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RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA

Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu 
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 
14.15. Morebitna vprašanja za župa-
na lahko pošljete na elektronski naslov 
info@radiocelje.com.
Naslednja oddaja bo 4. novembra 2013.
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SPOŠTOVANE BRALKE IN BRALCI!

V Sloveniji še vedno nič novega. Na žalost nisem ne 
prvi in ne zadnji, ki na tak način opisuje razmere v državi. 
Naša moderna zgodovina se vse bolj bere kot življenje ni-
koli odraslega sinčka, ki v času svoje mladosti izkazuje ne-
verjetne potenciale, nadarjenost in tudi rezultate, ki ga na 
koncu stanejo uspeha v življenju.  Zaspi na lovorikah po-
hval in trepljanja po ramenu ter izgubi korak s sovrstniki, 
ker svojega časa, energije, denarja in znanja ne uporablja 
z modrostjo, ampak zgolj z željo po hitrem in takojšnjem 
užitku. Če se bo zgodba tako nadaljevala, bo naša država dovolj zrela za samostojno 
življenje šele po 35. letu starosti ali celo nikoli. Zaradi tega bodo ostali neizkoriščeni 
potenciali mnogih mladih, ki sicer niso zaspali na lovorikah in bi se z veseljem doka-
zali, vendar jim nihče več ne da priložnosti, zato se marsikomu zastavlja vprašanje, 
zakaj bi se sploh še trudil.

Laški Bilten pa vam tudi tokrat prinaša veliko novega, veselega in zanimivega. Za to 
ste zaslužni občanke in občani, ki se zavedate, da je življenje polno le, če ga znaš deliti 
z drugimi ob skupnih aktivnostih, druženjih, športnih dogodkih, prireditvah, veseli-
cah, izletih, obnovah kulturnih spomenikov, verskih obredih, koncertih ter medseboj-
ni pomoči. Vesel sem, da je imel zaradi tega uredniški odbor tudi ob aktualnem izidu 
biltena težave zaradi (pre)velikega števila poslanih člankov. 

Za veselo jesensko obiranje sadov uspešnega dela je zaslužna tudi občinska uprava, 
ki se lahko pohvali z 2. septembra odprto prenovljeno zgradbo Glasbene šole Laško 
– Radeče ter z novimi infrastrukturnimi projekti na področju obnove cest ter kanali-
zacije. 

Pred enim letom sem v uvodni besedi opozoril na problematiko OŠ Antona Ašker-
ca Rimske Toplice. Izredno sem vesel, da je občinski upravi v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo tako hitro uspelo pridobiti sredstva Kohezijskega sklada, s katerimi bodo 
šolo uspeli energetsko sanirati ter obenem dozidali prepotreben prizidek. Zaključeni 
razpis za izvajalca del je trdno zagotovilo, da se bodo dela kmalu pričela in po nekaj 
desetletjih bo večje obnove deležna tudi šola v Rimskih Toplicah.

Jasno je, da ostajajo odprti številni problemi, ki morda ne bodo rešeni niti v bližnji 
prihodnosti. Naj bodo vztrajnost, modrost, potrpežljivost, znanje in sodelovanje tisti 
temelji, na katerih bomo vsako leto stopili korak naprej proti taki skupnosti in taki 
občini Laško, kot si jo želimo. 

Miha Gartner, član uredniškega odbora

SIMBOLIČNA TRGATEV 
STARE TRTE

Junija 2010 smo v znak prijateljstva 
in dobrega sodelovanja z Mestno občino 
Maribor na občinskem dvorišču posadi-
li trto, katere cepič smo dobili na Lentu, 
na tradicionalnem 31. obrezovanju Stare 
trte. 

Stara trta, za katero že tri leta odlično 
skrbi Slavko Kozmus, nas je tudi letos 
razveselila z grozdjem, tako da smo 2. 
oktobra ob veselih napitnicah Vaške god-
be z Vrha nad Laškim opravili že drugo 
simbolično trgatev. 

T.G.     
Foto: Boris Vrabec



Nedelja, 3. november 

– ob 10.30, Hotel Hum Laško: Tradicionalno druženje vseh 
krajanov KS Laško z 80 in več leti (Krajevna organizacija RK 
Laško, KS Laško, Društvo upokojencev Laško)

– ob 11.30, Vrh nad Laškim, pri cerkvi sv. Lenarta: 13. blagos-
lov konj (Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim)

– ob 15. uri, Vrh nad Laškim, šotor na prireditvenem prostoru 
pri cerkvi sv. Lenarta: »Prav lepa je Šentlenarska fara« – Sre-
čanje domačih skupin pevcev in godcev ter slovesnost ob kra-
jevnem prazniku (KD Vrh nad Laškim, KS Vrh nad Laškim)

Torek, 5. november:

– ob 17. uri, Aškerčevina na Senožetah: Literarni večer (JSKD 
OI Laško)

Četrtek, 7. november

– ob 16. uri, Cesta na Svetino: Slovesna otvoritev prenovljenega 
dela ceste (Občina Laško)

– ob 18. uri, Kulturni center Laško: Proslava ob občinskem pra-
zniku (Občina Laško, STIK, JSKD OI Laško)

Petek, 8. november

– ob 18. uri, Knjižnica Laško: 17. martinovo v Laškem – Dra-
go Medved: Pomen vina nekoč in danes z vodenim ogledom 
razstave del slikarja Mira Zupančiča (Knjižnica Laško v sode-
lovanju z Muzejem Laško)

– ob 18. uri, Rimske Toplice, dvorana večnamenskega doma: 
»Rimski večer«: Mladi v akciji na Tajskem - predavatelj Miha 
Gartner (KD Rimljan)

Sobota, 9. november

– ob 9. uri, Valvasorjev trg: 17. martinovo v Laškem - 15. tradi-
cionalni pohod po nekdanjih trških mejah Laškega (Planin-
sko društvo Laško, STIK Laško)

– ob 15. uri, cerkev sv. Martina: 17. martinovo v Laškem – Sre-
čanje zakoncev (Nadžupnija Laško)

– ob 19.30, Kulturni center Laško: 17. martinovo v Laškem –  
»Jaz pa v gor'co grem« - večer s pevci in godci iz laške okolice 
(ZKD Možnar - Etno odbor Jureta Krašovca, JSKD OI Laško, 
STIK Laško)

Nedelja, 10. november

– od 8. ure dalje, Aškerčev in Orožnov trg: 17. martinovo v La-
škem - Martinov sejem (STIK Laško, ZKD Možnar - Etno 
odbor Jureta Krašovca)

– ob 10.30, cerkev sv. Martina: 17. martinovo v Laškem – 
Praznična sveta maša (Nadžupnija Laško)

– ob 11.30, Aškerčev trg: 17. martinovo v Laškem – Martino-
va nedelja ob farnem prazniku z godbeniki, pevci in godci iz 
kulturnih društev laške občine (ZKD Možnar - Etno odbor 
Jureta Krašovca, STIK Laško)

Ponedeljek, 11. november:

– ob 10.30, cerkev sv. Martina: 17. martinovo v Laškem – Maša 
ob godu sv. Martina (Nadžupnija Laško)

– ob 20. uri, Zdravilišče Laško: Koncert društva Ženski pevski 
zbor Laško 

Četrtek, 14. november

– ob 16.30, Dom starejših Laško: Priklon zlati jeseni  (Vokalna 
skupina Vodomke Laško in harmonikar Jurgelj Patrik)

PRIREDITVE OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU
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Vljudno vas vabim, da se udeležite proslave  
ob občinskem prazniku, ki bo v četrtek,  

7.11.2013, ob 18.00, v Kulturnem centru Laško.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja v okviru tekmovanja  
Moja dežela - lepa in gostoljubna ter najvišja občinska priznanja.

V kulturnem programu bodo nastopila domača kulturna društva.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Vabilo na proslavo  
ob občinskem prazniku

S privilegijem št. 1 iz leta 1490 je cesar Friderik potrdil 
trgu Laško pravico letnega sejma na Martinov dan, ki 
mu jo je podelil že neki prejšnji deželni knez, ker mu je 
zaradi vdora Turkov privilegijska listina zgorela in so pri 

tem tržani utrpeli veliko škodo.

Privilegij št. 1 iz leta 1490 (prepis se nahaja v Muzeju Laško)
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UREDITEV VAŠKEGA 
JEDRA ŠENTRUPERT

Občina Laško že vse od začetka leta 
2012 aktivno izvaja naloge povezane s 
projektom »Ureditev vaškega jedra Šen-
trupert«.

Ker je obstoječe stanje (preozka širi-
na voziščne konstrukcije, mrežne raz-
poke, pomanjkanje hodnika za pešce, 
neustrezna javna razsvetljava, neurejeno 
meteorno odvodnjavanje, območje brez 
parkirišč …) neustrezno, se je naroči-
la projektna dokumentacija. Tako smo 
v tem času pridobili recenzirano PGD 
dokumentacijo, ki v sklopu tega projek-
ta predvideva ureditev celotnega vaškega 
jedra v Šentrupertu. Predvidena so slede-
ča dela: obnova 630-metrskega dela vo-
zišča z ureditvijo meteorne kanalizacije 
(tukaj bomo aktivno vključili DRSC, da 
se uskladijo njihovi investicijski načr-
ti skupaj z našimi, ker je strošek obnove 
odseka 4006 Laško –Breze na R3-681 
njihov, saj je cesta v njihovem upravlja-
nju in vzdrževanju), izgradnja enostran-
skega hodnika za pešce, izgradnja javne 
razsvetljave v dolžini 476 metrov, izvedba 
novih priključkov lokalnih cest (skupaj z 
rekonstrukcijo lokalne ceste, ki vodi do 
osnovne šole, z novim opornim zidom 
pri cerkvi), izvedba novega avtobusnega 
obračališča in dveh parkirišč za osebna 
vozila.

Celotna investicija je ocenjena na 
987.000 evrov, od tega je predviden de-
lež financiranja DRSC za ureditev ceste 
830.000 evrov, vsa ostala dela (pločnik, 
javna razsvetljava, fekalna kanalizacija 
…), ki jih bo morala financirati Občina 
Laško, pa 157.000 evrov.

Seveda pa je vse pogojeno z dogo-
vorom o prenosu potrebnih zemljišč 
(pravkar potekajo še zadnje aktivnosti 
na tem področju) na Občino Laško, kar 
nam je dokončno uspelo sedaj. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem obča-
nom, ki so sodelovali pri tej aktivnosti. 
Ko bodo novosti o nadaljevanju aktiv-
nosti na tem projektu, vas bomo o tem 
seveda seznanili.

Za samo nadaljevanje aktivnosti na 
tem projektu pa bo Občina Laško vse-
skozi stremela k možnosti prijave le-tega 
na ustrezne razpise o sofinanciranju, kar 
bi pomenilo čimprejšnjo realizacijo ure-
ditve vaškega jedra Šentruperta.

Do takrat pa srečno in varno vožnjo na 
vseh cestah, še posebej na tistih v Šentru-
pertu in okolici.

Aljaž Krpič



5

OBČINSKA UPRAVA

5

OBNOVA LOKALNE CESTE NA 
SVETINO V LAŠKEM

Cesta na Svetino je bila že več let v nič kaj zavidljivem stanju, 
dotrajano in preozko vozišče je oteževalo normalno odvijanje 
prometa, večjim nevarnostim so bili   posledično tako izpostav-
ljeni vsi uporabniki predmetne ceste. Kljub številnim zapletom 
je Občina Laško v letošnjem letu le izvedla obnovo predmetne 
ceste, v sklopu katere se je uredila tudi javna razsvetljava. Inve-
sticija je bila sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, po 21. in 23. členu Zakona o financiranju 
občin. Gradbena dela je izvedlo podjetje AGM Nemec d. o. o. iz 
Laškega, pogodbena vrednost del je brez vključenega davka na 
dodano vrednost znašala 196.000 evrov.

Boštjan Polajžar

JP 701050 Vrh nad Laškim – 
Milčinović

Po dolgih letih čakanja se je spet po-
trdil rek, da kdor čaka, dočaka. Na novo 
asfaltiran 150-metrski odsek JP 701050 
Vrh nad Laškim – Milčinovič je rešil ve-
liko problemov in tako našim občanom 
prikrajšal marsikateri neprijeten trenu-
tek. 

Investicijo, katere vrednost je bila sla-
bih 10.000 evrov, je Občina Laško izvedla 
skupaj s krajani in Krajevno skupnostjo 
Vrh nad Laškim. Cesto je uradno v upo-
rabo predal najmlajši samostojni uporab-
nik ceste v tem zaselku Naj Zorko. 

JP 700940 Trate - Vas

Tudi prebivalci vasi na Tratah so bili 
potrpežljivi in na koncu so le dočakali 
tako potrebno obnovitev javne poti skozi 

njihovo naselje, v dolžini 340 metrov.
Investicijo, vredno slabih 30.000 evrov, 

je Občina Laško izvedla skupaj s krajani 
in Krajevno skupnostjo Vrh nad Laškim.

JP 701040 Žigon - Selo

Dobro desetletje je bilo potrebno, da 
se je od izdelave projekta do dejanske ob-
novitve uredil preostali makadamski del 
povezovalne javne poti med naseljema 
Žigon in Selo v dolžini 1.100 metrov. 

Investicijo, vredno slabih 83.000 evrov, 
je Občina Laško izvedla skupaj z uprav-
ljavcem ceste JP Komunalo Laško, krajani 
in Krajevno skupnostjo Vrh nad Laškim.

LC 200040 Vrh nad Laškim - Laziše

Po treh etapah obnove omenjene lo-
kalne ceste, ki smo jih izvajali v Krajev-
ni skupnosti Rimske Toplice, smo v le-
tošnjem letu izvedli prvo fazo na tej isti 
povezovalni lokalni cesti še v Krajevni 
skupnosti Vrh nad Laškim. Tako se je v 
tem sklopu obnove uredil 1.680 metrov 
dolg odsek ceste, prav tako pa smo zra-
ven sanirali še usad ob omenjeni cesti.

In da je bila sobota, 29. septembra, 
popolna za krajane KS Vrh nad Laškim, 
smo ob taktih Vaške godbe Vrh nad La-
škim, v uporabo uradno predali še to 
njihovo največjo pridobitev v tem letu. 
Investicija je bila skupaj vredna skoraj 
250.000 evrov.

Pa srečno in varno vožnjo želimo!

Aljaž Krpič

UREDITEV DELOV CEST V KS VRH NAD LAŠKIM

V soboto, 29. septembra, smo v Krajevni skupnosti Vrh nad Laškim, ob sprem-
ljavi vaške godbe, namenu slovesno predali na novo urejene dele treh javnih poti 
in lokalne ceste. 
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ENERGETSKA SANACIJA OŠ ANTONA 
AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Z DOZIDAVO

OCENJEVANJE ŠKODE 
ZARADI POSLEDIC SUŠE

Občina Laško je od Ministrstva za 
obrambo, Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, prejela Sklep o 
ocenjevanju škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji  zaradi posledic suše  v letu 
2013. Vlogo so lahko oddala kmetijska 
gospodarstva (fizične ali pravne osebe), 
ki so utrpela škodo zaradi suše in so v 
času nastanka naravne nesreče bila vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev. 

Na Občini Laško smo prejeli več kot 

300 vlog oškodovancev. Po ocenah ob-
činske komisije za ocenjevanje škode 
na kmetijskih pridelkih je bil odstotek 
poškodovanosti zaradi suše  med 40 in 
60 odstotkov, in sicer se je ocenjevala 
škoda na travinju, koruzi in vrtninah. Ta 
ocena škode se šteje kot vloga za izplači-
lo sredstev za odpravo posledic naravne 
nesreče, če bo Vlada Republike Slove-
nije za naravno nesrečo, v kateri je bila 
ta ocena škode narejena, odločila, da se 
uporabijo sredstva za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu in sprejela predpisan 
program odprave posledic škode. 

Edina Memić

Občina Laško je v mesecu marcu 2013 
uspešno pridobila Evropska kohezijska 
sredstva za Energetsko sanacijo OŠ An-
tona Aškerca v Rimskih Toplicah. Istega 
meseca je bila podpisana z Ministrstvom 
za infrastrukturo pogodba o sofinancira-
nju. Investicijo bo do 100% upravičenih 
stroškov financiral Evropski kohezijski 
sklad. Hkrati z energetsko sanacijo se bo 
izvajala tudi dozidava šole, ki pa ni pred-
met sofinanciranja iz sredstev EU in bo 

Občina Laško ta del sredstev zagotavljala 
iz lastnih proračunskih virov. Na podlagi 
izvedenega javnega naročila je bil izbran 
izvajalec del, to je CBE Inženiring, d. o. 
o., iz Ljubljane. Ponudbena vrednost zna-
ša dober milijon evrov (z DDV). Investi-
cija obsega poleg dozidave še zamenjavo 
vseh oken in vhodnih vrat. Na novo se 
bo izdelala toplotna izolacijska fasada. 
Izoliralo se bo tudi hladno  podstrešje, 
uredilo prezračevanje ter zamenjal kotel 

na lesno biomaso. Dela se bodo pričela 
izvajati predvidoma v mesecu novembru 
2013 zaključena pa bodo  predvidoma 
spomladi 2014.

Operacija se izvaja v okviru operativ-
nega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«.

mag. Andrej Flis

OTVORITEV 
OBNOVLJENEGA 
ODSEKA NA LC 200170 
DEBRO – REČICA - 
ZAVRATE

27. septembra smo v Zgornji Rečici 
slovesno odprli v celoti obnovljen 1.480 
metrov dolg odsek lokalne ceste.

Po dolgih letih, ko je cesta klicala po 
temeljiti obnovi, smo tako našli skupen 
jezik z lastniki zemljišč za brezplačen 
prenos le-teh na občino Laško in tako je 
v letošnjem letu le prišel čas za prenovo.

Kljub kislemu in deževnemu petku 
smo imeli več kot dovolj razlogov za ve-
selje ob slovesnem rezanju traku na novi 
cesti, katere vrednost je znašala dobrih 
230.000 evrov.

Tudi kasneje dobra volja ni bila nič 
manjša in tako smo pod kozolcem Fer-
metovih preživeli lepo in sproščujoče po-
poldne ob kvalitetni glasbi domačih glas-
benikov, dobri pijači in okusni jedači ter 
prijetnem pogovoru vseh udeležencev.

V upanju na mirno in varno vožnjo 
vseh uporabnikov pa z rečiškim pozdra-
vom - Srečno!

Aljaž Krpič

IZGRADNJA 
KANALIZACIJE

Konec avgusta se je začela izvajati ka-
nalizacija z ostalo infrastrukturo na ob-
močju Debra. Dela se bodo odvijala do 
konca leta. 

V sklopu projekta »Kanalizacija La-
ško«, ki je sofinanciran s strani EU, se 
bo hkrati s kanalizacijo Debro v začetku 
leta 2014 izvajala tudi izgradnja kanali-

zacije  za spodnji del Valentiničeve ulice, 
Kidričeve ulice, Kajuhove in Podhumske 
ulice ter Pod Gradom in prevezava na že 
zgrajeno kanalizacijo na Poti na Kobiv-
jek.  Pri izvajanju del bo na prometni-
cah prišlo do obvozov, kjer je to mogoče. 
Posamezni odseki in faze gradnje bodo 
narekovale potrebo, da se prometnice za 
nekaj dni zaprejo za ves promet. Potrudi-
li se bomo, da bo dostopnost do objektov 
motena čim manj časa. 

Luka Picej
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Na javnem natečaju izbrana ideja mlade arhitektke iz Celja

OKVIR, OKVIR, OB POTI POVEJ ...
Občina Laško je v aprilu razpisala jav-

ni natečaj za izdelavo table oz. označbe 
za najlepše urejene vasi/zaselke/naselja/
ulice v občini Laško. Namen natečaja je 
bil pridobiti idejne in izvedbene rešitve 
za izdelavo table. Naziv najlepše ureje-
na vas/zaselek/naselje/ulica se pridobi 
v okviru Tekmovanja za najbolj urejene 
vasi in objekte v občini Laško. Tekmova-
nje se prireja v okviru vsakoletne akcije 
Turistične zveze Slovenije Moja dežela – 
lepa in gostoljubna, priznanja na občin-
skem nivoju pa se po zaključku tekmo-
vanja podeljujejo v novembru na proslavi 
ob občinskem prazniku.  

Med predlogi, ki so prispeli na javni 
natečaj, je komisija na podlagi kriteri-
jev kot najboljšo rešitev izbrala pred-
log Vanje Milosavljević, univerzitetne 
diplomirane inženirke arhitekture. Iz-
brana tabla predstavlja inovativno reši-
tev, hkrati pa je stroškovno in izvedbeno 
učinkovita.  

Samo idejno zasnovo avtorica predsta-
vlja takole: 

»Pri oblikovanju table za najlepše 
urejeno ulico, vas ali zaselek v občini 
Laško sem se osredotočila na dve dejstvi, 
da za vsako urejeno sosesko stojijo ljudje, 
ki tam živijo in skrbijo za svoje okolje 
ter da zmaga prinaša tudi odgovornost. 
Torej, želela sem oblikovati tablo, ki ne bi 
samo pričala o lepem dosežku krajanov, 
temveč bi jih vzpodbudila, da stanje tudi  
vzdržujejo.

Nastal je OKVIR. Okvir brez slike. 
Tabla nam informacije o zmagovalcu ne 
poda s suhoparnim besedilom, ampak 

nas s svojo obliko vabi h gesti, s katero 
počastimo zmagovalce – pokukamo skozi 
okvir in vstopimo v živo sliko. 

Z zadržanostjo pri izboru materialov 
in njihovi obdelavi ni moteča v okolju, 
bodisi  v ruralnem ali urbanem. Tabla je 
sestavljena iz dveh ključnih elementov, 
okvirja iz kakovostnega hrastovega lesa 
velikosti 40 cm x 40 cm ter kovinske 
podkonstrukcije, na katero bo leseni okvir 
pritrjen. 

Table bodo nameščene na mestih, 
kjer jih bo lahko videlo čim več ljudi, ob 
sprehajalni poti, ob križišču poti, v parku, 
ob vstopu v vas ali podobno. In ker ne 
uokvirjamo samo slik, ampak tudi vedute, 
bi bilo smiselno tablo postaviti na točko, 

od koder se odpre lep razgled na nagrajeno 
območje. Tablo lahko celo usmerimo v 
določen element v prostoru, ki daje okolici 
še posebno težo. In ko mimoidoči pogleda 
skozi okvir, zagleda, na primer, lepo staro 
drevo, vodnjak, cerkev ali klopco, kjer si je 
moč odpočiti.

Seveda pa vsak kip, spomenik, mar-
kacija zahteva vzdrževanje. In v primeru 
table, ki označuje, da v določenem okolju 
živijo skrbni in urejeni ljudje, bodo za 
vzdrževanje, verjetno brez posebnih zah- 
tev, poskrbeli kar ponosni lastniki nag- 
rade sami.«

Edina Memić
Foto: Vanja Milosavljević 

18. seja občinskega sveta je poteka-
la 25. septembra v Thermani Laško.

Na seji so svetniki potrdili Poročilo 
o realizaciji proračuna Občine Laško 
za obdobje od 1. januarja do 30. junija 
2013 z oceno realizacije za leto 2013 
ter Poročilo o porabi sredstev stal-
ne proračunske rezerve v letu 2013. 
Sprejeli so obvezne razlage določenih 
členov prostorskih izvedbenih aktov 
(Odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o prostorsko ureditve-
nih pogojih Občine Laško, Odloka o 
ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško 

(KR 1 – del), Odloka o ureditvenem 
načrtu starega mestnega jedra Laško 
in Odloka o spremembah in dopol-
nitvah dela zazidalnega načrta KS 2 
Debro), ki bodo podlaga za izdajo 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
protipoplavnih ukrepov. Svetniki so 
potrdili tudi Zaključno poročilo o iz-
vedenih projektih po 23. členu ZFO v 
letu 2013. 

Na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je 
občinski svet potrdil predloga za po-
delitvi občinskih priznanj v letu 2013: 

zlati grb Občine Laško se podeli dr. 
Jožetu Šircu za življenjsko delo na pe-
dagoškem, raziskovalnem in strokov-
nem področju, bronasti grb pa Majdi 
Velikonja za prizadevno delo na kul-
turnem in humanitarnem področju. 
Občinski svet je za direktorico Centra 
za šport, turizem, informiranje in kul-
turo Laško potrdil Janjo Urankar Ber-
čon, podal pa je tudi soglasje k razre-
šitvi direktorice Zdravstvenega doma 
Laško, mag. Branke Bugarin.

Gradiva za seje občinskega sveta in 
posnetki sej so dostopni na občinski 
spletni strani www.lasko.si.

Tanja Grabrijan

OBČINSKI SVET LAŠKO
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UPRAVNA ENOTA/EKOLOGIJA

Spoštovana, spoštovani!

Seznanjamo Vas, da na podlagi Zako-
na o osebni izkaznici in Zakona o potnih 
listinah z dnem naznanitve pogrešitve, 
izgube ali tatvine potnega lista/osebne 
izkaznice, ki ste jo naznanili na upravni 
enoti, preneha veljavnost potnega lista/
osebne izkaznice. Podatki o ukrade-
nih ali drugače odtujenih potnih listih/
osebnih izkaznicah pa se vpišejo tudi v 
Schengenski informacijski sistem (SIS) 
kot iskani dokumenti. 

Če potni list/osebno izkaznico najde-
te, oziroma Vam je vrnjena, je ponov-
no aktiviranje veljavnosti potnega lista/
osebne izkaznice na upravni enoti mo-
goče samo do konca poslovnega časa 
tistega dne, ko je bil potni list/osebna 
izkaznica naznanjena kot pogrešana. 
V primeru, da ste odtujitev dokumenta 
naznanili policiji, morate o najdbi ozi-
roma vrnitvi dokumenta obvestiti tudi 
policijo.

Če najdete dokument naslednji ali 
drugi dan, ponovno aktiviranje veljavno-
sti potnega lista/osebne izkaznice ni več 
mogoče, zato potni list/osebna izkaznica 
ohrani status neveljavne listine, takšne-
ga dokumenta pa ne smete več uporab-
ljati za prehod državne meje, dokazova-
nje istovetnosti in državljanstva. 

Zaradi preprečitve morebitnih zlo-
rab pogrešanih potnih listov/osebnih 
izkaznic in zaradi uskladitve uradnih 
evidenc, kjer je dokument zabeležen 
kot iskani dokument, Vas prosimo, da o 
najdbi dokumenta takoj obvestite kate-
rokoli upravno enoto na območju Repu-
blike Slovenije, če pa se nahajate v tujini 
pa najbližje diplomatsko predstavništvo 
ali konzulat Republike Slovenije in jim 
dokument predložite v uničenje. S tem 
boste zagotovili, da se z uničenjem pot- 
nega lista/osebne izkaznice prepreči 
morebitna zloraba in da se v evidenco o 
iskanih dokumentih vpiše, da je doku-
ment najden.

Uničen (preluknjan) dokument Vam 
bomo takoj tudi vrnili.

Najdba registrskih tablic

Ste morda že kdaj med vožnjo izgubili 
registrsko tablico svojega vozila? Če se 
vam je to že zgodilo, veste, da to pomeni 
nevšečnosti, konec koncev tudi nenačr-
tovan strošek, saj morate vozilo opremiti 
z novimi tablicami. 

Morda pa vaša tablica leži nekje ob 
cesti, prijazna oseba jo pobere in odnese 
na upravno enoto ali na policijsko po-
stajo ... V tem primeru vas uradnik or-
gana zlahka najde v svojih evidencah in 
vas nemudoma obvesti o najdbi registr-
ske tablice. Vaših skrbi je konec. 

Zato vsem občanom svetujemo, da v 
primeru najdbe registrske tablice sled- 
njo prinesete na najbližjo upravno enoto 
ali policijsko postajo, saj boste s tem la-
stniku vozila prihranili skrbi in stroške. 

Ne pozabite, da se danes ali jutri to 
lahko zgodi tudi vam. 

Letos nam je narava pokazala, da izbira 
svoja pota, na katera ne moremo vplivati. 
Zima nas je presenetila z nenavadno dol-
gim obdobjem nizkih temperatur in obil-
nimi padavinami, poletje pa pokazalo, da 
z nenormalno visokimi temperaturami 
ruši vso naravno ravnotežje. Po košnji so 
temperature, ki za naše kraje niso nor-
malne, praktično ustavile vso rast.

Ob temperaturah, ki so nam komaj 
pustile dihati, smo si verjetno vsi zastav-
ljali vprašanje, kako bo s poletnimi tem-
peraturami v prihodnosti. V naši okoli-
ci imamo to srečo, da smo obkroženi s 
hribi, ki so dobro obraščeni z gozdom. 
To nam vsaj nekoliko zniža temperature 
zaradi občasnih lokalnih sapic in same-
ga rastlinja, ki tudi regulira temperaturo. 
Kakšnih posebnih poletnih znižanj pov-
prečnih temperatur ne smemo pričako-
vati, zato si moramo čim bolj  pomagati 
sami. 

Pri individualnih objektih in manjših 
večstanovanjskih stavbah je pametno 
razmisliti o naravnem osenčenju z zasa-
ditvijo ustreznih dreves v bližini objek-
tov. Primerna zaščita je preprečevanje di-

rektnega osončenja prostorov skozi okna. 
Prvi način je, da se že pri sami gradnji 
razmišlja o ustreznih nadstreških, ki v 
času poletnega sonca mečejo senco na 
okna, drugi način pa je vgradnja zuna-
njih žaluzij. 

Po končanem poletju moramo pričeti 
razmišljati o novi kurilni sezoni. Za svoje 
ogrevalne naprave pokličemo pooblašče-
ne serviserje, da naredijo letni pregled in 
po potrebi odpravijo napake, ki bi nam 
lahko v času kurilne sezone povzročile 
težave. 

Zaradi neprestane rasti cen energen-
tov smo prisiljeni razmišljati o tem, kako 
zmanjšati stroške zimskega ogrevanja. 
Tisti, ki se še odločajo za kakršnokoli 
obnovo objektov, naj dobro premislijo o 
načinu izvedbe toplotne izolacije obod-
nih površin in o sistemu ogrevanja. Nič 
ne pomaga vgradnja najbolj kvalitetnega 
ogrevalnega sistema, če ni bila prej nare-
jena dobra sanacija objekta, ki zmanjša 
toplotne izgube in niža stroške ogrevanja. 

Na trgu se pojavljajo najrazličnejši po-
nudniki opreme, ki v večini primerov in-
vestitorjem svetujejo le s svojega stališča 

in največkrat pozabijo na kompleksnost 
problema.  Kot primer naj navedem vgra-
dnjo toplotne črpalke sistema zrak-voda, 
ki do nekega temperaturnega območja 
obratuje zelo dobro, v primeru nižjih 
temperatur pa je obvezno v sistem doda-
jati toploto iz dodatnega vira. V primeru 
vgradnje TČ zemlja-voda ali voda-voda 
pa se lahko voda iz primarnega kroga 
uporabi tudi kot direkten hladilni medij. 
Seveda je takšna izvedba primerna le ob 
skrbnem načrtovanju.   

Tistim, ki se odločajo za posege v 
energetski sistem svojega objekta pripo-
ročam, da se oglasijo v svetovalni pisarni, 
kjer bomo skupaj pretehtali, kaj ukreniti. 
S takšnim nevtralnim predlogom lahko 
nato gredo do projektanta, ki bo izdelal 
natančno rešitev ukrepa.

Še enkrat polagam na srce vsem, ki ku-
rijo na klasične kotle na trda goriva, da 
pogledajo, kaj bodo dali na ogenj. Naj ne 
kurijo najrazličnejših odpadkov, ki lahko 
pri gorenju v okolico spuščajo tudi zelo 
nevarne produkte. Če se želimo tovrstnih 
odpadkov znebiti, jih raje vržimo v sme-
tnjak, da bodo odpeljani na deponijo in 
tam primerno odstranjeni. 

Vsem želim, da zima ne bi bila niti 
preveč hladna niti predolga. 

Energetski svetovalec

Energetska svetovalna pisarna 

POLETJE IN VISOKE TEMPERATURE SO 
SE KONČALE
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS REČICA

V pričakovanju jeseni v KS Rečica

Ni še dolgo tega, ko nas je sonce do-
dobra ogrelo. Sedaj se že bliža čas de-
ževja, turobnih meglenih dni in zaznamo 
lahko, da smo v naši sredini kar globoko 
zarezali v pripravo različnih prireditev in 
nalog, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti. 

Člani Športnega društva Rečica 
so nedolgo nazaj ponovno pripravili 
odmevno prireditev - Rečicafest, ki je v 
našo dolino pripeljala mnogo odličnih 
harmonikarjev, ki so se pomerili v 
tekmovanju. Strokovna komisija pod 
vodstvom Braneta Klavžarja je imela 
izjemno težko delo. 

Krajevna skupnost je pripravila krajšo 
slavnostno otvoritev lokalne ceste Deb-
ro - Zgornja Rečica, na odseku od šole 
do avtobusne postaje v Zgornji Rečici, v 
dolžini 1400 metrov. Vrednost opravlje-
nih del je znašala cca. 250.000 evrov in 
ob tem še enkrat hvala vsem lastnikom 

zemljišč in občini Laško, ki je zagotovila 
omenjena finančna sredstva.

Kako pomembna in zahtevna investi-
cija bo v prihodnosti izgradnja vodovo-
da Zgornja Rečica, se lahko zavemo že 
danes, ko smo lahko priča pomanjkan-
ju pitne vode. Gasilci PGD Rečica so v 
zadnjem času opravili kar nekaj prevo-
zov vode in tu moramo izpostaviti velik 
problem pri zagotavljanju ustreznosti 
pitne vode na območju šole, ki jo je prav 
tako pestilo veliko pomanjkanje. Z lan-
sko investicijo, ki sta jo izvedli občina in 
Pivovarna Laško ob obnovi dela javnega 
vodovoda v Hudi Jami, je občina z za-
gotovitvijo dodatnih finančnih sredstev 
omogočila obnovo dela javne poti Selič – 
Dežan, kjer smo obnovili del kanalskega 
sistema odvodnjavanja meteornih vod in 
obnovili zgornji ustroj poti z novim asfal-
tom. Dela je izvajal Ferdinand HERCOG, 
s. p. V okviru del KS, ki potekajo, je izbor 
izvajalcev za obnovo dela javnih poti Ko-
močar – Frece in Šmohor - Lah v skupni 
dolžini 320 metrov. Izvedla se bodo vsa 
potrebna zemeljska dela in položil asfalt.

Hkrati izvajamo razpis za izbor izva-
jalcev za izvajanje zimske službe za leto 
2013/14 in pripravljamo sestanek z last-
niki zemljišč ob javni poti Ferme – Za-
krišek, ki so z vlogo na KS Rečica izrazili 
željo po posodobitvi omenjenega odseka 
javne poti. 

Na koncu naj vas povabim na letni 
koncert folklorne skupine Lipa Rečica, 
ki bo v soboto, 19. oktobra 2013, s pri-
četkom ob 19. uri. Vljudno vabljeni. 

Srečno!
Predsednik KS Rečica

Matjaž Pikl

KS RIMSKE TOPLICE
Obnova kapelice na Ogečah

Podatkov o kapelici pod Žagarjevo 
hišo na nekdanjih Ogečah ni, po ustnem 
izročilu naj bi bila postavljena v drugi 
polovici 17. stoletja. Pred sedanjo teme-
ljito obnovo jo je obnovil lastnik Martin 
Žagar.

Zaradi slabega vzdrževanja, neposre-
dne bližine ceste in dotrajanosti materi-
alov je bilo stanje kapele zelo slabo. Raz-
poke, ki so se pojavile, so bile tolikšne, 
da je bila ogrožena stabilnost kapele in le 
vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zrušila.

Na pobudo Marije in Bogomira 
Mastnaka sem se avgusta preteklega leta 
zavezal, da bom pomagal 
pri obnovi kapelice. Ker od 
krajevne skupnosti in občine 
Laško nismo mogli računati 
na finančno pomoč, smo se 
dogovorili, da se obrnemo 
na krajane, ki živijo v bliži-
ni kapelice (na Zdraviliški 
cesti, Trubarjevem naselju, 
Starih Ogečah, Ulici XIV. 
divizije). Odziv je bil dober, 
čeprav brez prostovoljnega 
dela ne bi mogli uspešno 
zaključiti obnove. Moramo 
poudariti, da so bila finanč-
na sredstva zbrana izključno 
s prostovoljnimi prispevki 

krajanov, uporabljena pa izključno za na-
bavo materiala.

Z obnovo smo začeli 21. septembra 
2012. Kmalu se je pokazalo, da ne bo šlo 
zgolj za enostavno popravilo ometa, tem-
več bo potrebna večja ter zahtevnejša sa-
nacija. Tako smo razmišljali celo o rušitvi 
in postavitvi nove kapelice, kar pa bi bilo 
precej dražje in zaradi neposredne bliži-
ne ceste tudi težje. 

Delavci območne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine so na pobudo 
KS Rimske Toplice 3. oktobra 2012 op-
ravili ogled. Pri pregledu dokumentacije 
so ugotovili, da kapelica ni varovana kot 
kulturna dediščina in ni vpisana v Regi-
ster nepremične kulturne dediščine, zato 
so za njeno ohranitev oz. obnovo poda-

li le določena navodila, ki so nam bila v 
veliko pomoč, predvsem v smislu, katere 
kriterije je potrebno upoštevati pri obno-
vi.

Dela na kapelici so brezplačno izved-
li: Milan Gorenšek - zidarska dela, Janko 
Cvek -  krovsko tesarska dela, Bogomir 
Mastnak je izdelal kovinska vrata kapeli-
ce, Milan Marinko - slikopleskarska dela, 
skupaj  z materialom, Boris Koprivc - 
steklarska dela, Rok Hauptman kamnito 
polico, Martin Požin je opravil prevoze in 
doniral material, cvetličarna Marjetka je 
podarila cvetje. Sam sem organiziral na-
bavo potrebnega materiala ter usklajeval 
delo. Z fizičnim delom so pomagali še 
Srečko Žagar in Franc Breznikar.

