je
pot tudi dobila ime »Mimo Lurda.« Do-
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bro uro se pot vije navkreber čez gozdove
in pašnike, mestoma je pot strma, vendar
v zavetju krošenj mogočnih dreves kmalu prispemo na položnejšo stezo, ki nas
pripelje do kolovoza. Ta vodi najprej do
Lovske koče nato pa še naprej do koče na
Kopitniku.
Na Kopitnik pridemo tudi po poti
mimo Rimskih term, čez t.i. »Rebernice«. Pri krožišču pod Termami zavijemo na označeno pot desno v hrib mimo
nekaj hiš. Pot nas pelje mimo zajetja
znane rimske vode Ode in nato po strmi
globeli, dokler ne prispemo do kolovoza,
kjer se pot združi s potjo mimo Lurda.
Tretja pot vodi iz Zidanega Mosta,
kjer se iz glavne ceste, pri gostilni Krivec,
začne strma pot v hrib. Ko prispemo do
vasi Veliko Širje je pot položnejša, nato
pa je potrebno zopet zagristi v strmino
in tako prispemo na Kopitnik na križišče poti med kočo in vrhom. Desno nas
pot popelje do skalnatega vrha, levo pa je
koča. Sprehod od koče do vrha je v poletnih mesecih zelo prijeten, saj hodimo
po mehki stezici v hladu zelenih smrek in
bukev, le pot na skalnat vrh zahteva malo
previdnosti. Pot je sicer zavarovana z jeklenico, vendar so skale zelo prepadne.
Na vrhu se nahaja knjiga in suhi žig, ob
lepem vremenu pa smo nagrajeni z čudovitim razgledom vse do Hrvaške.
Priljubljen nedeljski sprehod je iz vasi
Turje do koče na Kopitniku. Pol ure hoda
po položnejši poti po gozdu in jasah je
primerno tudi za družine z malimi otroki
in starejše planince. Malo daljšo pot lahko naredimo, če zavijemo najprej v Gore
in nato od tam na Kopitnik. Sprehodi po
kopitniški planoti so prijetni tako pole-

ti, ko nas hladi prijetna senca smrek, kot
pozimi, ko občudujemo prave snežne
idile v čudoviti naravi.
Najbolj množično pa se na Kopitnik
zgrinjajo obiskovalci prvo soboto v avgustu, ko v dolini pod kočo odmeva pesem
citer na prireditvi Popoldne ob citrah.
Prof. Peter Napret jo vodi že dobrih 20
let. Na lepo urejenem prireditvenem
prostoru so se zvrstila bolj ali manj znana citrarska imena, kot so Miha Dovžan,
Tanja Zupanc, Janja Brlec, Marjan Marinšek, Fani Lapajne, Wilfried Scharf …
Prireditev je vsako leto pravi planinski in
glasbeni praznik.
Kopitnik je tudi kontrolna točka Zasavske planinske poti, poti NOB, v zadnjem
času pa tudi sestavni del Zlatorogove
transverzale. Mnogi se tudi odločijo, da
na Kopitniku pripravijo družinska srečanja, piknike, družabne prireditve, obletnice.
In tako bo tudi 29. junija letos, ko bo
na Kopitniku slavnostna prireditev ob 60.
obletnici delovanja PD Rimske Toplice.
Prireditev bo lepa priložnost za obujanje
spominov, za pohvale in zahvale za minulo delo in za spletanje novih prijateljstev enako mislečih. Le kje bi lahko našli
lepši in primernejši prostor pod soncem?
Milena Suhodolčan in Valerija Seme

Vabilo
Planinsko društvo Rimske Toplice letos praznuje 60 let obstoja,
zato vas vljudno vabimo na slavnostno prireditev.

Prireditev bo v soboto, 29. junija 2013, ob 12.00 uri
na jasi pred kočo na Kopitniku.

Rimske Toplice, maj 2013

Planinsko
Društvo
Rimske
Toplice

Planinsko društvo Rimske Toplice
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Planinsko društvo
Laško
11. nočni pohod na Babo
Planinsko društvo Laško je 1. junija
izvedlo že 11. nočni pohod na Babo. To
je vrh, ki leži v območju Zasavske transverzale, med Govškim Brdom in Ostrim
vrhom, od katerega pot nadaljuje na Kal
in naprej proti Mrzlici in Gozdniku ter
Šmohorju, kjer ima društvo svoj planinski dom. Navkljub slabim napovedim
glede vremena in posledično udeležbe,
se je vse izteklo idealno ter ravno nasprotno: vreme je bilo kot naročeno, udeležencev pa največ doslej, blizu 60.

