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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 7. julija 2014.
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ZGODBA Z NASLOVNICE

Ljudje si vsakodnevno postavljamo cilje, ki jih želimo 
doseči, izzive, ki jih želimo premagati, hkrati pa se nam na 
pot nastavijo ovire, ki jih moramo preskočiti, ali težave, ki 
jih moramo rešiti. Vendar vedno, ne glede na to, s kakšnim 
razlogom se nekaj zgodi, dobimo novo izkušnjo. V zadnjih 
letih, kolikor sodelujem pri Laškem biltenu, sem imela pri-
ložnost spoznati mnogo Laščanov oz. ljudi, ki so tako ali 
drugače povezani z našim mestom. Vedno znova me im-
presionirajo njihove zgodbe in izzivi, sploh tisti, ki človeka 
postavijo pred ogledalo, v katerem odkriva meje samega sebe, meje svojih sposobnosti in 
zmožnosti, tisti ljudje, ki s svojimi dejanji in zgodbami motivirajo in navdihujejo okolico.

Tako sem v preteklem mesecu imela priložnost govoriti s štirimi kolesarji, ki so v 
dvojicah neprekinjeno kolesarili dva dni in za sabo pustili več kot 1200 km dolgo pot 
ob meji Slovenije, o čemer si lahko več preberete tudi na straneh tokratnega Laškega 
biltena. Na podlagi njihovega izziva pa je nekoliko drugače kot običajno nastala tok-
ratna naslovnica. K sodelovanju smo povabili vse štiri kolesarje, ki so se za naslovnico 
skupaj postavili pred fotografski objektiv Borisa Vrabca. Čeprav je aprilsko vreme v 
maju skoraj odneslo dogovorjeno fotografiranje, se je tistega sredinega popoldneva 
nebo vsaj malo razjasnilo in med vzponom na Šmohor je nastala junijska naslovnica. 
Z nekaj napotki našega fotografa pred začetkom so na poti proti vrhu na posameznih 
odsekih nastajali odlični kadri, kot pravi profesionalci pa kolesarji fotoaparata skoraj 
niso opazili. V želji po najboljšem kadru se je četvorka večkrat vrnila po hribu navzdol 
in ponovno kolesarila v breg, kar pa predvidevam, da našim kolesarjem ni predstavlja-
lo večje težave; navsezadnje so prevozili eno najzahtevnejših kolesarskih dirk pri nas. 
Dobro uro dolgo fotografiranje je zaznamovalo sproščeno vzdušje in seveda pogovor 
o novih kolesarskih podvigih.

O novih podvigih verjetno razmišljajo tudi laške mažorete in mlade strelke cici-
banke. Več o njihovih uspehih na državnih prvenstvih si lahko preberete v tokratni 
številki. Uspeh je posledica – nikoli naj ne bo cilj, pravi Gustave Flaubert. Uspeh nas 
motivira, da nadaljujemo s postavljanjem novih izzivov. Tudi če doživimo neuspeh, 
moramo vedeti, da smo kljub temu bogatejši za izkušnjo, saj se človek iz svojih napak 
ali porazov največ nauči. Pomembno je, da nas neuspeh ne potre, ampak da nas ta mo-
tivira, da nekaj spremenimo ali uberemo drugo pot do željenega uspeha.

Nika Košak,
članica uredniškega odbora
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OBČINSKE INVESTICIJE
NOVA ŽALNICA LAŠKO