Zidarska dela so bila izvršena do kon-
ca oktobra, pleskarska pa so 
se nadaljevala v juniju letos, 
v začetku septembra je bila 
obnova zaključena. Brez 
pleskarskih del je bilo opra-
vljenih več kot 200 ur pro-
stovoljnega dela.

Kapelico, v kateri je kip 
Lurške matere Božje, je 21. 
septembra 2013 blagoslovil 
dekan Rok Metličar. Tako 
obnovljena bo odslej služila 
svojemu namenu in prispe-
vala k lepši podobi našega 
kraja.

Franci Kapun
Foto: Bogomir Mastnak
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS ZIDANI MOST
Tretji krajevni praznik 

Včerajšnji dan je zgodovina, jutrišnji 
skrivnost, današnji dan je darilo. Naj ti 
bo včeraj lep spomin, jutri izziv in danes 
en sam užitek. S temi besedami je pove-
zovalka proslave Anita Jazbec pozdravila 
obiskovalce polne dvorane v Domu Svo-
bode v Zidanem Mostu, ob tretjem kra-
jevnem prazniku KS Zidani Most, ki je 
potekala 15. septembra 2013.

Društvo MePZ SPEV Zidani Most je 
v sodelovanju s KS Zidani Most prevzelo 
organizacijo osrednje prireditve in ker je 
v slogi moč, smo k sodelovanju povabili 
KUD Svoboda Zidani Most, KUD God-
ba Slovenskih železnic ter osnovnošolce 
OŠ AA Rimske Toplice – podružnice Zi-
dani Most. 

Vabilo za slavnostno govornico tretje-
ga krajevnega praznika je prejela s strani 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu s pri-
znanjem za življenjsko delo nagrajena 
Milica Trebše Štolfa, ki je naše gore list 
in je svoje življenje posvetila osvešča-
nju kanadskih  Slovencev o pomenu 
arhivskega gradiva, hkrati pa je na-
pisala vrsto knjig o kanadsko-sloven-
skih društvih. Žal se zaradi bolezni 
proslave ni mogla udeležiti, nas pa je s 
pismom, ki ga je prebrala Polona Ške-
gro, zelo razveselila. S tega mesta se ji 
zahvaljujemo.  

Predsednik krajevne skupnosti Jani 
Krivec je podelil priznanja KS Zidani 

Most. Prvo je prejela Alenka Štigl – pro-
fesorica glasbe, ki ji je leta 2007 uspelo 
združiti ljudi dobre volje in petja. Postala 
je zborovodja novoustanovljenemu Me-
šanemu pevskemu zboru SPEV Zidani 
Most, hkrati pa k petju s svojim mate-
rinskim srcem potrpežljivo vpeljuje naše 
otroke v šoli. Alenka, hvala. Drugo pri-
znanje je prejelo Strelsko društvo Tone 
Bostič, ki že vrsto let žanje uspehe v Slo-
veniji in izven nje. Čestitamo tudi njim. 
Sledila je beseda  gostov, podpredsednika 
Občine Laško, Jožeta Senice, in županje 
Občine Radeče, Rafaele Pintarič. Oba 
sta nam ob jubileju čestitala in pohvalila 
predvsem kulturno dejavnost v kraju.

Člana MePZ Spev, Andreja Dreksler 
in Marjan Zorec, sta uživala ob branju  
pesmi Železna cesta. KUD Svoboda Zi-
dani Most nas je razveselila z recitacija-
mi pesmi Vlak, Mostovi, Na križišču ob 
spremljavi harmonike Žige Kališnika, 
izbor pesmi pa je bil popolnoma pove-
zan s krajem Zidani Most. KUD Godba 
Slovenskih železnic je sinonim za Zida-

ni Most in ko z njimi zapoje njihov član, 
naš domačin, Janez Krivec, dvorana oži-
vi. Otroci šolskega pevskega zbora, tok-
rat pod dirigentsko roko Jasne Kapun, so 
nas z loparjem in rdečo kapo na glavi, s 
svojimi srčki in pesmijo Vozi me vlak v 
daljave, dobesedno odpeljali v daljavo. 
Godba slovenskih železnic Zidani Most, 
MePZ Spev in OPZ OŠ Zidani Most smo 
skupaj zapeli in zaigrali pesem Malo 
miru in se prvič v taki sestavi skupaj na 
domačem odru predstavili, in sicer pod 
dirigentsko palico Francija Lipovška. 
Sami smo uživali in prenesli dobro voljo 
tudi med poslušalce, vsaj tako je bilo ču-
titi.  Za zaključek prireditve  pa smo god-
beniki, Spevovci in solist  Janez Krivec ob 
pesmi Oh,  happy day , katero priredbo je 
napisal član godbe Rok Pelc,  premierno  
zaigrali in zapeli, zraven pa kar zaplesali 
– vsaj naša srca so. 

Društvo MePZ Spev Zidani Most se 
zahvaljuje vsem sodelujočim, predvsem 
pa Godbi Slovenskih železnic, šolarjem, 

mladim kulturnikom, predvsem pa 
predsednici društva Damjani Klju-
čevšek in zborovodji Jasni Kapun za 
organizacijo in vztrajnost, da je na 
koncu vsem bilo lepo ter da smo sku-
paj nazdravili našemu tretjemu kra-
jevnemu prazniku. 

Najboljše ne prihaja samo, prihaja 
v družbi vsega. To je bila zaključna 
misel našega prijetnega srečanja v 
dvorani Zidanega Mosta.

Tatjana Tržan

Spomini še živijo ...

Rado Plaznik, rojen 20. 12. 1923 v Zi-
danem Mostu, je obiskoval osnovno šolo 
v Zidanem Mostu. Osnovna šola je bila 
na prostoru, kjer je danes Dom pihalne 
godbe Slovenskih železnic. Včasih je bil 
Zidani Most zelo pomemben, razgiban 
kraj. Imeli so tako mladost, da se je ne da 
pozabiti. V Zidanem Mostu je bilo veliko 
ljudi, imeli so razna društva. Naštejem 
jih naj samo nekaj: sokolsko društvo, ki se 
je imenovalo Sokol Kraljevine Jugoslavije, 
glasbeno društvo, skavtsko organizacijo, 
gasilsko društvo, v šoli pa je bila močna 
gledališka skupina, ki je izvedla  večja gle-
dališka del, kot so Domen, Rokovnjači ... 

Gospod Plaznik je po končani osnovni 
šoli šolanje nadaljeval na nižji gimnazi-
ji v Celju, po mali maturi pa je bil » po 
čudežu« sprejet na učiteljišče v Ljubljano. 
Žal ni dokončal niti prvega letnika, saj je 
na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941, Nem-
čija napadla Jugoslavijo. Že drugi dan so 
imeli okupatorja. On se je še vrnil v Ljub- 

ljano, misleč, da bo študiral naprej, ven-
dar so po 14 dneh štajerski študentje skle-
nili, da ne bodo več gledali in opazovali 
teh »vriskajočih« Italijanov. Poleg tega pa 
tudi niso imeli finančnih sredstev za štu-
dij in dom, zato so pobrali svoje stvari in 
odšli domov. Poteza je bila pravilna - če bi 
ostali v Ljubljani, bi bili finančno odvisni 
od pomoči domačih, kasnejše posledice 
pa bi bile izgon v Rog, kot je to doletelo 
večino njegovih sošolcev.

Na zahtevo delovnega urada se je za-
poslil na postaji Zidani Most, kjer je 
»vežbal« za telegrafista. 18. maja 1942 
pa je bil prestavljen v Avstrijo. Njegovo 
delovno mesto je bilo v kraju Pöchlarn, 
kjer je opravljal vsa dela, od premikača 
do spremljevalca vlakov. To je bila služba, 
ki bi si jo želel opravljati do konca življe-
nja (majhne postaje, samo trije tiri). 9. 
maja 1945 se je vojna končala, on se je 
po težki »kalvariji« vrnil v Zidani Most. 
Zopet je dobil službo telegrafista na že-
lezniški postaji v Zidanem Mostu. Imel 
je možnost za udeležbo na trimesečnem 

tečaju za vlakovnega odpravnika v Lju-
bljani. Po končanem izpitu je službo do-
bil v Slovenskih Konjicah. Po mesecu in 
pol, ko je naredil praktični izpit, so ga 
premestili v Ljutomer. Tu je bil samo 14 
dni, saj so ga premestili na postajo Ptuj. 
A prišlo je tudi služenje vojaškega roka v 
Smederovski Palanki. Služil ga je dve leti 
v konjeniškem polku. Po vrnitvi v Zidani 
Most se je na postaji zaposlil kot vlakovni 
odpravnik. Po dolgih letih dela je napre-
doval najprej v pomočnika šefa, kasneje 
je postal šef postaje. Delo je bilo naporno, 
zato sedaj uživa zaslužen pokoj.

V Zidanem Mostu si je ustvaril druži-
no. Še danes je »star Zidanmoščan«, saj 
ga ni nikoli zapustil. V zadnjem času ga 
zelo moti cestni promet, težka tovorna 
vozila. Moti ga nerazvitost kraja. Čeprav 
je močna kulturna dejavnost, drugega ni 
nič. Zaključila bom z njegovimi beseda-
mi: »Kraj je v zadnjih letih postal resnič-
na palanka«. 

Po pripovedovanju Rada Plaznika 
zapisala Anita Jazbec  
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS ŠENTRUPERT
20. jubilej kapele sv. Barbare v 
Trobnem Dolu

Letos avgusta je minilo 20 let, odkar 
je bila na hribčku nad centrom Trobnega 
Dola postavljena moderna kapela, pos-
večena sv. Barbari. Ni naključje, da je bilo 
za zavetnico kraja izbrano ime ravno te 
svetnice, saj ima taka odločitev svoje zgo-
dovinsko ozadje. Od sredine prejšnjega 
stoletja pa do leta 1935 je namreč v Trob-
nem Dolu deloval rudnik kvalitetnega 
rjavega premoga in zavetnica rudarjev je 
bila prav sv. Barbara, ki je nazadnje umr-
la mučeniške smrti. Ker je proti očetovi 
volji sprejela krščansko vero in se 
tudi ni hotela poročiti, jo je po eni 
izmed legend ta dal za kazen živo 
zazidati v stolp.

Drugi razlog za postavitev tega 
malega svetišča pa je bil 20 let na-
zaj tudi nekakšen protest kraja in 
ob enem priprošnja tej svetnici zo-
per odlagališče jedrskih in drugih 
odpadkov, o čemer je bilo takrat 
veliko govora, da naj bi ga uredili 
v »Trobendolskih virtah«. Trobni 
Dol je namreč še neokrnjeni raj v 
danes vse bolj onesnaženem na-
ravnem okolju, nima nikakršne 
industrije, smoga ali mestnega 
vrveža, pač pa ga odlikuje nedota-
knjena narava, čist zrak in blažen 

mir, obenem pa tudi naravne in zgodo-
vinske znamenitosti, kar vse daje temu 
koščku naše lepe domovine poseben pe-
čat in ga povzdiguje med največje sloven-
ske naravne bisere. Ljudje so prepričani, 
da ga je pred vsem hudim in nezdravim 
obvarovala prav sv. Barbara.

Tako je bila na pobudo krajanov in 
po zaslugi takratnega šentrupertske-
ga župnika Izidorja Pečovnika - Dorija 
leta 1993 zgrajena ta imenitna, moderna 
kapela, pri kateri je bila letos 18. avgu-
sta svečana maša v počastitev okroglega 
jubileja tega skoraj edinstvenega sakral-
nega objekta. Prireditev, ki se jo je ude-
ležilo veliko obiskovalcev iz bližnje in 
daljne okolice, se je zaključila s krajšim 
kulturnim programom in druženjem ob 

okusnih prigrizkih, sladkih dobrotah ter 
dobri kapljici, vse pa so v ta namen pri-
spevali in pripravili domačini. Svoje je 
dodalo tudi lepo vreme, tako da je bil do-
godek zares čudovit in enkraten. Vsem, 
ki ste kakorkoli sodelovali ali pripomog-
li k tej svečanosti, gre prisrčna zahvala, 
prav tako obiskovalcem, ki ste nas počas-
tili s številno udeležbo.

Če pa morda kdo še ne ve za to 
unikatno arhitekturno mojstrovino, si 
jo lahko še vedno ogledate. Ima poseben 
zvon želja, ki uresniči skoraj vsako željo, 
s hribčka pa je tudi enkraten razgled po 
čudoviti okolici bližnjih in daljnih koz-
janskih hribov, ob jasnem vremenu celo 

tja do Pohorja. Ob tem je vredno 
obiskati in si ogledati še druge zna-
menitosti Trobnega Dola ter uži-
vati v njegovih lepotah in odlični 
kulinarični ponudbi bližnje izletni-
ške kmetije. Omenjena kapela pa je 
tako rekoč nekakšen simbol kraja 
in prava turistično atraktivna toč-
ka, ki privablja številne izletnike, 
od pohodnikov, kolesarjev, konje-
nikov, motoristov, avtomobilistov 
in tudi obiskovalcev kar tako. 

Nasvidenje torej ob naslednjem 
jubileju ali pa tudi kdaj vmes! 

Marija Oprešnik
Foto: Jasmina Salobir 

KS LAŠKO
Od Šterbana do Lapornika

Bilo je pred leti, ko smo odpirali asfal-
tirano cesto do cerkve na Šmihelu.

Med navzočimi je bila tudi gospa La-
pornik, ki me je radovedno vprašala, 
kdaj bo na vrsti njihova cesta. Takrat sem 
ji odgovoril, da bo tudi njihova cesta na 

vrsti tako hitro, kot bo mogoče. In tako 
je tudi bilo. V sredo, 21. avgusta, smo se 
ob 17. uri zbrali pri domačiji Šterban na 
Šmihelu in v prisotnosti župana Franca 
Zdolška, Ljubice Vižintin ter Janeza Pu-
šnika Aleša in ostalih gostov odprli pre-
novljen odsek ceste v dolžini cca. 740 m. 
To je ena daljših cest, ki smo jih v zadnjih 
letih uspeli posodobiti v naši krajevni 
skupnosti. Veseli nas, da smo uspeli na 
križišču urediti tudi javno razsvetljavo, 
za kar se moramo zahvaliti Aljažu Krpi-
ču.

Krajani obljubljajo, da bodo pri posta-
jališču za šolski kombi postavili še hišico.

Na ta način bo poskrbljeno tudi za več-
jo varnost tamkajšnjih otrok. Hvala vsem 
krajanom, ki so na kakršenkoli način 
prispevali k posodobitvi omenjene ceste. 
Prav tako hvala za pogostitev in prijetno 
druženje, ki se je zavleklo do večernih ur.

Martin Kokotec,
predsednik sveta KS Laško

Obnovljena Klečeva kapela

Naselje Strmca v krajevni skupnosti 
Laško se razteza do višine 455 metrov vi-
sokega Boštjanovega hriba. Malo pod vr-
hom teče v letošnjem letu obnovljena in 
asfaltirana vaška cesta. Ob tej cesti stoji 
manjša Marijina kapelica, ki pa jo je zob 
časa precej načel. Sedanji lastnik zem-
ljišča, na katerem stoji kapelica, Štefan 
Vuga, se je že pred časom odločil za te-
meljito obnovo. Ob pomoči sosedov mu 
je to tudi uspelo. Zidarska dela je opravil 
Božo Majcenič, z barvami pa jo je čudo-
vito polepšal Robi Stopar. To sta le dva, ki 
sta opravila glavna dela pri obnovi kape-
lice. Preveč bi bilo, če bi naštevali še os-
tale, ki so sodelovali na različne načine. 

Zaključek del s srečanjem sosedov in 
ostalih, ki so sodelovali pri obnovi, je bilo 
v soboto, 7. septembra, ko je laški kaplan, 
Klemen Jager, opravil blagoslovitev ob-
novljene kapelice.

Tone Šterban



NARAVNE NESREČE

Velikokrat nepredvidljiva narava in 
z njo povezane naravne nesreče lahko 
povzročijo nemalo nevšečnosti. Zato 
niso odveč informacije, na katero šte-
vilko poklicati, kaj sporočiti oz. na koga 
se obrniti v primeru naravne nesreče. V 
začetku oktobra so potekali dnevi zaš-
čite in reševanja, zaradi česar smo se v 
uredništvu odločili, da vam v tokratni 
številki Laškega biltena predstavimo 
delovanje klicne številke 112, laških ga-
silcev, Občinskega štaba civilne zaščite 
in občinske uprave Laško v primeru na-
ravnih nesreč.

112

Številka 112 je evropska številka za 
klic v sili, ki jo v Sloveniji za sprejem nuj-
nih klicev uporablja 13 regijskih centrov 
za obveščanje, ki sprejemajo klice za vse 
vrste naravnih in drugih nesreč. Številko 
112 pokličemo:
• če potrebujemo nujno medicinsko po-

moč, pomoč gasilcev, nujno veterinar-
sko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih 
reševalcev, drugih reševalnih enot ali 
policije;

• če opazimo, da gori, izteka nevarna 
snov, da je onesnažena pitna voda, po-
tok, reka ali morje, da grozi zemeljski 
ali snežni plaz, da so pretrgane elek-
trične ali telefonske žice ali če opazite 
druge pojave, ki predstavljajo nevar-
nost za življenje ali zdravje ljudi in ži-
vali ali je ogrožena varnost premože-
nja, kulturne dediščine in okolja;

• če ob nesreči ali zvečani nevarnosti na-
ravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, 

potrebujemo informacije o motnjah 
pri preskrbi s pitno vodo, električno 
energijo in plinom, o motnjah v tele-
fonskem omrežju ter o stanju snežne 
odeje v visokogorju.

Tilen Cestnik, operater v klicnem cen-
tru 112, poudarja, da naj bo klicatelj v 
primeru klica na 112 čim bolj miren in 
zbran. Pozorno naj posluša, kaj ga ope-
rater sprašuje in na zastavljena vprašanja 
odgovarja kratko in jedrnato. Čeprav 
tehnika v centrih za obveščanje omogoča 
prikaz lokacije kličočega, pa operaterja 
še vedno najbolj zanima prav ta podatek, 
saj je natančnost prikaza lokacije lahko 
slaba, še posebej v primeru mobilne te-
lefonije. 

Kaj sporočiti ob klicu na 112

– KDO kliče;

– KAJ, KJE in KDAJ se je zgodilo;

– KOLIKO je ponesrečencev;

– kakšne so POŠKODBE in OKO-
LIŠČINE na kraju nesreče (požar, 
nevarne snovi, poškodovane pli-
novodne ali druge napeljave ...);

–KAKŠNO pomoč potrebujete.

Če bo klicatelj posredoval zgoraj na-
štete podatke, bo aktiviranje, obveščanje 
ter sama intervencija služb zaščite in re-
ševanja lažja, varnejša in uspešnejša.

GASILCI

Delo gasilcev nam je podrobneje 
predstavil Bojan Špiler, predsednik PGD 
Laško in nižji gasilski častnik. V primeru 
naravnih nesreč so laški gasilci dosegljivi 
na intervencijsko številko 070 856 510, 
kjer lahko občani v vsakem trenutku pri-
dobijo vse potrebne informacije, vseka-
kor pa je v nujnih primerih, torej v pri-
meru poplav, požarov in drugih naravnih 
nesreč, najprimernejši klic na 112, kjer 
ne more priti do izpada klica, kar se po-
gosto naredi z mobilnim omrežjem ob 
naravnih nesrečah. »Klic na 112 je najhi-
trejša pot za zagotovitev primernega šte-
vila gasilcev in hitrega odzivnega časa,« 
še dodaja Špiler.

Laško sodi med poplavno ogrožena 
območja in čeprav v večini vsi poznamo 
postopek priprav na poplavo, navodila v 
primeru povišanih voda niso odveč. Delo 
gasilcev na terenu se v tem primeru zač-
ne že več ur pred poplavo, ko spremljajo 
stanje vodotokov. Ker imajo informacijo 
o področjih največje ogroženosti, na teh 
območjih tudi fizično obveščajo občane 
ter jim nudijo pomoč pri samem umika-
nju stvaari na varno in postavljanju proti-
poplavnih vreč. V tem času torej opravijo 
vse nujno potrebne preventivne ukrepe, 
med poplavo se začne interventno delo, 
po poplavi pa čiščenje naplavin in dru-
gega materiala, ki ga je prinesla voda. 
Hkrati Špiler opozarja, da naj se ljudje na 
poplavo pripravijo tudi sami, da imajo na 
zalogi dovolj ustekleničene vode in hra-
ne ter da stvari pravočasno umaknejo na 
varno. Predvsem pa naj občani pazijo na 
svojo varnost in delo prepustijo gasilcem, 
ki so za to delo izobraženi. Vseeno pa je 
pomoč občanov pri sanaciji po poplavi 
več kot dobrodošla.

OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

Občinski štab CZ izvaja operativno 
strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč v 
skladu s sprejetimi načrti. Jože Senica, 
poveljnik CZ v občini Laško, v prime-
ru naravne nesreče občanom priporoča 
spremljanje sredstev javnega obveščanja, 
kjer bodo seznanjeni s podatki o nevar-
nosti, opozorila pa bodo tudi v obliki si-
ren za javno alarmiranje. V primeru alar-
ma morajo občani biti pozorni, za katero 
zvrst alarma gre in nemudoma prižgati 
radijski sprejemnik (Radio Celje), kjer 
bodo dobili informacije o nesreči in o 

KAKO RAVNATI V PRIMERU NARAVNIH NESREČ?
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Gasilci se usposabljajo na vajah in tekmovanjih.
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tem, kako ravnati, saj štab CZ vsa po-
membna sporočila za občane posreduje 
sredstvom javnega obveščanja.

Znaki za alarmiranje ob nevar-
nosti naravnih in drugih nesreč:

Opozorilo za nevarnost - enoli-
čen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se 
uporabi za napoved bližajoče se ne-
varnosti visoke vode, požara, ekolo-
ške in drugih nesreč.

Neposredna nevarnost  - zavija-
joč zvok sirene, ki traja 1 minuto, 
se uporabi ob nevarnosti poplave, 
večjem požaru, radiološki in kemič-
ni nevarnosti, nevarnosti vojaškega 
napada ter ob drugih nevarnostih.

Konec nevarnosti  - enoličen 
zvok sirene, ki traja 30 sekund, se 
obvezno uporabi po prenehanju 
nevarnosti, zaradi katere je bil dan 
znak za neposredno nevarnost.

Pomembno je, da se občani ne iz-
postavljajo nevarnostim, ki jim pretijo, in 
dosledno upoštevajo vsa navodila s strani 
gasilcev oz. pripadnikov CZ.  

Ob nesrečah večjega obsega, ko se 
mora aktivirati štab CZ, sta občanom 
na voljo tudi dežurni telefonski števil-
ki  051 634 464 (Jože Senica) oz. 051 661 
462 (Aljaž Krpič – namestnik poveljnika 
CZ) ter 733 87 38 oz. 7338 87 18 (štab 
CZ). V primeru poplav lahko občani 
na omenjenih številkah dobijo vse po-
membne informacije o višini vode, o tem, 
kako hitro narašča, kakšna je pričakova-
na višina vode in priporočila, kako rav-
nati s selitvijo opreme na višje dele, lahko 
pa tudi zaprosijo za pomoč, če sami ne 
zmorejo. Na številkah lahko v primeru 
nesreče večjega obsega dobite potrebne 
informacije ali javite določene podatke 
o nesreči. Pomembno pa je, da sporočite, 
kaj in kje se je zgodilo ter kdo kliče.

Kaj pa storiti v primeru evakuaci-
je? Senica pojasnjuje, da evakuacijo ob 
poplavah odredi župan občine Laško ali 
v nujnih primerih poveljnik CZ občine 
Laško in dodaja: »Izvaja se v skladu z 
načrtom evakuacije, ki ga izdela občina 
za vsako ogroženo območje posebej. Z 
evakuacijskim načrtom se seznani ogro-
ženo prebivalstvo, predvsem pa z evaku-
acijskimi potmi in zbirališči, od koder 
bo skupni prevoz do začasnih bivališč. 
Občani se lahko obrnejo po napotke na 
samega župana ali na poveljnika CZ, kjer 
bodo zagotovo dobili prave informacije.« 
Senica ob tem še opozarja, da naj pri eva-
kuaciji ljudje ostanejo mirni ter upošte-

vajo navodila osebe, ki je za to strokovno 
usposobljena.

OBČINSKA UPRAVA LAŠKO

Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje (URSZR) je leta 2011 izdala 
brušuro Ocenjevanje škode po naravnih 
nesrečah, po kateri povzemamo navodi-
la za ocenjevanje škode, del navodil pa je 
povzet po spletni strani www.sos112.si.

Po nastanku nesreče prizadeta obči-
na najkasneje v roku 3 dni pisno obvesti 
pristojno izpostavo URSZR o nastanku 
in obsegu naravne nesreče (poplava, toča, 
nevihta, suša ...). Obvestilo poleg opisa 
nesreče vsebuje tudi grafični del obmo-
čja nesreče, fotografije poškodovanih 
območij in objektov ter predhodno oce-
no poškodovanosti kmetijskih pridelkov 
in škode na stvareh. Pristojna izpostava 
URSZR o naravni nesreči obvesti URSZR 
in predlaga izdajo sklepa o začetku oce-
njevanja škode na prizadetih območjih. 
Če se je skupna predhodna ocena pribli-
žala mejni vrednosti za dodelitev držav-
ne pomoči, URSZR izda sklep o začetku 
ocenjevanja škode.

Po izkušnjah občine iz dosedanjih na-
ravnih nesreč, v času nastanka naravne 
nesreče do takrat, ko URSZR izda sklep 
o začetku ocenjevanja škode, že poteka 
prva odprava posledic naravne nesreče 
na terenu. Glede na navedeno prizadetim 
v naravni nesreči predlagamo, da foto-
grafirajo nastalo škodo (npr. objekt ne-
posredno po poplavi ali viharju), okvirno 
ocenijo količine in vrednost materiala, 
ki ga potrebujejo za prvo intervencijo 
(npr. prekritje razkritega dela strehe) ter 
poslikajo stanje po zaključku del. Shra-
nijo naj tudi račune nakupljenega ma-
teriala ob prvi intervenciji. Nemudoma 
naj obvestijo tudi zavarovalnico, v koli-
kor je objekt zavarovan, in sporočijo na 
občino: ime in priimek lastnika objekta, 
lokacijo poškodovanega objekta, ogrože-
nost, okvirne poškodbe na objektu in te-
lefonsko številko, na kateri so dosegljivi.

Občina po tem, ko prejme sklep o za-
četku ocenjevanja škode od URSZR, na 
krajevno običajen način (radio, občinske 
spletne strani, oglasna deska ...) pozove 
oškodovance, naj škodo prijavijo ob-
činski komisiji, ki ocenjuje škodo pod 
pogoji, določenimi v zakonu ter na za 
ocenjevanje škode predpisanih obrazcih 
in cenikih. Obrazec 1 je za oceno ško-
de na kmetijskih zemljiščih, obrazec 2 
za oceno škode na kmetijskih pridelkih, 
obrazec 3 za oceno škode za uničeno 
stavbo, obrazec 4 za oceno delne škode 

na stavbi in obrazec 5 za oceno škode na 
gradbeno-inženirskih objektih. Izpolnje-
ne obrazce občinske komisije in ostale 
pristojne komisije vnesejo v aplikacijo 
za ocenjevanje škode AJDA. Vsi obrazci 
vneseni v program so podpisani s strani 
oškodovanca in članov občinske komisi-
je, ki je ocenila škodo v skladu z Uredbo 
o metodologiji za ocenjevanje škode, ter 
imajo žig občine.

Kontaktne številke za prijavo škode:

– Občina Laško: 733 87 00

– Plazovi, neprevoznost cest:  
733 87 37 (Ljubica Vižintin) 
733 87 48 (Aljaž Krpič)

– Vodovodi, kanalizacija:  
733 87 14 (Luka Picej)

– Stanovanjsko gospodarstvo:  
733 87 12 (Stanka Jošt)

– Kmetijstvo:  
733 87 36 (Edina Memić)

Poškodovanost se ugotavlja s primer-
javo stanja poškodovane stvari tik pred 
nesrečo in stanja po njej. Pri tem se upo-
števa tudi življenjsko dobo ter možnost 
in vpliv lastne sposobnosti obnavljanja 
poškodovane stvari. Vsaka škoda mora 
biti dokazana z ustreznimi listinami, ki 
jih preskrbi in predloži oškodovanec, 
izpolni pa komisija za oceno škode ali 
pooblaščeni cenilec. Ocenjuje se torej 
poškodovanost in ne sanacija poškodo-
vanih stvari.

Prijavljeno škodo preverijo regijske 
komisije in državna komisija za ocenjeva-
nje škode, ki pripravi tudi končno oceno 
škode na kmetijskih pridelkih in končno 
oceno škode na stvareh, ki ju pošlje v po-
trditev Vladi RS. V kolikor končna ocena 
škode presega 0,3 promila prihodkov dr-
žavnega proračuna, vlada naloži pristoj-
nim ministrstvom, da pripravijo progra-
me odprave posledic škode. Na podlagi 
ocene škode, programa odprave posledic 
škode na kmetijskih pridelkih in progra-
ma odprave posledic škode na stvareh, 
sklepov Vlade RS o dodelitvi sredstev 
iz državnega proračuna nato pristojna 
agencija in ministrstvo izdata odločbe o 
dodelitvi sredstev za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu in odpravo posledic 
škode na stvareh izvedeta plačilo.

Zgoraj opisane informacije so lahko 
zelo koristne, saj lahko rešijo življenje, 
zmanjšajo posledice nesreče ali so vam v 
pomoč pri ocenjevanju škode po narav-
nih nesrečah. Vseeno pa upamo, da jih 
ne boste (velikokrat) potrebovali. 

Nika Košak
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Biološke čistilne naprave

Čistilna naprava je infrastruktura za 
čiščenje odplak, katere očiščene vračamo 
nazaj v okolje. Gre za fizikalne, kemijske 
in biološke postopke, kjer skozi različne 
procese očistimo vodo do take mere, da 
ni več škodljiva za okolje, s ciljem varova-
nja okolja pred težkimi kovinami in dru-
gimi škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v 
odpadni vodi.

Čiščenje odplak oz. čiščenje odpadnih 
voda je postopek odstranjevanja nečis-

toč, tako iz površinsko odtekajočih vod, 
kot tudi iz gospodinjstev. Vključuje fi-
zikalne, kemične in biološke procese za 
odstranitev fizičnih, kemičnih in biolo-
ških nečistoč.

Biološke čistilne naprave je smiselno 
vgrajevati tam, kjer obstoječih ali novo-
zgrajenih objektov ni možno priključiti 
na urejeno komunalno infrastrukturo ali 
če se objekti nahajajo na vodovarstvenih 
področjih. Kapaciteta naprav se giblje od 
450 do 45.000 litrov odpadne vode na 
dan, kar pomeni od 3 do 300 populacij-
skih ekvivalentov (PE).

Biološke čistilne naprave, za katere 
se odloča vedno več gospodinjstev, po-
snemajo delovanje mikroorganizmov, 
ki tudi v naravnem okolju razgrajujejo 
nečistoče. Razlika je v tem, da v čistilnih 
napravah ti procesi zaradi obilice hrane, 
zraka in vode potekajo v znatno večjem 
obsegu. Funkcijo čiščenja vode opravlja-
jo mikroorganizmi, ki v umazani vodi 

lebdijo v obliki majhnih kolonij, lahko pa 
jim nastavimo posebne nosilce, na kate-
rih se razrastejo v t. i. biomaso.

Gradbena dela pred vgradnjo biološke 
čistilne naprave se izvedejo po navodi-
lih proizvajalca čistilne naprave. Izvede 
se izkop gradbene jame, dno gradbene 
jame se strojno utrdi oziroma betonira, 
do gradbene jame se položi zaščitna cev 
za elektriko, vtok in iztok naprave se po-
veže s PVC cevmi na takšni globini, da ne 
zmrzneta, zasip se izvede s koherentnim 
materialom po navodilih proizvajalca či-
stilne naprave. 

Prvi zagon čistilne naprave opravi do-
bavitelj, ki ob zaključku del preda lastni-
ku tehnična navodila za uporabo čistilne 
naprave.

Po predhodnem pozivu opravi JP Ko-
munala Laško, d. o. o., ogled vgrajene či-
stilne naprave in čistilno napravo vnese v 
evidenco bioloških čistilnih naprav.

Vlaga in zidna plesen v stanovanjih

SPLOŠNO

Zidna plesen največkrat nastane za-
radi prevelike koncentracije vlage v pro-
storu. Viri vlage v zraku so sledeči:
– osebe, ki oddajajo vlago v zrak z di-

hanjem in hlapenjem vlage s površine 
kože,

– vlaga, ki se sprošča pri kuhanju, kopa-
nju, pranju, pomivanju posode itd., 

– vlaga, ki jo v prostor vnašajo rože in 
okrasno rastlinje.

Relativna vlaga prostorov naj bi bila v 
povprečju 60 %.

Posledica nastanka zidne plesni je pre-
velika koncentracija vlage v prostoru, ki 
se zaradi temperaturnih sprememb izlo-
či na hladnih površinah notranjih zidov. 

UKREPI

Za odpravo plesni je potrebno upošte-
vati sledeča navodila:
– Potrebno je redno prezračevanje pro-

storov. Prezračite stanovanje tudi 
večkrat dnevno, tako da za nekaj mi-
nut odprete v prostoru nasproti si le-
žeča okna. 

– Vrata od kopalnice in kuhinje, kjer se 
ponavadi nahaja veliko pare, zmeraj 
imejte zaprta. V vsakem primeru pa 
vodni pari omogočite pot na prosto, 
pri čemer imamo v mislih prezrače-
valni kanal v kopalnici in kuhinjsko 
napo v kuhinji.

– Vrata do neogrevanih prostorov imej-
te zmeraj zaprta, da se na njihovih ste-
nah ne nabira kondenzirana vlaga iz 
preostalih, ogrevanih prostorov. 

– Pralni stroj, sušilni stroj in vso vlažno 

perilo spravite v kletne prostore.
– Premisliti velja o tem, da tudi sobne 

rastline lahko povečajo vlažnost zra-
ka.

– Pri plesni, ki se pojavlja na zemlji od 
sobnih rastlin, zgornja dva centimetra 
le-te nadomestite s peskom.

- Toplotna telesa se morajo nahajati 
prosto v prostoru in ne npr. za oma-
rami, na stenah katerih se z lahkoto 
nabira plesen.

PREZRAČEVANJE

Potrebno je zagotoviti kontrolirano 
zračenje prostorov z odpiranjem oken v 
enakomernih časovnih intervalih (npr. 
vsake tri ure se okna odpre za kratek čas, 
od 5 do 10 minut).

Načini prezračevanja:

Povzeto po navodilih za vzdrževanje najemnih stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,  javnega sklada 
(Služba za ravnanje s stvarnim premoženjem). 

Komunala Laško
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Laško – sotočje dobrega na MOS-u 
in Sladki Istri

Med 11. in 17. septembrom se je na 
Celjskem sejmu odvijal MOS 2013, ned-
vomno največja sejemska in poslovna 
prireditev v Sloveniji. Na sejmu z dolgo-
letno tradicijo se vsako leto zbere veliko 
razstavljavcev, ki predstavljajo nove pro-
dukte in razvoj na različnih področjih 
ter tudi veliko število obiskovalcev. Ti so 
imeli priložnost spoznati tudi turistično 
ponudbo Laškega ter ostalih 21 občin 
Savinjske regije, združenih v destina-
cijo Dežela Celjska. Doživetja in okusi 
Dežele Celjske so bili predzadnji konec 
tedna v septembru predstavljeni še na 5. 
mednarodnem festivalu sladic in sladkih 
izdelkov Sladka Istra v mestu Koper. Fe-
stival je predstavljal pestro izbiro različ-

nih dobrot. Obiskovalci so med drugimi 
spoznavali in okušali tudi sladke dobrote 
Thermane Laško, Rimskih term ter Če-
belarstva in lectarstva Šolar. Prireditev je 

bila dobro obiskana, ponujala pa je tudi 
pester spremljevalni kulturni program.

Metka Mavri

Dvorana Tri lilije Laško 

Z avgustom so se v dvorani Tri lilije 
pričele tudi športne aktivnosti. V začetku 
so bili košarkarji Zlatoroga edini, ki so 
se potili na našem parketu, že v sredini 
meseca pa so na priprave ponovno prišli 
športniki invalidi. Priprave v namiznem 
tenisu so potekale od 22. 8. do 1. 9. 2013. 
Udeleženci mednarodnih priprav so bili 
iz Češke, Anglije, Slovaške, Brazilije, 
Nemčije.

Samo en dan smo imeli, da smo dvora-
no iz namizno-teniške, spremenili v dvo-
rano, ki je bila del največjega slovenskega 
športnega dogodka – EuroBasket 2013. 
Dvorana Tri lilije je bila za skupino C, 
ki je igrala v Celju t. i. trening dvorana. 
V njej so od 2. do 9. septembra trenirale 
reprezentance, ki so bivale v Thermani 
Laško, in sicer reprezentance Češke, Hr-
vaške, Gruzije in Poljske.  V dvorani so 
skupno opravile 29 ur treningov, prete-
žno v dopoldanskem času. 

Zaradi dobrega počutja v naši dvora-
ni, so omenjene reprezentance opravile 
pri nas več treningov od načrtovanihih. 
S pohvalami njihovih vodij reprezentanc 
na račun čistosti in prijaznosti, pa smo 
lahko več kot zadovoljni. Seveda upamo, 
da se bodo kateri od njih še vrnili v naš 
kraj in dvorano izkoristili še za kakšne 
priprave.