Nočni tek Laško in Kolesarski vzpon
na Svetino
Športno društvo Slovenc iz Celja je
tudi letos izpeljalo tradicionalni Nočni tek Laško in Kolesarski vzpon na
Svetino. Oba dogodka je letos krojilo
vreme, a navkljub slabemu vremenu
smo na obeh startih zabeležili več kot
150 udeležencev iz celotne Slovenije. Častno pokroviteljstvo nad dogodkoma je prevzel župan Laškega, Franc

Mladinci na mednarodnem turnirju
v Travniku
Mladinska ekipa KK Zlatorog Laško
se je med 3. in 5. majem udeležila močnega mednarodnega turnirja v Travniku (BiH). V predtekmovalni skupini so
naši fantje nastopili proti ekipi Spars iz

Pred pohodom je bil kulturni program
z nastopom Pevskega zbora iz Sedraža in
harmonikarskega dua iz Rečice (Lucija in
Žiga Planinšek), podeljena pa so bila tudi
priznanja in značke za več kot petkratno udeležbo na zahtevnem pohodu po
Rečiških poteh. Udeležence je pozdravil
še predsednik KS Rečica Matjaž Pikl, ki

je vse prisrčno povabil na prireditve ob
prazniku KS Rečica in zaželel dober ter
varen korak na poti na Babo. Pohodnike
so vodili usposobljeni vodniki PD Laško:
Marko Mavri, Tomaž Krašek in Jože Krašek. Bilo je prijetno, z veliko smeha in
prijateljevanja, kar je namen takih pohodov, ki razvedrijo dušo in razmigajo telo.
Vabljeni na naslednji dogodek - pohod
po Rečiških poteh 29. junija, ki se začne v Hudi jami (odhod ob 7. uri izpred
Sindikalnega doma), nadaljuje preko Tovstega vrha, Šmohorja, Gozdnika, Mrzlice, Kala, Ostrega vrha, Babe in zaključi
na Govškem Brdu. Na Zavratih bo zaključek pohoda s pogostitvijo.
Predsednica PD Laško Zdenka Pešec

Zdolšek, ki si je dogodke tudi ogledal.
Eden od razlogov, da je dogodek tako
privlačen za udeležence, je tudi lokacija. Kolesarji štartajo pred Wellness
Parkom Laško, tekači pa na teku dobesedno tečejo skozi Thermanin hotel. Zaradi prej omenjenih vremenskih
razmer letos ni padel noben nov rekord, pa vendar so bili udeleženci z organizacijo prireditve zelo zadovoljni.
Nočni tek Laško je bil letos vključen v
serijo tekov pod imenom Nočni tek Slo-

venija, ki vključuje teke v Celju, Kranju,
Velenju in ostalih sedmih slovenskih mestih. Zaključni tekaški dogodek bo Nočni
tek Ljubljanica, ki bo septembra potekal
v slovenski prestolnici in katerega častni
pokrovitelj bo predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Za več informacij o
naših prireditvah vabljeni na www.tricelje.com.

Sarajeva (BiH) in Kolubari iz Lazarevca
(SRB). Sarajevčani, ki so nastopili tudi
med šestimi najboljšimi evropskimi mladinskimi ekipami na zaključnem turnirju
Evrolige v Londonu, so bili za naše fante
premočan nasprotnik. Zmagali so z rezultatom 73:41. Naslednji dan je sledila
tekma proti ekipi iz Lazarevca, ki so jo

Laščani dobili z rezultatom 83:53. Zadnji
dan turnirja je v tekmi za 3. mesto kadetska reprezentanca BiH premagala Zlatorog z rezultatom 75:71. V finalni tekmi
je Spars za več kot 30 točk premagal tudi
mladinsko reprezentanco Črne Gore.
Treba je povedati, da je bila organizacija
turnirja zelo dobra, fantje pa so se zavoljo močnih nasprotnikov v Laško vrnili z
novimi igralskimi izkušnjami.
Klemen Požin, kapetan ekipe: Na turnir v Travnik smo odšli, da se pripravimo
na kvalifikacije za 1. mladinsko ligo. Gre
za odlično organiziran turnir v lepem
mestu v osrčju Bosne in Hercegovine.
Na koncu smo osvojili 4. mesto, vendar
menim, da bi z malo več sreče lahko posegli po medalji. O moči turnirja pove
tudi to, da je na njem nastopalo moštvo
OKK Sparsa, ki je trenutno med najboljšimi mladinskimi ekipami v Evropi. Za
celotno moštvo je bilo to lepa izkušnja,
imeli smo se super, menim pa, da nas je
večina, poleg tekem, najbolj uživala v kuharskih dobrotah Bosne.

Na turnirju so barve Laščanov zastopali:
Zgornja vrsta: Blaž Bergant (trener), Urh Durnik, Tomaž Korošec, Nik Kajtna, Nedim Tunović, Urban Durnik,
Anže Stropnik, Silvo Brumec (pomočnik trenerja).
Spodnja vrsta: Jaka Jamšek, Nejc Barič, Klemen Požin (kapetan ekipe), Jernej Ledl, Jure Brodnik.