Stara žalnica je bila zgrajena leta 1973. 
Objekt je bil za sedanje razmere neustre-
zen in nefunkcionalen. Z načrtovanjem 
obnove objekta se je pričelo že leta 1998, 
takoj po poplavi. Leta 2001 je Studio list, 
d. o. o., iz Celja izdelal idejni projekt Žal-
nica Laško. Pozneje, leta 2003, je Beton 
projekt, d. o. o., iz Zagorja izdelal projekt 
PGD-PZI Razširitev žalnice v Laškem, po 
katerem je bila predvidena rekonstrukci-
ja in dozidava stare žalnice ter pokritje 
poslovilnega prostora pred objektom. 
Vendar je takrat prišlo do odločitve, da 
bi bilo bolj smotrno obstoječi objekt po-
rušiti in na istem mestu zgraditi novega 
s poslovilno dvorano, boljšo funkcional-
nostjo in zagotovitvijo ustreznih pro-
tihrupnih ukrepov, objekt pa obrniti pro-
ti pokopališču. V ta namen je Studio list, 
d. o. o., leta 2007 izdelal idejno zasnovo. 
Po poplavi istega leta se je v razreševanje 
te problematike vključila tudi Pivovarna 
Laško, d. d., ki je leta 2009 sofinancirala 

izdelavo nove idejne zasnove Pokopališče 
Laško – poslovilni objekt, ki jo je izde-
lal studio Arhe, d. o. o., iz Ljubljane. Za-
snova je predvidevala izgradnjo novega 
objekta na novi lokaciji, oddaljeni prib-
ližno 200 metrov jugovzhodno od obsto-
ječega objekta, in sicer na območju stare 
žage podjetja Bor Laško. V ta namen se 
je pričel postopek sprememb Ureditve-
nega načrta za območje pokopališča, ki 
bi podale urbanistično podlago za ume-
stitev novega objekta. V fazi pridobivanja 
dovoljenj za spremembo lokacije pa se s 
tem ni strinjala Agencija RS za okolje, ker 
novogradnje v poplavnem območju reke 
Savinje niso bile več dovoljene.

Na podlagi pridobljenih pogojev je 
občina pristopila k realizaciji projekta re-
konstrukcije starega objekta na obstoječi 
lokaciji. Studio list, d. o. o., je v letu 2011 
izdelal projekt PGD, v letu 2012 pa tudi 
PZI. Istega leta je bilo pridobljeno grad-
beno dovoljenje za izvedbo projekta. Po 
zagotovitvi finančnih sredstev (vrednost 
celotne investicije je cca. 690.000 EUR) 
za izvedbo GOI del ter izboru naju-
godnejšega izvajalca GOI del, se je v lan-
skem letu pričela gradnja oz. rekonstruk-
cija objekta »Žalnica Laško«. Maja letos 
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, 
tako da je bila žalnica že predana Komu-
nali Laško v upravljanje.

Objekt je grajen po najnovejši tehno-
logiji gradnje, ki zagotavlja minimalno 
škodo na objektu v primeru poplav, prav 
tako je tudi izbrana in vgrajena oprema, 

ki je vodoodporna ali pa dvignjena na 
protipoplavno raven. Objekt je sestavljen 
iz treh žalnic, ki so med seboj povezane 
s čajnimi kuhinjami, sanitarijami za ža-
lujoče, servisnih prostorov za osebje in 
poslovilno dvorano, ki lahko sprejme več 
kot 150 oseb. V poslovilni dvorani bo 
lahko izveden pogrebni ceremonial brez 
vplivov hrupa bližnje železniške proge in 
ceste, kar je vsekakor velika pridobitev. 
Prav tako je mogoče v poslovilni dvorani 
izvesti tudi verski obred pred pogrebom.

Do konca junija se bo uredila še II. 
faza gradnje, ki vključuje ureditev pros-
tora, kjer je bila do nedavnega postavlje-
na začasna mobilna žalnica. Prostor bo 
urejen kot nadaljevanje zunanje ureditve 
žalnice z utrjeno asfaltno podlago ter pe-
timi koriti za drevesa in AB zidom, ki bo 
zakril ekološki otok z zabojniki. Prostor 
bo razsvetljevala ambientna razsvetljava.

Ob otvoritvi nove žalnice so slavnostni trak prerezali 
župan Franc Zdolšek, škof Stanislav Lipovšek in Mar-
jan Salobir, ki je v imenu Komunale Laško žalnico 
tudi prevzel v upravljanje.