Zaradi zasedenosti celjskih športnih 
objektov smo bili takoj po odhodu ko-
šarkarjev v Ljubljano, domačini Roko-

metnemu klubu Celje Pivovarna Laško, 
ki je v Laškem gostil tekmo 2. kola 1. SRL 
s Slovanom. Celjani so v tem času opravi-
li 15 ur treningov in tekmo.

Aleš Antauer 

Rekreatur 2013 v Laškem 

»Rekreatur je enostavno najbolj zani-
miva kolesarsko rekreacijska prireditev, 
kar si jo lahko zamislimo. V nekaj dneh 
dobimo obilo kolesarjenja, druženja, spo-
znavanja in obiskovanja prelepih sloven-
skih vasi, krajev in mest, odlično zabavo in 
zanimivo tekmovanje«. 

(Miroslav B. Cvetičanin)

8. Rekreatur – ekipno kolesarjenje po 
Sloveniji je bil letos med 22. in 25. avgu-
stom. Kolesarji so  morali v teh dneh pre-
voziti nekaj več kot 360 km. Tekmovanja 
se je udeležilo 41 ekip z 280 kolesarji in 
29 spremljevalnimi vozili. 24. 8. 2013 je 
bilo na kontrolni točki v Laškem v orga-

nizaciji STIK-a skupno več kot 350 ude-
ležencev Rekreatura.

Posebnost Rekreatura je, da oranžno 
majico končnega zmagovalca osvoji eki-
pa, ki je najbližje povprečnemu času vo-
žnje vseh ekip. Ekipa lahko šteje med 4 in 
8 tekmovalcev. Takšno pravilo omogoča, 
da si kolesarji vzamejo čas za počitek in 
v svoji vožnji uživajo ter tako bolj opazi-
jo zanimivosti slovenskih vasi, krajev in 
mest ob poti. Kontrolne točke (ena med 
njimi je bila v Laškem) so točke, kjer se 
morajo kolesarji obvezno registrirati in 
ustaviti.

Laško se je predstavilo z najbolj pre-
poznavnim laškim izdelkom – pivom ter 
nekaj domačimi dobrotami in prospekti.

Aleš Antauer

Sto let v dobro dediščine

Letošnji Dnevi evropske kulturne 
dediščine, ki so posvečeni 100. obletnici 
organiziranega varstva nepremične in z 
njo povezane premične in žive dediščine 
v Sloveniji, so se v Laškem v organiza-
ciji STIK-a, Centra za šport, turizem, 
informiranje in kulturo, pričeli v bise-
ru slovenske sakralne arhitekture. Vrata 
nadžupnijske cerkve sv. Martina so bila 
v soboto, 28. septembra, na stežaj odprta 
za vse, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja s 
kulturo, za vse, ki jim dediščina pomeni 
vez s preteklostjo in identiteto slovenske-
ga naroda.

PRODAJALNA DOMA
v

CIH DOBROT
Pristnost in ustvarjalnost z žlahtnim sporočilom

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško, T: 03 733 89 50, E: ti c@sti k-lasko.si, I: www.sti k-lasko.si
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 9.00 do 14.00
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Po zakladih nadžupnijske cerkve sv. 
Martina je z živo, zanimivo, včasih res-
nično kruto pa tudi hudomušno in 
nagajivo besedo obiskovalce popeljala 
umetnostna zgodovinarka in konser-
vatorka, Anka Aškerc. Strokovnjakinja 
s področja kulturne dediščine, ki je ak-
tivno sodelovala pri konservatorskih in 
restavratorskih delih v laški stari lepotici, 
je nazorno orisala potek gradnje cerkve 
skozi zgodovinska obdobja, ki jih zaz-
namujejo tipične, pa tudi le naši cerkvi 
samosvoje posebne arhitekturne značil-
nosti. Ljubitelje kulture je pospremila 
skozi bogastvo različnih stenskih slikarij, 
ki so v določenih delih posebnost in en-
kratnost laške cerkve in jih ni moč videti 
nikjer drugje. Seznanila nas je tudi s po-
tekom obnovitvenih del, ki so potekala 
pod budnim očesom strokovnjakov Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, Območne enote Celje in seveda 
takratnega dekana, gospoda Jožeta Hor-
vata.

Po besedah generalne direktorice Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, dr. Jelke Pirkovič, ki so zapisane 
tudi v programski knjižici letošnjih 
Dnevov evropske kulturne dediščine, za 
ohranjanje dediščine, pa naj si bo kultur-
na, naravna ali živa, niso odgovorne le 
strokovne institucije, temveč tudi lokalne 
avtoritete, zavodi, društva in posamezni-
ki.

Upanje, da se vsi pooblaščeni zave-
dajo svojega pomena in dolžnosti pri 
ohranjanju dediščinske identitete naše-
ga naroda, odganja skrb, da bi se tako 
kot v začetku preteklega stoletja, ko so 
nekateri vrli Laščani hoteli arhitekturni 
in umetnostni biser, ki mu v Sloveniji ni 
para, podreti in zgraditi novo moderno 
cerkev, spet našel kakšen pomembnež, 
ki mu je malo mar za lepote in sporočila 
naših prednikov in bi dal uničiti, porušiti 
in izbrisati še kakšno drugo dediščinsko 
lepotico, katere pomena ne razume.

Nadžupnijska cerkev sv. Martina je ti-
sto zadnjo septembrsko soboto v pripov-
edi gospe Anke Aškerc žarela od lepote 
in ponosa in obiskovalci prireditve so to 
čutili in doživljali.

Tomaž Majcen

Umetnost na sotočju odličnosti

V okviru letošnjih Dnevov evropske 
kulturne dediščine je bila 30. septembra 
v prostorih Medobčinskega društva sle-
pih in slabovidnih (MDSS) Celje otvori-
tev razstave Umetnost na sotočju odlič-
nosti. Razstavo so organizatorji - MDSS 
Celje, Kulturno društvo Galerija Maleš 
in STIK Laško zasnovali in postavili 
v počastitev praznovanja 110-letnice 
rojstva Mihe Maleša ter mednarodne-
ga dne bele palice. Oblikovana je tako, 
da je njen ogled dostopen tudi osebam 
z okvaro vida. Prepričanje, da slepi in 
slabovidni v likovni umetnosti le težko 
najdejo kaj zase in da se v tem bistveno 
razlikujejo od videčih, je varljivo. Pri 
spoznavanju in doživljanju del na podro-
čju likovne umetnosti namreč gledati še 
ne pomeni videti (razumeti), saj je doži-
vljanje umetnine kompleksen proces, ki 
vključuje raznolike predstave, ki izvirajo 
tako iz umetniškega dela kot iz gledalče-
vega predhodnega znanja in izkušenj.

Na razstavi sta z izborom njunih 
del predstavljena Miha Maleš in Bo-
jan Kraus. Maleševe grafike so na ogled 
postavljene skupaj s tiskovnimi formami 
(lesorez, linorez, kovinske plošče), ki so 
na oglednem panoju montirane s po-
močjo magnetov. To omogoča snemanje 
posameznih form za detajlnejši ogled in 
otip, kar prispeva k boljšemu in lažjemu 
spoznavanju grafičnih tehnik. Zahvala 
za to inovativno predstavitev gre Stanku 
Horjaku in Božu Zlatečanu iz Grafike 
Zlatečan iz Celja.

Grafična forma 
kot tipna slika

Bojan Kraus je član MDSS Celje, svo-
je likovno ustvarjanje pa je intenziviral v 
času, ko je postal slep. Ob pomoči lupe 
ustvarja v tehniki tuša s kombinacijo kre-
de in vodenk, med motivi pa se največ-
krat pojavljajo ženski akti. 

Tekstualni del razstave sta v brajico na 
izredno domiseln način pretvorila Jožica 
in Marjan Pečovnik, za kar se jima or-
ganizatorji najlepše zahvaljujemo. Prav 
tako gre naša zahvala Likovnemu dru-
štvu Laško, ki je posodilo slikarska sto-
jala, prof. Simonu Jagru, ki je s svojim 

petjem tako navdušil obiskovalce, da so 
mu spontano sledili, prof. Marjani Ko-
lenko, ki je odlično povezovala program, 
ter komisiji za aktivnost žena pri MDSS 
Celje, ki je pripravila izredno okusno in 
raznovrstno pogostitev. Zahvaljujemo se 
tudi vsem obiskovalcem, ki so se udele-
žili otvoritve razstave, hkrati pa vabimo 
vse, ki bi si jo še želeli ogledati, da to sto-
rijo do 11. oktobra 2013 - ob ponedeljkih 
od 12.00 do 18.00, ob sredah in petkih pa 
od 8.00 do 11.00. Za organizirane skupi-
ne je ogled razstave po predhodni najavi 
možen tudi izven navedenih ur. Po 11. 
oktobru začenja razstava svoje gostova-
nje po Sloveniji, o krajih in terminih pa 
vas bomo sproti obveščali v mesečnih na-
povednikih prireditev v Laškem, sotočju 
dobrega – Evropski destinaciji odličnosti 
ter na spletni strani www.stik-lasko.si.

Marina Bezgovšek 

Evropska destinacija odličnosti se 
predstavi svetu

Prestižno priznanje Evropske desti-
nacije odličnosti, ki ga je v letošnjem 
letu prejela destinacija Laško – sotočje 
dobrega, je ponudilo nove možnosti za 
predstavitev naše občine in njene turi-
stične ponudbe na svetovnem tržišču.

STIK-u, Centru za šport, turizem, in-
formiranje in kulturo, ki je bil nosilec 
projektne prijave na nagradnem razpi-
su, sta bili po promociji v obliki propa-
gandnega gradiva, natisnjenega v petih 
svetovnih jezikih v veliki nakladi, ki ga 
je v celoti financirala Evropska komisi-
ja, ponujeni novi obliki promocijskega 
sodelovanja: fotografiranje motivov de-
stinacije in snemanje filma. Seveda smo 
ju v STIK-u z odprtimi rokami sprejeli in 
svoj del, vsaj po prvih odzivih kolegov iz 
evropskih institucij, tudi odlično opravili.

Fotografijo pogosto povezujemo z re-
kom Ena slika pove več kot 1000 besed, 
saj je ta likovna govorica izredno močan 
element vizualnega komuniciranja. Pre-
jem naziva Evropska destinacija odlič-
nosti, ki ga je destinacija Laško - sotočje 
dobrega prejela v letošnjem letu, vklju-
čuje poleg umestitve destinacije v EDEN 
povezave in programe tudi financiranje 
fotografiranja reprezentativnih moti-
vov destinacije. Fotograf Domen Groegl 
je po naročilu SPIRIT-a, nosilca projekta 
EDEN za Slovenijo, v avgustu v sodelo-
vanju s STIK-om in predstavniki bogate 
turistične ponudbe destinacije, v foto-
grafski objektiv ujel številne motive, ki 
bodo destinaciji v prihodnje pomagali 
pri njeni promociji. Pridobitev naziva 
namreč ne pomeni veliko, če zmagoval-
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na destinacija tudi skozi učinkovite in 
sistematične promocijske aktivnosti ne 
izkoristi vseh možnosti in priložnosti, 
ki jih prinaša naziv.

V drugi polovici meseca septembra 
nas je obiskala snemalna ekipa Evrop-
ske komisije z nalogo posneti dva krat-
ka promocijska filma o letošnji Evrop-
ski destinaciji odličnosti. V STIK-u smo 
izbrali reprezentativne poudarke iz naše 
turistične, športne in kulturne ponudbe, 
pripravili smo scenarij in skupaj s kole-
gi iz Thermane Laško in Rimskih term 
tri dni gostili snemalce, ki so se že do-
poldne drugega dne obiska začeli spra-
ševati, kako bodo vse lepote, posebnosti, 
zanimivosti in značilnosti našega sotočja 
dobrega spravili v časovno omejene film-
ske okvirje. Glede na njihovo profesional-
nost, s katero so opravili svoje delo, sem 
prepričan, da jim bo uspelo. In to odlično.

Snemanje filma

Snemalni dnevi, ki so trajali od zgodn-
jega jutra do poznega večera, so postregli 
z obilico filmskega materiala. Obiskali 
in posneli smo starodavni pridih Riml-
janov v Rimskih Toplicah in tenkočuten 
prenos v moderni zdraviliški in wellness 
turizem, v laški Thermani smo na films-
ki trak zabeležili vso specifično reha-
bilitacijsko ponudbo, vključno s pitjem 
termalne vode, obiskali smo čebelarje, 
kjer smo posneli raznolike delavnice, 
namenjene različnim skupinam turistov, 
spoznavali smo dediščino Antona Ašker-
ca in seveda degustirali sire, zgodovi-
no smo si ogledali v muzeju, s kolesarji 
smo se podali na odkrivanje lepot doline 
Gračnice in se ustavili pri kartuzijanih, s 
pohodniki smo se sprehodili v podzem-
lje, pivo smo okušali kar v Pivovarni, 
na kulinarično doživetje pa smo odšli 
na grad Tabor. Seveda smo posneli tudi 
najlepše poglede na mesto in okolico ter 
zbrali kopico intervjujev, mimogrede 
pa predstavili in prikazali dejstvo, da je 
Laško – sotočje dobrega kot destinacija 
primerna in prijazna za vse, tudi osebe 
s posebnimi potrebami, ki imajo pri nas 
enake možnosti za doživljanje lepega kot 
ostali obiskovalci.

Snemalna ekipa Evropske komisije, ki 
se bo sedaj posvetila montaži filma, je bila 

z našim sodelovanjem in ponudbo, ki smo 
jo pripravili, izredno zadovoljna, na kar 
kaže tudi njihovo pismo, ki so ga poslali 
po vrnitvi domov in v katerem so zapisali:

»Thank you very much for your hospi-
tality, it was our best tour between the 22 
EDEN destination in 2013 by far. Our staff 
was very happy, they said that they never 
experienced such a good service and host-
ing during shootings …«

»Najlepša hvala za vašo gostoljubnost. 
To je bilo do sedaj naše najboljše potovan-
je med vsemi 22 EDEN destinacijami v 
letu 2013. Naša ekipa je bila izredno za-
dovoljna. Povedali so, da do sedaj še nikjer 
niso doživeli tako dobrih uslug (podpore, 
nasvetov) in vodstva …«

Evropa je našo odličnost prepoznala 
in jo pohvalila. Upajmo si jo prepoznati 
in pohvaliti tudi sami.

Marina Bezgovšek,  
Tomaž Majcen

Muzej Laško vstopa v jesen

V Muzeju Laško je še nadaljnja dva 
meseca na ogled razstava »Zdravilišče 
nove dobe – 60 let medicinske rehabili-
tacije v Zdravilišču Laško«, slikovni in 
tekstualni pregled polpretekle zgodovine 
Thermane. Do sedaj zelo dobro obiskana 
razstava je predvsem med domačini pri-
vabila na plan takšne in drugačne spo-
mine, pa tudi razprave o tem, kako je in 
kako naj zdravilišče skrbi za svoj arhivski 
material, da bodo nekdaj tudi prihodnji 
rodovi lahko spoznavali, kako je krono-
loško nastajal naš kraj dobrega počutja. 
Jesen je tudi čas, ko Muzej aktivira si-
cer že tradicionalno dobro sodelovanje 
s šolami. V okviru naravoslovnega dne 
so se pred dnevi učenci petih razredov 
matične osnovne šole ter podružnične 
šole Debro v spremstvu in s strokovnim 
muzejskim vodstvom sprehodili ob kul-
turno-zgodovinskih spomenikih našega 
kraja. Morda je to celo malo preveč uče-
no napisano. Gre seveda za otroško spro-
ščeno uro posameznih razredov v smislu 
»Ali znam hoditi z odprtimi očmi?«, kjer 
otroci obnovijo znanje o pomembnih la-
ških točkah in zvedo še kaj novega. In kaj 
se napoveduje? V sodelovanju s Knjižni-
co Laško (dela bodo na ogled na obeh lo-
kacijah) se obeta umetniška razstava sli-
karja Mira Zupančiča, domačina iz Turja 
pri Rimskih Toplicah, ki živi in ustvarja 
v New Yorku. Njegov opus bo ob priso-
tnosti avtorja podrobneje predstavljen ob 
dogodku, ki ga v času martinovanja prip-
ravlja Knjižnica Laško.

Še eno na videz drobno, vendar za Mu-
zej pomembno pridobitev, je potrebno 
izpostaviti. Vsakemu izmed naših obi-

skovalcev je znano, da med razstavljeni-
mi eksponati največ zanimanja povzroča 
glasbena skrinja Kalliope iz leta 1903, ki 
venomer buri domišljijo obiskovalcev. 
Deležna je nenehnega fotografiranja in 
snemanja gostov in vedno je slišati, kako 
bi radi delček te zgodovinske in zvočne 
lepote odnesli domov. No, sedaj lahko. 
Novost v Muzeju je kratek, 9-minutni 
dokumentarec na DVD-ju, ki v sliki in 
zvoku predstavlja našo glasbeno skrinjo, 
njen ustroj in delovanje. Film je posnel, 
montiral in opremil gospod Peter Recko 
in Muzeju podaril tri izvode (na sliki) v 
ličnem, barvnem ovitku. DVD z naslo-
vom »Kalliope – glasbena skrinjica« si 
je moč v Muzeju brezplačno izposodi-
ti za ogled v za vas primernem času ali 
tudi za presnemavanje v domačo video-
teko. Neučakanim in tistim, ki imate to 
možnost, je posnetek na ogled tudi na in-
ternetnem strežniku YouTube. V njihov 
brskalnik vtipkajte »Muzej Laško« in kot 
prvi zadetek se vam bo pokazalo to, kar 
iščete. Prijetno poslušanje in gledanje (v 
tem vrstnem redu) vam želim.

Aljaž Majcen

Pohod po poti treh cerkva

V sklopu akcije PO LAŠKIH POTEH 
2013 je STIK v sodelovanju z Občino La-
ško ter krajani Šmihela in okolice v so-
boto, 14. septembra, izpeljal četrti pohod 
po vrsti, Pohod po poti treh cerkva.

Krožna, 6,6 km dolga tematska po-
hodna pot povezuje cerkev sv. Mihaela 
na Šmihelu, cerkev sv. Katarine v Kuret-
nem in cerkev sv. Krištofa na Strmci.  

V prekrasnem vremenu smo pohod-
niki podoživeli vso lepoto idilične kraji-
ne Šmihela in njegove bogate kulturno-
zgodovinsko dediščine. Z besedo jo je 
predstavil lokalni turistični vodnik Tone 
Šterban, ki je pohod tudi vodil.

Na poti smo se ustavili pri domačiji 
Aleš, kjer nas je pričakal vaški muzikant, 
prijazni krajani pa so nam postregli s 
pijačo in z obilico doma pripravljenih 
jedi. Mize so se šibile pod dobrotami: 
domač kruh, salame, zaseka, pecivo vseh 
vrst, sadje … ne morem si kaj, da pose-
bej ne omenim res odličnega jabolčnika.  
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Druženje je postalo vedno bolj veselo in 
harmoniko je preglasila pesem. Ta je še 
posebej lepo zvenela v cerkvi sv. Krištofa.

Na poti v smeri Šmihela

V nadaljevanju poti smo postali še ob 
Perdihovi bukvi in se zamislili o minlji-
vosti življenja - v svojih 200 letih rasti je 
doživela in preživela mnogo pomembnih 
dogodkov v našem kraju in okolici.

Pogovor, smeh in vedro razpoloženje 
pohodnikov tudi ob koncu pohoda daje 
slutiti, da je pohod zares uspel, vedno 
večje število istih obrazov udeležencev 
pohoda pa, da z akcijo pohodov Po laških 
poteh hodimo v pravi smeri. 

Pohvaliti gre odziv družbe Thermana 
Laško, na parkirišču katere je bil in bo tudi 
v bodoče start pohoda. Pohodnikom so 
podarili kupon s popusti na storitve, post-
regli pa so še s čajem in termalno vodo.

Kot na vseh pohodih v sklopu promo-
cijske akcije sta z izdelki in storitvami 
prireditev sponzorirala Pivovarna Laško 
d.d. in JP Komunala Laško d.o.o..

Pohod bo odslej v sklopu akcije Po 
Laških poteh organiziran vsako leto tret-
jo soboto v mesecu septembru.

Dean Muhovec

Pohod po Orionovi poti

Start pohoda pri kartuziji

V soboto, 24. avgusta, smo v Jurkloštru 
uradno odprli naravoslovno-zgodovins-
ko pohodno pot, imenovano ORIONO-
VA POT. Pot z oznako C1 je krožna pot 
z naravoslovno in zgodovinsko tematiko, 
speljana po sledeh starodavnih kultur 
skozi kraje in predele, za katere pater 
Karel Gržan v knjigi V znamenju Oriona 

sklepa, da je bilo tu megalitsko svetišče, 
»središče sveta« v trikotu med Savinjo, 
Savo in Sotlo. Avtor gradi na tezi, da so 
stara prazgodovinska gradišča v območ-
ju Oriona v dolini Gračnice s sozvezdji 
ostanki kulture neolitskih (ali bakreno-
dobnih) ljudstev.

Otvoritev poti je sovpadala s prazni-
kom KS Jurklošter in s tretjim pohodom 
v sklopu promocijske akcije pohodov PO 
LAŠKIH POTEH. V čudovitem sončnem 
vremenu se je pohoda udeležilo 150 po-
hodnikov. Čarobnost skrivnostne pokra-
jine je na poti s besedami razkrival pater 
Karel Gržan. 

Dean Muhovec

Razstava src

Kdor si upa postaviti svoje srce na razs-
tavo, mora biti resnično pogumen, njego-
vo srce pa odkrito, pošteno in pravično.

Prav to so konec septembra naredili 
člani gledališke skupine mariborskega 
društva za cerebralno paralizo Sonček. 
Odprli so nam svoja srca v vsej širini in 
nas povabili v njihov svet. Svet, ki ni prav 
nič drugačen od našega, le mi ga v svo-
jem neznanju in nerazumevanju vidimo 
kot drugačnega.

Predstava katere avtor je pesnik in 
dvakratni Grumov nagrajenec Rok 
Vilčnik nas je odpeljala tja, kjer vlada 
nerazumevanje in odrivanje drugačnosti, 
tja kjer občutek oblasti zamegli razum 
in se morajo zgoditi hude stvari, da se 
megla nadutosti razkadi. Predstava nas je 
odpeljala tja, ki je pravzaprav tu.

Igralci, za katere smo v STIK-u Laško 
izpolnili še eno poslanstvo dostopnega 
turizma Evropske destinacije odlično-
sti s tem, ko smo dali izdelati posebno 
klančino, po kateri so se lahko s svojimi 
vozički pripeljali na oder, so profesion-
alci v pravem pomenu besede. Njihova 
igra je bila naravnost navdušujoča. Vsa-
ka beseda je bila na pravem mestu in je 
nosila svoj pravi pomen, vsak gib je bil 
dobro premišljen in je nazorno dopoln-
jeval besedilo. Kljub gibalni oviranosti 
in drugim tegobam, ki igralce spremljajo 
v vsakdanjem življenju, so na odru prav 
vsi povrsti izžarevali neskončno energijo 
življenja. Od Pana, godca, ki je s svojim 
baritonom glasbeno dopolnjeval Pajaco-
vo hudomušno pripoved, preko kralje-
viča, ki je bil pravzaprav srečen, da slabo 
vidi, do nesrečno srečne deklice Ane in 
jokave kraljične, ki izgubi svojega prin-
ca; od kralja, ki pod svojim ponosom v 
resnici skriva mehko srce, preko ministra 
pomembnih nasvetov in skrivnosti, do 
čedne čarovnice, ki malo pomeša napoje; 

od okrutne, brezmilostne paznice, preko 
zlate ribice, ki izpolnjuje skrite želje in 
godrnjavo glasne množice ter vse do treh 
modrecev, o katerih pa raje ne bi izgubljal 
besed, saj je njihova modrost brezmejna 
in sega od interneta preko gameboya do 
človek ne jezi se (čeprav manjka ena fig-
urica) …

Težko je opisati, kaj se je dogajalo in 
zgodilo v Kulturnem centru Laško na 
gledališki predstavi Razstava src. To je 
enostavno potrebno videti. Lepo in ko-
ristno bi bilo, da bi si predstavo zaradi 
zgodbe in igralcev ogledali tudi ali pa 
predvsem tisti, ki mislijo ali pa so celo 
prepričani, da o vsem vse vedo, da je živl-
jenje le njihovo in to edino pravo. Mor-
da bi po doživetju Razstave src spreme-
nili svoj pogled na sebe in soljudi, kajti 
predstava, ki smo jo doživeli v izvedbi 
igralcev mariborskega Sončka ima moč 
spreminjanja sveta na bolje.

Tomaž Majcen

Abonmaji v Kulturnem centru Laško

Vabimo vas, da se za trenutek ustavite, 
odmislite misli, ki vas vsakodnevno 
zaposlujejo in se v družbi glasbenikov, 
umetnikov in igralcev, sprostite, pomir-
ite in obogatite duha. Pridružite se nam 
v Kulturnem centru Laško, kjer vas čaka 
odlična raznolika kulturna ponudba. 

Tudi letos smo za vas izbrali vrhuns-
ke koncerte in gledališke predstave, ki so 
namenjene abonentom in izven. Sezono 
smo otvorili z glasbenim abonmajem 
v petek, 11. oktobra, ko je Policijski or-
kester navdušil z glasbenim izborom in 
dodobra napolnil dvorano Kulturnega 
centra Laško.   

Več o prireditvah najdete v program-
ski brošuri Abonmaji 2013/14, katero 
prejmete v TIC-u Laško. Po želji vam jo 
pošljemo tudi na dom. Še več o samih 
prireditvah pa najdete na spletni strani 
www.stik-lasko.si. 

Želite redno prejemati obvestila o 
prireditvah v občini Laško?

Pokličite TIC Laško, 03 733 89 50 ali 
pišite na elektronski naslov tic@stik-la-
sko.si ter se naročite na redno brezplač-
no poštno ali elektronsko obveščanje. 
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Dogodka bibliotekarskih društev na 
regijski in državni ravni v Laškem

V četrtek, 19. septembra popoldne, je 
v Laškem potekalo tradicionalno letno 
srečanje bibliotekarjev in knjižničarjev 
celjske regije in Zasavja. Srečanja se je 
udeležilo 86 bibliotekarjev in knjižničar-

jev, kar je rekord. V prvem, strokovnem 
delu druženja, smo se spomnili doseda-
njih tovrstnih dogodkov v Laškem, ki so 
se zvrstili v letih 1984, 1994 in 2002 ter 
se seznanili z uspehi in dosežki predvsem 
od zadnjega srečanja, leta 2002, naprej. 
Predstavili smo prostorske novosti v naši 
knjižnični mreži, delo z uporabniki (rast 
članstva, obiska in izposoje) in vsa naša 
prizadevanja za izboljšanje bralne kultu-
re ter informacijske pismenosti. Spregle-
dali pa nismo naših problemov. Z gosti 
smo si nato ogledali muzej, staro laško 
trško jedro, cerkev, pred občino pa nas 
je pozdravil župan, g. Zdolšek. Srečanje 
smo nadaljevali v  Rimskih Toplicah. 
Obiskali smo Rimske terme in novo knji-
žnico, kjer sta nam ogled polepšala Mo-
nika in Matevž Rožej z igranjem na citre 
ter violino. Večer smo zaključili veselo, z 
druženjem, ki so ga popestrili navdušu-
joči nastopi vokalne skupine Chillax. 

Namen tovrstnih srečanj je v spozna-
vanju dobrih praks dela knjižnic v regiji 

in njihovih okolij. Naši gostje so organi-
zacijo srečanja zelo pohvalili in po od-
zivu sodeč smo naredili dober vtis tudi 
v strokovnem smislu.  Za pomoč pri iz-
vedbi dogodka se zahvaljujemo Občini 
Laško, Stiku Laško, Rimskim termam in 
vsem mladim glasbenikom. Zahvaljuje-
mo se tudi Komunali Laško in učencem 
iz rimske šole za polepšanje okolice naših 
knjižnic.

Pred nami pa je še pomembnejši stro-
kovni dogodek, in sicer Kongres Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije z nas-
lovom Knjižničarski izzivi, ki bo potekal 
od 17. do 19. oktobra v Thermani. Orga-
nizirata ga Zveza bibliotekarskih društev  
Slovenije in celjsko društvo, sodelujemo 
pa  tudi Laščani.

Metka Kovačič

Področje e-komunikacij vselej 
živahno tudi v knjižnici

V prejšnji številki biltena smo že 
predstavili Biblos, slovenski sistem za 
izposojo e-knjig. Zdaj le-ta deluje že tri 
mesece, na voljo je približno 500 naslo-
vov, v knjižnici pa lahko uporabite tudi 
bralnik. Izposoja e-knjig v naši knjižnici 
še ni ravno visoka, želeli pa bi izpostaviti 
možnost izposoje tovrstnih knjig za roja-
ke, ki živijo v tujini ali so začasno zapus-
tili državo in nimajo veliko možnosti za 
dostop do slovenske knjige. V tem pole-

tnem času so ti prek Biblosa e-knjige pre-
birali v Južni Koreji, ZDA, Nemčiji, Italiji 
in morda še kje.

Nova zanimiva storitev, s katero lahko 
knjižnice še dodatno nagovorimo pred-
vsem mlajše generacije, pa je aplikacija 
mCobiss. Njena uporaba je prilagojena 
za pametne telefone in tablične računal-
nike, v primerjavi s cobissom na spletu 
pa je nekoliko poenostavljena in prinaša 
nekaj novih funkcij: Moj profil, kjer si 
določimo vse svoje knjižnice, Moja po-
lica, kjer lahko shranjujemo naslove do-
ločenih knjig in si jih hitro rezerviramo, 
Info - koristne informacije o knjižnicah 
tudi z natančnimi lokacijami enot itd.

Toliko o dveh novih e-storitvah, ki ju 
bomo omenili tudi na letošnjem raču-
nalniškem izobraževanju Simbioza. Ta 
bo spet potekala v knjižnicah v Laškem 
in Rimskih Toplicah. V sklopu vseslo-
venskega projekta bomo med 21. in 25. 
oktobrom v dveh terminih ob 9. ali 16. 
uri spoznavali računalnik, program za 
pisanje v Wordu, internet, elektronsko 
pošto, družabna omrežja (Facebook) in 
pametne mobilne telefone. Prijazno vas 
vabimo k udeležbi. Prijavite se lahko v 
naših knjižnicah, na 03 73 44 304 ali na 
spletni strani projekta www.simbioza.
eu. 

Matej Jazbinšek

Ivanka Mežan in Štefka Drolc – 
gostji osrednje prireditve bralne 
značke za odrasle

Knjižnica že tradicionalno konec okto-
bra – ob dnevu reformacije – v sodelova-
nju z Občino Laško in JSKD prireja osre-
dnjo prireditev Bralne značke za odrasle, 
na kateri posvečamo posebno pozornost 
slovenski besedi. Letošnji osrednji go-
stji bosta ikoni slovenskega gledališkega 
in filmskega sveta zadnjega več kot pol 
stoletja, Ivanka Mežan in Štefka Dro-

lc. Kdo ne pozna njunih imenitnih vlog 
iz filma (Cvetje v jeseni, Deseti brat, Na 
svoji zemlji, Na klancu…) ali gledališča! 
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K tem je lansko leto režiser Vlado Ška-
far dodal še prav poseben film, v katerem 
se prepleteta njuni intimni življenjski in 
prijateljski zgodbi. Film Deklica in drevo, 
nežen in impresiven, je »film o tistem, ki 
ne mine«, kot ga je označil režiser sam, 
in bo eden od iztočnic pogovora. Vodila 
ga bo Ivana Žvipelj, dolgoletna kulturna 
delavka iz Mozirja, večer spominov pa bo 
z glasbenim nastopom obogatila mlada 
harfistka Lara Hrastnik.

Veselimo se vašega obiska, da skupaj 
prisluhnemo življenjskim izkušnjam in 
zgodbam, s katerimi nas bosta počastili 
gostji, prav tako tudi nastopu glasbenice 
– domačinke in si želimo, da jim 25. ok-
tobra z napolnjeno dvorano kulturnega 
centra izkažemo pozornost. Brezplačne 
vstopnice bo mogoče dvigniti oz. rezer-
virati od 7. do 19. oktobra v knjižnici 
(osebno ali po tel. 03/734 43 00).

Lepo vabljeni, prav tako pa še naprej 
vabljeni, da se pridružite Bralni znač-
ki za odrasle, ki bo trajala vse do aprila 
2014.

Barbara Rančigaj
Foto: Ana Kovač

Slikovito martinovo in druge 
jesenske prireditve v naših 
knjižnicah 

Po osrednji prireditvi Bralne znač-
ke za odrasle v kulturnem centru, vas v 
Laškem, 8. novembra, vabimo na tradi-
cionalno praznovanje martinovega, ki ga 
bomo letos proslavili nekoliko drugače 
kot običajno. V gosteh bomo imeli nam 
dobro znanega publicista Draga Med-

veda in slikarja Mira Zupančiča, doma 
iz Rimskih Toplic, ki že od leta 1963 živi 
v New Yorku. Gospod Zupančič je pred 
leti že razstavljal svoja dela v kulturnem 
centru, tokrat pa jih bomo lahko videli v 
razstavišču muzeja in v knjižnici. Razsta-
va bo na ogled od 22. oktobra do 11. no-
vembra. Na martinovo pa nas bo po njej 
popeljal poznavalec Zupančičevih del, 
Drago Medved, ki bo v nadaljevanju ve-
čera nastopil kot enolog in nam predaval 
o pomenu vina nekoč in danes. Seveda 
bomo tudi skupaj zapeli in si nazdravili. 

Miro Zupančič: Piran, akril na platnu

Domoznansko bo obarvan tudi pe-
tek, 15. novembra, v rimski knjižnici, ko 
bomo prisluhnili pogovoru med novi-
narko Božo Herek in učiteljico Ido Inti-
har, avtorico knjige Prehranska dedišči-
na Posavja, ki obravnava tudi jedi naših 
krajev. 

19. novembra vas ob dnevu slovenskih 
splošnih knjižnic v Laškem vabimo na 
ogled komedije Čistilka Ela, Irene Štu-
sej, kolegice iz žalske knjižnice, ob kateri 
se boste lahko nasmejali na račun knji-
žničarjev. 28. novembra bomo imeli v 
Laškem potopis Senada Osmanaja o Fi-
lipinih, 10. decembra pa bomo prisluh-
nili predavanju Alenke Tacol o pomenu 
pogovora v družini. Prireditveno leto 
bomo zaključili s pogovoroma o prebra-
nih knjigah Bralne značke za odrasle, in 
sicer 6. decembra v Rimskih Toplicah in 
13. decembra v Laškem, kjer nam bodo 
večer obogatile naše priljubljene pevke 
Vodomke.

Lepo vabljeni na naše prireditve in k 
ogledu razstave našega rojaka Mira Zu-
pančiča.

Metka Kovačič

Zanimive praktične novosti v naši 
knjižnični zbirki

Začenjamo z novo rubriko izpostav-
ljanja posebej zanimivih knjig, predvsem 
praktičnih in z vsebinami, za katere si 
morda ne predstavljate, da jih lahko naj-
dete v knjižnici. Tokrat vas opozarjamo 
na naslednje:

Žmavc, Janez: Vzdrževanje cest
Rifel, Vilko: Nega in podiranje dreves 

v zahtevnih situacijah
Jančič, Zlatko in drugi: Oglaševanje
Siegel, Daniel in drugi: Celostni raz- 

voj otroških možganov

28. prikaz v Trobnem Dolu  
z rudarsko dediščino

V Trobnem Dolu so pred 80. leti za-
prli rudnik, v katerem so kopali najboljši 
rjavi premog daleč naokoli. V Etno od-
boru Jureta Krašovca Možnar smo se 
zato odločili, da bomo na letošnjem le-
tnem prikazu predstavili, kako je izgledal 
rudarski »šiht« in kaj vse se je ohranilo 
med domačini iz tistih časov do danes, 
ko nekatere izmed njih na to vežejo le 
še spomini. Pomembno je, da nam je ob 
tem uspelo prvič skupaj zbrati nekatere 
dobro ohranjene predmete, karte, skice, 
načrte, fotografije ..., ki so jih ob velikem 
trudu in volji  nekaterih posameznikov, 
med katerimi je bil gonilna sila Vinko 

Križnik, razstavili na tematski razstavi, 
ki bo še dolgo pomnik časa in rudarske-
ga življenja v tem kraju. K njej pa so svoj 
prispevek dodali še laški likovniki s slika-
mi iz rudarskega življenja.  

V uvodniku k priložnostno izdani zgi-
banki zasledimo krajši opis rudarjenja 
v Trobnem Dolu, ki ga je povzel Andrej 
Mavri, prav tako pa tudi nekaj zanimi-
vosti o kraju Trobni Dol. Med drugim je 
zapisano, da je rudnik s presledki obra-
toval nekaj manj kot sto let in da naj bi 
z izkopavanjem prenehali leta 1933, kar 
je kasneje, oz. natančneje 1936 bil tudi 
razlog za izbris omenjene gospodarske 
družbe iz registra. Med ljudmi je še pri-
soten spomin na dni, ko je rudnik de-
loval in so vanj še hodili na delo dedje 

in pradedje sedaj živečih ljudi in ko je 
iz Trobnega Dola vozila še lokomotiva. 
Tudi mlajši rodovi so kasneje našli delo 
v okoliških rudnikih v Rečici pri Laškem 
in Zasavju. Čeprav je bilo delo »knapov« 
težko, nevarno in umazano, je marsikate-
ri družini omogočilo preživetje. Kako se 
je začel in kako končal običajni delovni 
dan v jami Ana rov, predvsem pa, kako so 
se »knapi« razveselili »colnge«, smo po 
idejni zasnovi Branka Pušnika prikazali 
v Trobnem Dolu. Videli smo lahko skoraj 
vsa pomembna opravila, ki so bila same-
mu kopanju premoga v podporo.  