Nino Cokan
Foto: Matic Gabriel

KK Zlatorog Laško
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Večno mladi laški veterani ponovno prvaki Savinjske
košarkarske lige
Moštvo Košarkarskega kluba Veterani Zlatoroga Laško, ki
je bilo v devetnajstih letih obstoja Savinjske košarkarske lige
na Polzeli vedno najstarejše, je po 13 letih ponovno osvojilo
prvo mesto. Pri tem je zanimivo, da so postali prvaki z večino iste ekipe, ki je že leta 2000 slavila na Polzeli. Takratnim
zmagovalcem Srečku Lesjaku, Milanu Damišu, Danijelu Laporniku, Stojanu Zoru, Marku Pinterju, Simonu Zdolšku, Tomažu Blagotinšku, Zoranu Blatniku in Jožetu Sadarju so se
pri osvojitvi letošnjih zlatih medalj in zmagovalnih prstanov
pridružili še: Sebastjan Seme, Gregor Lapornik, Miha Uršič,
Miha Čmer, Anže Zdolšek in Aleš Kunc.
Košarka ima sicer v Laškem že več kot 45-letno tradicijo,
klubsko pa je organizirana od leta 1969. V vseh teh letih so se
zamenjale številne generacije košarkarjev. Obenem se je košarka v Laškem v zadnjih dvajsetih letih profesionalno organizirala. Tako za neregistrirane igralce Košarkarski klub Zlatorog
Laško neposredno ne more več skrbeti.
Z namenom, da bi vendarle ohranili tudi amatersko košarko
v našem mestu in omogočili igranje nekdanjim aktivnim igralcem, smo se nekdanji aktivni igralci leta 1994 odločili, da se
organiziramo kot neprofitni veteranski košarkarski klub z nazivom »KK Veterani Zlatorog Laško«.
Nastopamo predvsem na raznih veteranskih turnirjih. Redno
se srečujemo s podobnimi klubi v Ljubljani (KK Prule, Šentvid,
Trnovo), Radencih, Novem mestu, Štorah, Novi Gorici, Ilirski
Bistrici in letni ligi v Mozirju oziroma zimski ligi na Polzeli in
Trbovljah oz. Hrastniku, kjer igrajo še moštva iz Celja, Šoštanja, Polzele, Prebolda, Žalca, Mozirja, Nazarij, Gornjega Grada,
Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Litije … Domala desetletje pa se
vsako letno srečujemo z veterani mest Beograd, Novi Sad in Sukošan ter na mednarodnih turnirjih v Srbiji in na Hrvaškem.
Poleg ohranjanja športnih in prijateljskih odnosov smo od
obstoja kluba leta 1994 dosegli tudi več odmevnih rezultatov.
Bili smo prvaki Slovenskega prvenstva veteranov leta 1996 v
Radencih, prvaki Mednarodnega turnirja Ljubljana 1996, prvaki Savinjske košarkarske lige na Polzeli v sezoni 2000/01 in
2012/13 (drugi v sezonah 1997/97 in 2002/03 ter tretji v sezoni
1998/99), prvaki Rekreacijske lige v Trbovljah v sezoni 2003/04,
2005/06 in 2007/08 (tretji v sezoni 2002/03 in 2006/07), trikratni prvaki Zorkovega memoriala v Šentjurju in leta 2009 na
mednarodnem turnirju v Portorožu, kjer smo bili leta 2010 viceprvaki.

Stojijo: Aleš Kunc Stojan Zor, Danijel Lapornik, Milan Damiš, Zoran Blatnik, Sebastjan Seme, Simon Zdolšek, Miha Uršič in Jože Sadar
Čepijo: Marko Pinter, Tomaž Blagotinšek, Srečko Lesjak, Miha Čmer, Anže
Zdolšek in Gregor Lapornik
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Največji uspeh našega kluba je do leta 2007 predstavljala uvrstitev in sodelovanje na 8. svetovnem prvenstvu v veteranski
košarki, ki je potekalo leta 2005 v mestu Christchurch na Novi
Zelandiji. Pravo senzacijo je takrat pomenila osvojitev bronaste
medalje na tem prvenstvu, ki je predstavlja prvo medaljo s svetovnih prvenstev za kateregakoli športnika iz občine Laško.
Leta 2007 smo sodelovali na 9. svetovnem prvenstvu v veteranski košarki, ki je potekalo v mestu San Juan v Portoriku. A
tokrat smo bili še bolj uspešni in postali edini svetovni prvaki
iz Slovenije, ko smo med devetimi starostnimi kategorijami (v
najmlajši 30+), med 126 ekipami iz 27 držav iz vseh kontinentov in okoli 1800 igralci, osvojili zlato medaljo in s tem s svetovnim zlatom okronali Laško, prav gotovo najmanjše mesto
na svetu, ki se lahko pohvali, da v njem domujejo veteranski
svetovni prvaki.
Tudi leta 2009 smo sodelovali in branili prvo mesto na 10.
svetovnem prvenstvu v veteranski košarki, ki je bilo v Pragi na
Češkem in osvojili srebrno medaljo. Na tem prvenstvu je nastopilo 159 moštev z 2800 igralci. Odigranih je bilo 419 tekem,
med katerimi je bilo 159 direktnih prenosov po internetni TV
in te zgodovinske prenose si je „on-line“ ogledalo okoli 200.000
obiskovalcev internetnih strani po celem svetu.
Leta 2011 smo nastopali na 11. svetovnem prvenstvu v Natalu (Brazilija), kjer smo dosegli, v primerjavi s preteklimi leti,
»samo« osmo mesto. Toda, ko upoštevamo, da smo v predtekmovanju nastopali z domačini, ki so postali svetovni prvaki, in
Argentinci, ki so pozneje postali bronasti, je predstavljalo osvojeno osmo mesto ponovni uspeh za naše moštvo, saj smo imeli
ob zaključku tekmovanja enako število zmag kot porazov, kot
npr. četrto uvrščeno moštvo.
V letošnjem letu načrtujemo sodelovanje na 12. svetovnem
prvenstvu v Solunu (Grčija), kjer bo postavljen nov rekord po
številu udeležencev, saj je že sedaj prijavljenih 193 ekip z več
kot 3000 udeleženci, kar predstavlja absoluten rekord v smislu
organiziranja ekipnih prvenstev v svetovnem merilu, ne glede
na športne zvrsti.
Mag. Srečko Lesjak