Andrej Kaluža, Marjan Salobir

Na novo urejen odsek ceste v Debro

28. maja je župan Franc Zdolšek slo-
vesno predal namenu na novo asfaltirani 
odsek ceste v Debro. Na tem odseku ceste 
je bila urejena javna razsvetljava, meteor-
na kanalizacija, položene so bile cevi za 
predvideno optiko, narejeni so bili tudi 
oporni zidovi. Vrednost celotne investi-
cije je bila 604.627,91 EUR.

Ureditev kanalizacije je delno finan-
cirala Evropska unija, in sicer iz Evrop-

skega sklada za regionalni razvoj. Opera-
cija se je izvajala v okviru Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, ra-
zvojne prioritete »Razvoj regij«, pred-
nostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«. Sofinancerska sredstva so v 
celoti namenska sredstva Evropske unije, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Z nepovratnimi sredstvi je sofinanciran 
del javnih izdatkov za upravičene stroške 
operacije v višini 85% vseh potrjenih jav-
nih upravičenih izdatkov.

Luka Picej, foto: Aljaž Krpič

Izvajanje del na kanalizaciji Laško

V maju 2014 so stekla dela na izgradnji 
kanalizacije v Valentiničevi ulici, Kidriče-
vi ulici, Kajuhovi, Podhumski ulici, kjer 
bo skupno zgrajeno 1300 m kanalizacij-
skih vodov, na novo omrežje pa se bodo 

lahko priključila gospodinjstva preko 
priključitvenega jaška. Na novo zgrajeno 
kanalizacijo se bo priključilo tudi omrež-
je kanalizacije Pot na Kobivjek, ki je bilo 
zgrajeno v letu 2005. Predvidevamo, da 
bomo zaključili z deli v mesecu avgustu. 

V juniju bomo pričeli z deli izvedbe ka-
nalizacije Pod gradom. Za nemoten potek 
kanalizacije se bodo izvedli tudi oporni zi-
dovi ter opravilo asfaltiranje, položitev vo-
dov za optični kabel in javna razsvetljava.

Ko se bodo izvajala dela kanalizacije, 
bo večkrat prihajalo do zastojev, poskr-
bljeno pa bo tudi za obvoz, ki bo potekal  
po gozdni poti proti Lackovič.

Konec maja je bila predana v uporabo 
kanalizacija v Debru z ostalo infrastruk-
turo.

Vsi zgoraj omenjeni projekti se sofi-
nancirajo s strani EU sklada za regional-
ni razvoj.

Luka Picej
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ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA 
LAŠKO

Občina Laško je v začetku maja 2014 pričela z izvajanjem 
projekta energetske sanacije Zdravstvenega doma Laško. Za iz-
vedbo projekta je Občina Laško v letu 2013 uspešno pridobila 
evropska sredstva. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropske-
ga kohezijskega sklada. 

Energetska prenova objekta zajema novo izvedbo toplotne 
izolacije fasade, menjavo oken in vhodnih vrat, izvedbo toplo-
tne izolacije stropa proti neogrevanemu podstrešju ter sanacijo 
toplotnih mostov. Poleg energetske prenove objekta pa bo Ob-
čina Laško izvedla tudi postavitev in montažo zunanjega pano-
ramskega dvigala za pritličje in nadstropje.

Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil izbran izvajalec 
del, to je podjetje NGD d. o. o. iz Ljubljane. 

Trenutno se zaključujejo dela na zobozdravstvenem objektu, 
kjer so se zamenjala vsa okna ter izvedel nov ovoj stavbe. V not-
ranjosti se bodo še na novo vgradila vrata, s tem pa vzpostavil 
vetrolov.