Na plačilni dan so prišli na svoj račun 
tudi vaški berači, ki so se motovilili okoli 
»knapov« tako dolgo, da so jim ti le vrgli 
kakšen sold v njihov klobuk. In tako so 
bili na koncu zadovoljni vsi. Tudi nasto-
pajoči, ki so svoje vloge odlično odigra-

ETNO ODBOR JURETA KRAŠOVCA MOŽNAR
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li in se vživeli v svojo predstavitev. Od 
značilnega govora do samega dela in pri-

mernih kostumov iz tistih časov. Gledalci 
smo dobili občutek, da se je čas resnično 
premaknil za 80 in več let nazaj v pretek-
lost. Pred zaključkom so folklorniki iz 
Rečice predstavili še rudarski krst. 

Prireditev je ob prisotnosti številnih 
gledalcev lepo uspela in dosegla svoj 
namen. Vsem društvom v okviru Zveze 
kulturnih društev Možnar občine Laško 
in nekaterim posameznikom sta se žu-
pan Franc Zdolšek in predsednik Zveze 
Vlado Marot iskreno zahvalila za njihovo 
ustvarjalno sodelovanje v prikazu, ki je 

zahteval veliko truda in dela. Prireditev 
so obogatile še stojnice z domačimi izdel-
ki, suho robo in še marsičim.

7. pohod »Po Anzekovih poteh« in 
2. druženje godb na Svetini

Organizator ZKD Možnar - Etno od-
bor Jureta Krašovca je letos prvo soboto 
v septembru skupaj s soorganizatorji, 
Občino Štore, Krajevno skupnostjo Sve-
tina, KD Pihalna godba Svetina in dru-
žino Sikovšek, pripravil že 7. pohod po 
Anzekovih poteh, JSKD Območna iz-
postava Laško pa drugo druženje godb 
na Svetini in prvo godbeno mašo. 

Prvi pohodniki, ki so se pričeli zbirati 
na parkirišču pred železniško postajo v 
Laškem, so nam dali slutiti, da bo tokrat 
udeležba številčnejša. Na koncu je bil naš 
cilj 100 udeležencev presežen, saj se ga je 
udeležilo kar 124 pohodnikov, kar je naj-
več doslej. Vsi zbrani smo se, polni op-
timizma, veselja in sproščenega vzdušja, 
odpravili po poti spominov na Vrhovske-
ga Anzeka, tokrat z okrepljeno skupino 
pohodnikov iz Svetine. 

Še malo pa bomo na cilju letošnjega pohoda.

Pot je vedno znova lepa, zanimiva in 
slikovita. Med potjo so nas prijazno spre-
jeli in okrepčilo ponudili domačini - dru-
žina Sikovšek iz Ojstra, kjer se je na nji-
hovo pobudo vsa zgodba pred sedmimi 
leti pričela, pa pri Štigl'novem Zdravku 
na Reki, kjer nam je presenečenje pripra-
vila Štigl'nova godba, nato pa še na Slap-
šakovi domačiji Klepejevih v Kanjucah 
in pri Pesjakovih na Velikem Vrhu, kjer 
je rojstna hiša Ivana Ulage - Vrhovske-
ga Anzeka. Znova nas je pričakala tudi 

njegova 92-letna sestra Angelca ter ostali 
domači. 

Lep dogodek pa smo letos znova do-
živeli na Svetini, ki je tega dne praznova-
la tudi svoj krajevni praznik in kjer smo 
sklenili letošnji pohod po poteh ljudske-
ga godca in vsestranskega glasbenika. Za 
vse godbenike in ostale prisotne  je prvič 
potekala godbena maša v spomin na 
vse pokojne godbenike, nato pa je sledil 
skupni nastop petih godb, in sicer Pihal-
nega orkestra Šentjur, Pihalnega orkestra 
štorskih železarjev, Laške pihalne godbe, 
Vaške godbe Vrh nad Laškim in Pihalne 
godbe Svetina.  Žal so bile nekatere v ne-
koliko okrnjeni sestavi. Med drugim so 
se potrudili in zaigrali tudi skladbo iz 
notnega zapisa, ki jim ga je ob zaključ-
ku lanskega pohoda izročil Kaspar Bran-
dner iz Münchna. Oba s soprogo, Magdo 
Malone, sta bila hvaležna za pozornost in 
navdušena nad izvedbo. Predstavili smo 
tudi dva godca, ki sta več let sodelovala 
z Vrhovskim Anzekom, in sicer Janeza 
Gradišnika in Franca Kapla. 

Na Svetini so nam dobrodošlico, poleg 
kapelnika Pihalne godbe Svetina in Iva-
na Ulage, izrekli še župan Občine Štore, 
Miran Jurkošek, župan Občine Laško, 
Franc Zdolšek, ob prazniku KS Svetina 
je spregovoril tudi njen predsednik, Leo-

pold Vrbovšek, Ivan Medved pa je v ime-
nu JSKD prisotnim godbam izročil spo-
minsko priznanje in zahvalo. Hvaležni 
smo Pivovarni Laško in vsem, ki so nas 
pri naših prizadevanjih podprli in nam 
vsak na svoj način pomagali, da smo sku-
paj pripravili in doživeli tako lep in topel  
septembrski dan. 

Vlado Marot 

V Gabrnem znova stoji križ

Pri Kovačevih, po domače Pegančevih 
v Gabrnem, so na Marijin praznik – mali 
šmaren, blagoslovili križ, ki so ga ponov-
no postavili po tem, ko ga je neurje osem 
let nazaj izruvalo iz zemlje in skupaj z mo-
gočno smreko ter gmoto zemlje odneslo 
v dolino. Vse do letošnjega septembra je 
od tistega usodnega avgusta 2005 zevala 
praznina, potem pa so domači s pomoč-
jo drugih sorodnikov in sosedov zavihali 
rokave. Postavili so nov križ ter pripravili 
vse potrebno za njegov blagoslov, ki ga je 
opravil laški dekan, Rok Metličar. Sedaj 
znova stoji na mestu, od koder se odpi-
ra lep pogled na nekatere podružnične 
cerkve laške župnije in kjer je bil prvič 
postavljen že okrog leta 1926.

M. Marot

Lastnik in uradnik sta prišla med rudniške delavce in 
jim prinesla »colngo«.

Delavci v »trobendolskem« rudniku so skrbno opravili 
svoje delo.

Zbrani ob novem križu v Gabernem.
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Kulturni utrip v Jurkloštru na pragu 
vsake jeseni dobi nov zagon. K temu pri-
spevajo vse sekcije kulturnega društva. 
Letos smo bili še posebej dejavni, saj smo 
se v dobrem tednu večkrat predstavili.

Čeprav so vmes počitnice in otro-
ci odidejo na zaslužen dopust, se to ne 
pozna pri  zgodnjejesenskih nastopih 
folklorne skupine. Člani otroške folklor-
ne skupine so se ob zaključku počitnic 
uspešno predstavili na srečanju koz-
janskih borcev, ki je bilo letos zopet v 
Jurkloštru. Prav tako so sodelovali na 
prireditvi ob krajevnem prazniku in tako 
popestrili sam program. Seveda so mora-
li zato nekoliko prej zaključiti počitnice. 
Hvala staršem, ki ste jih vozili na vaje in 
nastope, hvala pa tudi mentorici Darji 
Horjak za vodenje in čas, ki ga namenja 
delovanju skupine. 

Pevci Moškega pevskega zbora so za-
peli ob slovesni otvoritvi Orionove poti, 
ki poteka po naši krajevni skupnosti. 
Prav tako so peli na otvoritvi kulturne 
dvorane in v nadaljevanju še na srečanju 
jurkloštrskih pevcev in godcev. S tem pa 
njihovega udejstvovanja še ni bilo konec. 
S petjem so sodelovali na prireditvi ob 
krajevnem prazniku in obeležitvi 80-le-
tnice Prostovoljnega gasilskega društva 
Jurklošter. Čeprav še vedno nimajo pe-
vovodje, pa so z vztrajnostjo in optimiz-
mom dosegli, da so njihovi glasovi slišni 
in da prireditve ne minevajo brez njiho-
vega sodelovanja. V zbor so uspeli prido-
biti nekaj novih pevcev, tako da resnično 
upamo, da pevska tradicija v Jurkloštru 
ne bo zamrla. Medse še vedno vabijo 
nove glasove. 

Tudi gledališka skupina se je predsta-
vila na odru nove dvorane ob sami otvo-
ritvi le te in tako preizkusila oder. Upa-
mo, da bomo pridobili še zavese in tako 
imeli res dobre pogoje za udejstvovanje.

Veseli pa smo tudi, da smo uspeli iz-
vesti že 6. srečanje jurkloštrskih pevcev 
in godcev in to v novi dvorani. Prireditev 
je bila na sam dan otvoritve in večer pred 
osrednjo slovesnostjo ob krajevnem pra-
zniku. S tem smo tudi mi slovesno obele-
žili naš krajevni praznik.

Tudi po končanih prireditvah ob kra-
jevnem prazniku še ni nastopil čas počit-
ka. V nedeljo, 8. 9. 2013, so se člani etno 
sekcije predstavili na letnem prikazu sta-
rih šeg in delovnih opravil na temo ru-
darske dediščine v Trobnem Dolu. Da so 
se udeležili prikaza in se na njem zanimi-
vo predstavili, gre zasluga zlasti Janezu 
Semetu, ki se je maksimalno angažiral 
pri organizaciji in izvedbi. Teden kasneje 
so Florjanovci – ljudski pevci pod vod-
stvom Franca Horjaka, prepevali na re-
viji ljudskih pevcev v Laškem. 

Izvedli ali pa samo sodelovali smo na 
kar nekaj prireditvah. S tem pa nismo 
zaključili našega dela za to leto. V načr-
tu imamo še nekaj zanimivosti, za katere 
upamo, da bodo dobro obiskane in spre-
jete s strani krajanov.

KD Jurklošter

Hura, pa imamo tudi mi v Jurkloštru 
novo, lepo kulturno dvorano. V petek, 
30. 9., je bilo v Jurkloštru še posebej slo-
vesno. Po dolgih letih prizadevanj in po 
vseh mogočih zapletih, se je lansko jesen 
le začelo premikati in pozimi so začeli 
preurejati podstrešje bivše konjušnice. 
Domačini smo z zanimanjem spremlja-
li dogajanje, saj kar nismo mogli verjeti, 
da dvorana končno bo. Spomladi so z 
deli na ostrešju zaključili, hkrati pa začeli 
urejati notranjost. Vse poletje smo spre-
mljali opremlja nje notranjosti in se ob 
naši zadnji igri že veselili, da zadnjič no-
simo stole v telovadnico in igramo brez 
odra. Tako so do slavnostnega prevzema 
dvorano opremili z večino rekvizitov, 
manjkajo le še zavese. To pa ni motilo 
otvoritve in ne gledališke skupine, ki 
je k slavnostnemu vzdušju doprinesla z 
igranjem odlomka zadnje igre. Prav tako 
so se predstavili pevci moškega pevske-
ga zbora in ugotovili, da je prostor res 
akustičen. Da je bilo vzdušje slovesno, 
gre zasluga tudi Vaški godbi Vrh nad La-
škim, ki se je odzvala povabilu in prišla 

k nam v goste. Z igranjem so pospremili 
obiskovalce v dvorano in igrali med in še 
po rezanju traku. 

Da smo v Jurkloštru dobili dvorano, 
gre v prvi vrsti zahvala predsedniku sveta 
naše krajevne skupnosti, Francu Lesičar-
ju, ki pa je bil na sami otvoritvi odsoten 
zaradi zdravstvenih razlogov. Vsa leta si 
je, poleg ostalih članov občinskega sveta 
iz Jurkloštra, prizadeval, da bi se stvari 
premaknile naprej in v ta namen odprl 
marsikatera vrata. Seveda je imel za naše 
težave posluh tudi župan, Franc Zdolšek, 
ki je imel že dovolj našega jadikovanja in 
nezadovoljstva, zato je k samemu pro-
jektu in njegovi izvedbi pristopil skrajno 
resno in odgovorno. Verjamem, da se us-
peha tudi sam veseli in da bo v bodoče 
Jurklošter lažje obiskal, ker ima kaj poka-
zati in ga ne bomo več grdo gledali.

Samo dvorano pa so v nadaljevanju 
večera preizkusili tudi jurkloštrski pevci 
in godci. Dvorana je bila kar premajhna 
za vse nastopajoče in obiskovalce. Večer 
so popestrili bolj ali manj znani godci in 
pevci. Tako so se predstavili že dokaj zna-

ni harmonikarji Nick Čuber, Kristijan 
Nemec, Andrej Pavčnik in Damjan Peč-
nik. Ob njihovem igranju so marsikoga 
zasrbele pete, veliko obiskovalcev pa je 
ob znanih melodijah tudi zapelo. Ozračje 
so dodatno ogreli  mladi muzikanti An-
sambla Šantej, ki so prišli k nam v goste 
z Dolenjske, njihove korenine pa segajo v 
Jurklošter. Čeprav so že znani ansambel,  
so z veseljem sodelovali na naši amater-
ski prireditvi. Predstavili so se tudi pev-
ci domačega moškega pevskega zbora. 
Za dobro mero smeha in popestritev sta 
poskrbela Lenovška fanta - Ivan Špan 
in Janez Brečko, katerih nastopov se že 
vnaprej veselimo in ju težko čakamo, saj 

JURKLOŠTRSKI KULTURNI UTRIP

OTVORITEV DVORANE IN SREČANJE GODCEV V JURKLOŠTRU
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sta vedno nadvse zabavna, njune pesmi 
pa manj znane, a šaljive. Zaradi nadvse 
bučnega aplavza pa so oder le težko za-
pustili Fantje z vseh hribov, ki so se 
predstavili prvič. Gre za skupino mladih 
fantov, ki se je pred kratkim zbrala in z 
nekaj vajami dosegla, da so postali, že kar 
ob prvem nastopu, ljubljenci občinstva. 
Njihovi glasovi so dodobra ogreli že tako 
močno ogreto ozračje v dvorani. Srca pa 
so zaigrala tudi ob koncu uradnega dela 
prireditve, ko so se predstavili vsi na-
stopajoči in zapeli ter zaigrali, da je bilo 
veselje. Tako se je druženje nadaljevalo 
pozno v noč, vzdušje pa je bilo (kot so 
komentirali nekateri obiskovalci) kot na 
Pivu in cvetju, saj sta se petje in glas har-
monik slišala na vsakem koraku.

Preživeli in doživeli smo res lep ve-
čer. Zahvala za to gre celi vrsti ljudi, ki 
so pomagali pri organizaciji in pripravi 
prireditve. Mnogi so pomagali pripra-
viti prizorišče in počistiti, za kar se vam 
iskreno zahvaljujem. Hvala Alenki Kan-
dolf za domiselno in res lepo dekoracijo. 
Posebej se zahvaljujem vsem jurkloš-
trskim ženam, gospodinjam, ki so spek-
le pecivo, da smo lahko z njim pogostili 
prav vse obiskovalce in nastopajoče. Zah-
valjujem se tudi PGD Jurklošter, saj so 
pomagali pred in med samo izvedbo in 
skrbeli predvsem za naše fiziološke pot-
rebe. Hvala obema napovedovalkama, 
tako Nini Palčnik kot Darji Horjak za 
tekoče vodenje programa. Hvala Danije-
lu Ocvirku za vsa priznanja za nastopa-

joče, ki jih že vrsto let oblikuje in tiska. 
Hvala KS in njihovim predstavnikom, 
zlasti Danijelu Dobršku za spodbudne 
besede ob otvoritvi. Hvala torej vsem, ki 
ste že dneve pred samo otvoritvijo in sre-
čanjem godcev pomagali in žrtvovali svoj 
čas za to, da je prireditev uspela.

Še enkrat pa velja posebna zahvala 
Francu Lesičarju in Francu Zdolšku za 
ves vložen trud in energijo. Gradbišče ob 
sami Pristavi pa nam daje slutiti, da se bo 
projekt nadaljeval z izgradnjo prizidka in 
verjamemo, da boste vsi, ki lahko dose-
žete izvedbo, usmerili vse moči, da se to 
tudi zgodi.

Za KD Jurklošter
Magdalena Stopinšek

KULTURNO DRUŠTVO 
LIPA REČICA

Mednarodni folklorni festival »Od 
Celja do Žalca«

Kulturni center Laško je 4. septembra 
gostil mednarodni folklorni festival »Od 
Celja do Žalca. Festival sicer poteka že 
osmo leto, v Laško pa so ga organizatorji 
pripeljali drugič. 

Ta mednarodni folklorni festival velja 
za enega večjih in kvalitetnejših v Slo-
veniji, je v CIOFF koledarju folklornih 
festivalov sveta in je na spisku pripo-
ročenih prireditev na internetni strani 
UNESCO. V preteklih letih je v okviru 
festivala nastopilo že 26 tujih skupin iz 
Evrope, pa tudi izven nje. Potekal je na 

treh lokacijah: v Laškem, Celju (6. sep-
tembra) in Žalcu (7. septembra).

Prav tako kot lani, so za domačo sku-
pino v Laškem k sodelovanju povabi-
li odraslo folklorno skupino Lipa, KD 
Lipa Rečica. Predstavili smo se z dvema 
odrskima postavitvama, in sicer Pas-
tirskimi bloškimi plesi avtorja dr. Bruna 
Ravnikarja in postavitvijo Plesi in igre s 
stoli avtorice Erike Krašek. Na odru Kul-
turnega centra so poleg naše folklorne 
skupine zaplesali še gostje iz Nizozemske, 
Slovaške in Makedonije. Za uspešno iz-
peljano prireditev gre zahvala tudi Obči-
ni Laško, ki je projekt finančno podprla.

V Trobnem Dolu pa je v nedeljo, 8. 
septembra, potekal že kar 28. prikaz ljud-
skih šeg in delovnih opravil občine Laško 
z naslovom Z rudarsko dediščino v Trob-
nem Dolu. Obeležili so 80. obletnico za-

prtja rudnika v Trobnem Dolu. V prika-
zu je sodelovalo kar devet društev iz cele 
občine. KD Lipa Rečica je sodelovalo v 
zaključnem delu prireditve, kjer smo pri-
kazali Knapovski krst – sprejem mladih 
rudarjev v rudarski stan. V veselje in čast 
nam je bilo sodelovati na odlično organi-
zirani prireditvi. 

Pred nami pa so seveda novi izzivi in 
nove prireditve. Ob našem 28-letnem de-
lovanju bi vas prisrčno povabil v Rečico, 
v Sindikalni dom, kjer za vas v soboto, 
19. oktobra, ob 19. uri, pripravljamo za-
nimiv koncert, na katerem vam bomo 
predstavili rečiške muzikante ter plese 
in pesmi, s katerimi smo se udeležili le-
tošnjih izbirnih srečanj, ki potekajo pod 
okriljem JSKD.       

Branko Čepin,
predsednik KD Lipa Rečica

Iz Laškega prihaja šest Razigranih 
muzikantov, katerih poslanstvo je naro-
dnozabavna glasba. S temi vižami  ljudi 
okrog sebe razveseljujejo že polnih  pet 
let. Z željo po kvalitetnem igranju in pre-
našanju pozitivne energije na poslušalce 
zabavajo tako mlade, kot tiste malo sta-
rejše, a vseeno mlade po duši. Ansambel 
Razigrani muzikanti se je prvič predsta-
vil na Laški mavrici leta 2008 in od takrat 
pridno igrajo na veselicah, porokah, Ab-
rahamih. Celo čez Alpe so se podali in le-
tos spomladi svoje delo predstavili tudi v 
Avstriji in Švici. Izpod peres prav vsakega 
člana je že nastalo nekaj skladb, nekaj se 

jih še pridno pripravlja in ob pravi priliki 
bodo kaj kmalu tudi zaigrane. 

Tako se bodo letos na tradicionalnem 
martinovanju v Laškem Razigrani muzi-
kanti predstavili z novo polko Martinova 
nedelja, ki jo bodo igrali tudi v Kultur-
nem centru Laško, in sicer 9. novembra, 
na pobudo Vlada Marota.

Odlomek iz Martinove polke :
Se v Laškem zberemo,
tri dni ga žingamo.
Domov ne bomo šli,
ja, ja, Martin naj še živi.

RAZIGRANI MUZIKANTI PREDSTAVLJAJO NOVO 
POLKO
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»Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se mo-
rajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca.«  
Tako je govoril  William Shakespeare, v 
Vokalni skupini Chillax pa se tega drži-
mo že dobro leto. Tako je, Vokalna sku-
pina Chillax je avgusta praznovala svojo 
prvo obletnico delovanja. Začetki so bili 
zelo preprosti: vsem je bila skupna želja 
po petju in druženju. Odšli smo do Hiše 
generacij Laško, kjer so nam prijazno od-
prli vrata in nam odstopili prostor za vaje. 
Z vsako vajo smo osvajali nove  tehnike 
petja, pridobivali nove člane in se zabavali 
ter koristno preživljali prosti čas. Vokalna 
skupina Chillax je na začetku obsegala le 
10 članov, nato pa se je naše število pove-
čalo na 30 in še vedno raste. Hoteli smo 
biti nekako drugačni od tradicionalnih 
slovenskih zborov in poslušalcem prika-
zati sodobno glasbo na simpatičen način 
ob spremljavi različnih glasbil. Naš reper-
toar pesmi se je večal, prav tako naša 
prepoznavnost in kmalu smo se začeli 
udeleževati različnih prireditev. Pos-
lušalce smo očarali z mladostno ener-
gijo in bogato paleto pesmi. V enem 
letu se je nabralo preko 40 nastopov v 
Laškem in izven njega. Prepevali smo 
na občinskih proslavah, na tekmova-
nju mladinskih zborov, kjer smo se po 
oceni strokovne spremljevalke uvrsti-
li na regijsko tekmovanje, sodelovali 
smo na različnih prireditvah v okviru 
I. gimnazije v Celju.

Največji dosežek pa je naš samos-
tojni veliki koncert na Gradu Tabor 
Laško. Se še spomnite tistega junijskega 
večera, ko smo vas z gostjo Nino Pušlar 
popeljali v poletne dni in vam s pozitivno 
energijo pričarali nasmešek na obraz? Da, 

to je bil koncert vreden ogleda. Udeležilo 
se ga je preko 300 gostov, ki so tako re-
koč zapolnili prostore gradu do zadnjega 
kotička. Na njem smo prepevali dalma-
tinske, ljudske, sodobne pesmi in še bi 
lahko naštevali. Plesalka Sara Polanc nas 
je začarala s svojimi očarljivimi plesnimi 
gibi, skupina Freeflight pa razveselila s 
poskočnimi jazz melodijami. Seveda smo 
vsi ponosni, da smo lahko gostili tudi eno 
najbolj priznanih slovenskih pevk Nino 
Pušlar, ki je s svojo pozitivno energijo in 
izrednim vokalom pripomogla k sproš-
čenosti koncerta. V veliko čast si štejemo 
tudi to, da smo nekaj njenih pesmi odpeli 
z njo. Dvourni koncert smo zaključili s 
prijetnim druženjem nastopajočih in gle-
dalcev ob kozarcu dobrega vina v magič-
nem ambientu Grada Tabor Laško.

Po koncertu Vokalna skupina Chillax 
ni počivala, ampak smo si namesto tega 

zadali nove cilje, ki jih z veliko zagna-
nostjo že uresničujemo. To leto smo se 
vključili tudi v projekt Veseli balon, ki ga 
organizira društvo Vesele nogice, in si-

cer za otroke z motnjami v razvoju. Ker 
se zavedamo, kako pomembno je biti v 
življenju pripravljen pomagati sočloveku 
v stiski, se vedno odzovemo povabilu na 
njihove prireditve. Tako smo se udeležili 
prireditve v Državnem zboru Republike 
Slovenije. Tam smo goste razveselili z na-
šim programom, hkrati pa smo tudi sami 
odšli iz parlamenta z nasmeškom na ob-
razu, saj smo tako nekomu polepšali dan 
in pripomogli k boljšemu življenju. 

V letošnjem šolskem letu nas čaka še 
precej dela. K programu bomo dodali 
nove pesmi, naš zborovodja Jaka Škapin 
pa nas bo seznanil s še zapletenejšo tehni-
ko petja, zato v tem mesecu  načrtujemo 
tudi intenzivne vaje. Napovedanih imamo 
že kar lepo število nastopov v Laškem in 
okolici. Gostovali bomo tudi na celjskih 
gimnazijah in nekaterih osnovnih šolah. 
Decembra načrtujemo novoletni koncert 

z vaško godbo Sedraž. V marcu bomo 
izvedli dobrodelni koncert z Big ban-
dom I. gimnazije v Celju in gostjo 
Nušo Derenda v Narodnem domu. 
Gostovali pa bomo  tudi na zaključni 
dobrodelni prireditvi društva Vese-
le nogice v dvorani Golovec v Celju.  
Seveda pa bomo zagotovo organizi-
rali še kakšen samostojen koncert in 
upali na enak odziv kot pri prejšnjem. 

Ob prvi obletnici delovanja se 
Vokalna skupina Chillax zahvalju-
je vsem, ki ste na kakršenkoli način 
pripomogli, da se lahko zdaj pohvali-
mo z zelo uspešnim, delovnim letom. 

Naš namen delovanja ostaja še vedno isti: 
Se zabavati, kvalitetno prepevati in razve-
seljevati poslušalce.

Saša Nemec

V avgustu se je Vaška godba Vrh odpravila na enodnevno go-
stovanje na Hrvaško. Obisk smo vrnili Limeni glazbi Fužine, ki 
je junija sodelovala na srečanju godb pod kozolcem na Slogih.

Pot nas je najprej peljala na otok Krk, kjer smo v kampu obi-
skali našega bobnarja Petra, ki nam je pripravil lep sprejem. Po 
krajšem nastopu v kampu, s katerim smo pritegnili pozornost 
številnih dopustnikov, je sledilo kopanje in seveda obilna mali-
ca. Sledila je generalka za nastop in odhod proti Fužinam, ki so 
lep turističen kraj pri Delnicah. 

V Fužinah sta nas pričakali domača godba in godba iz Kri-
ževcev, s katero se tudi mi dobro poznamo iz njihovega gostova-
nja v Laškem. Vsaka godba se je najprej predstavila z igranjem 
koračnice in potem še s polurnim programom v paviljonu, ki 
je še posebej zanimiv, saj so ga zgradili sami godbeniki. Z nami 
so nastopile tudi mažorete Majde Marguč, ki so še dodatno po-
pestrile naš nastop. Po prijetnem druženju smo proti večeru 
zaključili naš obisk in se odpravili proti domu. V začetku sep-

tembra smo podoben nastop vrnili godbi iz Sv. Jurija ob Ščavni-
ci in tako zaključili naša letošnja gostovanja.

Že sedaj vas vabimo na naš praznični nastop, ki bo v dvorani 
gasilskega doma na Vrhu v mesecu decembru.  

Predsednik KD Vrh nad Laškim Jožef Knez
Foto: Foto Fleš

VOKALNA SKUPINA CHILLAx PRAZNUJE PRVO OBLETNICO DELOVANJA

VAŠKA GODBA Z VRHA VRNILA OBISK HRVAŠKI GODBI IZ FUŽIN
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GODBENI TABOR – 
MUSICA CREATIVA

Vsi vemo, da je Laška pihalna godba 
trenutno ena najboljših godb v Sloveni-
ji, saj na tekmovanjih sodi v koncertno 
težavnostno stopnjo ter dosega vidnejše 
rezultate doma in v tujini. Ob vpraša-
nju, kako do teh rezultatov pridemo, pa 
vsi najprej pomislite na vse petke, ko se 
v času vaj, zaradi premajhnih prostorov, 
trese celo Laško. To je seveda res, obe-
nem pa so prav tako zelo pomembna do-
datna izobraževanja, saj mladi glasbeniki 
s tem pridobijo nova znanja in izkušnje.

Eno takšnih izobraževanj je v okviru 
Zveze slovenskih godb in JSKD potekalo 
v Kopru od 17. do 25. 8. 2013. Več kot 
110 godbenic in godbenikov je bilo, gle-
de na starost in predhodno glasbeno zna-
nje, razdeljenih v dva orkestra. V pihalni 
orkester Musica Creativa pod vodstvom 
svetovno priznanega nizozemskega diri-

genta Jana Cobra in mladinski pihalni or-
kester Intercampus pod taktirko Gregorja 
Kovačiča, ki se je med drugim pod vod-
stvom Ivana Medveda učil tudi korakanja. 
Da pa smo sploh lahko v enem tednu 
zvadili zahteven program, so nas na po-
sameznih inštrumentih poučevali odlič-
ni profesorji. Ob koncu tedna smo svoje 
znanje tudi pokazali in izvedli tri koncer-
te. Prvega v petek v Trstu, nato v Sloven-
ski filharmoniji, v nedeljo pa v koprski 
Taverni. 

Iz Laškega se nas je, na pobudo naše-
ga dirigenta Gašperja Salobirja, ki je bil 
med drugim tudi mentor klarinetistov 
mladinskega orkestra, udeležilo enajst 
godbenic in godbenikov. 

Čeprav je glavni cilj tabora pridobiva-
nje novih izkušenj, smo se poleg tega res 
zabavali, veselili, odlično izkoristili zad-
nje dneve počitnic ter tako združili ko-
ristno s prijetnim. 

Urška Sikovšek 

LIKOVNO DRUŠTVO LAŠKO
Likovniki na potepu ...

… delovnem, seveda.
Kot večina ljudi, se tudi mi zvečer ozremo v nebo in kaj je 

lepšega kot občudovati zvezde, ki tvorijo nešteto likov in ob-
lik. Nekateri ozvezdja proučujejo, svoja znanja posredujejo 
drugim, nam pa so bile navdih za nastanek prelepih slik na to 
temo. Tako smo 31. 8. svoje zvezde  razstavljali v Veronikinem 
stolpu v Jurkloštru. Dela so nastajala v Jurkloštru na likovni 
delavnici na temo Orion. Ozvezdje oriona sedaj krasi Hišo ge-
neracij, kjer si dela lahko ogledate.

Poznate narodno pesmico Cin, cin, cin Drežnica? Hm ... Po-
sočje … Da le pomislim nanj, mi misli zaidejo tja, na planine, 
nad modro Sočo, na vonj po siru ter na mir, ki tam vlada, daleč 
od hrupa mest. Skratka na Košček raja pod mogočnim Krnom. 
Če pa greš tja v dobri družbi in z namenom, da to slikovito va-
sico predstaviš prijateljem, si nagrajen z zadovoljnimi pogledi 
in občudovanjem te prelepe vasice – Nebesi pod Krnom, kot 
jim je dejal gospod Medvešek. 24. 8. 2013 smo sodelovali na 
mednarodnem ex-temporu v Drežnici, kjer smo v tej čudoviti 
vasici  ob vznožju Krna poljubno ustvarjali in dela, ki so nasta-
la, so bila cel mesec razstavljena v  Kobaridu.

Kar naprej se nekaj dogaja in naši čopiči ne počivajo!
21. septembra smo sodelovali na mednarodnem ex-tempo-

ru Sladka Istra v Kopru, kjer je 20 naših članov ustvarjalo na 
obali sončnega in sladkega Kopra. Ulice so vrvele od obisko-
valcev, stojnic s sladkimi dobrotami – sladkarijami in pijačami, 
ni manjkalo. Na vsakih nekaj metrov pa se je opazilo  slikarska 
stojala, platna in seveda slikarje. Kar 130 nas je bilo! Ob krat-
kem postanku med slikanjem smo šli kaj popit ali pojest, ali 
pa smo kar tako odšli na oglede, da vidimo, kaj slikajo drugi, 
kako napredujejo in da občudujemo njihova razstavljena dela. 
Izmed 130 udeležencev iz Slovenije in tujine, sta bili nagrajeni 

tudi dve članici našega likovnega društva, na kar smo zelo po-
nosni in se njunega dosežka iz srca veselimo. Čestitamo!

S tem pa naše delo seveda ni končano. Že kar prvi teden ok-
tobra razstavljamo na dvorišču hotela Savinja na temo Ko za-
plešeta svetloba in senca. Dela so nastajala v parku Zdravilišča 
Laško, zato sta svetloba in senca seveda plesali med drevesi, 
Savinjo, klopcami v parku in okoliškimi hribi.

To so dogodki, ki nas povezujejo, ki nam dajejo voljo in ve-
selje še za naprej, saj kaj je lepšega, kot ustvarjati tisto, kar te 
veseli in to v prijetni družbi ter to predstaviti tudi vam, kraja-
nom našega lepega Laškega! Saj veste: Povsod je lepo, doma pa 
najlepše.

C.B.

JESEN

Jesen rumena, dobra žena,
krasi nam polja, gozd ravan,
v stotero barv je odeta,
občudovanja vreden je vsak dan.

Jesen rumena, dobra žena,
vsak človek se te veseli,
rdeče, pisano, rumena,
na drevju jabolko zori.

Jesen rumena si kot mati,
odprto tvoje je srce,
vsakomur hočeš nekaj dati,
zato si hvaljena nad vse.

Pred zimo sladko se nasmeješ,
pridelek spravljen je v klet,
zdaj vino piješ, žito zmelješ
in čakaš, da zapade sneg.

Stanko Gotar
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SPUŠČANJE DELOV 
TELESA NA PODLAGO

Tokratna vadba je namenjena prepre-
čevanju osteoporoze. Z udarjanjem, ki 
povzroči tresenje in vibracije  posame-
znih delov telesa, sproščamo napetost v  
mišicah. Te so lahko zakrčene in se sploh 
ne zavedamo, koliko smo fizično blokira-
ni. Pojavijo se kronične bolečine v celotni 
hrbtenici.

Pred vadbo poiščemo ugoden položaj 
telesa, ležimo na ravni podlagi, s podlo-
ženim vzglavjem. Po vsaki vadbi počiva-
mo in opazujemo, kje v  telesu občutimo 
spremembe.

Spuščanje nog in rok na podlago

Ležimo na hrbtu s stegnjenimi noga-
mi. Roki imamo stegnjeni, približno 10 
cm stran od telesa, z dlanjo na podlagi. 
Zdaj najdemo nek način, da vržemo roko 
v zrak in jo spustimo, da pade na podla-
go, na isto mesto s hrbtno stranjo. Ču-
timo tresenje v centru telesa. Pospešimo 
in zmanjšamo to gibanje ter čutimo to 
obračanje v rami, kaj se zgodi z lopatico, 
ključnico. Nato se sprostimo in primer-
jamo desno in levo roko in do kam se ti 
spremenjeni občutki širijo po roki proti 
vratu. Ponovimo še z drugo roko in po-
čivamo.

Isto delamo z nogo, ne dvigamo viso-
ko, delamo manjše gibe, ker je noga težka. 
Važno je, da naredimo gib v kolku, ni po-
membno, v kakšnem položaju je stopalo. 

Dvigamo glavo in jo spuščamo na 
podlago. S poskušanjem ugotovimo, s 

kakšne višine nam je ugodno, ali je to le 
par milimetrov. Zaupajmo, da ne bo nič 
narobe. Blazino lahko odmaknemo ali 
jo obdržimo, če nam je prijetneje. Po-
spešujemo to gibanje, delamo zelo hitro. 
Občutimo, kako gredo tresljaji skozi telo, 
kaj delamo s telesom, kako se gib zatika, 
kako dihamo, kaj delamo z rameni, ali 
stiskamo čeljust. Z glavo trkamo ob pod-
lago, da glavo dvignemo, jo obrnemo po 
centralni osi in jo položimo na podro-
čje enega ušesa, nato jo spet dvignemo 
in jo spustimo na isto mesto, na drugo 
uho. Glave ne kotalimo, ampak dviga-
mo. Za lahkotnejše gibanje dodamo gibe 
ramenskega obroča, rok, medenice. Če 
čutimo bolečine v vratu, pokrčimo nogi, 
da spremenimo položaj in počasi obrača-
mo glavo v desno in levo, medtem ko ne 
spreminjamo položaja oči. Opazujemo 
gib, drsenje zrkel in kako se glava obrača 
okoli oči. Kakšno je dihanje, ali se giba-
nje zatika? Počivamo.

Izmenoma dvigamo in spuščamo des-
no in levo stran medenice. 

Dvigamo in spuščamo medenico s 
pokrčenimi nogami, ki sta razmaknjeni.

Dvigamo in spuščamo medenico s 
pokrčenimi nogami, ki sta skupaj. 

Opremo se na glavo (ne delamo preve-

likega zaklona) in križnico, dvigamo in 
spuščamo cel ramenski obroč 

Odročimo roki in ju hkrati dvigamo 
ter spuščamo, enkrat na dlan in drugič 
na hrbtno stran roke.

Ležimo na hrbtu in dvigamo ter spuš-
čamo noge, ki jih obračamo navznoter in 
navzven. Gibanje pospešimo. Sodelujejo 
trebušne in globoke vratne mišice. Ali de-
lamo kaj drugače z desno ali levo nogo? 
Je razlika v funkcionalnosti nog? Gib iz-
vedemo še z rokami, nato hkrati dvigamo 
roke in noge in jih spustimo v položaj 
navznoter, dvignemo in spustimo na tla v 
položaj navzven. Delamo z vsemi štirimi 
okončinami hkrati, v ramenih in kolkih. 
To je logična kombinacija, avtomatiziran 
gib, zelo močan vzorec gibanja.