11. turnir ulične košarke DRIBL 2013
Letos se bo v sklopu 49. Pivo&cvetja odvil že 11. rekreativni turnir ulične košarke DRIBL v organizaciji
Društva za šport in urbano kulturo (DŠUK). Turnir se bo
odvijal na igrišču OŠ Primoža Trubarja Laško v petek, 12.
7., od 16. ure naprej. Prijavnina za ekipo s tremi ali štirimi igralci znaša 30 evrov, prijave pa so možne preko elektronske pošte na info.dribl@gmail.com, na telefonsko
številko 041 534 515 ali na samem prizorišču 15 minut
pred začetkom turnirja. Praktične nagrade, ki se porazdelijo med najboljše tri ekipe in zmagovalca v metu trojk
in zabijanju, znašajo okrog 1.000 evrov.
Poleg turnirja bo poskrbljeno tudi za spremljevalni
program, več informacij pa si lahko preberete na spletni
strani www.dribl.si.
DRIBLaj do zmage!
DŠUK Laško
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Športno tekmovalno srečanje
upokojencev
V okviru tradicionalnega vsakoletnega športno-tekmovalnega srečanja upokojencev v streljanju z zračno puško, je
letos navedeno srečanje vseh upokojenskih društev občine Laško organiziralo
Društvo upokojencev Šentrupert. Tekmovanje je potekalo 17. maja v strelskem
domu v Mali Brezi pod pokroviteljstvom
Zveze društev upokojencev Laško. Od
sedmih društev, ki so vključena v zvezo,
se jih je vabilu odzvalo in med sabo pomerilo pet in sicer: DU Jurklošter, DU
Laško, DU Rimske Toplice, DU Sedraž in
DU Šentrupert.
V imenu organizatorja je udeležence srečanja nagovoril pred kratkim novoizvoljeni predsednik DU Šentrupert
Martin Pušnik, za pravilno izvedbo tekmovanja in ugotavljanje rezultatov streljanja z zračno puško pa je poskrbel Jože

Cverle. Vse ekipe so prejele pisna priznanja za sodelovanje, tri prvouvrščena
moštva pokale, trije prvi posamezniki
pa kolajne. Tako je prvo mesto osvojila
ekipa DU Šentrupert, drugo mesto ekipa
DU Rimske Toplice in tretje mesto ekipa
DU Jurklošter. Med posamezniki pa je bil
prvi Stane Ivanšek iz DU Rimske Toplice, drugi Jože Ramšak iz DU Šentrupert,
tretja pa Helena Videc, prav tako iz DU
Šentrupert.
Ob tej priliki je bilo dosedanjemu
predsedniku Jožetu Marotu, za dolgoletno in požrtvovalno delo v organizaciji DU Šentrupert, s strani predsednika
ZDU Laško Branimirja Pavčnika, podeljeno posebno priznanje Pokrajinske
zveze društev upokojencev Celje. Po tekmovalnem delu se je ob skromni zakuski
nadaljevalo prijetno druženje, ki ga je
popestril tudi pevski kvartet Grmada iz
Celja.

Laško ima najboljše poklicne
voznike v državi
Pri Združenju šoferjev in avtomehanikov Laško se že nekaj let udeležujemo
delavnega tekmovanja poklicnih voznikov v poznavanju strokovne literature in
spretnostni ter varni vožnji.
Državno tekmovanje je bilo v Ljubljani
in sicer zadnjo soboto v maju. Na njem
je sodelovalo več združenj iz vse Slovenije. Tekmovalo se je ekipno in posamezno
v naslednjih kategorijah: tovornjak do 5
ton, tovornjak nad 5 ton in avtobus, vlačilec s priklopnikom in kamion s prikolico. Pri vsaki ekipi je moral en tekmovalec