Pričela so se dela na objektu zdravstvenega doma, kjer se bo 
uredila nova fasada, zamenjala se bodo okna ter na obeh vhodih 
vgradila nova pomična vrata. Poleg energetske prenove objekta 
pa se bo ob levi strani sedanjega glavnega vhoda postavilo novo 
panoramsko dvigalo. Trenutno se izvaja demontaža in montaža 
novih oken.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ra-
zvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usme-
ritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Mag. Andrej Flis

Občinski podrobni prostorski načrt za del 
stanovanjskega območja KS3 Rečica - Debro

V juniju 2014 se bo pričela odvijati javna razgrnitev dopol-
njenega osnutka odloka za del stanovanjskega območja Rečica 

– Debro. S sprejemom prostorskega akta bo možno na tem ob-
močju graditi po zgrajeni javni infrastrukturi 23 stanovanjskih 
objektov. Natančnejše datume javne razgrnitve in obravnave bo 
občina pravočasno objavila v sredstvih javnega obveščanja. 

Luka Picej
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FINANČNE SPODBUDE ZA OBNOVO 
FASAD 

Občina Laško ponovno obvešča zain-
teresirane občane, da je do vključno 30. 
6. 2014 še mogoče oddati vlogo na Javni 
razpis za finančne spodbude za obnovo 
fasad v starem mestnem jedru Laško JR 
– F 2014. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za obno-
vo fasad, ki so v lasti ali solasti fizičnih 
oseb v starem mestnem jedru Laškega. 

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

Priznani stroški investicije so: po-
stavitev fasadnega odra, odstranitev ob-
stoječega dotrajanega ometa in zaščita 
oken, popravilo poškodovanega fasadne-
ga ometa obrob in kitanje, oplesk fasade 
s fasadno barvo in nabavo ter vgradnjo 
okenskih polic (skladno s kulturno-
varstvenimi pogoji oziroma soglasjem 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Celje) ter čiščenje in odvoz 
odpadkov na deponijo.

Na javni razpis se lahko prijavijo fi-
zične osebe, ki so na območju obnov 
lastniki večstanovanjskih ali poslovno 
stanovanjskih objektov oziroma posame-
znih delov večstanovanjskih ali poslovno 

stanovanjskih objektov (stanovanjskih 
enot) ali družinskih stanovanjskih hiš 
in izpolnjujejo vse z javnim razpisom 
predpisane pogoje. Vlogo na razpis lah-
ko vloži tudi upravnik, ki upravlja stav-
bo. V primeru, da je lastnikov več, pa 
hiša nima upravnika, je vlagatelj eden od 
lastnikov v soglasju z ostalimi lastniki.  

Pravne osebe in samostojni podjetniki 
posamezniki, ki so lastniki ali najemni-
ki stanovanjskih ali poslovnih prostorov, 
niso upravičeni do finančne spodbude, 
čeprav so udeleženi v investiciji glede na 
pripadajoči solastniški delež.    

Za finančne spodbude so v Prora-
čunu Občine Laško za leto 2014 zagoto-
vljena sredstva v skupni višini 20.000,00 
EUR. Občina Laško dodeljuje finančne 
spodbude v višini največ 25% vrednosti 
priznanih stroškov investicije. 

Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlo-
go, ki vsebuje: Prijavni obrazec „Vloga za 
dodelitev finančne spodbude za obnovo 
fasad v starem mestnem jedru Laško“ in 
obvezne priloge k vlogi, ki so predložene 
kot dokazila.

Celotno besedilo javnega razpisa, 
vključno z brezplačno razpisno doku-
mentacijo je zainteresiranim občanom 
dosegljivo na spletni strani Občine La-
ško v rubriki Javna naročila, razpisi in 
nepremičnine in v Glavni pisarni Obči-
ne Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

Dodatne informacije o razpisu: na 
tel. 03/7338-712 in na e-naslovu: stanka.
jost@lasko.si

Stanka Jošt 

Občina Laško v 
okviru akcije Tu-
ristične zveze Slo-
venije Moja deže-

la – lepa in gostoljubna, v sodelovanju s 
Komunalo Laško, turističnimi društvi in 
krajevnimi skupnostmi, organizira tek-
movanje za najbolj urejene vasi in objekte 
v občini Laško. 