Nato zamenjamo kombinacijo, obrat 
noge navzven, ko obrnemo obe roki 
navznoter. Počivamo! Kako se počuti-
mo? Ta Feldenkrais vadba spodbuje-
valno vpliva na notranje organe, limfo, 
glavo. Ko smo pripravljeni, vstanemo. 
Lahko poskočimo s celimi stopali od tal, 
sprostimo rameni, da tresenje čutimo do 
glave. Vabljeni na vadbo! Več na www.fe-
ldenkrais.si

Majda Anžin, fizioterapevtka

Z veseljem vas vabimo, da se vključite 

v program za krepitev zdravja  
ŽIVIMO ZDRAVO.

Obiščete lahko 10 strokovno  
vodenih delavnic, 

ki bodo pozitivno vplivale  
na vaše zdravje  

in življenjski slog.

KDAJ?  
Delavnice bodo potekale  

od oktobra do decembra, 
ob petkih, od 16.00 do 17.30.

KJE?  
V Gasilskem domu  

Šentrupert nad Laškim.

ZA KOGA?  
Delavnice so namenjene  

vsem odraslim.

Delavnice bodo brezplačne.

Prva delavnica bo  
v petek, 18. oktobra 2013, ob 16. uri,  
v Gasilskem domu v Šentrupertu nad 

Laškim.

Prisrčno vabljeni!

Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje

Krajevna skupnost Šentrupert,  
skupaj z društvi in organizacija-

mi v Šentrupertu

Krajevna organizacija  
Rdečega križa  

Šentrupert

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI ŠENTRUPERTA NAD LAŠKIM!

NOVO VODSTVO  
V ZDRAVSTVENEM 
DOMU LAŠKO

Svet zavoda ZD Laško je na 
svoji 3. redni seji, dne 8. 10. 2013, 
za v. d. direktorico imenoval mag. 
Janjo Knapič iz Laškega.

Svet zavoda ZD Laško
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Elementarne nesreče ne počivajo

29. julija popoldne se je po daljšem ob-
dobju vročega in suhega vremena priče-
lo pripravljati na njegovo poslabšanje, ki 
ga po takšnem ozračju večina s strahom 
pričakuje, saj običajno ni prizanesljivo. 
Tudi tokrat je bilo pričakovati marsikaj. 
Od prepotrebnega dežja, ki ga je bilo le 
za vzorec, je na našem področju ostalo le 
pri hudem, če že ne kar orkanskem ve-
tru, ki je v sunkih dosegal hitrosti tudi do 
100 km/uro. Napravil je kar nekaj ško-
de. Od manjših, pa vse do nekoliko bolj 
obsežnih in zahtevnih. Pred silo narave 
se vedno počutimo nemočne, neboglje-
ne, storjena škoda pa vsakemu posebej 
predstavlja veliko breme in dodatne stro-
ške, ki jih sami, z lastnimi sredstvi, težko 
odpravimo. Takšne in podobne nesreče 
ne izbirajo. Običajno pa nas najdejo celo 
takrat, ko že tako ali tako ne vemo, kako 
in s čim bi »štukali« mesec.  

Po naših informacijah je bilo najhuje 
pri Silvi Pavlič iz Laziš nad Rimskimi To-
plicami, ki je v trenutku ostala brez treh 
četrtin strehe nad glavo, v Globokem, kjer 
je na večstanovanjskem objektu prav tako 
razkrilo del strehe, pa so strokovnjaki 
dvema stanovalcema odsvetovali bivanje 
v njej. Hudo se je veter znesel tudi nad 
dvema gospodarskima objektoma, in si-
cer v Požnici ter na Doblatini, kjer je prav 
tako nastala precejšnja gmotna škoda. 

V sodelovanju z Občino Laško, kra-
jevnimi skupnostmi iz omenjenih krajev, 
krajevnimi organizacijami Rdečega kri-
ža, Rdečim križem Slovenije in Centrom 
za socialno delo Laško si prizadevamo, 
da bi jim v okviru gmotnih možnosti  
poskušali delno pomagati in s tem vsaj 
malo omiliti veliko škodo. Ponekod so 
morali k sanaciji pristopiti takoj, saj bi se 
sicer zaradi deževja naredila še večja ško-
da. Realizacija naše, skupne pomoči bo 

opravljena v naslednjih tednih, o čemer 
vas bomo na kratko seznanili v prihodnji 
številki biltena.

V Jurkloštru so se srečali starejši 
krajani

Pri Krajevni organizaciji Rdečega kri-
ža Jurklošter so se pridružili letošnjemu 
praznovanju 12. krajevnega praznika in 
sočasno z obeležitvijo 80-letnice tamkaj-
šnjega gasilskega društva, v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo pripravili tradicio-
nalno srečanje krajanov, starih 70 in več 
let. Medse so z veliko ljubeznijo povabili 
vseh 95 krajanov, ki so lahko spremljali 
lep kulturni program in s svojo navzoč-
nostjo obogatili praznovanje. Med njimi 
sta bila tudi najstarejša prisotna Štefanija 
Šerbec in Ervin Oplotnik. Priložnostna 
darila zanje so lahko oblikovali s pomoč-
jo donacij Akvonija, Slavka Štormana in 
Timblesa. Nekaj lepih misli jim je ob tej 
priložnosti namenila predsednica Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Jurkloš-
ter, Barbara Žagar, pozdravil pa jih je tudi 
sekretar Območnega združenja Rdečega 
križa Laško, predsednik krajevne skup-
nosti Franc Lesičar in ostali gostje. Sreča-
nje smo zaključili z mislijo, da bi bili vsi 
skupaj veseli, če bi jih na prijetno druže-
nje prišlo še več, zato upajo, da se bo to 
zgodilo na enem od prihodnjih srečanj. 

Do konca leta še štiri krvodajalske 
akcije

Krvodajalske akcije se vrstijo druga za 
druga. Za nami je že šest uspešnih akcij, 
ki se jih je udeležilo lepo število krvoda-
jalcev. To je lep prispevek naših občanov 
k letošnjemu obeleževanju 60-letnice 
krvodajalstva na Slovenskem. Do kon-
ca leta bomo v naši občini organizirali 
štiri krvodajalske akcije. Prva bo v četr-
tek, 17. oktobra v Rimskih Toplicah, na 
tamkajšnji osnovni šoli, od 7. do 10. ure, 
nato pa v decembru še tri v Thermani – 
Zdravilišču Laško. Pri njih bomo pripra-
vili akcije v četrtek, 12. in 19. decembra. 
Zadnja akcija pa bo zaradi praznikov v 
petek, 27. decembra. Na vseh omenjenih 
akcijah pričakujemo še nekaj manj kakor  
300 krvodajalcev. 

Vsi občani, ki se še niste odločili za da-
rovanje krvi, se počutite zdravi in ste stari 
več kot 18 in manj kot 65 let, ste prijazno 
vabljeni, da se pridružite vsem tistim, ki 
so naši zvesti darovalci krvi.   

Pri naših slavljencih

V avgustu in septembru je bilo kar šest 
občanov, ki so vsak na svoj način prazno-
vali svoj okrogli, 90-letni jubilej, in sicer: 
Marija Klepej iz Obrežja, Marica Ceglec 
iz Laškega, Terezija Ličer prav tako iz 
Laškega, Bernardina Lapornik iz Debra, 
Alojzij Planinc iz Laziš in Antonija Mari-
ni iz Rimskih Toplic. 

Po naši lepi navadi smo jih po pred-
hodnem dogovoru z domačimi obiskali 
skupaj z županom Francem Zdolškom, 
predstavniki krajevnih skupnosti in 
Rdečega križa ter društva upokojencev 
in društva invalidov, če so njihovi člani. 
Od omenjenih še nismo obiskali Terezije 
Ličer, ki sedaj prebiva v Centru starejših 
Zimzelen v Topolšici. Bernardini Lapor-
nik pa smo v imenu vseh poslali le voščil-
nico, saj nam kljub prizadevanjem z njo 
ni uspelo vzpostaviti stika.  

Obiski so vedno posebni, lepi in prijet-
ni trenutki, ki jih hranimo v svojem spo-
minu. Njihove bogate pripovedi, njihova 
volja, optimizem in dobra kondicija nas 
vsakič znova bogatijo in plemenitijo.   

MARIJA KLEPEJ 

Najprej smo se podali na Obrežje pri 
Zidanem Mostu, kjer nas je na prvo av-
gustovsko soboto že zgodaj dopoldne 
ogrevalo sonce in naznanjalo še en vroč 
poletni dan. Pri njih so se domači že 
pripravljali na veliko slavje za njihovo 
mamo Marijo, ki so ga imeli istega dne 
popoldne. Marija, z dekliškim priimkom 
Selič, se je rodila v Grahovšah in v Šen-
tlenartu obiskovala šolo. Od njenih štirih 
bratov in dveh sester sedaj živita le še se-
stra Fanika, stara 96 let, in 87-letni brat 
Franci. V mladih letih je služila v domači 
okolici, ko pa jo je zasnubil Vinko, ki je 
bil železničar, je odšla z njim v dolino. V 
zakonu se jima je rodilo pet otrok, njun 
rod pa se je danes povečal za 12 vnukov 
in vnukinj ter 11 pravnukov in pravnu-
kinj. Sedaj večino časa preživi pri hčerki 
Jožici v Lokavcu. Presenečenje so ji prip-
ravili njeni domači, ki so se dogovorili, da 
ji bodo praznovanje pripravili tam, kjer 
so se rojevali in živeli v varnem mami-
nem zavetju, dokler jih ni pot zanesla v 
Ljubljano, Lokavec, Hrastnik, Velenje in 
Zidani Most. Presenečenje je bilo popol-
no, saj smo jo najprej obiskali mi, zatem 
pa so se  okrog nje zbrali vsi njeni otroci, 
vnuki in pravnuki. Voščiti ji je prišla celo 
sestra Fanika. 

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO
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Največjo težavo Mariji povzročajo 
noge, ki je ne ubogajo več, in sluh, saj jo je 
po nesrečnem padcu pri 35. letih povsem 
zapustil. Zato pa rada pogleda kakšno 
TV oddajo, bere časopise in knjige. 

MARICA CEGLEC

Na Valentiničevi ulici v Laškem že 52 
let živi Marica Ceglec, vedno nasmejana 
in dobrovoljna. Takšno smo našli tudi tis-
ti ponedeljek v avgustu, ko smo jo obiska-
li ob njenem rojstnem dnevu in tako ujeli 
še njenega sina Jožeta z družino iz Nem-
čije, ki je še istega dne odpotoval nazaj. 

Marica je sicer Zagorka, rojena v va-
raždinski županiji, v kraju Svibovec. Njen 
mož  Štefan, ki je celo življenje opravljal 
delo zidarja, je prav tako iz tistih krajev, 
iz sosednje vasi. Preden so prišli v Laško, 
so doživeli kar nekaj selitev, med drugim 
tudi evakuacijo v Đakovo. 

V zakonu se jima je rodilo šest otrok. 
Dva sta izgubila na poti v življenje. Žal je 
pokojni tudi sin Toni, medtem ko ji sedaj 
družbo delajo sin Jože, hčerka Vera, ki z 
družino živi z njo in sin Andrej z druži-
no v Debru pri Laškem. Ker je mož cele 
dneve zidal po bližnjih in daljnih krajih, 
je bila sama za vse. Kot pravi in nam ob 
obisku večkrat omenila, je sedaj vesela, 
da ima otroke, ki so se izšolali, prišli h 
kruhu in so pridni ter skrbni do nje. Naj-
večji delež tega seveda pade na hčerko 
Vero in njenega soproga Maksa, s kate-
rima preživi največ časa. Moža Štefana je 
izgubila pred desetimi leti. 

Marica je celo življenje zelo rada pela 
in še sedaj katero zapoje za svojo dušo, 
sicer pa rada pogleda tudi kakšen televi-
zijski program in posluša hrvaški radio. 

Dolgčas ji ni, vsakič pa se razveseli tudi 
obiska njenih osmih vnukinj, štirih vnu-
kov in 6 pravnukov oziroma pravnukinj. 

ALOJZ PLANINC 

Alojz Planinc iz Laziš nad Rimskimi 
Toplicami že deset let živi v Domu starej-
ših občanov Krško, kjer smo ga ob njego-
vem 90-letnem jubileju obiskali. Z vami 
bi radi podelili njegov ponos, preseneče-
nje in veselje, ki ga nam je izkazoval ob 
našem obisku.

Alojz se je v Laziše priženil. Rojen je 
bil v Križah pri Sevnici. Po prihodu v 
Laziše se je zaposlil v podjetju Lesne ga-
lanterije v Gračnici, kjer je delal 38 let, 
oz. vse dotlej, dokler ga zaradi delovne 
nesreče, ki mu je pustila posledice, niso 
invalidsko upokojili. Imel je veselje do 
kmetovanja, ki ga še vedno zelo pogreša, 
vendar si ne more kaj, saj mu zdravje tega 
več ne dopušča. Čas druge svetovne voj-
ne je tudi vanj zarezal globoke spomine 
na njegovo udejstvovanje, zato nam v po-
govoru pogosto omenja leto 1944, ki ga je 
očitno še posebej zaznamovalo. V zako-
nu se jima je rodilo pet otrok, in sicer Mi-
lena, Lojze, Elica, Magda in Drago. Sedaj 
pa se je družina povečala še za 10 vnukov 
oz. vnukinj in prav toliko pravnukov oz. 
pravnukinj. Marsikaj bi bilo sicer druga-
če, če vmes ne bi posegla usoda. V domu 
se dobro počuti in kot pravi, mu nič ne 
manjka. V neposredni bližini živi hčerka 
z družino, ki ga pogosto obiskuje. Pri njej 
so mu pripravili tudi veliko presenečenje 
ob njegovem rojstnem dnevu, o čemer 
nam je z veseljem pripovedoval. V Laziše 
rad gre, čeprav pogreša svoje znance, ki 
jih je vse manj. Vsakič, ko v kraju prip-
ravijo srečanje krajanov, se ga z veseljem 
udeleži. 

ANTONIJA MARINI

Antonija od letošnjega marca živi v 
Domu starejših Thermana Laško. Na 
njen 90. rojstni dan smo jo obiskali v le-
pem številu, kar ji je bilo v posebno ve-
selje, ki ga ni mogla skrivati. Ker rada 
posluša glasbo, pleše in je v dobri družbi, 
smo ji s sabo pripeljali glasbeno skupino 
Stari časi iz Rimskih Toplic, tako da je 

bilo vzdušje zares popolno in se je lahko 
tudi zavrtela.   

Antonija je v Rimskih Toplicah živela 
zadnjih 32 let, ko sta z možem kupila sta-
novanje v bloku, sicer pa je bilo kar nekaj 
različnih poti, ki jih je ubirala v življenju. 

Rodila se je v Brstniku pri  Laškem, 
kjer je preživljala del otroštva skupaj z 
dvema bratoma in dvema sestrama. Bra-
tov nima več, zato pa je vesela svojih se-
ster: Pavline, ki živi v domu v Laškem, in 
Nežike, ki je v Mariboru. Po petih razre-
dih šole v Laškem so se preselili na Sveti-
no, nato na Strmco pri Laškem. Za pok-
lic se ni izučila, ker za to ni bilo pogojev, 
zato pa je opravljala dela v kuhinji, rada 
je kuhala in bila tudi sobarica. Z možem 
Francijem sta velik del skupnega življenja 
preživela v tujini, najdlje na avstrijskem 
Koroškem. Moža je izgubila pred 30. 
leti. Kot pravi, se v domu v Laškem zelo 
dobro počuti, nič ji ne manjka. Vesela je 
obiskov njenih sokrajanov in nečakov ter 
nečakinj. Rada hodi na sprehode, opa-
zuje naravo in se udeležuje različnih do-
godkov v domu. Omeni nam, da obožuje 
rože in delo na vrtu. V posebno veselje pa 
so ji bila potovanja oz. romanja. Obiskala 
je Grčijo, Poljsko, Češko, sveto deželo in 
še kaj. Zelo rada je pešačila, kar še danes 
počne, če jo le ubogajo noge.  

Vlado Marot 

Krvodajalska akcija v Rečici je bila 
uspešna

Krvodajalske akcije avgusta v Rečici 
se je udeležilo 65 krvodajalcev. Kot vsa-
ko leto smo  zanje s pomočjo sponzorjev 
pripravili darila in na ta način pokazali, 
kako cenimo njihovo humano dejanje – 
darovanje krvi, ki drugim rešuje življenja.

V novembru bomo delili prehrambe-
ne pakete. Ponovno prosimo, da se vsi, ki 
ste v stiski, obrnete na naše poverjenike. 
Lahko pomagajo tudi krajani, če morda 
vedo za koga, ki je pomoči potreben.

3. novembra bomo organizirali sreča-
nje članov, starejših od 75 let, in srečanje 
krvodajalcev. Tako se bo srečalo več ge-
neracij, kar menimo, da je prav. Sreča-
nje bo ob 15. uri v Sindikalnem domu  v 
Hudi Jami. Tako bomo obeležili občinski 
praznik. Vabljeni!

Marija Šmauc
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»PODARI UPANJE« VABI

Na začetku poletja so stekle priprave za 
tretji dobrodelni koncert Župnijske Karitas 
Laško, ki bo letos v sredo, 23. oktobra 2013, 
ob 19. uri v Kulturnem centru Laško.

Udeležbo na koncertu so potrdili naslednji glasbeni izvajalci: 
Unikat, Zreška pomlad, ans. Frančič, Viktorija Petek, Majda 
Petan, Marija Peganc, Jasna Kapun in Laški ofirovci. Program 
bo povezovala Nina Pader.

Vsi si želimo veselih in srečnih ljudi, a težko je dajati videz 
zadovoljstva, če nosiš v sebi skrb za preživetje iz meseca v me-
sec. Ta občutek nemoči želimo pri Župnijski Karitas vsaj omiliti, 
zato se odločamo zbirati sredstva tudi po tej poti.

Že do sedaj nismo sedeli križem rok. Na dan svete birme (15. 
9.) smo uspešno izvedli dobrodelni srečelov, ki nam bo omo-
gočil  obnovo zalog za tekoče potrebe. Na začetku šolskega leta 

smo v sodelovanju s CSD in OŠ Laško pomagali z zvezki napol-
niti torbe 31 otrokom. Od novega leta redno, enkrat tedensko, 
oskrbujemo 15 -20 ljudi s kruhom, ki jim predstavlja osnovni 
vir hrane. Kruh vozimo iz Celja, a naša želja je, da bi darovalce 
en dan starega kruha našli pri laških pekih in trgovcih. Tako bi 
se solidarnost med Laščani še okrepila.

Za lepše in kvalitetnejše življenje v našem kraju si moramo 
prizadevati vsi. Med nami pa so žal posamezniki in družine, 
ki v svetlo prihodnost ne verjamejo. Teža vsakdana jim ne daje 
take potrditve. Kot ljudje smo jim dolžni povrniti zaupanje in 
vero v življenje. Tega pa ne zmore posameznik sam, uspeh je 
edino v združevanju človeških moči. Prav zato vas vabimo, da 
se v polnem številu srečamo na našem koncertu, ki vam bo po 
bogatem kulturnem programu razvedril srce in vas napolnil z 
zadovoljstvom, ker ste tudi Vi postali darovalec upanja.

Župnijska Karitas Laško

V soboto, 21. septembra, na pragu začetka jesenskih dni, smo 
se vodje, koordinatorke in socialne oskrbovalke iz celjsko-sa-
vinjske regije udeležile piknika na Šmohorju. Letošnje leto smo 
se na pikniku srečale že petič. Tudi tokrat se nas je zbralo lepo 
število zaposlenih v socialni oskrbi na domu. Piknika se je ude-
ležilo pet izvajalcev socialno varstvene storitve pomoči družini 
na domu od dvanajstih, kolikor jih šteje aktiv socialne oskrbe na 
domu v naši regiji. Udeleženci druženja smo prihajali iz Doma 
ob Savinji Celje – Centra za pomoč na domu, Lambrechtovega 
doma iz Slovenskih Konjic, Centra za socialno delo Šmarje pri 
Jelšah, Centra za socialno delo Velenje in Centra za socialno 
delo Laško. Vseh udeležencev piknika je bilo 49, od tega 10 ot-

rok, ki so s svojo otroško energijo še dodatno popestrili naše 
druženje. Oskrbnica doma na Šmohorju, Helena Perko, nam je 
pripravila odlično hrano, medtem ko smo si nekatere ogledale 
cerkev sv. Mohorja s tremi lipami, katerih poreklo sega v 15. 
stoletje in lovski dom. Nekatere udeleženke piknika so čas izko-
ristile za druženje na igrišču pri igranju odbojke in nogometa, 
nekatere pa so rajši posedele na klopcah v toplem objemu na-
rave in ob prijetni besedi sogovornic. Znova smo ugotovile, da 
sproščeno druženje v naravi še kako potrebujemo, saj je v službi 
vse premalo časa za krepitev kolektivnega duha. V poznih po-
poldanskih urah smo se dobre volje počasi poslovile, z obljubo 
o ponovnem snidenju prihodnje leto in si v spomin na srečanje 
izbrale enega izmed izdelkov, ki so jih izdelale pridne roke men-
toric v Centru starejših - Hiši generacij Laško.

Irenca Kovčan in Marta Alif

SREČANJE SOCIALNE OSKRBE NA 
ŠMOHORJU

DRAGI STARŠI!

Obveščamo vas, da smo v oktobru ponovno začeli  
s programom za družine, t. j. z delovanjem Skupine za starše. 

Skupina se bo v letošnjem letu srečevala  
od OKTOBRA do FEBRUARJA,

vsak PRVI in TRETJI TOREK v mesecu, 
od 19.00 - 21.00, 

v CENTRU STAREJŠIH – 
Hiši generacij, Savinjsko nabrežje 6, Laško.

Skupina je razgibana in namenjena vsem staršem, ki se za-
vedamo, da je vzgoja eden od naših najtežjih poklicev, saj je 
včasih težko vedeti, kaj je v odnosu do otroka prav in kaj naro-
be, kaj bi lahko bilo in kaj ni, kot bi si želeli. Pri naših srečanjih, 
s pomočjo različnih vsebin in lastnih izkušenj, pridobivamo 
različne poglede in znanja, ki nam lahko pomagajo lažje ra-
zumeti otrokovo osebnost in njegovo vedenje, njegova čustva 
ter reakcije na različne življenjske situacije. Na naših srečanjih 
odkrivamo tudi različne vzgojne »recepte« in si dovolimo, da 
nam kdaj tudi kaj ne uspe tako, kot smo načrtovali. Skupina 
deluje na načelu zaupnosti.

V letošnjem šolskem letu 2013/14 se bomo srečevali v nas-
lednjih terminih in z naslednjimi vsebinami, ki pa se lahko 
glede na potrebe skupine tudi spremenijo:

1. Znanost o vzgoji
2. Kako reči »ne« brez slabe vesti
3. Ko šola postane vir težav 
4. Spoštljivo in učinkovito postavljanje mej 
5. O kaznih in nagradi ter hvali in graji
6. Komunikacija v družini
7. Konflikti v družini - gibalo razvoja 
8. Živeti z najstnikom
9. Klub golih pesti - otroci in agresivnost
10. Vpliv sodobnih tehnologij na otroke in  

mladostnike - od rabe in zlorabe

01.10.2013
15.10.2013
05.11.2013
19.11.2013
03.12.2013
17.12.2013
07.01.2014
21.01.2014
04.02.2014
18.02.2014

Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefon: 03/ 734 31 
00 ali 041 788 003, ali nas kontaktirate preko e-pošte: gpcsd.
lasko@gov.si. 

V pričakovanju našega snidenja,

Polonca TERŠEK in Urška GRADIŠNIK 
strokovni delavki CSD Laško

 
Center za socialno delo LAŠKO 
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VESELE NOGICE - NAŠ SVET JE 
DRUGAČEN

V preteklem letu smo tudi v Sloveniji prvič obeležili svetovni 
dan cerebralne paralize. Društvo za pomoč osebam z motnja-
mi v razvoju Vesele nogice je, v znamenju tega, pripravilo dve 
akciji, s katero želimo opozoriti na to, da je potrebno osebam s 
posebnimi potrebami prisluhniti, jim po najboljših močeh po-
magati, predvsem pa sprejeti takšne kot so in “videti”, kaj zmo-
rejo.

V času med 2. in 6. septembrom smo v prostorih Državnega 
zbora pripravili dobrodelno razstavo z naslovom Naš svet je dru-
gačen. Na razstavi je sodelovalo 52 slovenskih umetnikov z 69 
umetniškimi deli. Z razstavo smo istočasno združili umetnost, 
kulturo in dobrodelnost ter tako predstavili naš - drugačen svet. 
Uradna otvoritev razstave je bila 4. septembra. Zbrane je nago-
voril predsednik Državnega zbora Janko Veber, ki je v svojem 
nagovoru poudaril, da je potrebno mačehovski odnos države in 
politike na tem področju spremeniti na bolje. Ljubitelji umetno-
sti so lahko prisluhnili še nagovoru predsednice društva Vesele 
nogice in izjemnem nastopu mlade vokalne skupine Chillax. 
Program je povezovala voditeljica Andreja Petrovič.

Društvo bo dobrodelno razstavo z umetniškimi deli, ki v par-
lamentu niso dobila novega lastnika, selilo po Sloveniji. Med 
24. in 27. septembrom 2013 je razstava  gostovala v Kulturnem 
centru Laško, trenutno pa je na ogled v Thermani Laško. Poleg 
razstave umetniških del si lahko obiskovalci ogledajo in prebe-
rejo sedem zgodb, ki jih piše življenje izjemnih otrok s poseb-
nimi potrebami. Izkupiček prodanih slik bo v celoti namenjen 
financiranju terapij in pripomočkov za otroke s posebnimi po-
trebami ter nakupu opreme za terapije v prostorih društva.

Poleg dobrodelne razstave je letos društvo Vesele nogice sve-
tovni dan cerebralne paralize praznovalo tudi nekoliko drugače 
- z veseljem in razigranostjo smo po mestih po Sloveniji spusti-
li v zrak 2013 balonov. Akcijo smo poimenovali “Veseli balon”. 

Baloni so se delili v Ljubljani, na Želodkovem festivalu 2013 na 
Dolu pri Hrastniku, na Otroškem bazarju, v Velenju, na bazarju 
vseslovenskega Festivala nevladnih organizacij LUPA 2013, na 
Dnevu prijateljstva, v Trbovljah in v Murski Soboti. Balone so 
za simboličen prispevek 2 evrov delili prostovoljci, poleg balo-
na pa je vsak prejel tudi zloženko z informacijami o cerebralni 
paralizi.

K akciji so pristopili posamezniki in tudi podjetja in šole, ki so 
naročili tudi večje količine balonov. Odziv je bil res neverjeten. 
Društvo Vesele nogice je globoko hvaležno za vsak najmanjši 
prispevek k boju za boljši jutri otrok s posebnimi potrebami. 

Veseli baloni so 2. oktobra, na svetovni dan cerebralne pa-
ralize, v zrak poleteli kar dvakrat. Zaposleni Thermane Laško 
so svoje balone izpustili ob 17. uri, ob 18. uri pa so baloni po-
leteli še izpred Kulturnega centra Laško. Sledil je program na 
odru Kulturnega centra, kjer so se predstavili vokalna skupina 
Chillax, pevski zbor Trubadurjii pod vodstvom Mateje Škorja, 
folklorna skupina OŠ Laško pod vodstvom učiteljice Brigite Ko-
vač ter otroci iz vrtca Laško pod vodstvom Katje Zupan in Tanje 
Veber. S svojim nastopom pa so sodelovali še Maruša Zdouc in 
Lara Zalokar z lastno plesno točko ter Tomaž Glavač, fant, ki 
po hudi poškodbi ponovno igra trobento. Prireditev je izvrstno 
vodila Nina Pader. 

Posebna gostja večera je bila mala Gaja, ki je vsem obiskoval-
cem na odru pokazala svoje pogumne korake. Prav vse prisotne 
v dvorani je ganila njena prisrčnost in dobra volja. 

Prireditev Naš svet je drugačen, ki ga je društvo Vesele nogi-
ce organiziralo s pomočjo STIK-a Laško in ob podpori Občine 
Laško, je tako uspela. Dvorana je bila skoraj polno zasedena z 
ljudmi dobrega srca. Z druženjem pred in po prireditvi pa smo 
kot društvo dosegli eno izmed svojih velikih želja: približati lju-
dem osebe s posebnimi potrebami. 

Zavedamo se, da brez podpore sponzorjev in donatorjev ter 
naših zvestih prostovoljcev, zastavljenih ciljev in akcij ne bi us-
peli speljati. Hvala vsem in vsakemu posebej v imenu članov 
društva in otrok s posebnimi potrebami.

Vabljeni, pridružite se društvu Vesele nogice ter tako s svo-
jimi dejanji pokažite, da vam ni vseeno, v kakšnem svetu živijo 
otroci s posebnimi potrebami. 

Pomagate nam lahko pri zbiranju plastičnih zamaškov, odpa-
dnih kartuš, mobitelov in papirja. Več informacij na 070/342-
112 ali 041/610-284.

Vesele nogice se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nas podpi-
rate.
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Kaj imata skupnega ustvarjanje in bo-
lezen, kot je denimo cerebralna parali-
za?  Na videz morda ne veliko; če za hip 
ne razmišljamo o tistih, ki prav v bolez-
ni spoznajo nove dimenzije življenja in 
začno ustvarjati, pač pa o ustvarjalcih, 
ki želijo pomagati drugim, z najboljšim, 
kar znajo in podarijo nekaj tistega, kar 
so ustvarili v potu svojega obraza, raz-
mišljanja in dela.

Ena takšnih je Klavdija Simler s Plani-
ne, ki je pred nekaj leti z družino živela v 
Laškem. Je vsestranska ustvarjalka, ki se 
ukvarja s slikarstvom, kaligrafijo, klek-
ljano čipko, grafiko, miniaturnim slikar-
stvom, iluminacijo, šivanjem kostumov, 
izdeluje tudi D torte. V svojem delu uživa 
in odkriva skrivnostni svet ustvarjanja. 
Njeno delo ni neopaženo, saj je za svoje 
izdelke dobila že vrsto priznanj, certifi-
katov in nagrad. Predvsem so se njenim 
izdelkom čudili na njenih devetih sa-
mostojnih razstavah, skupinskih, kjer je 
sodelovala, pa se je nabralo že več kot 
sto. Najpomembnejše pa je, da v takšnem 
ustvarjalnem duhu vzgaja tudi svoji dve 
hčerki, starejšo Hano in mlajšo Timejo. 
Hana se v ustvarjanju že postavlja ob bok 
mamici in je kljub svojim enajstim letom 

zelo resno dekle, ki natančno ve, kaj hoče. 
Je slikarka in glasbenica. Ker pa k pame-
tni vzgoji in odgovornemu obnašanju 
sodi tudi, da opaziš, kako človek v tvoji 
bližini trpi, je Klavdija zavezana dobro-
delnoosti. Sodeluje ob vsaki priložnosti, 
kjer je treba komu pomagati, pomagala je 
Gaji, Tilnu in številnim drugim otrokom, 
sodeluje z društvi, kot so Vesele nogice in 
Sladki nasmehi.

Zato ne čudi, da Klavdija in Hana so-
delujeta na razstavi ob letošnji kar ce-
lomesečni obeležitvi svetovnega dneva 
cerebralne paralize, ki ni bolezen, pač 
pa posledica nepravilnega razvoja mož-
ganov. Ker pa za takšne ljudi pri nas ni 
razumevanja, še manj denarja, so potreb-
ne različne dobrodelne akcije, da starši, 
ki imajo otroke z drugačnimi potrebami, 
skrpajo konec s koncem. Takšne terapi-
je so tudi zelo drage, zaradi neustreznih 
obravnav v zdravstvenih ustanovah pa 
za njih največkrat kar plačljive. Da bi 
opozorili na vse te anomalije in javnosti 
razložili, kako hudo stanje je cerebralna 
paraliza, so posebno obeležitev pripra-
vili v društvu Vesele nogice. Zaključek 
obeleževanja svetovnega dne cerebralne 
paralize je bil 2. oktobra v Laškem. Do-

brodelno akcijo je pripravilo društvo Ve-
sele nogice (poleg razstave so in še bodo 
v različnih slovenskih mestih spuščali 
v zrak balone s helijem), vse zato, da bi 
zbrali denar za bolne otroke, za katere 
zdravstvena blagajna ne najde dovolj de-
narja za terapije.

Klavdija na razstavi Veselih nogic raz-
stavlja sliko z naslovom Drugačen cvet, 
cvet želja, Hana pa je svojo sliko, ki jo v 
ta namen podarja, naslovila z naslovom 
S prvim korakom se vse začne.

Takšni zanesenjaki, kot je Klavdija, ne 
pomagajo zato, ker bi kaj pričakovali v 
zameno. Dovolj je nasmeh tistega, ki mu 
je pomoč namenjena, ali pa preprosta be-
seda - hvala. Pomoč sočloveku pač daje 
posebno energijo. To pa je veliko več, kot 
šop bankovcev ...

Boža Herek

V Hiši generacij Laško smo, tako kot 
vsako leto, odšli na Pikin festival v Ve-
lenje, pogledati v Vilo Čira-čara, če se 
še navihana deklica greje z našim zelo-

oo dolgim pletenim šalom, nogavica-
mi, kapo in rokavicami ter pomagali tej 
knjižni junakinji, s kar nekaj kilogrami 
sladkarij, ki smo jih pridno zbirali za so-

cialno ogrožene otroke, ki si v teh časih 
ne morejo privoščiti priboljška. 

Med 23. in 27. septembrom smo v 
našem medgeneracijskem centru »posa-
dili« drevo upanja, na katerem so se iz 
dneva v dan razcvetali cvetovi misli, ki so 
odgovarjale na vprašanje letošnjega vses-
lovenskega socialnega tedna: Zakaj še 

USTVARJALKI, KI JIMA JE NAJPOMEMBNEJŠA 
DOBRODELNOST

V HIŠI GENERACIJ ZBIRALI SLADKARIJE, OKRASILI 
DREVO UPANJA IN SE SPOMNILI NAŠIH KORENIN

Septembru bi v Domu starejših Laško 
lahko rekli tudi mesec praznovanj.

Slavili smo namreč 100. rojstni dan 
Frančiške Goričar, ki v Domu starejših 

Laško biva že od leta 2004. Slavljenka 
vedno rada pove, da je vesela, ker jesen 
svojega življenja prebiva v zanjo najbolj-
šem domu.

Proslavljali smo tudi 90. jubilej Anto-
nije Marini, ki se je rodila v Laškem, se 
poročila v Rimske Toplice, na stara leta 
pa se je ponovno vrnila v rodni kraj.

Slovesno je bilo tudi ves teden pred 
mednarodnim dnevom starejših. Ob tej 
priložnosti smo na ogled postavili izdel-
ke stanovalcev, v katere je vtkano veliko 
truda in so prava paša za oči. Organizira-
li smo tudi dan odprtih vrat in širši jav-
nosti predstavili življenje v domu. 

Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek

PRAZNOVANJA V DOMU STAREJŠIH LAŠKO
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ŠENTRUPERTČANI NA POTEPU

Sreda (21.8.2013) je bil dan, ki se ga bodo člani Društva upo-
kojencev Šentrupert, ki so se udeležili enodnevnega izleta, še 
dolgo spominjali. Druženje se je začelo zjutraj v Mali Brezi, kjer 
se je druščini pridružila skupina Ofirovci iz Laškega. Z avtobu-
som M&M in kombijem smo se podali čez Šentrupert v Slo-
venske Konjice. Ogled malega zoološkega vrta v vrtnarstvu je 
minilo v prav prijetnem vzdušju. Na avtobusu sta se že oglašala 
harmonika in klarinet ob spremstvu pesmi potnikov. Predse-
dnik Društva upokojencev Šentrupert, Martin Pušnik, je pos-
krbel za razgibano popotovanje. V avtobusu pa je bil “kapitan” 
Vili Videc, predsednik pa je s kombijem utiral pot naprej. Na 
Prihovi nas je pričakala vodička. 

Dopoldne je bil izpopolnjeno z obiskom maše v romarski 
cerkvi ter srečanjem s tamkašnjim župnikom. Z veliko mero 
dobre volje in polnimi želodci smo nadaljevali potovanje v Op-
lotnico, v majhen podpohorski kraj, ki slovi kot naravni biser 
neokrnjene narave, obdan z gozdovi in  vinogradi. Tamkajšnji 
članici Turističega društva Oplotnica sta predstavili pranje na 

perišču ob potoku Oplotnica. Obujeni spomini starejših potnic 
so bili kar se da živi, komentarji so bili še kako dobrodošli mlaj-
šim obiskovalcem.  Ogled smo nadaljevali v oplotniškem dvor-
cu z bogato štukaturo v kapelici iz 15. stoletja. Že prej omenjene 
gospe so nas pogostile še z njihovimi dobrotami, za kar smo jim 
bili zelo hvaležni. Pot nas je vodila dalje v Slovensko Bistrico k 
Francu Pušniku, ki ima zasebno zbirko starodobnih športnih 
motociklov. Z nekaterimi motocikli je dosegal tudi vrhunske 
rezultate in pri 80. letih se še vedno poda na srečanja in tekme 
s starodobniki. 

Popoldanske ure smo veselo preživeli na Turistični kmetiji 
Ačko v naselju Štatenberg, kjer so nam postregli z odlično do-
mačo hrano in pijačo. Naši Ofirovci so z muzikantoma Franci-
jem Mulejem in Zlatkom Terškom poskrbeli za dobro voljo tako, 
da bi skorajda odpadel prečudovit ogled dvorca Štatenberg. Pet 
let staro Turistično društvo Štatenberg se trudi “v življenje spra-
viti” dokaj zapuščen dvorec s prečudovitimi stropnimi freskami 
v sobanah. Priključili so se jim prostovoljci iz cele Evrope in 
od drugod, ki s svojim znanjem in delom pomagajo obnoviti 
objekt in okolico. Restavracija je nekaj posebnega. V dvorcu že 

opravljajo poročne obrede, prire-
jajo srečanja in veseli so vsakega, 
ki jim je v oporo in pomoč pri 
obnovi. Zagnanemu društvu gre 
vsa pohvala za njihov trud. Gos-
pod Franc Kociper nas je popeljal 
po objektu in predstavil  zgodo-
vino le-tega ter želje po ohranitvi 
bisera arhitekture v tem delu naše 
lepe Slovenije. 