Občinsko prvenstvo v kegljanju
2013
V organizaciji Kegljaškega kluba TIM
Laško je bilo maja izvedeno Občinsko
prvenstvo v kegljanju 2013 in sicer v dvorani Golovec Celje. V prvem delu prvenstva so tekmovale ekipe ter posamezniki
za kvalifikacijo za tekmo posameznikov.
V drugem delu pa je bila izvedena tekma
posameznic oz. posameznikov, ki so v
prvem delu dosegli najboljše rezultate in
sicer 4 kegljačice in 8 kegljačev, ki imajo
stalno bivališče v občini Laško. V nadaljevanju so razvidni rezultati:
Ekipni rezultati
Ženske (2 x 30 metov)
1. mesto: KK TIM Laško (590 kegljev)

opraviti EKO vožnjo, eden pa pravilno
namestiti snežne verige.
Vozniki ZŠAM Laško smo že tretje leto
zapored postali državni prvaki in prejeli
prehodni pokal v trajno last, kar nam je
v zadovoljstvo in ponos. Podelila sta ga
predsednik Zveze združenj šoferjev in

2. mesto: DU Rimske Toplice
(556 kegljev)
3. mesto: KK Pivovarna Laško
(530 kegljev)
DU Rečica je imel samo eno kegljačico
za kvalifikacijo na tekmo posameznic.
Moški (4 x 30 metov)
1. mesto: KK Pivovarna Laško
(3072 kegljev)
2. mesto: KK Laško (2976 kegljev)
3. mesto: DU Rečica (2864 kegljev)
4. mesto: DU Rimske Toplice
(2713 kegljev)
Moška ekipa KK TIM Laško zaradi poškodb in bolezni v ekipi ni tekmovala,
razen štirih kegljačev za kvalifikacijo na
tekmo posameznikov.

Sicer pa so takšna srečanja upokojencev zelo dobrodošla, tako v smislu druženja starejših, kakor tudi usposabljanja
v spretnosti streljanja, predvsem pa krepijo športno tekmovalni duh in angažirajo starostnike za različno udejstvovanje
tudi v jeseni življenja.
Zato hvala vsem, ki ste sodelovali, kakorkoli pomagali in omogočili to srečanje!
M. Oprešnik
Foto: Stane Ivanšek

avtomehanikov Slovenije, Janko Veber, ki
je sedaj tudi predsednik Državnega zbora RS, in podpredsednik združenja Milan
Pečnik.
Že v aprilu pa smo se člani ZŠAM
Laško udeležili regijskega tekmovanja
celjsko- zasavske regije, ki je bilo na poligonu v Ločici ob Savinji. Organiziralo ga
je ZŠAM Savinjska dolina. Tudi na tem
tekmovanju smo že peto leto zapored
zmagali in tako še naprej ostajamo regijski prvaki.
Tekmovalcem vse čestitke za dosežene uspehe. Vsem voznikom pa srečno in
varno vožnjo.
Martin Pušnik

Rezultati posamezno (trije najboljši)
Ženske (2 x 30 metov)
1. mesto: Sabina Šmauc (KK TIM
Laško) (256 kegljev)
2. mesto: Marina Šmauc (DU Rečica)
(212 kegljev)
3. mesto: Slavica Gregorin (KK TIM
Laško) (181 kegljev)
Moški (4 x 30 metov)
1. mesto: Ciril Potokar (KK Pivovarna
Laško) (525 kegljev)
2. mesto: Janko Franetič (KK TIM
Laško) (517 kegljev)
3. mesto: Ivan Zorko (KK Pivovarna
Laško) (513 kegljev)
Kegljaški klub TIM Laško
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šport in rekreacija

Odbojka na mivki

Eksplozija športa
2013
Športno društvo Rečica bo v soboto, 6.
julija, izvedlo športno prireditev Eksplozija športa 2013.
12.00 - Turnir mešanih parov (ženska/
moški) v odbojki na mivki
15.00 - Turnir v nogometu na travi
(5+1)
16.00 - Turnir v ulični košarki
19.00 - Pristanek jadralnih padalcev
20.00 - Prijateljska tekma med ekipo
Slovenske policije in domačini
22.00 - Podelitev nagrad
23.00 - Nastop obetavne glasbene skupine Earth Shock
Po 24.00 - Presenečenje za moški spol

Turnir v odbojki se bo pričel ob 12. uri.
Prijavnina znaša 10 evrov na tekmovalca
in vključuje topel obrok, pijačo, sadje in
majico z logotipom prireditve za vsakega
udeleženca.
Vsakemu paru zagotovimo najmanj
dve tekmi. Finalne tekme bodo pod reflektorji. Ekipe, ki prihajajo iz oddaljenih
mest, imajo možnost izbire, da igrajo v
skupinah C in D, kjer se tekme pričnejo
kasneje. Finale bo ob 21. uri (pod reflektorji). Podelitev bo ob 22. uri.
Prvim štirim ekipam bodo podeljene
lepe praktične nagrade sponzorjev prireditve in pokali. Prijave na turnir v odbojki na mivki sprejema Gregor na 041/328118 ali gregor.lesjak@siol.net do 4. julija,
oz. do zapolnitve 12 mest.