Na občinski ravni bo potekalo tekmo-
vanje za podelitev naslova najlepša(i): 

1. vas/zaselek/naselje/ulica
2. hiša,
3. kmetija, 
4. javni objekt/podjetje.
Vabimo vas, da se tudi vi, drage ob-

čanke in občani, prijavite na tekmovanje 
in morda bo prav vaša hiša, kmetija, vas 
… izbrana kot najlepša in boste osvojili 
naslov najlepšega objekta v občini La-
ško. Prijava naj vsebuje ime in priimek 
prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v 
kateri »tekmujete«. Prijave pošljite naj-
pozneje do 4. 7. 2014 na naslov Občina 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško ali na 
elektronski naslov obcina@lasko.si .

Dodatne informacije o tekmovanju 
so na voljo na naših spletnih straneh 
www.lasko.si in pri Edini Memić, tel. št.: 
03/7338-736.

Edina Memić

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI IN OBJEKTE V 
OBČINI LAŠKO V LETU 2014

Občina Laško na podlagi 8. člena Od-
loka o priznanjih Občine Laško (uradni 
list RS, številka 13/2009, 18/2011), razpi-
suje

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 
PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA 

V LETU 2015
1.

Priznanje Antona Aškerca podeli Ob-
činski svet Laško posamezniku ali skupi-
ni ljudi, ki v preteklem koledarskem letu 
doseže zaključeno dlje časa trajajočo ce-
loto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na 
kulturnem področju ali višjo obletnico 
delovanja na področju kulture in ima to 
njihovo delo pomen ali za posledico dvi-
govanje ugleda in prepoznavnosti občine 
Laško na področju Republike Slovenije 
ali v tujini.

Praviloma se podelijo tri priznanja 
Antona Aškerca na leto.

2.
Predlogi za podelitev priznanja An-

tona Aškerca morajo biti predloženi v 
pisni obliki in morajo vsebovati:
• splošne podatke o predlagatelju,
• splošne podatke in predstavitev kan-

didata,
• utemeljitev predloga s podrobnejšim 

opisom rezultatov, dosežkov, uspe-
hov ali dela kandidata, 

• listine, ki potrjujejo navedeno iz 
prejšnje alineje, 

• datum predloga in podpis predlaga-
telja; če gre za pravno osebo pa žig in 
podpis zastopnika.
Predlagatelj zase ne more vložiti pre-

dloga za podelitev priznanja Antona 
Aškerca.

3.
Predlagatelji naj pisne predloge poš-

ljejo v zaprti kuverti na naslov OBČIN-
SKI SVET LAŠKO, Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom 
»Predlog za priznanje Antona Aškerca 
v letu 2015« ali na elektronski naslov: 
obcinski.svet@lasko.si.

Pisni predlogi se sprejemajo ves čas 
razpisa, vendar najkasneje do torka, 
18. 11. 2014. 

Predlogi, ki bodo prispeli po poteku 
navedenega roka, ne bodo pravočasni 
in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O 
izbiri bodo prejemniki kot tudi vsi pre-
dlagatelji obveščeni po odločitvi Občin-
skega sveta Laško.

Za vse morebitne dodatne informa-
cije lahko pokličete kontaktno osebo 
Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 
733 87 20.
Številka: 41010-195/2014
Datum: 19. 5. 2014

Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja,  

predsednik Janko Cesar
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Občinska uprava

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

o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE 

LAŠKO V LETU 2014

1.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN:

je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Ob-
činski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za 
izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, go-
spodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, 
ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznav-
nosti občine v Republiki Sloveniji in tujini. 

b) GRB OBČINE LAŠKO:
– zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Obči-

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

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

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

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

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

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

naslov, kontaktni podatki),
– vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni 

občan, zlati grb, srebrni grb ali bronasti grb),
– podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in 

priimek, naslov, kontaktni podatki),
– utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna 

in konkretna s poudarkom na podrobnejšem opisu rezul-
tatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata, zaradi kate-
rih se predlaga,

– listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
– datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis 

zastopnika za pravne osebe.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN OD-
DAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »za občinska prizna-
nja«, osebno ali po pošti, prav tako se lahko oddajo po ele-
ktronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si. Predlogi se 
oddajo v kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom 
predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo predlo-
gov je do srede, 20.08.2014. Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja bo obravnavala le tiste predloge, 
ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.