Domov smo se vračali polni 
novih izkušenj in pozitivne ener-
gije. Prav gotovo se bo druščina 
DU Šentrupert v veselje predse-
dnika še zbrala in podala v nove 
kraje in lepim dogodkom napro-
ti.

Fanika Wiegele

za-upaš? Obiskovalec, ki nam je zaupal 
svoj odgovor, je v zameno prejel lonček 
z zemljo in semenom. Če bo zanj dobro 
skrbel, bo iz semena zraslo novo življenje 
- novo upanje. In zakaj smo se tega loti-
li? Ker menimo, da v potrošniškem svetu 
potrebujemo trenutek zase in za sočlove-
ka in da je največ, kar lahko poklonimo 
drug drugemu, dejanje ljubezni - do sebe 
in do bližnjega. Drevo bo še kar nekaj 
časa cvetelo, zato vabljeni, da si vzamete 
čas in preberete vse upe, ki jih ljudje no-
simo v sebi.

1. oktober je mednarodni dan sta-
rejših, ki je letos sovpadal z Evropskimi 
dnevi kulturne dediščine. V Hiši gene-
racij smo, skupaj s folklorno skupino 
OŠ Primoža Trubarja Laško, ki jo vodi 
Brigita Kovač, pripravili družabni večer 
petja in plesa z naslovom Naše korenine 
in tako pokazali in dokazali, da se kultur-
na dediščina prenaša iz korenin v mlade 
cvetove, iz roda v rod.

Človekovo jesen življenja zaznamujeta 
bolezen, osamljenost in velikokrat sliši-
mo, da je starost grda, tako da se jo mlaj-
še generacije bojijo. Vztrajno kljubujejo 
krogu življenja in zahtevajo večno po-
mlad. Pri nas v Hiši generacij pa slavimo 
pisano, barvito jesen, z vsemi križi in te-
žavami, saj se zavedamo, da je vsako ob-
dobje lepo. Tako, kot je zapisal modrec: 
»Nočem vedeti, koliko si star. Tvoja starost 
mi pove samo to, koliko časa že trajaš, nič 
pa o tem, kaj si storil z dragocenim časom, 
ki ti je bil dan.« Izkoristimo svoj dragoce-

ni čas za druženje, razvijanje novih spo-
sobnosti in ohranjanje naučenega znanja 
skozi bogato bero življenja ali, kot je dejal 
Aristofan: »Mladost ostari, nezrelost do-
zori, nevednost se nauči, pijanost se stre-
zni, toda neumnost ostaja za vekomaj.«

Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti
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Oh, ta vrtec!

Pred nami je novo šolsko leto, sreča-
nje z novimi vzgojitelji, prijatelji, novimi 
izkušnjami, idejami in znanji. Je srečanje 
s strahom pred neznanim in veselje ob 
že znanem. Solze in jok, pa tudi kakšno 
pošteno trmarjenje. Pa vendar znamo, 
želimo in zmoremo pripraviti otroke 
na vstop in življenje v vrtec, ki bi bilo 

najmanj stresno za vse, še zlasti za naše 
najmlajše. Starši nas poslušajo in nam za-
upajo. Skupaj z njimi gradimo ustvarjal-
no sodelovanje, ki temelji na pogovoru, 
interesih, predlogih in reševanju proble-
mov z namenom zagotovitve pogojev za 
kvalitetno izvajanje programa za pred-
šolske otroke.

V naši skupini je 14 otrok, starih od 
dve do tri leta. Naša skupina se imenuje  
RAČKE. V oddelku sva zaposleni vzgoji-
teljica in pomočnica vzgojiteljice. Vloga 
najinega dela bo usmerjena v pridobiva-
nje otrokovega zaupanja, znanja, razvi-
janja sposobnosti razumevanja, vzgojne 
aktivnosti, vrednotenja in opredelitve.

Prvi delovni dan v septembru vsem 
pusti močne vtise in nikogar ne pusti 
ravnodušnega. Ko vstopiš v skupino, si 
želiš spoznati vse otroke in vsakega pose-
bej. Otroci nas ovijejo okrog mezinčkov 
tisti hip, ko jih zagledamo. In potem jih 
spoznavaš, počasi, drugega za drugim. 
Čutiš zadržanost otrok, strah, željo, da 

bi jih opazil, poiščeš način, da se otroku 
približaš … Vedno je samo ena pot. In 
tako se prične igra in čas zanjo. 

»Nekoč smo že bili otroci. Vide-
li smo metulje, stali smo pod srebrnim 
slapom. Videli smo blesk v notranjo-
sti školjke. Prislonili smo školjko na 
uho in slišali morje. Imeli smo ČAS.« 
(Max Frisch)

Današnji otroci potrebujejo naš čas, 
ki pa je kot »velika smetanova torta«. 
Tisti, ki so prebrali to pravljico, vedo, o 
čem govorim. Ne želim vam razkriti nje-
ne vsebine, ampak vas nagovarjam, da si 
vzamete čas zanjo in jo skupaj z otrokom 
preberete pred večernim spanjem. Ni 
tako pomembno, koliko časa namenite 
otroku, ampak kako ta čas preživite. Da 
veste, kaj vašega otroka razveseli. Kako 
zelo razveseljujoče pa je za vas dejstvo, 
ko v svojem otroku vidite sebe, ko ste bili 
njegovih let? 

Otroci oddelka RAČKE  
z vzgojiteljicama Ano in Petro

Prave zgodbe se pišejo s srcem

Zgodbe nas popeljejo v različne sveto-
ve in so napisane zato, da nam nekaj spo-
ročijo. Ljudje so v preteklosti ohranjali 
zgodbe preko pripovedovalcev zgodb, 
ki so jih ohranjali z ustnim izročilom iz 
roda v rod. Pred knjigami in sodobnimi 
metodami je bilo ustno izročilo ključno 
za preživetje. V sodobnem času se sreču-
jemo z različnimi zgodbami, ki so zapi-
sane in predstavljene v knjigah, revijah, 
časopisih ali si jih ogledamo na televiziji. 
Lahko jih preberemo na internetnih stra-
neh. Na predstavljene zgodbe se različno 
odzivamo, različno se nas dotaknejo in 
jih kaj hitro pozabimo.

Prava zgodba se ohrani takrat, ko jo 
ljudje sprejmejo s srcem in ji pomagajo, 
da oživi in postane del življenja ljudi.

Rusko pot so začeli graditi leta 1917. 
Ime je dobila po ruskih ujetnikih, ki so 
jo pretežno tudi gradili. Poleg ruskih vo-
jakov je bilo še nekaj Čehov, Slovakov in 
Poljakov. Bivali so v šotorih na teniškem 
igrišču v gozdu nad Vilo Sanhof. Kuhi-
nja je bila postavljena na današnjih Malih 
iglah. Pot je začelo graditi 47 ujetnikov. 
Zima 1917/18 je bila zelo ostra in nekaj 
ujetnikov ni dočakalo pomladi. V okto-
bru 1918 je bila 1224 metrov dolga spre-
hajalna pot – steza dograjena in se je v 
takšni obliki tudi ohranila do današnjih 
dni. Poleg glavne sprehajalne poti je bilo 
v tistem času narejenih tudi več stranskih 
sprehajalnih poti, ki pa se niso ohranile.  

Zgodba o Ruski stezi je zgodba, ki go-
vori o izgradnji Ruske steze. Je zgodba, 

ki je po 95. letih ponovno oživela in do-
bila nov pomen. Začela se je spreminja-
ti v zgodbo, ki se piše s srcem. Postala je 
zgodba, ki povezuje in združuje različne 
generacije. Je zgodba, ki daje priložnost 
za ustvarjanje. Sedaj ni več samo zgodba, 
ki jo je prekril zgodovinski čas. Sedaj je 
zgodba, ki je postala del življenja otrok, 
staršev in strokovnih delavcev vrtca Ostr-
žek Rimske Toplice, krajanov Rimskih 
Toplic in gostov Rimskih term d. o. o.

Zgodba o Ruski stezi je prinesla v živ-
ljenje otrok in strokovnih delavk v vrtcu 
Ostržek Rimske Toplice veliko izzivov. 
Otroci preko zgodbe spoznavajo zgo-
dovino svojega kraja, ki se navezuje na 
naravno okolje. Pri tem pa imajo prilož-
nost, da spoznavajo značilnosti okolja, ki 
so pomembne za lokalno skupnost. Pre-
ko zgodbe si razvijajo spoštljiv, naklonjen 
in odgovoren odnos do sebe, neokrnjene 
narave in ljudi, ki jih srečujejo. Spozna-
vajo, da morajo ljudje sodelovati in si po-
magati. Zgodba o Ruski stezi je za otroke 
priložnost, da spoznajo tuj – ruski jezik. 
Preko ruske uspavanke, ki jo prepevajo v 
ruskem in slovenskem jeziku, dobijo prvi 
stik s tujim jezikom. Strokovni delavci 

pa imamo priložnost, da omogočamo in 
spodbujamo turistične dejavnosti otrok.

Sprehod po Ruski stezi je za otroke 
posebno doživetje. Otroci se na sprehod 
pripravljajo tako, da pomagajo pri izde-
lavi plakatov in vabil. Pripravljajo se na 
nastop in pomagajo pri izdelavi turistič-
nih spominkov. Sprehod pa je za otroke 
priložnost, da se skupaj s starši in starimi 
starši družijo ter preživijo lep dan. Giblje-
jo se v neokrnjeni naravi in doživijo nje-
no lepoto. Spoznavajo elemente gozdne 
pedagogike, rešujejo uganke. Otroška 
razigranost, spontanost in odkritost so 
tiste, ki zgodbo o Ruski stezi bogatijo. 
Otroci postajajo del te zgodbe. Pri tem pa 
jim pomagajo starši in strokovne delavke 
vrtca Ostržek Rimske Toplice. Seveda pa  
našo skupno zgodbo bogatijo srčni ljudje, 
ki se odzovejo na naše povabilo in nam 
pomagajo. Hvala, Jelki Rode – VIRIN za 
poklonjene čaje, Rimskim termam d. o. 
o. za vse sladke posladke in gostoljubje. 
Hvala vsem, ki se skupaj z nami odprav-
ljate na sprehode po Ruski stezi.

Letos smo se 3. oktobra odpravili na 
šesti sprehod po Ruski stezi in skupaj 
obeležili 95 let Ruske steze z željo, da se 
ohrani zgodba o ljudeh, ki so z golimi ro-
kami zgradili pot, ki nas popelje v skriv-
nostni svet narave. Zgodba o Ruski stezi 
postaja zgodba, ki se piše s srcem. Hva-
la vsem, ki ste se nam pridružili in tako 
postali del te zgodbe.

Za majhne in velike zapisala
Jelka Kapun
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Prvič v šoli 

OŠ Primoža Trubarja Laško je s svoji-
mi podružnicami z letošnjim šolskim le-
tom pod svoje okrilje sprejela 108 prvo-
šolcev – štirinajst PŠ Šentrupert, sedem 
PŠ Rečica, tri PŠ Vrh nad Laškim, med-
tem ko sta ostale sprejeli matična šola in 
debrska podružnica. 

Sprejem prvošolcev z bogatim kultur-
nim programom smo za matično šolo 
in PŠ Debro pripravili v popoldanskem 
času. Razposajena Pika Nogavička (Bri-
gita Kovač) je spretno povezovala pro-
gram in zabavala prvošolce, pridružili pa 
so se ji tudi mažoretke z mentorico Maj-
do Marguč, plesalke iz Mačjega mesta in 
učenci glasbenega izbirnega predmeta s 
pravljico Vse si delimo. 

Za posebno presenečenje je poskrbel 
znan radijski voditelj Denis Avdić, ki je 
na duhovit način poklepetal z učenci in 
spregovoril o prometni varnosti prvošol-
cev. Vsi prvošolci so prejeli tudi darila, ki 
jih je prispeval Radio 1.

Irena Namestnik

Druženje pred hramom učenosti v 
Zgornji Rečici

Na začetku novega šolskega leta smo 
se v petek, 13. septembra, srečali vsi, ki 
bomo skupaj korakali skozi šolsko leto 
2013/14. Otroci iz vrtca in šole, star-
ši ter delavci smo obujali spomine na 
pretekle počitniške dni in kovali načrte. 
Pobudo za druženje so dali starši v vrt-
cu in prijazno povabili tudi šolarje. V 
omenjenem popoldnevu je bilo mogoče 
slišati vesel živžav vse do mraka in tudi 
igrala so služila svojemu namenu: spro-
ščeni igri, smehu in razgibavanju otrok. 

Prijeten klepet in sproščeno druženje 
pri mizah, obloženih z domačimi dob-
rotami, sta navdušila vse prisotne. Želja, 
da bi srečanje prešlo v tradicionalno, ni 

presenečenje, zato jo bomo uresničili v 
naslednjem septembru. Sončen pozdrav 
vam pošiljajo mali in veliki sončki vrtca 
in šole Rečica.

Tudi Pika Nogavička je navdušila najmlajše.

Druženje rečiških otrok in njihovih staršev

Denis Avdič s prvošolci

Predavanje o celiakiji

Vsako leto je v naši šoli vse več otrok, 
ki imajo različne diete, zato se je vodstvo 
šole odločilo, da se bomo kuharice ude-
ležile strokovnega seminarja z naslovom 
Celiakija in brezglutenska dieta.  Semi-
nar  je  bil v Velenju. Udeležile smo se 
ga Marcela Bratec, Zdenka Razboršek in 
Anica Mehle. Najprej so pripravili teo-
retičen uvod, nato še praktično usposa-
bljanje. Predavali so različni predavatelji, 

in sicer strokovnjaki na tem področju. 
Na podlagi pridobljenih znanj in izku-
šenj bomo lahko kuharice zdaj še bolje 
poskrbele za to, da bodo učenci z dieto 
zadovoljni, s čimer bo tudi njihovo sode-
lovanje pri pouku lažje. A tudi na splošno 
si v naši šoli prizadevamo za čim boljšo 
osveščenost in strokovno usposobljenost, 
saj se zavedamo, da so otroci naša priho-
dnost in da na njih svet stoji.

Anica Mehle

Pikin festival

Tudi letos smo se učenci in učiteljice 
prvega triletja centralne šole in vseh po-
družnic odpravili v Velenje na obisk k 

Piki Nogavički. Razporedili smo se v treh 
dneh in tako v ne prehudi gneči izdelo-
vali, raziskovali, kupovali, ustvarjali in 
počeli še marsikaj na Pikinem festivalu. 
Kot vsako leto doslej so nas navdušile de-
lavnice, kjer so učenci iz različnih mate-
rialov naredili svoje izdelke. Večina jih je 
izdelala več, saj so se v delavnice zelo de-
javno vključevali. Sodelovali smo tudi v 
Pikini dobrodelni akciji in poklonili ne-
kaj sladkarij otrokom, ki si jih ne morejo 
privoščiti. Nekateri učenci so izkoristili 
tudi menjalnico igrač, tako da so svojo 

staro igračo zamenjali in domov odnesli 
»novo«. Največ otrok si je v Pikini trgo-
vini kupilo gospoda Ficka, nekaj pa tudi 
konja ali druge živali. Uživali smo še na 
gibalnem izzivu, kjer so morali učenci 
premagati poligon ovir in vreči žogo na 
koš, da so si prislužili medaljo. Moram 
dodati, da so bili vsi otroci zmagoval-
ci in vsi prejemniki medalj. Nekateri so 
obiskali pravi indijanski šotor in zaigrali 
na nenavadna glasbila. Druge je navdušil 
ogled Vile Čira Čara. Veliko je še bilo de-
javnosti, ki se jih zaradi omejenega časa 

Udeleženke seminarja
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nismo mogli udeležiti. Vodička Pika je 
bila z nami potrpežljiva, znala nas je po-
peljati skozi določene zanimivosti, z njo 
smo doživeli tudi obisk plaže ob jezeru 
v lepem sončnem dopoldnevu. Čeprav 
smo imeli, tako kot vsako leto, čas v Ve-
lenju omejen, so učenci doživeli prijetno 
dopoldne in izkusili pouk na drugačen 
način, ko so zastavljene cilje tehniškega 
dne osvojili kar mimogrede. Učiteljice 
vedno znova ugotavljamo, da je obisk Pi-
kinega festivala za učence pozitivna izku-
šnja in pomeni tudi velik napredek zlasti 
v socializaciji prvošolcev pa tudi ostalih. 
Zahvaljujemo se gospe ravnateljici, da si 
je vzela čas in prišla pogledat v Velenje, 
kaj se tam dogaja in zakaj smo učiteljice 
vsako leto z izvedbo tega dne zadovoljne. 
Prav tako nas veseli, da obisk festivala za 
učence poceni brezplačen avtobus, kar 
vsako leto ureja naša pomočnica ravna-
teljice, čeprav koriščenje tega prevoza se-
veda pomeni manj časa za sam obisk fe-
stivala. Menim, da o zadovoljstvu največ 
pove komentar sodelavke Mirice: »Naj 
povem, da je bilo na Pikinem festivalu le-
tos super, da  nismo imeli prevelike gne-

če, vreme krasno, vse tako kot mora biti. 
Vse naše deklice in tudi učiteljice smo 
bile Pikice. Tudi izdelki v delavnicah so 
bili letos zelo zanimivi in raznoliki, tako 
da je vsak našel nekaj zase. Otroci so bili 
zadovoljni in navdušeni in v današnjem 
pogovoru so povedali, da so bili seveda 
najbolj veseli Fickov, ki so si jih kupili, da 
jim je bila všeč Vila Čira čara in Pikina 
razmetana hiška, pa rožice v starih loncih 
in čevljih ter seveda delavnice, kjer so de-
lali najrazličnejše izdelke. Res so bili letos 

pridni in so naredili veliko. Najbrž tudi 
zato, ker ni bilo gneče. Pohvalili so tudi 
tabornike, pri katerih so peli in spozna-
vali njihovo življenje v naravi.«

Upam, da bomo tudi naslednje leto 
lahko s takim navdušenjem poročale o iz-
vedenem tehniškem dnevu. Hvala vsem, 
ki pomagate, da je izvedba tega dne tako 
uspešna že vrsto let in da se trudite učen-
cem pokazati drugačno pot do znanja in 
uspešnosti. 

Vodja TD Magdalena Stopinšek

Glasbena šola skozi čas

Leta 1929 je Vilko Kuntara v Laškem ustanovil glasbeno šolo, 
ki je bila podružnica Glasbene matice v Celju. Šola je delova-
la samo štiri leta, ker je moral Kuntara 1930 na novo delovno 
mesto v Kočevje. Med vojno leta 1942 je Franc Ropret, ki je ob-
vladal skoraj vsa orkestrska in tamburaška glasbila, poučeval 
glasbo, da bi izboljšal kader pihalne godbe.

Leta 1953 je bila glasbena šola znova ustanovljena. Svo-
je prostore je dobila na različnih lokacijah, na Mestni ulici 2, 
Orožnovem trgu 6 in na Valvasorjevem trgu v nekdanji osnovni 
šoli. Violino je poučeval Anton Nerat, harmoniko Franc Ro-
pret, klavir in glasbeno teorijo pa Manica Malenšek. Vpisanih je 
bilo približno 40 učencev. Med njimi sta bila tudi Milan Ferlež, 
ki je kasneje postal odličen slovenski kitarist, in Boris Šinigoj, 
pozavnist ter dolgoletni direktor Slovenske filharmonije. Šola je 
delovala do 1957, torej zopet le štiri leta.

Po večletni ukinitvi glasbene šole so si Laščani zelo želeli, da 
bi se njihovi otroci lahko glasbeno izobraževali. Sreča se jim je 
nasmehnila v šolskem letu 1975/76, ko je bil ustanovljen dislo-
cirani oddelek Glasbene šole Radeče. Velike zasluge za njegovo 
uresničitev pa je imela nekdanja ravnateljica radeške glasbene 
šole Jadrenka Štovičej. Pouk je potekal v prostorih Osnovne šole 
Dušana Poženela. Klavir in nauk o glasbi je poučeval Igor Nerat, 
pihala in trobila Ivan Povše. Že naslednje leto je bil odprt odde-

lek harmonike, na katerem se je izmenjalo več učiteljev. Učencev 
je bilo približno 50. V šolskem letu 1981/82 je Danimir Piavec 
pričel s poučevanjem kitare. Oddelki so se povečevali in pros-
torska stiska je postajala vedno večja. Sčasoma je bilo potrebno 
del pouka preseliti v Osnovno šolo Primoža Trubarja. Glasbena 
šola je svojo dejavnost širila tudi v Rimske Toplice. V Osnovni 
šoli Antona Aškerca je organizirala pouk klavirja. Število vpi-
sanih učencev se je povzpelo čez 80. Leta 1991 je šola postala 
samostojni zavod z novim imenom Glasbena šola občine Laško 
z enotama v Radečah in Laškem. Sedež šole je bil v Radečah.

OTVORITEV NOVIH PROSTOROV GLASBENE ŠOLE 
LAŠKO – RADEČE

SVEČANO ZAKORAKALI V NOVO ŠOLSKO LETO
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V šolskem letu 1993/94 so se učenci in učitelji razveselili no-
vih učilnic v Kulturnem centru. Za muziciranje so bili še bolj 
motivirani, saj jim je bila za nastope na voljo dvorana Kultur-
nega centra. V avgustu 1994 je Jadrenka Štovičej zaključila z 
delom ravnateljice. Dela in naloge v. d. ravnateljice je prevzela 
Rosana Jakšič, ki je bila čez štiri leta imenovana za ravnateljico. 

V šolskem letu 1996/97 se je z ustanovitvijo Občine Radeče 
šola preimenovala v Glasbeno šolo Radeče s podružnično šolo 
v Laškem in dislociranim oddelkom v Rimskih Toplicah, leta 
2010 pa se je ponovno preimenovala. Zdajšnje ime je Javni za-
vod Glasbena šola Laško – Radeče.

Pod vodstvom ravnateljice Rosane Jakšič je šola vztrajno rasla 
in se razvijala. Oddelki so se povečevali in postopno so nastajali 
novi; v Rimskih Toplicah oddelek harmonike, v Laškem oddelki 
tolkal, violine in plesa. Z delom sta pričela pihalni in godalni 
orkester, na godalnem oddelku so poleg violine začeli pouče-
vati tudi violo, violončelo in kontrabas. Najmlajša sta oddelka 
citer in petja. V zadnjem letu je bilo v celotni šoli pri inštru-
mentalnem pouku vpisanih 316 učencev, v vseh programih pa 
494 učencev.

Za hiter razvoj šole in ustvarjalnost vseh, ki so bili s šolo po-
vezani, so po 20 letih prostori Kulturnega centra postali pretes-
ni.

2. januarja 2013 smo se delno vselili v nove prostore. Vrnili 
smo se na Valvasorjev trg, kjer je glasbena šola že dvakrat gos-
tovala. Ob prihodu je bilo prenovljeno pritličje in prvo nadstro-
pje, danes je adaptirana tudi mansarda, za v prihodnje pa kot 
izziv ostanejo še kletni prostori. Stavba zdaj nudi 11 učilnic za 
individualni pouk inštrumentov in petja, učilnico za skupinski 
pouk, plesno dvorano, učilnico za vaje orkestrov, dvorano za 
manjše nastope, zbornico, knjižnico ter prostor za vodstvo šole.

A pot do novih prostorov nikoli ni bila enostavna. Ravna-
teljici Jadrenka Štovičej in Rosana Jakšič sta se morali vsaka v 
svojem obdobju zelo truditi in vztrajati, da se je na koncu le po-
kazal želeni cilj. Pomembno pa je poudariti, da poleg uspešne-
ga vodstva šole in finančnih sredstev, ki jih zagotavljata Občini 
Laško in Radeče, vsaka za svojo enoto, tudi medsebojno sode-
lovanje enot, ki je nepogrešljivo že od samega začetka, omogoča 
kakovostno rast celotne šole. To dokazujejo nešteti nastopi in 
koncerti ter izvrstni rezultati, ki so jih dosegli učenci na regij-
skih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Veliko učencev se 
je odločilo za nadaljnje glasbeno izobraževanje. Nekateri izmed 
njih so se vrnili v šolo kot učitelji. Iz vseh obdobij obstoja šole v 
Radečah in Laškem je trenutno takšnih 28. Vsi učitelji pa, ki so 
bili zaposleni v preteklosti ali so zdaj, so se vedno trudili prena-
šati znanje na mlajše rodove in prispevati k prepoznavnosti šole 
v domačem kraju. Enota Laško bo čez dve leti imela odprta svo-
ja vrata že 40 let in ne le štiri, kot se je to dogajalo v preteklosti. 

Tega se veselimo. Zadovoljni pa smo zlasti z dobrimi pogoji v 
sedanji šoli, ki so izziv za še boljše delo.

Martina Jovič 
(vir: Šolska kronika 1950-2013)

Pomemben mejnik glasbenega šolstva v občini

2. september 2013 bo v šolski kroniki zapisan kot pomemben 
mejnik glasbenega šolstva v občini in hkrati pomemben trenutek 
za celotno šolo, za vse nas, ki muziciramo in ustvarjamo v njej.

V zadnjem desetletju se je vpis učencev v enoti Laško pove-
čeval, ob tem se je povečalo tudi število učiteljev. Prostori v Kul-
turnem centru, v katerem smo bili od leta 1993, so postali pre-
tesni, zato smo v preteklih treh letih poučevali tudi v prostorih 
občine in v vrtcu. Našim pobudam, da potrebujemo nove pro-
store, so znali prisluhniti na Občini Laško. Ideja o novi šoli je 
porajala veliko dvomov glede lokacije in finančnih sredstev. Da-
nes lahko z zadovoljstvom gledamo na sprejete odločitve Obči-
ne Laško in njenega župana Franca Zdolška. Pomembno vlogo 
pri koordiniranju projekta je imel Dimitrij Gril, vodja urada za 
družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, s katerim smo se 
lahko posvetovali in mu dajali predloge. Arhitekt Pavli Šifer pa 
je staro in zapuščeno šolo oživil in ji s svojo kreativnostjo vtisnil 
pečat večnosti. Z odločnostjo, ki premaguje ovire današnjega 
časa, ste s svojimi odločitvami zagotovili dobre prostorske po-
goje vsem naslednjim rodovom, ki se bodo želeli učiti igrati na 
inštrument, peti in plesati. 

Ob tej priložnosti bi rada izrazila zadovoljstvo in izrekla če-
stitke kolegom in kolegicam za uspešno delo z učenci. Učitelji 
znamo navdušiti učence za muziciranje in plesanje, s starši pa 
graditi zaupanje. Rezultati dobrega dela pa se izkazujejo v šte-
vilnih nastopih, koncertih, tekmovanjih ter ostalih dejavnostih, 
s katerimi sooblikujemo kulturno poslanstvo v obeh občinah. 
V vseh letih sem si prizadevala, da sem spodbujala učitelje k 
usmerjanju perspektivnih učencev v nadaljevanje glasbenega 
šolanja. Zavedala sem se, da je domači kader pomemben pri na-
daljnjem razvoju šole, tako v Radečah kot v Laškem. Danes je 
na šoli zaposlenih 32 učiteljev, od tega je 16 nekdanjih učencev 
naše glasbene šole, poleg njih pa sta zaposlena še dva učitelja, ki 
sta domačina. 

Zahvala za uspešno delo in trud pa je namenjena tudi ostalim 
zaposlenim. Zavedam se, da z ustvarjalnimi idejami in spoštlji-
vim odnosom ter zaupanjem drug do drugega dosegamo dobre 
rezultate. S spoštovanjem se spominjamo tudi preteklosti, prvih 
začetkov poučevanja in vseh kolegov, ki so s svojo srčnostjo in 
zavzetostjo pripomogli k razvoju šole.

Ravnateljica Rosana Jakšič 
(povzetek iz govora ob otvoritvi) 
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Investicija prenove sofinancirana z evropskimi sredstvi 

Z obnovo zgradbe glasbene šole smo začeli leta 2011, ko smo 
s pomočjo evropskih sredstev obnovili fasado, okna in streho. 
Lani smo prenovili dve nadstropji v šoli, v letošnjem letu pa ure-
dili mansardo. Celotna investicija znaša 830.000 evrov, od tega 
smo dobili 300.000 evrov evropskih sredstev.

V pritličju se nahaja dvorana za ples, garderoba za učence 
plesa, učilnici za pouk klavirja, harmonike ter dvorana za na-
stope z 58 sedeži. Dvorana 
je sodobno opremljena 
in namenjena razrednim, 
oddelčnim in internim 
nastopom.

V prvem nadstropju se 
nahajajo učilnice za pou-
čevanje klavirja in godal, 
učilnica za nauk o glasbi in 
učilnica za vaje orkestrov. 

V mansardnem delu se 
nahaja zbornica, ravnate-

ljeva pisarna, arhiv in šest učilnic za poučevanje pihal, kitare in 
citer. 

Vse učilnice so prostorne, svetle, opremljene z novim pohi-
štvom in potrebnimi avdio- vizualnimi pripomočki. V skladu s 
predpisi so tudi akustično opremljene. 

Vsem učencem in učiteljem želimo v novi zgradbi prijetno 
počutje in obilo uspehov pri njihovem delu!

Dimitrij Gril
Foto: Foto Fleš

LAK-ov aquasplash 

V petek, 9. avgusta, smo se zabavali na 
LAK-ovem aquasplashu. Tokrat smo ga 
priredili v Aqua Romi v Rimskih Topli-
cah. Veselo čofotanje v bazenu in pestro 
dogajanje z raznimi animacijami ob njem 
je privabilo lepo število udeležencev, ki 
se niso ustrašili niti popoldanske plohe. 
Za dobro vzdušje je do poznih nočnih ur 
skrbela tudi ekipa Top DJ.

Nina Lenko

LAK-ov piknik

Tradicionalni LAK-ov piknik je tudi 
letos poskrbel za prijetno druženje vseh 
generacij LAK-ovcev. Vročo in sonč-
no poletno soboto, 17. avgusta, smo ob 
dobrotah z žara ter športnimi in dru-
žabnimi aktivnostmi preživeli na piknik 
prostoru ŠD Rečica v Hudi Jami. Števil-
ni udeleženci so se zabavali ob odbojki, 
košarki, nogometu, badmintonu, raznih 
družabnih igrah ali le sproščenemu in 
ležernemu druženju ob hrani in pijači. 
Za popestritev dogajanja smo udeležen-
ce presenetili s harmoniko in projekcijo 
filmčka s Triglava, kar je naletelo na odli-
čen odziv. Ob ritmih harmonike so ude-
leženci celo zaplesali in zapeli, pravi kino 
pod zvezdami pa je navdušil in pričaral 
prijetne spomine. 

Nina Lenko

LAK-ov košarkarski turnir generacij

21. septembra smo LAK-ovci in košar-
karski navdušenci izkoristili za športno 
druženje. Na zadnji poletni dan se je na-
mreč odvil zdaj že tradicionalni Košar-
karski turnir generacij.

Po lanski otvoritvi prenovljenega ma-
lega šolskega igrišča v Laškem, smo se 
letos odločili turnir izpeljati na rdečem 
šolskem igrišču v Debru. V lepem sobot-
nem dopoldnevu so se v igri štiri na štiri 
na dva koša na dveh košarkarskih igriščih 
pomerile štiri ekipe. Po enakovrednih bo-
jih po sistemu vsak z vsakim, smo dobi-
li zmagovalno ekipo, ki nam je dala tudi 
zmagovalca pri metu s sredine igrišča in 
zmagovalca v metu za tri točke ter tako 
pobrala prav vse nagrade za prva mesta. 
Vendar tudi ostali udeleženci niso ostali 
praznih rok, saj je prav vsak sodelujoči 
prejel praktične nagrade.

Z razglasitvijo najboljših ter podelit-
vijo pokala in nagrad smo zaključili naše 
športno druženje, s čimer smo dosegli 
glavni namen turnirja, katerega namen 
je povezati različne generacije Laškega 
in okolice v športu ter predvsem prija-
teljskem druženju.

Se vidimo naslednje leto, do takrat pa 
en športni LAK-ov pozdrav.

Goran Obradovič

LAK-ova jesen

Novo študijsko leto se je pričelo in 
tudi mi smo pridno začeli z načrtova-
njem jesenskih projektov. Najprej bi vas 
radi opozorili na zbiranje potrdil o vpisu, 
ki poteka v času naših uradnih ur. V za-
meno smo vam poleg rednih ugodnosti 

(kupončki za kino, kupončki za knjižni-
co, cenejše karte za koncerte in razne pri-
reditve) pripravili darila. 50 najhitrejših, 
ki nam prinese potrdilo o vpisu za tekoče 
študijsko leto, prejme LAK-ov dežnik, 
ostale pa čakajo druga uporabna prese-
nečenja.

V zadnjih mesecih leta bomo seveda 
poskrbeli za zanimivo paleto dogodkov. 
Najprej je na vrsti naša dijaška sekcija, 
ki že v soboto, 19. oktobra, organizi-
ra kostanjev piknik. Če bi se torej radi 
malo družili ob tej jesenski slaščici, ste 
lepo vabljeni na slasten dogodek. Da pa 
bi v jesen stopili pripravljeni, LAK-ovci 
za vas pripravljamo tudi nekaj izobraže-
valnega. Poleg tečaja ruščine, ki je že v 
polnem teku, bomo novembra organizi-
rali treninge t. i. mehkih veščin, ki vam 
bodo zagotovo koristile na vaši poklicni 
poti. Dijaki bodo organizirali še  tečaj fo-
tografije, ki ga bo vodil Rok Deželak. Ne 
zamudite še našega tradicionalnega izle-
ta po vinskih kleteh – 16. novembra se 
bomo podali na Dolenjsko in v Belo kra-
jino, kjer nas spet čaka zabavno druženje 
ob okusnih degustacijah vin. Verjemite, 
ne bo vam žal. Vrnili se bomo pripravlje-
ni na enega najpomembnejših dogodkov 
leta - brucovanje. Novo letino brucadi 
bomo tudi letos poskušali pripraviti na 
študentsko življenje in jim pokazati raz-
sežnosti akademskega sveta. V veselem 
decembru bomo nato spet dobrodelno 
naravnani, saj nas čaka koncert, katerega 
izkupiček bomo namenili v dobrodelne 
namene. 

Skratka, dogajalo se bo. Spremljajte 
nas na našem Facebook profilu in spletni 
strani. Se vidimo! ;)

Lucija Zorko
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Svetovnega prvenstva v Bochumu 
(Nordrhein-Westfalen v Nemčiji), ki je 
potekalo od 12. do 15. 09., smo se v ve-
likem številu udeležili tudi plesalci iz 
Plesne šole Urška Celje. Od 110 plesalcev 
iz celotne Slovenije je bilo kar 52 plesal-
cev iz Celja, Zasavja in tudi Laškega. 

Tekme smo spremljali od prvega do 

zadnjega trenutka. Zelo uspešno se je 
naprej prebila pionirska mala skupi-
na Ultra super cvetke (z Laščanko Nejo 
Turnšek) in osvojila odlično 13. mesto. 
Prav tako je uspešno nastopila velika for-
macija mladincev Feel this moment (z 
Laščankami Indio Karlatec, Pio Vrbov-
šek, Tajo Padežnik in Manjo Leskovar) 

in v hudi konkurenci zasedla 20. mesto. 
Parček Maja Ocvirk in Ula Dobovičnik 
sta v kategoriji disco dance pari pionirji 
kljub poškodbam osvojili 22. mesto. V 
solo kategoriji sta se kot članici predstavi-
li Tamara Tavčar (24. mesto) in Siria Kar-
latec (31. mesto), Tamara pa je s plesalko 
Vito Vlašič zasedla 33. mesto. Piko na i je 

PLESNA ŠOLA URŠKA TUDI S PLESALCI IZ LAŠKEGA USPEŠNO NASTOPILA NA SVETOVNEM PRVENSTVU

Dijaki aktivno začeli novo šolsko 
leto

Ni kaj, počitnice so prehitro minile 
in spet smo sedli v šolske klopi. Vendar 
dijaška sekcija LAK ne počiva! 11. sep-
tembra smo izvedli akcijo na železniški 
postaji, kjer smo ob zdravih prigrizkih 

dijake želeli opozoriti nase, jih povabiti k 
včlanitvi v dijaško sekcijo ali celo k aktiv-
nejšemu sodelovanju. 27. septembra smo 
nato izvedli predstavitveni sestanek, kjer 
smo novim članom podrobneje predsta-
vili naše delovanje. Dijakom pa smo ob 
včlanitvi s potrdilom o vpisu za tekoče 
šolsko leto pripravili tudi praktična da-
rilca. Pridruži se nam tudi ti!

Tokrat vam pred-
stavljamo tudi naš 
logotip, ki ga je po-
sebej za dijaško sek-
cijo oblikoval Matic 
Prosen. 