Nogomet na travi
Turnir v nogometu na travi se bo
pričel ob 15. uri. Prijavnine ni. Sistem tekmovanja bo prilagojen številu prijavljenih ekip. Finale bo izvedeno ob 19. uri, podelitev ob 22. uri.
Prvim trem ekipam bodo podeljene
praktične nagrade sponzorjev prireditve
in pokali.
Prijave za turnir v nogometu na travi
sprejema David na 031/326-242 ali na

david.vegel@gmail.com do 4. julija, oziroma do zapolnitve 12 mest.

Ulična košarka
Turnir ulične košarke se bo pričel ob
16.00. Prijavnina znaša 5 evrov na tekmovalca in vključuje topel obrok in pijačo. Dekleta imajo zagotovljen nastop
brez prijavnine. Finale bo izvedeno ob
20.00, podelitev bo ob 22.00.
Prvim trem ekipam bodo podeljene
lepe praktične nagrade sponzorjev prireditve in pokali. Prijave na turnir v ulični
košarki sprejema Marko na 040/845-940
do 4. julija, oziroma do zapolnitve 12
mest.

Družabni del
Ob 19. uri bo na velikem travnatem
igrišču organiziran pristanek jadralnih
padalcev. Ob 20. uri se bo pričela prijateljska tekma v nogometu na travi med
ekipama Slovenske policije in Rečice.
Prireditev se bo nadaljevala v noč z nastopom obetavne rockovske skupine
Earth Shock.
Vljudno vabljeni, da postanete del tega
prijetnega razdejanja! Do takrat pa prijeten športni pozdrav,
Bojan Šipek, ŠD Rečica

Laške mažorete bogatejše za cel kup medalj
Zadnji majski vikend je bil zaznamovan z vrtenjem palic, ponosnim korakanjem in predvsem veseljem. V Radečah
je namreč 25. in 26. maja potekalo 13.
Odprto državno prvenstvo mažoret, na
katerem so se Laščanke ponovno izkazale z odličnimi rezultati. Po mesecih
napornih treningov, odrekanj in piljenja
koreografij so spet dokazale, da spadajo
v sam vrh slovenske mažoretne smetane.
Z vrhunsko odplesanimi točkami so kot
vsako leto navdušile tako gledalce kot
tudi sodnike iz Romunije, BiH, Madžarske ter dve nacionalni sodnici.
V soboto je potekalo tekmovanje solo
in par formacij. Neja Lapornik in Špela
Rezec sta v kategoriji solo kadet pometli
z vso konkurenco – Neja se je z vrhunsko
odplesano koreografijo povzpela na sam
vrh in zasedla 1. mesto, Špela Rezec pa
odlično 2. mesto. V kategoriji solo junior
je Lucija Lapornik v hudi konkurenci dosegla 8. mesto. Tudi pari niso razočarali.
Ana Zabret in Maja Selič sta v kategoriji
par junior dosegli odlično 5. mesto, Maruša Šantej in Katarina Novak pa v kate-
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goriji par senior za las zgrešili stopničke
in dosegli 4. mesto. Za piko na i sta se z
uspešno odplesano težavnostno izredno
zahtevno točko na vrh povzpeli tudi Anja
Krašek in Katarina Lapornik v kategoriji
par senior ter s tem svojo zbirko medalj
obogatili še z eno zlato.
Tudi v nedeljo mažorete niso skoparile
z odličnimi rezultati. Laščanke so ponovno pokazale, kaj pomeni biti mažoreta.
Pa ne katera koli mažoreta, temveč laška
mažoreta. Z izjemno energijo in suverenim vrtenjem palic sta si skupini kadet
in senior v obeh kategorijah priplesali
naslova državnih podprvakinj 2013! Starejše mažorete so še posebej ponosne na
podmladek, ki je dokazal, da bodo Mažorete Laško svoj zmagovalni pohod nadaljevale še vnaprej.
Seveda Mažorete Laško ne bi bile nič
brez mentorice Sabine Seme in trenerke
Anje Šrot, ki sta zadnjih nekaj mesecev
vso svojo energijo vložili v mažoretno
dejavnost. Dekleta so jima iz srca hvaležna za vso potrpežljivost, spodbudne besede in kvalitetno izvedbo treningov. Vr-

hunsko sestavljene koreografije so prav
tako rezultat prej omenjenih gonilnih sil
Mažoret Laško, pri sestavi koreografije za
parado skupine senior pa jima je na pomoč priskočila tudi Anja Krašek.
Dekleta so bila še posebej navdušena nad navijači, ki so jih z glasnim ploskanjem in vzklikanjem spremljali cel
vikend. Na tem mestu se dekleta zahvaljujejo vsem, ki jih na njihovi poti že od
nekdaj podpirajo – staršem, prijateljem,
sorodnikom in laškim godbenikom, ki
so jim v nedeljo pripravili spektakularen
sprejem.
Dekleta so z uspehi več kot zadovoljna,
vendar počitek zanje ne obstaja. Že s polno paro plujejo naprej. V prihodnjih mesecih jih čaka cela vrsta zanimivih nastopov, hkrati pa se bodo začele pripravljati
na velik izziv, ki jih čaka konec avgusta in
sicer na Evropsko prvenstvo mažoret na
Češkem, kjer bodo spet ponosno zastopale barve Laškega.
Valerija Jakopič