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

Številka: 430-11/2011
Laško, dne 20.05.2014

Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja,  

predsednik Janko Cesar

Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev 
in projektov v občini Laško (Uradni list RS, številka 20/2008, 
110/2009, 104/2011) občinska uprava Občine Laško obvešča, da 
se je dne 2. 6. 2014 zaključil javni poziv za sofinanciranje pri-

reditev in projektov v občini Laško za leto 2014 zaradi porabe 
razpoložljivih proračunskih sredstev.

Jasna Kermelj

Obvestilo o zaključku javnega poziva za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2014
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Civilna iniciativa krajanov Laškega

Organiziranje občank in občanov 
v Civilno iniciativo krajanov Laške-
ga (CIKL) je bila spontana akcija, ki 
jo je leta 2008 povzročila objava Študi-
je o umestitvi trase Tretje razvojne osi 
(3RO), skozi občino Laško. Svoj mandat 
je in bo CIKL izvajal z istim vodstvom 
in okrepljenim članstvom tudi v prihod-
nje. Več kot očitno je, da vse večjemu 
številu prebivalcev ni vseeno, v kakšnem 
okolju bomo živeli in kaj od naravnih 
danosti bomo pustili našim prihodnjim 
generacijam.

Zato smo se z zanimanjem udeležili 
Javne razgrnitve Občinskega prostor-
skega načrta (OPN), ki ga je izdelalo 
podjetje Razvojni Center planiranje d. 
o. o. iz Celja. Prisotne je šokiral pogled 
na karto Gospodarske in javne infra-
strukture (katero pristojni niso želeli 
prikazati na razgrnitvi OPN-a, bila pa 
je javnosti predstavljena v prostorih 
Občine Laško), na kateri je bila vrisana 
trasa 3RO. Na posredovanje predsedni-
ka CIKL je Aleksandra Geršak Podbre-
žnik iz RC planiranje javno izjavila, da 
je vris 3RO v OPN »napaka« in jo bodo 
izbrisali. Za tem pa je predstavnik Obči-
ne Laško seznanil prisotne, da je očitno 
prišlo do napake pri pripravi OPN-a in 
da se na projektu 3RO nič ne dogaja. Naj 
spomnimo, da je bila ta ista trasa s stra-
ni Ministrstva za promet 1. 6. 2009 in 
kasneje še Državnega sveta 30. 9. 2009 
okarakterizirana kot ekonomsko ne-
upravičena in družbeno nesprejemljiva. 
Seveda je med prisotnimi v dvorani za-
vrelo. Predsednik CIKL-a je predstavni-
kom Občine izročil pisno zahtevo, da se 
zadrži sprejemanje OPN-a, od vodstva 
Občine pa zahteval, da organizira javno 
razgrnitev in s tem seznanitev zainte-
resirane javnosti o novem poteku trase 
3RO v njenem osrednjem delu.

Javnost želimo obvestiti, da na po-
novnem projektu umestitve trase 3RO 
skozi Laško potekajo aktivnosti že od 
septembra 2011 na sedanjem Ministr-
stvu za infrastrukturo in promet. Nova 
študija je bila narejena septembra 2013 
in Animacija poteka trase je objavlje-
na na spletni strani Ministrstva že pre-
cej časa (http://www.cesteinpromet.si/
index.php?regija=savinjska&kraj=ce-
lje&projekt=3-razvojna-os-osrednji-
del-od-avtoceste-a1-maribor-ljublja-
na-do-avtoceste-a2-ljubljana-obrezje). 
Predstavniki Občine so ves čas zatrje-
vali, da se na področju umestitve trase 
3RO ne dogaja nič, istočasno pa niso 
dovolili javne predstavitve omenjene 
Animacije. Javno zavajanje Laščanov s 
strani Razvojnega centra in predstavni-
kov Občine Laško, da je bila trasa vrisa-
na »pomotoma« in izjave, da se na tra-
si ne dogajajo nikakršne aktivnosti, so 
milo rečeno svojevrsten fenomen. Žal 
je občinska uprava zopet dokazala svo-
jo pravo plat in tako pomemben projekt 
želela prebivalcem pripeljati skozi stran-
ska vrata brez vednosti le-teh.