Dijaška sekcija 
LAK-a

V društvu 
Šmocl smo pre-
hod poletja v je-
sen izkoristili za 
naše najmlajše 
člane. Ponovno 
nam je uspelo 
oživeti vrt hote-

la Savinja, kjer smo vsako soboto v avgu-
stu in septembru izvajali zumbo za otro-
ke in starše pod vodstvom inštruktorice 
Mateje Jančič. Otroci so ob eksotični la-
tinsko-ameriški glasbi spoznavali različ-
ne plesne korake, mamice pa so lahko bile 
v kombinaciji krepilnih vaj osredotočene 
na mišične skupine zadnjice, rok, nog in 
trebuha. Poleg zumbe je Domen Trkulja 
balonaril z različnimi figurami, likov-
ne in ustvarjalne delavanice so zaposlile 
tiste, ki se jim zumba ne pleše, ostali pa 
smo se mastili s slaščicami in dobrotami 
pekarne Vudrag. Ob pogovoru s starši in 
obiskovalci ni bilo težko ugotoviti, da so 
tovrstne otroške sobote nadvse dobro-
došle in da bi jih lahko izvajali še naprej, 
zato bomo v zimskih dneh, ki prihajajo, 
poskusili vsako soboto organizirati lut-
kovne predstave in različne ustvarjalne 
delavnice, in sicer v dopoldanskem času 

v mali telovadnici Osnovne šole Primoža 
Trubarja Laško.

Na mestu je, da z navdušenjem opo-
zorimo na projekt obnove in otvoritve 
mladinskega centra v prostorih bivšega 
kina, ki ga je občina uspela zagnati do 
končne realizacije ali otvoritve v mesecu 
januarju prihodnje leto. V večnamenski 
dvorani in ostalih prostorih mladinskega 
centra bomo v dnevnem terminu tako 
lažje izvajali program za otroke in s tem 
tudi otroške sobote. Vendar naj se prvo 
zgodi, potem bo vse lažje.  

S koncem poletnih dni pride začetek 
šole in s tem tudi izvajanje kulturnega 
programa za mlade in študente v dvorani 
društva, ki smo ga 14. septembra začeli z 
izvedbo rap večera skupine Same Žvadi 
iz Slovenskih Konjic. Pod tem imenom 
samostojno in skupaj nastopajo različni 
izvajalci, ki jih združuje podobno razmi-
šlljanje o življenju in problemih, s kateri-
mi se spopadajo v Slovenskih Konjicah. 
Fantje pravijo, da celotno rap kulturo 
smatrajo kot terapijo za dušo. 

Teden za tem, 20. septembra, smo sku-
paj z društvom LAK organizirali čudovit 
brezplačen večer smeha in glasbe na vrtu 
hotela Savinja, kjer ste nas vsi, mladi in 
stari, resnično presenetili z obiskom, saj 
je bilo več kot 250 ljudi. Zaradi skupne-
ga projekta smo prireditev poimenovali 
ŠmocLak in gostili stand-up komika Ma-
tjaža Javšnika in glasbeno skupino Red 
Five Point Star iz Trbovelj, ki ustvarja že 
15 let, zadnji dve leti pa vadijo in ustvar-
jajo v Laškem.

Čeprav je Matjaž Javšnik zamudil, s 
teorijami žensko-moških relacij in s hu-

mornim vpogledom v polpreteklo zgodo-
vino prav nikogar ni pustil ravnodušne-
ga. Dotaknil se je obče človeških relacij, 
odnosov in kolektivnega nezavednega. 
Na kratko, smeha polna vreča. Zaključek 
večera je v svoje vajeti prevzela skupina 
Red five Point Star, ki je s svojo swingo-
vsko glasbo občinstvo zabavala skoraj do 
jutranjih ur. Glede na uspeh prireditve, 
ki nam ga je pomagala sofinancirati tudi 
občina, smo v društvu prepričani, da je 
20. september datum, ki ga bomo drugo 
leto ponovno zakoličili s kulturno prire-
ditvijo za vse občane Laškega.

Že naslednji petek, 27. septembra, 
smo izvedli projekt Klubski Maraton, v 
sodelovanju z radiem Študent, kjer smo 
v dvorani društva gostili glasbeno skupi-
no Koromač iz Nove Gorice in Reverend 
Haze iz Ilirske Bistrice. Zopet nekaj no-
vega v žanru hard core, krust punka in 
free jazza, ki so ga prikazali Koromač, ter 
stone rocka skupine Reverend Haze. 

Kaj dodati za konec? Spremljajte našo 
internetno stran www.smocl.com in fa-
cebook stran, kjer objavljamo prireditve 
in dogodke, da ne boste česa zamudili.

Do naslednjič lep pozdrav. 

Jurij Šuhel
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Če je avgust za veliko dijakov in študentov mesec sprostitve 
in dopustov, temu ni tako za dekleta iz Laškega. Skupina senior 
mažoret je v tem vročem poletnem mesecu veliko časa preži-
vela ob izpopolnjevanju koreografij, ki so jih sicer že pokazale 
maja na državnem prvenstvu. Pripravljale so se namreč na 15. 
evropsko prvenstvo mažoret, ki je potekalo zadnji vikend av-
gusta v Brnu na Češkem. Vsakodnevni treningi so se dekletom 
obrestovali z odličnimi uvrstitvami: Anja Krašek in Katarina 
Lapornik sta se že drugo leto zapored povzpeli na zmagovalni 
oder in domov odnesli bronasti medalji v kategoriji par senior, 
skupina senior je zabeležila 4. mesto, kar je po lanskoletnem 
srebru njihova druga najboljša uvrstitev, Katarina Novak in 
Maruša Šantej pa sta v hudi konkurenci kategorije par senior 
osvojili peto mesto. 

Svoje občutke o prvenstvu je strnila Katarina Lapornik, do-
bitnica bronaste medalje par senior: »Najin dosežek je bil zame 
srečno presenečenje, saj nama je pred tekmovanjem primanjkova-
lo treningov, a sva na koncu vseeno uspeli uspešno izvesti točko. 

Meni osebno je na koncu najvažneje, da sem zadovoljna z izved-
bo točke ter da ob tem čutim neko energijo in veselje, povezanost 
z navijači. Prav tako mi je energija pomembna pri skupinskem 
nastopu. Pri skupini sem bila zelo zadovoljna z našo izvedbo, saj 
je bila stopnja težavnosti višja kot običajno. Je pa zaradi hude 
konkurence tudi 4. mesto lep dosežek. Pohvalila bi tudi drug par, 
ki je suvereno izvedel svoj nastop, a na koncu imajo zadnjo besedo 
vedno sodniki …«

Dopolnila jo je Anja Krašek, dobitnica bronaste medalje 
par senior in tudi koreografinja parade za skupino: »Evropsko 
prvenstvo na Češkem je bilo definitivno izjemno v družbi super 
punc. S samo predstavitvijo in izvedbo koreografije v paru sva 
bili izredno zadovoljni, najina nasmeha in veselje pa sta se še po-
večala ob sami razglasitvi rezultatov. Zbirka medalj, osvojenih s 
Katarino v kategoriji neformacij, se je tako še povečala, kar nama 
daje motivacijo za nadaljnje ustvarjanje.«

Nivo zahtevnosti odplesanih koreografij se vsako leto pove-
čuje, zato dekleta vedno več časa posvečajo pripravam na tek-
movanja, da lahko ostanejo med najboljšimi ekipami. Za dobro 
pripravo in podporo so hvaležne trenerki Anji Šrot in mentorici 
Sabini Seme. 

Letos jih je na prvenstvu spodbujala tudi ekipa navijačev iz 
Laškega, ki se je posebej za to priložnost zbrala v Brnu. Njim in 
vsem drugim, ki navijate zanje, se zahvaljujejo in obenem spo-
ročajo, da bodo še naprej skrbele za kvalitetne predstave, tako 
na tekmovanjih kot tudi na številnih nastopih, ki jih opravijo 
bodisi same bodisi v kombinaciji z Laško pihalno godbo. 

Posebne zahvale pa gredo tudi sponzorjem, ki so z  denarni-
mi sredstvi omogočili njihovo udeležbo na prvenstvu. 

Barbara Zorko

MNOŽIČNO NA NIKINO NORDIJSKO HOJO

Ljubitelji nordijske hoje iz Rimskih Toplic smo se pod pokro-
viteljstvom Turističnega društva Rimskih Toplic v soboto, 28. 
septembra 2013, udeležili tradicionalne Nikine nordijske hoje v 
Marini Portorož. Šlo je za rekreativni nordijski pohod, ki je bil 
namenjen druženju ljudi različnih starosti. Pridružili so se nam 
tudi rekreativci iz okoliških krajev: Laškega, Hrastnika, Zidane-
ga Mosta in Jurkloštra. Preizkusili smo se na treh različnih težav-
nostnih pohodih (dolgi pohod Parancana - 11 km, kratki pohod 
Krajinski park Sečoveljske soline - 6,5 km in družinski pohod 
Forma Viva - 2,5 km). Na poti smo občudovali lepote obmorske 
pokrajine in zgodnje jesensko, še vedno bujno, vegetacijo ter dan 
zaključili s prijetnim druženjem na ciljnem prizorišču.

Samo Lah, foto: Cvetka Teršek

MAŽORETE LAŠKO NA 15. EVROPSKEM TEKMOVANJU NA ČEŠKEM

postavil še mladinski par v sestavi India 
Karlatec in Luka Kotnik (32. mesto).

Tudi ostali rezultati so bili dokaz, da 
Slovenija napreduje in se približuje sve-
tovni konkurenci, tako plesno kot tudi 
kostumografsko in idejno. Odšli smo 
polni novega zaleta in trdno odločeni, da 
že na prvem pokalnem turnirju pokaže-
mo, da smo lahko še boljši.

Katarina Maček, PŠ Urška Celje
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TUDI V 2. SEZONI DUATLONA 
MATEVŽ IN KAJA SLUGA ODLIČNO

Matevž in Kaja Sluga sta v svojo drugo 
sezono slovenskega duatlonskega pokala 
vstopila odločno. Žal sta bili na letoš-
njem koledarju le dve tovrstni prireditvi, 
ena spomladi in ena jeseni, kar pa se je 
ob resnih zdravstvenih težavah Matevža 
v sredini sezone, ko je moral kar tri me-
sece počivati, navsezadnje izkazalo za 
dobrodošlo.

Matevž je nastopil v Cici pokalu za 
dečke, letnik 2002 in 2003, kar obse-
ga premagati razdaljo 500 m teka, 2 km 
kolesarjenja in 250 m teka, Kaja pa v ka-

tegoriji Starejše deklice, letnik 1999 in 
2000, s tekom na 2 km, kolesarjenjem na 
8 km in ponovno tekom na 1 km.

Prvi duatlon 21. aprila v Ribnici je 
bil izjemno uspešen za Matevža, saj je v 

svoji kategoriji zmagal, Kaja pa je v hudi 
konkurenci v svoji kategoriji, ki je naj-
močnejša med vsemi, osvojila odlično 5. 
mesto. V jesenskem delu sta ob zaključku 
sezone 14. septembra v Čatežu svoje do-
sežke  le še potrdila, Matevž s ponovno 
in prepričljivo zmago in Kaja s četrtim 
mestom.

Tako dober rezultat obeh, navkljub 
dolgemu prisilnemu počitku Matevža in 
zelo hudi konkurenci v Kajini skupini, je 
pokazatelj dobrega dela skozi pripravljal-
ni del sezone. Zimski del bo namenjen 
predvsem piljenju tehnike teka in nabira-
nju tekaške kondicije. 

Po napornih treningih in pripravah se 
je letošnja tekmovalna sezona za Matejo 
Hohkraut začela aprila z domačo tekmo 
za svetovni pokal na Logu pri Brezovi-
ci, ki velja za eno najbolje organiziranih, 
zato privablja vso svetovno elito. Mateja 
se je uvrstila v prvo polovico tekmovalk 
in tako z nekaj smole le za las zgrešila 
polfinale. Po tekmi je bilo čutiti rahlo 
razočaranje, saj se je enega izmed bal-
vanov lotila nekoliko napačno, zadržan 
vrh, ki se ga je žal le dotaknila, pa bi ji 
prinesel vstopnico v naslednji krog tek-
movanja. Kljub temu je bila zadovoljna, 
saj je izboljšala svojo najboljšo uvrstitev 
na tekmah svetovnega pokala.

Po tej tekmi je sledila kar dolga tek-
movalna pavza, zato je bilo še toliko več 

časa za trening. Skupaj z Rokom Rabuzo 
sta pridno plezala, največ na laški steni, 
pa tudi na drugih stenah, tako v Sloveniji 
kot tudi na Hrvaškem in v Avstriji. Štiri-
najst dni pred prvo tekmo za državno pr-
venstvo v balvanih  se je udeležila tekme 
»Mastn grif« v Črni na Koroškem, ki ji je 
služila kot dober trening ter ji po dolgem 
času omogočila občutek tekmovanja in 
pridobivanje novih izkušenj. Kljub temu, 
da je bilo v ospredju druženje in uživanje, 
je Mateja pokazala največ in na koncu 
stopila na najvišjo stopničko ter osvojila 
pokal za prvo mesto. 

V soboto, 7. 9. 2013, je sledila tekma 
državnega prvenstva, prav tako na odlič-
ni plezalni steni na  Logu pri Brezovici. 
Dopoldne so potekale kvalifikacije in 
v večerni finale se je uvrstilo osem naj-
boljših članic, med njimi tudi Mateja, ki 
je s preplezanimi vsemi petimi balvani 
dosegla najboljši rezultat kvalifikacij in 
v večernem finalu tako branila 1. mesto. 
Pred finalno odločitvijo je bila presenet-
ljivo mirna in tudi plezanje je pričela zelo 
suvereno ter splezala tri od štirih balvan-
skih problemov, kar je zadostovalo za 
zmago, ki je dobra popotnica k vnovični 
osvojitvi naslova državne prvakinje.  

Matejin komentar po tekmi: »Z rezul-
tatom sem zadovoljna, s plezanjem malo 
manj. Kvalifikacije so bile v redu, saj sem 
bila zbrana in v balvanih nisem popuš-
čala do zadnjega oprimka, v finalu pa 
sem si znova dovolila, da sem se ustrašila 
pravzaprav najlažjega balvana, ki je pred-
stavljal stil plezanja, ki mi običajno ne 
leži najbolj. Tako sem po nepotrebnem 
porabila 2 poskusa preveč, nato pa sem 
se praktično sprehodila do vrha in tega 
si res ne bi smela privoščiti. Sicer pa sem 
bila s formo zadovoljna. Že med ogreva-
njem sem se počutila odlično, nato pa 
sem na tekmi le uživala, saj sem v balva-
nih čutila, da zmorem.«

Poleg svojih treningov sta Mateja in 
Rok med počitnicami organizirala tudi 
treninge otrok. Največkrat so plezali na 
njeni domači steni, obiskali pa so tudi 
naravna plezališča ter plezalni center v 
Zagrebu. Tako otroci kot njihovi starši 
so bili nad poletnimi treningi navdušeni 
in prav gotovo bodo naslednje počitnice 
znova plezalno aktivne.

Naj na koncu še dodam, da smo v 
Rimskih Toplicah ustanovili Plezalni 
klub Rimske Toplice, ki že aktivno izvaja 
treninge. Vse ljubitelje športnega pleza-
nja vabim, da se nam pridružijo.

Marjan Hohkraut

KOLESARSKI VZPON NA ŠMOHOR

Letos se je vzpon na Šmohor zgodil že 
osmič zapovrstjo. V lepem sončnem vre-
menu se je na 6600 metrov dolgi progi 
pomerilo staro in mlado v 10 kategorijah, 
skupno kar 151 udeležencev. Najhitrejši 
letos je bil med moškimi Uroš Pinter iz 
ekipe Bike Republic s časom 19:44, pri 
ženskah pa je bila najhitrejša Andreja 
Godec s časom 24:34.  Tudi v prihodnje 
si želimo, da bi tradicionalni vzpon na 

Šmohor v sklopu Zlatorogove 
transverzale ponosa, pod gene-
ralnim pokroviteljstvom Pivo-
varne Laško, pritegnil še večje 
število udeležencev. 

Zahvale gredo Pivovarni La-
ško, pa tudi Občini Laško, JP 
Komunala Laško, gasilcem La-
škega, Moto klubu Goldhorn 
in Planinskemu društvu Laško.

KK Laško

MATEJA NAJBOLJŠA NA UVODNI TEKMI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 
BALVANSKEM PLEZANJU
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MATJAŽ SLUGA PO LETU DNI ŠE VEDNO NAJBOLJŠI NA 
SVETU

Matjaž Sluga je lani avgusta prevzel prvo mesto v skupnem 
seštevku na CIVL World Rankings in je po dobrem letu dni še 
vedno vodilni na svetovni lestvici.

Sezona se je začela z Odprtim prvenstvom Albanije v maju, 
kjer je osvojil odlično drugo mesto. Sledili sta še 
Odprto prvenstvo Bosne in Hercegovine v Ca-
zinu in Odprto prvenstvo Hrvaške na Japetiću, 
od koder je odšel z dvema zmagama. 

Ti rezultati so odpirali velika pričakovanja za 
največje tekmovanje v sezoni in celotni športni 
karieri, Svetovne igre v mestu Cali v Kolumbiji, 
kjer pa se mu žal ni vse izšlo po načrtih. Po dveh 
slabših skokih je pristal na skupnem 14. mestu 
in razočaranje je bilo veliko. Še posebej, ker je 
svetovnim igram v razmaku le nekaj dni sledilo 
še Svetovno prvenstvo 2013, tokrat v Sarajevu. 
Preveč pod vtisom svetovnih iger in z mislimi 

pri napakah v Kolumbiji ter z manjšo poškodbo gležnja v teku 
pete serije tekmovanja se tudi v Sarajevu ni izšlo. Skupni rezultat 
po tednu dni tekmovanja je bilo četrto mesto. Za mnoge odličen 
rezultat, za Matjaža pod pričakovanji.

Zaključek letošnje sezone je bila tekma v srbskem Vršcu. Tek-
ma za svetovni pokal in pred-evropsko prvenstvo 2013 (Vršac 
bo prireditelj Evropskega prvenstva 2014) je bila po številu 

udeležencev, številu serij in udeležbi najboljših 
tekmovalcev s svetovne lestvice, najmočnejša v 
letošnji sezoni. Psihični pritisk na tekmovalce  je 
bilk velik, razlike v vsaki seriji tekmovanja mi-
nimalne in vsak kazenski centimeter je pomenil 
razliko nekaj mest. Matjaž se je tokrat zbral in ni 
popustil, celo stopnjeval je svoje rezultate vse do 
zadnje serije, ki jo je zmagovalno tudi zaključil.

Prvo mesto na takšnem tekmovanju pa je pri-
neslo v skupni seštevek tolikšno število točk, da 
je ob koncu sezone z velikim naskokom trdno 
zasidran na prvem mestu lestvice CIVL World 
Rankings in je tako najboljši na svetu.

POLETNA SEZONA ODBOJKE NA 
MIVKI V RIMSKIH TOPLICAH

Letošnja sezona igranja odbojke na 
mivki je minila v znamenju presežkov. V 
preteklih štirih mesecih se je na desnem 
bregu Savinje, na dveh peščenih igriščih 
ob bazenskem kompleksu Aqua Roma, 
iz dneva v dan trlo rekreativnih kot tudi 
profesionalnih igralcev tega atraktivnega 
športa.

Da pa ni ostalo samo pri rekreativnem 
igranju skozi celotno sezono, je Turistič-
no društvo Rimske Toplice, v sodelova-
nju z Aqua Romo, organiziralo štiri tur-
nirje, od tega tri turnirje s predstavniki iz 
širšega slovenskega  prostora. 

Prva turnirja smo izvedli v soboto, 10. 
avgusta, pod skupnim imenom AquaBe-
ach M/W. Izpeljan je bil moški in ženski 
turnir trojk. V moškem delu turnirju je 
sodelovalo 10 izjemno močnih ekip s 

področja celotne Slovenije. Pripadnice 
nežnejšega spola pa so v zadnjih trenut-
kih zbrale dovolj poguma in sestavile 3 
zelo izenačene ekipe.

Pri moških je z odličnim napadom 
in previsoko obrambo za nasprotnika 
končno zmago slavila zasedba GetLucky 
iz Radeč. V ženski konkurenci pa smo v 
finalu videli spopad mlajše in starejše ge-
neracije, kjer je v napeti končnici z mal-
ce več sape in moči slavila mlajša ekipa 
Gazelic. 

Pri moških je, kot že prej napisano, na 
koncu slavila ekipa GetLucky (Gorazd 
Musar, Andrej Valenčak, Miha Drobnič), 
na 2. mestu je pristala ekipa Spiro (Gre-
gor Košič, Urban Pirkmajer, Matic Len-
ko), na 3. pa TD RT Stari Mački (Gregor 
Ivšek, Miha Gartner, Samo Lah). 

Pri ženskah so Gazelicam (Maja Dob-
rajc, Manca Potušek, Nina Fajdiga) na 
1. mestu sledili Srčki (Alenka Senica, 
Jadranka Sabolčki, Andreja Sluga), 3. 
so bile Zmagovalke (Barbara Klar, Anja 
Guna, Kaja Potušek).

Tretji turnir v sklopu poletne sezone 
AquaBeach MIX smo organizirali v so-
boto, 24. avgusta. Že drugo leto zapo-
red je turnir mešanih trojk v konkuren-
ci devetih ekip prepričljivo dobila ekipa 
Tazadni iz Domžal, sledili so jim Duba-
iYachtingGold Team (Marko Sabolčki, 
Jadranka Sabolčki, Urban Stopar) in Go-

lazen (Marko Stopinšek, Manca Potušek, 
Matej Senica).

Četrti in s tem zadnji turnir v letošnji 
poletni sezoni se je odvil v soboto, 14. 
septembra, v sklopu zaključka kopalne 
sezone na prireditvi Zaplavajmo skupaj 
v jesen. Tokrat sta bila v ospredju pred-
vsem druženje in zabava, kljub temu pa 
je šest ekip – parov prikazalo atraktivno 
in gledljivo igro. Na koncu se je zmage 
veselil domači dvojec pod imenom Što-
rovska junaka (Rok Borštnar, Žan Seni-
ca). 2. mesto sta zasedli Gazelici (Maja 
Dobrajc, Manca Potušek), sledila sta jim 
Stara Mačka (Miha Gartner, Samo Lah).

Na celodnevni prireditvi je bilo, poleg 
odbojke na mivki, izvedenih še več ak-
tivnosti: kolesarjenje na relaciji Rimske 
Toplice - Jurklošter oz. Laško, otroške 
animacije, meritve krvnega tlaka in slad-
korja, tradicionalna tekma Ork in Piranh 
v vaterpolu, prikaz vodnih vragolij,  skozi 
celotno dogajanje pa je bil vsem obisko-
valcem na voljo slasten bograč. Za glasbe-
no podlago dneva pa je poskrbel DJ Zupi. 
K uspešnosti turnirjev sta nam letos pri-
pomogla tudi vreme in požrtvovalno delo 
prostovoljcev.

Športni pozdrav do prihodnjič!

Samo Lah ml.

Poletje v Rečici

EKSPLOZIJA ŠPORTA 2013 

Športno društvo Rečica je 6. julija v 
sklopu lastnih dejavnosti in krajevnega 
praznika Rečice organiziralo športno 
prireditev »EKSPLOZIJA ŠPORTA 

2013«. V Rečici, kjer se je tega dne resnično 
trlo ljubiteljev športa, ste lahko bili priča 
naslednjim športnim dogodkom:
• Turnir mešanih parov (ženska/moški) 

v odbojki na mivki (12 ekip)
• Turnir v ulični košarki (8 ekip)
• Turnir v nogometu na travi (6 ekip)

• Mini eksplozija (22 otrok)
Na turnir v odbojki na mivki se je pri-

javilo dvanajst ekip iz celotne Slovenije, 
ki so z dobro formo vseh tekmovalcev 
poskrbele, da smo bili priča res vrhunski 
igri. Turnir ulične košarke se je pričel ob 
15.30. Med prijavljenimi ekipami velja 
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LOVSKA DRUŽINA 
LAŠKO SE NA OGLED 
POSTAVI

Ena od treh lovskih družin v občini, 
poleg tistih v Jurkloštru in Rečici, je 
tudi Lovska družina Laško. Ni več rosna 
mladenka, saj bo čez tri leta že sedem-
desetletnica. Razumna je v ravnanjih do 
narave in živali, zlasti divjadi, trudi pa 
se biti tudi do ljudi, kmetov in vseh, ki 
jim je mar za naravo in ki pridejo z njo 
v stik. Njeno območje je na levem bregu 

Savinje, lovnih površin pa imajo člani te 
družine - teh je trenutno 37  - 6467 ha, 
lovišče je veliko še nekaj hektarjev  več. 
No, suhoparne številke ne povedo ve-
liko, saj se vse skriva v ljudeh. Tudi pri 
lovcih je tako, kar ne čudi, saj so člani 
sami takšni, ki jim je takšno druženje v 
zeleni bratovščini v veselje. 

Zgodovina laškega lovstva sicer sega v 
19. stoletje. Sladokusci, ki radi prelistava-
jo orumenele liste Valentiničeve kroni-
ke, tam izvedo, kako je 8 zakupnikov na 
tukajšnjem območju ustanovilo prvo lo-
vsko društvo. Bolj organizirano se je delo 
lovcev začelo v tridesetih letih prejšnje-

ga stoletja, ko je zakupnik lovišča postal 
Emil Pleskovič (v zakupu je imel dobrih 
5000 ha). Bil je zgleden gospodar, saj je že 
v predvojnih časih skrbel za vlaganje div-
jadi,  imel je trop čistokrvnih pasemskih 
psov in lovskega čuvaja. V tistih časih so 
v lovišču videvali fazane, poljske jerebice, 
gozdne jerebe, precej je bilo lisic in zajcev.

Zgodba Lovske družine Laško pa se je 
začela leta 1946, takoj po vojni, ko so bile 
razmere v prej ugledno urejenem lovišču, 
dokaj izropane. Takrat so tam domovale 
le lisice, kar ne čudi, saj je vojna terjala 
svoj davek. Dokončno velikost je lovišče 
dobilo dve leti po ustanovitvi, ko se je 

izpostaviti ekipo NO PROFIT, v sestavi 
Marko Dežan, Jure Klenovšek, Alen Sa-
čič, Aljaž Fantinato in Mitja Požin, ki po 
petem zaporednem turnirju še vedno os-
taja neporažena. Vzporedno z ulično ko-
šarko in odbojko pa je potekal tudi nogo-
met na travi, v katerem je četrtič zapored 
slavila ekipa PIVOVAR Laško. Letos smo 
prvič izvedli prireditev »Mini eksplozija 
športa« za naše najmlajše. Vsem otrokom 
smo podelili majice, priznanja in sladko 
presenečenje. Ob 18.30 smo sicer predvi-
deli pristanek padalcev in prelet motor-
nega zmaja, vendar smo zaradi slabega 
vremena žal morali dogodek odpovedati. 

Ob 19.30 se je po himni, ki jo je De-
jan Kušer odigral na električno kita-
ro, in nagovoru predsednika KS Re-
čica, Matjaža Pikla, začela prijateljska 
tekma v nogometu med ekipama 
sponzorjev ter članov Športnega društva 
Rečica in Slovenske policije. Zmaga 
je ostala na domačih tleh. Prireditev 
je bila zaključena s podelitvijo nagrad 
najboljšim tekmovalcem, temu pa sta 
sledila pogostitev ter druženje ob živi 
glasbi obetavne skupine Earth Shock, ki 
je popestrila dogajanje po športnih tur-
nirjih. 

Posebna zahvala gre Mitji Knezu, ki 
je enkratno pokomentiral dogajanje na 
igriščih in Klemnu Grešaku, ki je poskr-
bel za posrečene komentarje ob zaključku 
prireditve. Jaka Teršek in Boris Vrabec 

pa sta kot mojstra fotografije v objektiv 
ujela enkratno vzdušje tega dne. Fotogra-
fije si lahko ogledate na Facebook strani 
skupine Športno društvo Rečica.

Izpostaviti je potrebno sponzorje pri-
reditve, saj so poskrbeli, da smo prireditev 
lahko izpeljali in najboljšim tekmovalcem 
podelili lepe nagrade. Eksplozijo športa 
2013 so podprli: Či Vital – Salon nege 
in lepote, M Tattoo, Laški Akademski 
Klub, Arpros Digital Printing, Gostišče 
Hochkraut, Zavarovalnica Triglav, 
Pizzerija Špica, Maxi Rossi, Thermana 
Laško, Pivovarna Laško, Cineplexx, KS 
Rečica in Občina Laško. Vsem sponzor-
jem se lepo zahvaljujemo in upamo, da 
bo okolje cenilo posameznike, podjetja 
in družbe, ki podpirajo kvalitetno pre-
življanje prostega časa občanov Laškega. 

REČICAFEST 2013
Zdaj že tradicionalna prireditev Reči-

cafest je potekala četrtič zapored, v orga-
nizaciji Športnega društva Rečica. Začela 
se je v zgodnjih popoldanskih urah. Rde-
ča nit prireditve je etnografske narave, 
saj povezuje krajevne običaje, pivovarsko 
tradicijo mesta Laško in narodno-zabav-
no glasbo.

Posebnost Rečicafesta so dekoracije 
prizorišča v etno stilu (rože, oder, pla-
kati, baloni), natakarice pa so oblečene v 
noše, poznane iz prireditve Oktoberfest v 
Münchnu (t.i. dirndl), kar nakazuje tes-
no povezanost s pivovarsko kulturo, ki 
je ena glavnih značilnosti Laškega. Tudi 
hrana je bila v tem stilu, prav tako pa so 
posebnost prireditve litrski kozarci za 
pivo (t.i. rečiške štangice).

Prireditev je obsegala uvodni nastop 
kulturnega društva KUD Lipa Rečica v 
narodnih nošah, izbor Naj frajtonar – 
harmonikarja, ki ga je ocenjevala komi-
sija strokovnjakov na področju narodno 
zabavne glasbe. Predsednik komisije je 

bil priznani glasbenik Brane Klavžar, 
njegova protiutež pa domačin ter štu-
dent Akademije za glasbo, Dejan Kušer. 
Najboljšim smo podelili pokale, plakete 
in priznanja, izbran je bil tudi absolutni 
zmagovalec in najboljši harmonikar po 
izboru občinstva. Nagrado občinstva je 
prejela domačinka Lucija Planinšek. 

Program se je nadaljeval s koncertom 
Laške pihalne godbe in nastopom ma-
žoretk. Zaključili smo ga z malo tekmo-
valnega pridiha - s pivskimi igrami, kjer 
je zmagovalni pokal šel v roke krajanom 
Rečice. Dogajanje je v objektiv ujel Gvi-
do Jeran, pridružila se je tudi ekipa iz 
TV Šmocl, ki je posnela del prireditve. 
Celotno dogajanje je povezoval mlad in 
priznan igralec, Rok Matek.

Za pomoč pri odobritvi sredstev prire-
ditve se zahvaljujemo Občini Laško, ki je 
tudi tokrat prisluhnila našim potrebam. 
Posebna zahvala gre tudi Ivanu Kušerju, 
brez katerega nam ne bi uspelo organizi-
rati strokovno zahtevnega izbora za Naj 
frajtonar- harmonikarja.

Naslednje leto pa vas že vabimo na 
peto prireditev Rečicafest. Ta bo zači-
njena z rahlo spremembo koncepta pri-
reditve. Sprememba bo seveda na bolje, 
namenjena pa vsem našim gostom prire-
ditve, ki nas vsako leto podpirate v več-
jem številu.

Predsednik ŠD Rečica
Bojan Šipek
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DRŽAVNO PRVENSTVO V LOVSKEM 
STRELJANJU NA ŠMOHORJU

Na strelišču LD Rečica pri Laškem je 
bilo v soboto, 14. septembra, državno pr-
venstvo v lovskem streljanju na premično 
tarčo – bežečega merjasca. 

Po zaigrani državni himni in nagovoru 
starešine LD Rečica pri Laškem, Gregorja 

Horjaka, in predsednika Krajevne skup-
nosti Rečica, Matjaža Pikla, so tekmoval-
ci začeli s tekmovanjem. Startne številke 
so izžrebali na predvečer tekmovanja 
pred lovskim domom na Šmohorju, po 
uradnem treningu. Na tekmovanju, ki 
je potekalo tekoče in brez težav, v lepem 
jesenskem dopoldnevu, je sodelovalo pet 
ekip in šest posameznikov.

Okrog 14. ure je predsednik komisije 
za lovsko strelstvo pri Lovski zvezi Slove-
nije, Bojan Breitenberger, podelil pokale 
najboljšim ekipam in posameznikom:

1. SK ZLD Celje 448 krogov
2. LZ Posavje – Krško 444
3. LZ Maribor 444
Med posamezniki, ki so po končanem 

prvem delu tekmovanja streljali še final-

no serijo, so bili doseženi naslednji rezul-
tati:

1. SADEK Boštjan 244 krogov
2. ŠTEFANČIČ Jože 241
3. ŽOHAR Jure 240
Tekmovalci so se po zanimivem tek-

movanju pred lovsko kočo na Šmohorju 
družili še daleč v popoldne in komentira-
li dosežene rezultate in osvojene pokale. 
V zmagovalni ekipi Savinjsko-kozjanske 
zveze lovskih družin Celje je uspešno 
tekmoval Laščan in član LD Rečica pri 
Laškem, Mišo Horjak. Niso pa za uspeš-
no izvedbo tekmovanja pozabili pohva-
liti organizatorja tekmovanja, domačo 
lovsko družino.

Andrej Mavri
Foto: Peter Flis

IZGRADNJA NADSTREŠKA PRI 
PLANINSKEM DOMU NA ŠMOHORJU

Planinsko društvo Laško je v pre-
teklem letu sprejelo sklep za izgradnjo 
nadstreška pri planinskem domu na 
Šmohorju. Smela odločitev tedaj še 
ni bila v celoti finančno pokrita, toda 
še bolj smelim in pogumnim članom 
društva, zlasti pa članom gospodarske-
ga odbora, se izvedba investicije ni zdela 
niti nemogoča, še manj pa  nepotrebna, 
da bi nad njo obupali.

Tako so aktivnosti intenzivno pote-
kale vse od začetka leta: pridobitev pro-
jekta, pridobitev potrebnega dovoljenja 
za izgradnjo, izbor izvajalca glavnih del, 
iskanje zainteresiranega sofinancerja 
in nato v vročem poletju 2013 začetek 
gradbenih del.

Delo je steklo in teklo vsebinsko ter 
časovno usklajeno, kot da bi v ozadju bil 

najboljši pisni operativni plan dela, ki pa 
ga ni bilo. Odločilne so bile strokovne iz-
kušnje, zgolj ustno dogovarjanje in volja 
za delo članov planinskega društva, ki so 
delo ob pomoči nekaterih zunanjih izva-
jalcev zaključili tako, kot so predvideli, pri 
tem pa  poskrbeli še za to, da so bili ne-
moteči za obiskovalce planinskega doma.

Slednji so se povečini pozitivno odzi-
vali in z zanimanjem opazovali objekt, ki 
je intenzivno rastel pred njihovimi očmi 
ter čakali, kdaj bo v celoti dokončan.

Vse je šlo po načrtu in zares velika 
množica obiskovalcev ob zaključni pri-
reditvi akcije Gremo v hribe, 31. avgu-
sta, je imela priliko, da si je nadstrešek 
prvič podrobno ogledala. Navdušenja 
ni nihče skrival, veliki večini se je zdelo, 
kot da je nadstrešek tam že od nekdaj, 
prav slednje pa izraža tisto, kar smo si v 
planinskem društvu želeli – da bi prido-
bitev vzeli za svojo. 

Kot taka naj bo res namenjena vsem 
obiskovalcem planinskega doma in naj 
jim dobro služi v dobrem ali slabem vre-
menu.

To je edini cilj izvedene investicije in 
tega so se dobro zavedali vsi člani društva, 
ki so dan za dnem prihajali na Šmohor in 
to tako dolgo, da je bil pred njimi rezultat 
dela. To so bili: Cveto Brod, Franci Ka-
menšek, Marjan Klemenčič, Jože Videc, 
Stanko Frece, Jože Krašek, Alojz Uran-
kar in Jože Rajh.

Predsednica PD Laško
Zdenka Pešec

družini pripojilo še članstvo takrat raz-
puščene lovske družine sv. Lenart, pove-
čala pa se je tudi lovna površina, in sicer 
za slabih dva tisoč hektarjev, na zdajšnji 
obseg.

Zaradi slabega stanja v lovišču so se 
takrat lovci z veliko vnemo lotili dela, 
želeli so povečati številčnost, torej stalež 
divjadi. Srnjad so povsem zaščitili, v pet-
desetih in šestdesetih letih pa so začeli 
vlagati zajce in fazane. Razumno gospo-
darjenje je dalo rezultate, saj se je stalež 
divjadi z leti popravil do tolikšne mere, 
da so lahko začeli z odstrelom srnjadi. Je 
pa zaradi intenzivnega kmetovanja stalež 
zajca začel nazadovati, podobno je bilo 
tudi s fazani. 

Pestrost živalskega sveta v lovišču je si-
cer zadnja leta velika, saj ga poleg divjega 

zajca, lisice, jazbeca, kune belice in zla-
tice naseljujejo še ujede, ob Savinji race 
mlakarice, pižmovke, prehodno gams in 
jelenjad. Toda če gledamo lovno divjad, 
je slika drugačna. Poglavitna lovna divjad 
je srnjad. Stalno so prisotni še divji praši-
či, ki pa so pri kmetih in drugih lastnikih 
gozdnih in travniških površin na slabem 
glasu, saj mimogrede razrijejo travnik in 

naredijo škodo. To pa je že druga zgodba, 
o kateri bo tekla beseda kdaj drugič. 