društva

Območno združenje slovenskih
častnikov Laško
Med aktivnostmi, ki smo jih v delu
drugega kvartala letošnjega leta izpeljali
v Območnem združenju slovenskih častnikov Laško, bi izpostavil najbolj odmevne.
Izpeljali smo strelsko tekmovanje v
streljanju s polavtomatsko vojaško puško cal. 7.62 za II. pokal OZSČ Laško, ki
je preteklo jesen odpadlo zaradi vremenskih nevšečnosti. Tekmovanja se je udeležilo trinajst ekip Zveze slovenskih častnikov in Zveze veteranov vojne za Slovenijo

s področja Zahodno-Štajerske pokrajine
in Posavja. Doseženi so bili dobri rezultati, ki potrjujejo usposobljenost in pripravljenost članov domoljubnih in veteranskih združenj tudi na tem področju
obrambnega delovanja. V tekmovalnem
delu je ekipno zmagala ekipa OZSČ Brežice pred ekipo OZSČ Laško ter drugo
ekipo Brežic. V posamični konkurenci pa
je dvojna zmaga prav tako odšla v Brežice (Vimpolšek Drago – Brežice I. in Pintarič Josip – Brežice II.), tretje mesto pa
je dosegel Oštir Franc iz OZVVS Šoštanj.
V posamični konkurenci tekmovalk je
zmagala Zupanc Marija – OZSČ Laško.
Po tekmovalnem delu je sledilo družabno srečanje udeležencev. Se vidimo na
III. Pokalu OZSČ Laško septembra.
Skupno s člani OZVVS (trud za svoje
člane in plačilo prevoza so organizirali
oni – Ožek in Vodišek) smo se udeležili
dveh spominskih pohodov po pomni-

Gasilci v občini Laško smo
napravili obračun
opravljenega dela
Z letošnjim letom se končuje 5-letno mandatno obdobje
(2008-2013) in na občnih zborih PGD-jev in skupščini GZ smo
podali oceno uspešnosti našega delovanja v lanskem letu in preteklih petih letih. Splošna ocena je bila, da je bilo to uspešnih
pet let, saj smo pridobili nove objekte (Rimske Toplice, Zidani
Most) in izboljšali vozni park, predvsem pa veliko skrbi namenili izobraževanju in s tem izboljšali našo operativno sposobnost.
Tudi osebno zaščitno opremo smo dopolnili tako, da so danes
vsi operativci opremljeni z večino potrebne opreme. Glavnino
potrebnih sredstev je zagotavljala občina, pomemben del sredstev, predvsem za nabavo vozil in osebne zaščitne opreme, pa so
s svojimi aktivnostmi pridobili v posameznem društvu.
Leto 2012 je bilo v vseh ozirih zelo pestro leto. Po operativni
plati najbolj izstopata dve naravni nesreči in to snegolom konec oktobra in poplava v začetku novembra. V vseh potrebnih
intervencijah pri obeh nesrečah so gasilci opravili skupaj 4.055
ur. Sodelovale so vse gasilske enote. Uspelo nam je izpeljati mladinski tabor, organizirati mladinsko tekmovanje v kvizu in orientaciji in s tem omogočiti najboljšim ekipam v posamezni kategoriji sodelovanje na regijskem tekmovanju. Organizirali smo
srečanje starejših gasilk in gasilcev, tudi članice so uresničile
svoj program dela. Tu je treba poudariti, da se je ekipi članov B
PGD Rečica uspelo plasirati na državno tekmovanje in se tam
uvrstiti na zlato sredino, kar je vsekakor lep uspeh. PGD Vrh
nad Laškim in PGD Sedraž sta v letu 2012 obeležila 80. obletnico svojega delovanja.
V programu dela za vnaprej osnovni poudarek dajemo delu z
mladimi in usposabljanju operativnega članstva, tako v smislu
organizacije tečajev, usmerjanja na tečaje za napredovanja v višje čine, na usposabljanje za posamezne specialnosti in organiziranje operativno taktičnih vaj ter tekmovanja na posameznih
nivojih in posameznih kategorijah. Pri nabavi opreme je naša
želja, da bomo lahko sledili razvoju na tem področju.

kih iz pretekle zgodovine: v Ormožu v
spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo (11. maja 2013) in
25. maja, ko smo se udeležili pohoda po
poteh Maistrovih borcev v Lenartu – Sv.
Trojici. Z obema udeležbama smo počastili del naše preteklosti, ki se je vse premalo zavedamo v pozitivnem smislu in
ne znamo teh dogodkov predstaviti tako,
kot si zaslužijo. Organizatorji so se res
potrudili in poskrbeli za dobro predstavitev dogodkov, še bolj pa so se izkazali
pri »spremljevalnih« dejavnostih. V prihodnjem letu bosta delegaciji z letošnjih
20 udeležencev zagotovo številčno narasli.
Občankam in občanom želimo prijetno in prijazno praznovanje 25. junija –
dneva državnosti Republike Slovenije!
Konrad Zemljič