Dolgoročna Strategija razvoja občine 
Laško je turizem ter spremljajoče dejav-
nosti. Ali smo to dejstvo pozabili? Ima-
mo odlične pogoje za izvedbo Strategije 
razvoja - trenutno preko 500 delovnih 
mest vezanih samo na primarno dejav-
nost, vendar pa se tovrstni razvoj v celoti 
izključuje z betonskimi viadukti, portali 
predorov, žičnatimi ograjami, miniranji, 
vrtanji in izkopi milijonov m3 materiala 
in odvozi po lokalnih cestah na bližnje 
deponije. Izključuje se s tonami emisij 
CO2 in drugimi škodljivimi plini, tež-
kimi kovinami, trdnimi delci, hrupom 
tako v času gradnje in kasnejše uporabe 
objekta. Opozarjamo, da bi bilo v času 
gradnje zaradi povečanega prometa na 
lokalni cestni infrastrukturi zaradi izko-

pavanj, eventualnih miniranj in posle-
dično enormnih deponij po širši okolici 
prizadeto širše okolje in ne le zemljišča 
v neposredni bližini poteka hipotetične 
trase. Minili so časi, ko smo razvoj me-
rili v tonah vgrajenega betona in železja. 
Oddaljenost 14 km od najbližje avtoce-
ste je za razvoj turizma privilegij in ni-
kakor ne slabost!

Laščani se moramo zavedati, da cesta 
ni namenjena nam, ampak naraščajoče-
mu tovornemu tranzitu iz držav J in JV 
Evrope, ki bo našo ozko dolino še do-
datno obremenil z zgoraj naštetimi ško-
dljivimi vplivi. Zelo zgovorne so namreč 
meritve onesnaženosti zraka v Rečici, ki 
jih je leta 2010 izvedel celjski Zavod za 
zdravstveno varstvo, kjer so bile izmer-
jene nekajkrat višje vrednosti škodljivih 
in strupenih snovi v zraku. Umestitev 
dodatnega 24-urnega onesnaževalca v 
našo ozko in zaprto kotlino je nespreje-
mljivo in neodgovorno. Prepričani smo, 
da v takšnih pogojih turisti zagotovo 
ne bodo izbrali Laškega za svojo desti-
nacijo. Prebivalci Laškega in okolice pa 
bomo plačevali s povečanim tveganjem 
za svoje zdravje.

Od občinske uprave, tako sedanje kot 
nove, zahtevamo, da se jasno opredeli 
glede projekta umestitve 3RO na obmo-
čju občine Laško. Jasno in natančno naj 
definira, kakšen razvoj in število novih 
delovnih mest naj bi projekt prinesel 
Laščanom. Opredeli naj svojo vlogo ter 
prevzame tudi vse posledice svoje od-
ločitve, upoštevajoč ogrožena delovna 
mesta v strateško najpomembnejši pa-
nogi – turizmu.

Opredelitev Civilne iniciative ostaja 
nespremenjena: za ceno kvazi razvoja ne 
bomo dovolili gradnje skozi naša plju-
ča in na račun našega zdravja za koristi 
drugih.