Že zdaj pa velja omeniti, da so člani te 
družine zelo delovni. Samo lani so opra-
vili skoraj 500 ur prostovoljnega dela v 
lovišču, kar nanese v povprečju na ducat 
ur za vsakega. Tudi njihovega lovskega 
doma ne bi bilo, če sami člani ne bi tako 
vneto zavihali rokavov v začetku osem-
desetih let prejšnjega stoletja. Tisti naj-
bolj pridni so pri urejanju doma opravili 
od 300 do 500 ur dela.  Dom so dokončali 
s pomočjo donatorjev in lastnih moči ter 
financ leta 1986. Poprej brezdomci, ob-
sojeni na druženje v laških in okoliških 
gostilnah, so tako dobili svoje prostore. 

Boža Herek



44

              DRUŠTVA

GASILCI

Tehnični dan Gasilske zveze Laško

Gasilci se pri svojem delu ob posredo-
vanju pri nesrečah srečujemo z nepred-
vidljivimi dogodki. Čeprav osnovno zna-
nje dobimo na tečajih za gasilca, vodjo 
skupine in naprej ter na usposabljanju 
specialnosti na Igu, je vsako dodatno izo-
braževanje zelo pomembno.

Zato je komisija za izobraževanje pri 
GZ Laško v letošnjem letu naredila korak 
naprej. Najprej je sestavila izobraževalno 
ekipo pri GZ , ki zajema predavatelje in 
inštruktorje, ki imajo opravljeno to spe-
cialnost skladno z zahtevami GZ Slove-
nije, in pripravila program izobraževanja 
za sezono 2013/2014.

Prva aktivnost je bila organiziranje 
1. tehničnega dne Gasilske zveze Laško. 
Namen tovrstnih druženj je bil, da se ob-
novi znanje, pridobljeno na Igu, oziroma, 
da se tudi ostalim gasilcem, ki tovrstnega 
izobraževanja še niso imeli, predstavi po-

samezne specialnosti.
1. tehnični dan je bil organiziran 7. 

septembra in je zajemal temo tehničnega 
reševanja, v sklopu katerega je bil pouda-
rek na vrvni tehniki, prometnih nesrečah 
in bremenih. Organizator srečanja je bilo 
PGD Sedraž.

7. septembra se je v Sedražu zbra-
lo 24 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih 
društev Laško, Sedraž, Šentrupert, Rim-
ske Toplice in Zidani Most. Na žalost 
se tehničnega dne iz neznanega razloga 
niso udeležili gasilci Jurkloštra, Račice in 
Vrha nad Laškim.

Udeleženci so se najprej zbrali v učil-
nici PGD Sedraž, kjer so tri ure poslušali 
teoretični del tehničnega reševanja, po-
tem pa so se, razdeljeni v tri skupine, na 
terenu seznanili z elementi vrvne tehnike 
(reševanje iz višine, dvigovanje opreme v 
višje prostore in reševanje ponesrečencev 
iz višin), bremen (dvigovanje bremena 
z uporabo vzvoda, blazin in pnevmatič-
nih cilindrov in uporaba avtomobilske-
ga vitla), prometnih nesreč (stabilizacija 

vozila, uporaba hidravlične opreme za 
reševanje ponesrečenca in gašenje poža-
ra osebnega vozila). Izobraževanje se je 
zaključilo ob 18.30.

Ob zaključku izobraževanja je bila na-
rejena kratka analiza izobraževanja, ki je 
pokazala, da so le ta v takšni obliki zelo 
dobrodošla pri naših gasilcih. Udeleženci 
izobraževanja so bili s potekom zelo za-
dovoljni in so izrazili željo po nadaljeva-
nju takšnega načina izobraževanja. Vsi 
udeleženci so prejeli tudi pisno potrdilo 
o udeležbi na izobraževanju.

Ob koncu je sledila še zahvala preda-
vatelju in inštruktorjem ter organizator-
jem PGD Sedraž za odlično pripravo po-
ligona in gostoljubnost.

Led je prebit in glede na rezultate an-
kete, ki so jo udeleženci izpolnili ob kon-
cu izobraževanja, se bodo pripravili tudi 
naslednji tehnični dnevi v upanju, da se 
jih bodo udeležili gasilci vseh prostovolj-
nih gasilskih društev v občini Laško.

Poleg izobraževanja specialnosti nis-
mo pozabili tudi na osnovno izobraževa-
nje gasilcev, saj že v oktobru pričnemo z 
nadaljevalnim tečajem za gasilca.

Jože Lapornik

Občinsko gasilsko tekmovanje

V Laškem je  v soboto in nedeljo, 28. 
in 29. septembra, potekalo občinsko ga-
silsko tekmovanje. Prvi dan, ko so nasto-
pali mladi gasilci, so nas pričakali oblaki, 
ki pa nikomur niso vzeli dobre volje in 
tekmovalnega duha. Vaje so se v soboto 
odvijale na dveh lokacijah - pionirji so se 
nam predstavili pri Gasilskem domu La-
ško, mladinci in starejši člani pa pri po-
družnični šoli Debro. Kljub precejšnje-
mu hladu so vse ekipe mirno in zavzeto 
čakale na svoj nastop. Svoje delo so vse 
generacije poskušale opraviti kar najbolje 
in zato gredo čestitke prav vsem.

Rezultati so bili naslednji: Ekipi Sedra-
ža in Rečice sta pri cicigasilcih dosegli 
absolutno zmago, pri pionirkah je prvo 
mesto zasedel Šentrupert, pri pionirjih 
pa 1. mesto Rečica, 2. mesto Laško in 3. 

mesto Sedraž.  Pri mladinkah je po naj-
višjem odličju posegel Sedraž, 2. mesto 
je pripadlo Šentrupertu, pri mladincih 
pa so prvo mesto domov odnesli člani 
Rečice, 2. mesto Jurklošter in 3. mesto 
Šentrupert. Med starejšimi članicami so 
prvo mesto zasedle Rečičanke, prav tako 
je Rečici prvo mesto pripadlo med starej-
šimi člani. Sledili so jim Rimske Toplice 
na 2. in Laško na 3. mestu.

Laško je gostilo tudi mladinsko po-
kalno tekmovanje. Med fanti so zma-
gali gasilci iz Loke pri Žusmu, drugi so 
bili mladinci Zreč, tretji Rečičani. Med 
mladinkami so pokalno slavile gasilke iz 
Pristave pri Mestinju, 2. mesto je zasedlo 
Imeno, 3. mesto pa Prožinska vas.

V nedeljo so svoje znanje in spretnost 
pokazali še člani in članice. Tokrat je vaja 
potekala na parkirišču pred Zdraviliščem 

Laško. Še enkrat so vsi tekmovalci in sod-
niki dokazali, da jih ne more presenetiti 
prav nič, saj je tekmovanje potekalo brez 
težav kljub obilnim padavinam in nizkim 
temperaturam. »Mokra« vaja je bila do-
besedno zelo mokra. V teh razmerah je 
prišla zelo prav ponudba Zdravilišča, ki 
so prijazno povabili v svoje prostore, kjer 
so se udeleženci lahko ogreli in si odpo-
čili. 

Rezultati pa so bili naslednji:
Članice A - 1. mesto Rečica, 2. mesto 

Zidani Most, 3. mesto Sedraž,
Člani A - 1. mesto Rečica, 2. mesto La-

ško, 3. mesto Jurklošter,
Članice B - 1. mesto Jurklošter, 2. mes-

to Šentrupert,
Člani B - 1. mesto Rečica B1, 2. mesto 

Rečica B2, 3. mesto Jurklošter.

Za GZ Laško S. Š.



45

DRUŠTVA

Praznovanje 80- letnice in prevzem 
novega gasilskega vozila PGD 
Jurklošter

V soboto, 31. 8., smo imeli v Jurkloštru 
slovesnost, ki je bila namenjena obeleži-
tvi 80. obletnice Prostovoljnega gasilske-
ga društva Jurklošter in prevzemu nove-
ga gasilskega vozila. S slovesnostjo smo 
obudili prehojeno pot številnih generacij 
gasilcev, ki so oblikovali naše gasilsko 
društvo, hkrati pa je bila ta slovesnost 
zahvala in zaveza za prihodnost. 

Prostovoljno gasilsko društvo Jurkloš-
ter je bilo uradno ustanovljeno leta 1933, 
neuradno pa začetki segajo v davno leto 
1888, ko so se ljudje že zavedali nevar-
nosti ognja in so se organizirali v huma-
nitarno dejavnost, t. i. požarno obrambo. 
Aktivnost je bila tolikšna, da so imeli 
brizgalno na ročni pogon, z 
organizirano konjsko vpre-
go.

Prvi avtomobil so 
Jurkloštru leta 1977 poda-
rili gasilci iz Šmarja pri Jel-
šah, fiat 615, ki pa zaradi iz-
črpanosti ni deloval dolgo. 
Drugi avtomobil, znamke 
landrover, je omogočila Ga-
silska zveza Laško s pomoč-
jo tovariša Rudija Cestni-
ka. 1997 smo kupili novo 
sodobno vozilo mercedes 
sprinter in ga naslednje leto 

opremili z motorno brizgalko zigler 8/8 
ter ostalo opremo za gašenje in reševanje. 
Ves ta čas je vzporedno potekala gradnja 
gasilskega doma z orodjarno, ki bo sedaj 
služila kot garaža za naš stari avto. 

Ustanovitelj Prostovoljnega gasilskega 
društva Jurklošter je bil Falter, predse-
dniki prostovoljnega gasilskega društva 
Jurklošter pa so bili naslednji: Jurko 
Anton, Marguč Julij, Kufner Zdenko, 
Volavšek Albin, Brečko Janez, Bezamo-
vski Avgust, Hladin Kondrad, Volavšek 
Milan, Palčnik Vid in sedanji Bevc Ber-
nard. Poveljniki so bili: Onkele Ivan, 
Esih Franc, Pušnik Riko in sedanji Le-
sičar Janez. 

Z nakupom novega gasilskega vozi-
la si gasilci skušamo olajšati velikokrat 
težke pogoje gašenja in reševanja ter se 
čim bolj približati optimalnim pogojem 

in normativom. Zato je potrebno veliko 
neutrudnega in vestnega dela, poguma, 
moči, volje, predanosti in še več finančnih 
sredstev. Naša naloga ni samo reševanje, 
skrb za varnost in nesebična pomoč člo-
veku, ki je v stiski, pač pa je pomembno 
tudi družabno dogajanje, s katerim že-
limo vzbuditi občutek pripadnosti in to 
čim bolj uspešno prenašati tudi na mlajše 
generacije. Pogoj za to je spoštovanje in 
solidarnost. Zahvala gre starejšim gene-
racijam, da smo se lahko od njih učili in 
da lahko tako bogato zgodovino prenaša-
mo naprej. Vsem gasilkam in gasilcem se 
zahvaljujem za vsestransko pomoč in za 
vaše plemenito delo.

Posebej se zahvaljujem tudi vam, 
spoštovani krajani in krajanke, ki nam 
stojite ob strani in nam vsako leto finanč-
no ali kakor koli drugače pomagate.

Hkrati se zahvaljujem 
vsem, ki ste nam z en-
kratno namensko denar-
no pomočjo omogočili 
nakup novega vozila, ki 
smo ga slovesno predali 
svojemu namenu. 

Še enkrat vsakemu po-
sebej hvala! Z gasilskim 
pozdravom – NA PO-
MOČ!

Predsednik PGD 
Jurklošter 

Bernard Bevc

PGD Rečica ponosna na pionirje in 
njihovega mentorja

Že v preteklosti so dokazovali, da so 
iz pravega testa. Letos pa je bil mentor 
Marko Selič prepričan, da bodo Aljaž, 
Nik in Žan z rednimi intenzivnimi, a 
kljub vsemu zelo sproščenimi vajami 
stali na stopničkah. In res je bilo tako. 7. 
septembra je v Slovenskih Konjicah pote-
kalo gasilsko regijsko tekmovanje iz ori-
entacije, kjer se je naša ekipa z 2. mestom 

uvrstila na državno tekmovanje v Sv. Ju-
riju ob Ščavnici. Tu nam je žal zmanjkal 
le kanček sreče do dobre uvrstitve, a več 
kot zadovoljni smo že 
z uvrstitvijo na držav-
no tekmovanje. Zaradi 
stilsko enotne in ureje-
ne ekipe je pionirje in 
mentorja doletela tudi 
čast dviga tekmovalne 
zastave ob otvoritvi.
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PESTRO TEKMOVALNO IN POHODNIŠKO 
OBARVANO POLETJE

Med aktivnostmi, ki smo jih izpeljali v 
Območnem združenju slovenskih častnikov 
Laško med počitniškim in zgodnje jesen-
skim časom bi izpostavil najbolj odmevne:

V juliju smo se številčno udeležili spo-
minskega pohoda in slovesnosti na Igrišah (dogodek je že opisal 
Andrej Mavri).

24. avgusta je na Graški gori potekalo srečanje domoljub-
nih in veteranskih organizacij ter planincev. Organizirali smo 
pohod iz Završ na Doličem do prireditvenega prostora ter se 
svečanosti udeležili. Prijetnega druženja in obujanja spominov 
na dogodke iz polpretekle zgodovine in malo mlajše zadeve, ki 
smo jih soustvarjali, se je udeležilo 19 naših članov.

31. avgusta smo organizirali pohod iz Laškega preko Vrha 
nad Laškim in Blatnega vrha ter preko Voluša, mimo obeležja  
partizanskim bolnicam do Jurkloštra, kjer je potekalo srečanje 
borcev in aktivistov Kozjanskega, domoljubnih in veteranskih 
organizacij ter krajanov Jurkloštra. Aktivnosti se je udeležilo 
skupno 27 pohodnikov. Dogodek je potekal ob izdatni pomoči 
družine Gračner iz Blatnega vrha in družine Zelenjak iz Laške-
ga ter našega Vilija Hladina, za kar se jim še enkrat prisrčno 
zahvaljujemo. Naslednjega dne se je naša ekipa udeležila ribi-
škega tekmovanja v Šoštanju na Družmirskem jezeru, kjer je Ivo 
Vudrag dosegel četrto mesto.

Znano je, da imamo v našem okolju vztrajne in srčne občan-
ke, znano pa je tudi to, da je naša članica Katarina Pražnikar na 
ultramaratonu Celje – Logarska dolina (75 km), ki je potekal 7. 
septembra, v splošni konkurenci v svoji kategoriji pritekla na 
cilj takoj za zmagovalko in zasedla drugo mesto, v konkurenci 
organizacij in združenj ZSČ in SV pa je ponovno pritekla v cilj 
kot prva in tako zmagala. Iskrene čestitke! 

21. septembra smo pri domačiji Jeran izpeljali strelsko tek-
movanje v streljanju s polavtomatsko vojaško puško cal. 7.62 za 
III. pokal OZSČ Laško, katerega pokrovitelj je bilo Predsedstvo 
Zveze slovenskih častnikov Slovenije. Tekmovanja se je udele-
žilo 21 ekip Zveze slovenskih častnikov, Zveze veteranov voj-

ne za Slovenijo, PVD Sever in Slovenske vojske z območja cele 
Slovenije (Hrastnik, Brežice, Šmarje, Šoštanj, Jesenice, Tolmin, 
Koper, Celje, Radeče, Šentjur in Laško). 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 zmaga-
la ekipa OZSČ Koper  (z njimi je začasno odšel tudi prehodni 
pokal) pred ekipo OZSČ Laško I. ter prvo  ekipo OZSČ Brežice. 
V posamični konkurenci pa je zmaga odšla v Brežice (Predanič 
Roman – Brežice I.), drugo mesto je dosegel Travner Zlatko iz 
OZSČ Laško I., tretje mesto pa sta si z identičnim rezultatom 
razdelila Lah Samo (OZSČ Laško – Rimske Toplice) in Baeder 
Marko (OZSČ Koper). V posamični konkurenci tekmovalk 
je zmagala Zupanc Marija – OZSČ Laško, pred Vando Zajc iz 
OZVVS Šoštanj in Branko Knapič iz OZVVS Laško. 

Istočasno je potekalo tudi tekmovanje za III. pokal OZSČ La-
ško v pripravi in kuhanju vojaškega obroka - pasulja, katerega 
pokrovitelj je bil župan Občine Laško, Franc Zdolšek. Ne sme-
mo trditi, da so moški kuharji boljši od žensk, se pa to nekako 
potrjuje skozi prakso. Res je, da so vse ekipe pripravile in skuha-
le zelo dobre in všečne jedi, res pa je tudi, da je v večini ekip bilo 
moških več kot žensk. Zmagovalci so vsi, ki so prišli, saj je pasulj 

PRED IZIDOM ZBORNIKA PO 
KOZJANSKEM OD SOTLE DO 
GRAČNICE

Naslednje leto bodo v Društvu za 
ohranjanje spomina na pohod XIV. di-
vizije Laško obeležili 70-letnico pohoda 
XIV. divizije na Štajersko in 40-letnico 
začetka organizacije spominskih poho-
dov po poti od Sedlarjevega do Gračni-
ce, hkrati z obema visokima jubilejoma 
pa v letu 2014 tudi društvo praznuje 10 
let delovanja. V ta namen bodo izda-
li zbornik, ki bo orisal delovanje laške 
mladine in ostalih, ki so si vse od 70. let 
prizadevali za ohranitev in negovanje 
tradicije omenjene divizije.

Zbornik, ki bo predvidoma izšel v 
začetku naslednjega leta, bo pregled po-

hodov zadnjih 40 let, kjer so se stkala 
prijateljstva, tovariški odnosi in medse-
bojno spoštovanje. Ideja o spominskih 
pohodih sega v leto 1972, ko so se laški 
mladinci odločili, da s pohodi izkažejo 
spoštovanje tistim, ki so se v 2. svetovni 
vojni borili za domovino in jo pomagali 
osvoboditi. Začeli so s pohodi po poteh 
Kozjanskega odreda, nato pa leta 1974 
prvič organizirali pohod po poti, po 
kateri je že leta 1944 hodila XIV. divi-
zija. Zgodovinski pregled po desetletjih 
bo predstavil delovanje in organizaci-
jo pohodov v 70. in 80. letih, zatišje v 
času osamosvajanja Slovenije in obudi-
tev pohodov po osamosvojitvi vse do 
danes. Pomemben del zbornika bodo 
zgodbe organizatorjev, partizanov, po-
hodnikov, domačinov, oziroma vseh 
tistih, ki so tako ali drugače zaznamo-

vali pohode zadnjih 40 let, in slikovno 
gradivo, ki bo dopolnjevalo pisni del 
zbornika, hkrati pa skozi sliko prikazalo 
zgodovino pohodov, izobraževanja, de-
javnosti društva, druženja, kolegialnosti 
in tovarištva.

Nika Košak

Danes, 40 let po prvem pohodu, 
si kljub vsem vojaškim, planinskim 
in organizacijskim izkušnjam, ki jih 
imam, takšne naloge ne bi naložil. Res 
je, kot radi pravimo, »bili smo mladi«, 
vendar nismo bili naivni. Imeli smo 
znanje, kondicijo, tudi nekaj izkušenj. 
Odločilen pa je bil pogum in prepri-
čanje, da to zmoremo. In smo zmogli.

Zlatko Pavčnik – Odlomek 
iz zbornika

Prejemniki priznanj, ki so se najbolje odrezali pri kuhi pasulja.
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pošel v celoti, pa vendar so za odtenek izstopali: Prvo mesto eki-
pa OZSČ Laško – Marija Gradec (Breški Milan, Deželak Karl in 
Hladin Viljem), drugo mesto OZSČ Laško I. (Pavčnik Rudolf, 
Vodišek Karl in Lah Samo) in tretje mesto ekipa OZVVS Laško 
(Knapič Milan, Turnšek Matjaž in Knapič Branka). Po tekmo-
valnem delu je sledilo družabno srečanje udeležencev. Se vidi-
mo na IV. pokalih OZSČ Laško v obeh kategorijah, septembra 
prihodnje leto.

Zahvaliti se moramo vsem, ki so nam tako ali drugače po-
magali pri realizaciji vseh nalog, ne zgolj prej navedenih. Hvala 
Občinama Laško in Radeče (z županom Zdolškom in županjo 
Pintarič na čelu), Slovenski vojski (20. Pehotnemu polku SV iz 
Celja), Zvezi slovenskih častnikov, domačijam Gračner, Zelenjak 
in Jeran (Darku in Magdi Zajtl), SD Dušan Poženel Rečica ter 
vsem donatorjem in prijateljem, ki ste pomagali, predvsem pa 
članicam in članom, ki se aktivnosti udeležujete. Občankam in 
občanom ter članicam in članom OZSČ Laško želimo prijetno 
in prijazno praznovanje prihajajočega praznika Občine Laško!

OZSČ Laško, Konrad Zemljič
Foto: Brane F. Gradišnik

POLICIJSKA POSTAJA LAŠKO

V jesenskem in zimskem obdobju so pešci 
bolj ogroženi

Otroci so že veselo zakorakali v novo šolsko leto, 
počitnice in lepo vreme so zgolj še lep spomin. 
Dnevi, ki prihajajo, poleg bolj kislega vremena 
prinašajo tudi večjo spremembo v svetlosti dneva, 
saj tema nastopi že zelo zgodaj. Zaradi tega je po-
membno, da se v cestnem prometu zavedamo, da 
lahko tudi kot pešci največ za svojo varnost stori-
mo sami. Kombinacija temnega ozračja in naših 
temnih oblačil prinaša ob hoji veliko tveganje. Zato 
moramo storiti vse, da ne pride do nesreč.  

Priporočamo, da kot pešci ponoči  ali ob zmanj-
šani vidljivosti na vidnem mestu vedno nosite sve-
tilko, ki oddaja belo svetlobo (kresničko), ali od-
sevnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi 
odsevnimi trakovi. Če hodite kot pešci izven nase-
lja, morate  hoditi ob levem robu smernega vozišča. 

Ob začetku vsakega šolskega leta policisti z pri-
sotnostjo v neposredni bližini šol opozarjamo voz-
nike in ostale udeležence cestnega prometa na to, 
da so naši najmlajši spet na prometnih površinah.  
Tragedija v naši neposredni bližini je lahko vsem 
nam  v opozorilo, da moramo biti pozorni na vse 
pešce, še posebej, ko se približujemo prehodom za 
pešce. Previdnost naj ne bo odveč. 

Policisti Policijske postaje Laško vsem bralcem 
želimo lepe jesenske dneve in varno udeležbo v ce-
stnem prometu. 

Janez Kejžar,  
pomočnik komandirja policijske postaje Laško

AVTOLIČARSTVO

»Lakiranje avtomobiLov,  
manjša kLeparska deLa, poLiranje,  

ročno čiščenje in pranje avtomobiLov.« 

Branko koSTanJŠEk S.p.

Strmca 117
3270 LAŠKO

Tel.: 03/ 573 13 75
GSM: 041/ 736 464

AVTOLIČARSTVO

TUKAJ JE LAHKO  
VAŠ OGLAS

733 87 12
bilten@lasko.si
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OKTOBER
Sreda, 16. oktober
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Rožice iz perlic (od 9.00 do 11.00), skupi-
na Zvončki (od 15.00 do 16.30)

• Kulturni center Laško: Abonma Mavrica polk in 
valčkov in izven, Ansambel Toneta Rusa (ob 19.30)

Četrtek, 17. oktober
• Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice:  

Krvodajalska akcija (od 7. do 10. ure)
• Hiša generacij Laško: Punčke iz slanega testa 

(ustvarjalna delavnica, od 9.00 do 11.00),  Klepet 
v dobri družbi (ob 16.00), Telovadba (1. skupina 
od 18.00 do 19.00, 2. skupina od 19.15 do 20.15)

Sobota, 19. oktober
• Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 18.00)
• Kulturno društvo Lipa Rečica: Letni koncert – 

Rečiški muzikanti (ob 19.00) 
Torek, 22. oktober
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 9.00), 

Odtis trtnih listov v modelirni masi, (od 9.00 do 
11.00), Nordijska hoja (od 15.00 do 16.00)

• Kulturni center Laško: Gledališki abonma in 
izven, Pazi, m@ail!, komedija Špas teater (ob 
19.30)

Sreda, 23. oktober
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Kvačkane ogrlice (od 9.00 do 11.00), sku-
pina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

• Kulturni center Laško: Podari upanje – dobro-
delni koncert z gosti: Ansambel Unikat, Zreška 
pomlad, Ansambel Frančič, Viktorija, Majda 
Petan, Marija Peganc, Jasna Kapun in Laški ofi-
rovci (ob 19.00)

Četrtek, 24. oktober
• Hiša generacij Laško: Rože iz krep papirja (od 

9.00 do 11.00), Telovadba (1. skupina od 18.00 
do 19.00, 2. skupina od 19.15 do 20.15)

Petek, 25. oktober 
• Rimske Toplice: Dan spomina na padle borce 

NOB ter ustreljene talce - komemoracije: Ob 
spomeniku na pokopališču v Lazišah (ob 11.00), 
na pokopališču v Šmarjeti (ob 12.00) in pri spo-
meniku Ilije Badovinca na Gračnici (ob 13.00) 

• Hiša generacij Laško: Odprtje razstave Ples ser-
vietk na platnu - Valentina Hladin iz Jurkloštra 
(ob 18.00, razstava bo na ogled do 22. novem-
bra)

• Kulturni center Laško: Večer z igralkama Šte-
fko Drolc in Ivanko Mežan ter nastop harfistke 
Lare Hrastnik – osrednja prireditev bralnih akcij 
Knjižnice Laško ob dnevu reformacije (organi-
zator: Knjižnica Laško v sodelovanju z Občino 
Laško in JSKD OI Laško; ob 19.00).

Sobota, 26. oktober
• Kulturni center Laško: Kako smo mi lejpi – kon-

cert Folklorne skupine Anton Tanc s predstavi-
tvijo kostumov iz začetka 20.stoletja (ob 18.00) 

• Dvorana Tri lilije: Liga Telemach KK Zlatorog – 
KK GP Grosuplje (ob 19.00)

Torek, 29. oktober
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Čarovniški iris folding ( od 9.00 do 11.00), 
Nordijska hoja (od 15.00 do 16.00), Klub dru-
žinskih oskrbovalcev (od 17.30 do 19.00)

Sreda, 30. oktober
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), skupina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

NOVEMBER
Od 3. do 14. novembra: Prireditve ob občinskem 
prazniku
Ponedeljek, 4. november
• Hiša generacij Laško: Vezenje (od 9.00 do 11.00)
Torek, 5. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Nordijska hoja (od 15.00 do 16.00), Sku-
pina za starše (od 19.00 do 21.00)

Sreda, 6. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Mokro polstenje (od 9.00 do 11.00), sku-
pina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

Četrtek, 7. november
• Hiša generacij Laško: Angelčki iz slanega testa 

(od 9.00 do 11.00), Telovadba (1. skupina od 
18.00 do 19.00, 2. skupina od 19.15 do 20.15)

Torek, 12. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Praznične voščilnice (od 9.00 do 11.00), 
Nordijska hoja (od 15.00 do 16.00)

Sreda, 13. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Novoletni iris folding (od 9.00 do 11.00), 
skupina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

Četrtek, 14. november
• Hiša generacij Laško: Rože iz krep papirja (od 

9.00 do 11.00), Telovadba (1. skupina od 18.00 
do 19.00, 2. skupina od 19.15 do 20.15)

Petek, 15. november 
• Večnamenski dom Rimske Toplice: Pogovor 

Bože Herek z Ido Intihar, avtorico  knjige Pre-
hranska kulturna dediščina Posavja, ki obravna-
va tudi jedi naših krajev (ob 18.00) 

Sobota, 16. november
• Kulturni center Laško: Festival zdravja (ob 

10.00)
• Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 

18.00)
Ponedeljek, 18. november
• Hiša generacij Laško: Vazice iz blaga (od 9.00 do 

11.00)
Torek, 19. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Rožice iz perlic (od 9.00 do 11.00), Nor-
dijska hoja (od 15.00 do 16.00), Skupina za star-
še (od 19.00 do 21.00)

• Knjižnica Laško: Irena Štusej: Čistilka Ela (mo-
nokomedija v izvedbi Olge Markovič) (ob dnevu 
splošnih knjižnic; ob 19.00)

Sreda, 20. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Kvačkane ogrlice (od 9.00 do 11.00), sku-
pina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

• Kulturni center Laško: Abonma Mavrica polk in 
valčkov in izven, Alpski kvintet (ob 19.30)

Četrtek, 21. november 
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Kvačkane ogrlice (od 9.00 do 11.00), sku-
pina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

• Kulturni center Laško: Bitka med spoloma, ko-
medija (ob 20.00)

Petek, 22. november 
• Hiša generacij Laško: Vrtec na obisku (od 9.00 

do 11.00), Učenje peke drobnega pekovskega 
peciva s pekovskim mojstrom Francijem Pla-
nincem (ob 17.00; prispevek za udeležbo je 10 
€, narejene izdelke odnesete domov, s seboj pa 
prinesete predpasnik)

• Kulturni center Laško: Letni koncert Vokalne 
skupine Vodomke z gosti (ob 19.30)

Ponedeljek, 25. november
• Kulturni center Laško: ABC abonmajček: Vzemi 

življenje v svoje roke, predstava  (dopoldan)
• Hiša generacij Laško: Praznovanje 8. rojstnega 

dne (Kulturni program z odprtjem razstave roč-
nih del, ki bo na ogled do vključno 1. decembra)

Torek, 26. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Oki čipka (od 9.00 do 11.00), Nordijska 
hoja (od 15.00 do 16.00), Klub družinskih oskr-
bovalcev (od 17.30 do 19.00)

Sreda, 27. november
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00) Adventni koledar in Gibljivi možic (od 
9.00 do 11.00), skupina Zvončki (od 15.00 do 
16.30) 

• Četrtek, 28. november
• Hiša generacij Laško: Rože iz nogavic (od 9.00 

do 11.00)
• Knjižnica Laško: Senad Osmanaj: Filipini (poto-

pisno predavanje; ob 19.00)
Petek, 29. november
• Hiša generacij Laško: Pletenje adventnih venčk-

ov (od 9.00 do 11.00)
• Dvorana Tri lilije: Werner, koncert (spektakular-

ni koncert v živo in legende, Džo Maračić Maki, 
Duško Lokin, Darko Domijan in spremljevalna 
skupina Nova legija)

DECEMBER 
Ponedeljek, 2. december
• Hiša generacij Laško:  Vezenje (od 9.00 do 11.00)
Torek, 3. december
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Nordijska hoja (od 15.00 do 16.00), V be-
sedah je skrito moje srce (literarni večer v spomin 
trem ljubiteljskim piscem iz občine Laško: On-
dreji Zrini, Milanu Jezerniku in Hedi Peterkovič 
(ob 18.00), Skupina za starše (od 19.00 do 21.00)

• Kulturni center Laško: Prireditev ob Dnevu od-
prtih vrat kulturnih ustanov (ob 18.00)

Sreda, 4. december
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Sejem božično žito na god sv. Barbare, 
(od 9.00 do 11.00), skupina Zvončki (od 15.00 
do 16.30)

• Sedraž: 16. rudarske šege ob sv. Barbari 
Četrtek, 5. december
• Hiša generacij Laško: Praznični quilling (od 9.00 

do 11.00), Telovadba (1. skupina od 18.00 do 
19.00, 2. skupina od 19.15 do 20.15)

• Rimske Toplice, v parku »pri Purgu«: 25. 
miklavževanje (ob 17.00) 

Petek, 6. december
• Trubarjevo nabrežje: 42. Laški sejem (od 8.00 

dalje)
• Hiša generacij Laško: Vrtec na obisku (od 9.00 

do 11.00)
• Knjižnica Rimske Toplice: Pogovor o prebranih 

knjigah Bralne značke za odrasle (ob 18. 00)
Sobota, 7. december
• Tržnica Laško: Miklavžev sejem (od 9.00 do 

12.00)
• Hiša generacij Laško: Druženje ob petju (ob 

17.00)
Torek, 10. december
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Nordijska hoja (od 15.00 do 16.00), 
Praznični iris folding (od 9.00 do 11.00)

• Knjižnica Laško: Alenka Tacol: Pogovor v dru-
žini (vzgojno, psihološko predavanje; ob 19.00)

Sreda, 11. december
• Hiša generacij Laško: Klekljanje (od 7.00 do 

9.00), Okraski za novoletno jelko (od 9.00 do 
11.00), skupina Zvončki (od 15.00 do 16.30)

Četrtek, 12. december
• Hiša generacij Laško: Lucijina lučka, ki jo priž-

gemo 13. decembra, na praznik sv. Lucije in 
božično žito (od 9.00 do 11.00), telovadba (1. 
skupina od 18.00 do 19.00, 2. skupina od 19.15 
do 20.15)

• Kulturni center Laško: Gledališki abonma in iz-
ven, Gotovo je, monokomedija, Alenka Tetičk-
ovič (ob 19.30)

Petek, 13. december
• Dvorana večnamenskega doma Rimske Toplice: 

Zaključni koncert MoPZ in ŽPZ Rimljanke (ob 
18.00)

• Knjižnica Laško: Pogovor bralcev Bralne značke 
za odrasle in nastop Vokalne skupine Vodomke 
(ob veselem dnevu kulture) (ob 19.00)

Sreda, 18. december
• Kulturni center Laško: Abonma Mavrica polk in 

valčkov in izven, Ansambel Igor in zlati zvoki ter 
Fantje s Praprotna (ob 19.30)
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Podjetje Gorenje Surovina d.o.o iz Podšmihela b.št, v Laškem, se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadkov. Pri nas 
lahko prodate odpadne kovine in odpadni papir. Brezplačno pa lahko oddate tudi odsluženo električno in elektronsko 
opremo ter odpadno steklo. Vsi, ki boste do konca leta prinesli omenjene odpadke pa sodelujete še v nagradnem 
žrebanju za Gorenjeve gospodinjske aparate. Več o akciji si lahko preberete na naši spletni strani: http://surovina.
si/si/. Za vas smo odprti vsak delovni dan od 8. – 14. ure, v ponedeljek in četrtek do 17. ure, ter vsako prvo soboto v 
mesecu od 9. – 13. ure. Za vse ostale informacije pokličite 03 77 72 330.



V neokrnjenem gozdu, stran od mestnega 
hrupa, se pod krošnjami visokih dreves 
skriva izvir Lurd, kjer se voda pretaka v svoji 
najčistejši in najdragocenejši obliki. To je 
izvirska voda Oda.

Izvir Lurd se nahaja v zaščitenem gozdnem 
predelu v Rimskih Toplicah, kjer v bližini stoji 
prva cerkev v Evropi izven Francije, ki je bila 
posvečena Materi Božji. To je cerkvica Lurd, 
v katere oltar so po navajanju pisnih virov 
vgrajeni kamni iz znamenite francoske votline 
Lourd in po kateri je izvir dobil svoje ime.

Blagovna znamka izvirske vode Oda iz 
Pivovarne Laško je na slovenskem trgu 
prisotna že od leta 1999. V vseh teh letih 
je svoje potrošnike nagovarjala v skoraj 
nespremenjeni podobi in enaki embalaži. 
Ker smo v Pivovarni Laško zavezani k 

Izvirska voda Oda v prenovljeni podobi

1. LOGOTIP ODA

1.E Logotip z pripisom “IZVIRSKA VODA“ in gravuro drevesa

1. F Logotip z pripisom “IZVIRSKA VODA”, “IZVIR LURD” in gravuro drevesaOda. Le voda.

uresničevanju zastavljenih okoljskih in 
trajnostnih ciljev, smo za Odo, z zlato nagrado 
Agra 2013 nagrajeno izvirsko vodo oblikovali 
popolnoma novo celostno podobo ter okolju 
prijaznejšo plastenko. 

Pri razvoju je bilo poleg trajnostnih smernic 
osnovno vodilo misel na potrošnika in 
njegove preference. Oblika plastenke je 
posebna, k nebu segajoča kot pokončna 
drevesa zaščitenega gozda, kjer se nahaja 
izvir Lurd, med tem ko nova celostna podoba 
obliko zaokroži in skupaj dajeta glavno 
besedo predvsem vsebini: čisti, neoporečni, 
kakovostni izvirski vodi.

Nova plastenka izvirske vode Oda je za 
četrtino lažja od prvotne plastenke, k nižji 
teži pa prispeva tudi nižji zamašek, ki estetsko 
zaključi elegantno linijo plastenke. Lažja 

plastenka ima tako za posledico nižji ogljični 
odtis. S certificiranimi potrdili dobaviteljev 
lahko potrdimo, da plastenke ne vsebujejo 
BPA, prav tako pa je kot vsa embalaža za 
živila varna in popolnoma obnovljiva. Seveda 
ob pogoju, da je odpadna embalaža pravilno 
odložena in da vsi deležniki v procesu 
zagotovijo, da se reciklažni krog sklene. 

V sodelovanju z Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije smo embalaži dodali 
element, katerega vrednost bodo znali ceniti 
predvsem slepi in slabovidni. Ime »Izvirska 
voda Oda« je na plastenki izpisano tudi v 
Braillovi pisavi.

Izvirska voda Oda bo v novi embalaži na voljo 
potrošnikom v začetku novembra.
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lahko potrdimo, da plastenke ne vsebujejo 
BPA, prav tako pa je kot vsa embalaža za 
živila varna in popolnoma obnovljiva. Seveda 
ob pogoju, da je odpadna embalaža pravilno 
odložena in da vsi deležniki v procesu 
zagotovijo, da se reciklažni krog sklene. 

V sodelovanju z Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije smo embalaži dodali 
element, katerega vrednost bodo znali ceniti 
predvsem slepi in slabovidni. Ime »Izvirska 
voda Oda« je na plastenki izpisano tudi v 
Braillovi pisavi.

Izvirska voda Oda bo v novi embalaži na voljo 
potrošnikom v začetku novembra.



od vrveža in obveznosti. 
pobeg nazaj v naravo, 
daleč v neokrnjen gozd. 
to je včasih vse, kar 
potrebuješ. in to je vse, 
kar ti prinaša oda, 
voda iz zaščitenega 
gozdega izvira lurd.

oda. le voda.

POBEG

www.oda.si

NOVA
PLASTENKA