Kot že rečeno, je letos volilno leto in tako smo izvolili nove
funkcionarje in nove sestave organov v posameznem društvu
in v zvezi. S spremembami statutov, ki smo jih sprejemali na
lanskoletnih občnih zborih, se z letošnjim letom ponovno uvaja
poveljstvo kot samostojni organ.
V društvih in v zvezi smo kot funkcionarji bili izvoljeni sledeči:
PGD Jurklošter:
predsednik Bernard Bevc, nižji gasilski častnik poveljnik Janez Lesičar, gasilski častnik
PGD Laško:
predsednik Bojan Špiler, nižji gasilski
častnik poveljnik Matej Špiler, višji gasilski častnik
PGD Rečica:
predsednik Aleš Ilijevec, nižji gasilski
častnik poveljnik Roman Očko, gasilski častnik II.st.
PGD Rimske Toplice: predsednik Boris Jazbinšek, gasilec
II.st. poveljnik Damjan Cvetkovič, gasilski častnik
PGD Sedraž:
predsednik Zvonko Gračner, gasilec
II.st. poveljnik Tomaž Žagar, gasilski
častnik
PGD Šentrupert:
predsednik Matjaž Centrih, gasilski
častnik poveljnik Stanislav Pertinač,
gasilski častnik I.st.
PGD Vrh nad Laškim: predsednik Robert Knez, nižji gasilski
častnik poveljnik Stanko Deželak, gasilski častnik
PGD Zidani Most:
predsednik Vinko Kolander, gasilski
častnik I.st. poveljnik Igor Tovornik,
gasilski častnik
GZ Laško:
predsednik Jožef Rajh, gasilec poveljnik Vekoslav Špiler, višji gasilski častnik II.st.
Prepričan sem, da bomo vsi vestno in odgovorno opravljali
prevzete dolžnosti, ter da se bomo po petih letih zadovoljni ozrli na opravljeno delo.
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!
Predsednik GZ Laško Jože Rajh
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društva/oglasi

Rečiški gasilci bogatejši za novo
vozilo
V zadnjem obdobju smo si vsi gasilci in gasilke PGD Rečica prizadevali za
izboljšanje pogojev delovanja v smislu
nabave osebne zaščitne opreme in vozil.
Odločili smo se, da s prostovoljnim delom in veliko mero poguma znova posodobimo vozni park. Tako smo zamenjali
starejše gasilsko vozilo z novejšim. Nova
avto cisterna z kapaciteto 7000 litrov

Pionirji PGD Zidani Most na gasilske
vaje z novim vozilom
Pred zakonom smo vsi enaki, prav
tako gasilci nismo nobena izjema. Ker
tudi društvo potrebuje avto za prevoz
moštva na gasilske vaje, smo se odločili,
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vode in pogonom na vse štiri osi je sedaj
že zapolnila garažo Gasilskega doma Rečica. Vozilo je bilo zamenjano predvsem
da povečamo svojo varnost in nabavimo
novo gasilsko vozilo. Letos slavimo 85 let
delovanja in odločili smo se, da si ob tej
priložnosti kupimo darilo - vozilo.
Začelo se je iskanje prave rešitve. Izbira
avta, ponudnika in denarja. Vmes smo v
društvu imeli še volitve in nihče ni vedel,
kako se bo vse skupaj izteklo. Ker je vodstvo ostalo nespremenjeno, smo lahko
načrt izpeljali do konca. S tako zagnanim
predsednikom in poveljnikom skoraj ni
bilo bojazni, da se načrt ne bi uresničil.
Tako smo v začetku aprila kupili vozilo
renault traffic, ki pa je v garaži preživel
samo eno noč. Naslednji dan smo ga že
napotili na preobrazbo. V naše društvo

zaradi razgibanega terena, razpršene
poselitve, skoncentrirane požarno nevarne industrije, slabih vodnih virov in
neustreznega hidrantnega omrežja. Ker
smo te probleme z novim vozilom delno
rešili, se je posledično povečala tudi požarna varnost našega okoliša. Naj se ob
tem zahvalimo vsem krajanom KS Rečica
in številnim podjetjem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k lažjemu nakupu
gasilskega vozila.
Predsednik PGD Rečica Aleš Ilijevec
se je vrnil kot lepotec GVM-1 za katerega
upamo, da bo dolgo služil svojemu namenu – varni vožnji pionirjev na gasilske
vaje. Morda bo tudi člane popeljal na kak
izlet. Mi pa smo mu obljubili, da ga bomo
redno vzdrževali in zanj skrbeli.
Ob tej priliki se vsem donatorjem zahvaljujemo za pomoč pri nabavi avtomobila. Prav tako se gasilci iz Zidanega
Mosta zahvaljujemo vsem akterjem, ki so
začrtano pot izpeljali do konca.
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Tajnik PGD Zidani Most
Beno Kolander