Civilna iniciativa krajanov Laškega

Pojasnilo k stališču Civilne iniciative 
krajanov Laškega

V zvezi s pomisleki o tretji razvojni  
osi skozi območje laške občine, ki jo je 
ustno in pisno izrazila Civilna iniciati-
va krajanov Laškega na javni obravnavi 
Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Laško 15. 4. 2014, želimo bralcem poda-
ti naslednje informacije:
• sestavljalci prostorskega dokumenta 

in strokovne službe so že v predsta-

vitvi  poudarili, da je vrisan potek 
III. razvojne osi zgolj informativnega 
značaja in se ga bo brisalo iz prostor-
skih dokumentov;

• takoj naslednji dan se je na svetovnem 
spletu objavila verzija infrastrukture, 
ki ni prikazovala III. razvojne osi;

• navzočim na javni obravnavi je bilo 
večkrat povedano, da lokalna skup-
nost nima nikakršne pravne podlage, 
da bi sprejemala umestitev v prostor  
potek trase III. razvojne osi;

• po podaji pisne pripombe Civilne 
iniciative krajanov Laškega je občina 
na Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor naslovila dopis, s katerim je 
zahtevala, da se občino uradno sezna-
ni o aktivnostih, ki potekajo v zvezi z 
umestitvijo tretje razvojne osi;

• ministrstvo je podalo odgovor št. 
350-11/2006/170-00721217, z dne 28. 
4. 2014, ki je na občino prispel 7. 5. 
2014, ki je objavljen na občinski sple-
tni strani. V odgovoru Direktorat za 
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Davčna uprava Republike Slovenije 
apelira na vse davčne dolžnike, da čim 
hitreje poravnajo svoje obveznosti. Na 
ta način se lahko izognejo stroškom, 
ki mnogokrat presegajo davčni dolg 
in drugim neprijetnostim davčne iz-
vršbe. Zato pozivamo vse davčne dolž-
nike, naj prostovoljno izpolnijo svojo 
obveznost, še preden je postopek dav-
čne izvršbe sploh uveden. Zavezance, 
ki prejmejo opomin, pa opozarjamo, 
da je obveznosti potrebno poravnati 
takoj in v celoti, saj je rok za njihovo 
plačilo že potekel.

Poudariti želimo, da stroški davč-
ne izvršbe toliko bolj prizadenejo tis-
te zavezance, katerih višina stroškov 
davčne izvršbe presega višino davčne-
ga dolga. Stroški davčne izvršbe, ki jih 
je dolžan plačati davčni zavezanec, ko 

prejme sklep o davčni izvršbi, znaša-
jo 25 evrov za administrativne sklepe 
oziroma 75 evrov za sklep o davčni 
izvršbi na premičnine. K temu je pot-
rebno prišteti še stroške, ki jih zara-
čuna banka in lahko znašajo 20 evrov 
in več. Navedeno pomeni, da davčni 
zavezanec, ki ni prostovoljno izpolnil 
svoje davčne obveznosti, poleg dolga 
plača še vse stroške, kar je posebno v 
primerih, ko gre za nizke zneske dol-
ga, nesorazmerno in zelo drago. 

Pravočasno plačevanje davčnih ob-
veznosti je državljanska vrednota in 
dolžnost vsakega davčnega zavezan-
ca. Kljub temu, da davčna zakonodaja 
ne predvideva opominjanja davčnih 
zavezancev pred začetkom davčne 
izvršbe, vas želimo s ciljem krepitve 
davčne kulture in v izogib stroškom, 

ki nastanejo v postopku davčne iz-
vršbe, pozvati k prostovoljnemu plači-
lu neporavnanih obveznosti.

Zavezanci lahko informacijo o na-
tančni višini dolga pridobijo na tele-
fonski številki 08 209 00 00, od po-
nedeljka do petka, v času uradnih ur, 
ali vprašanje posredujejo na enega od 
elektronskih naslovov: gp.durs-kp-
-urf@gov.si,  gp.durs-mb-urf@gov.si, 
gp.durs-br-urf@gov.si, gp.durs-ms-
-urf@gov.si. Zavezanci, ki so identi-
ficirani kot uporabniki eDavkov, pa 
lahko dnevno preverijo stanje svojega 
dolga z vpogledom v eKartico.

Davčna uprava Republike Slovenije, 
Davčni urad Celje

ČE POHITITE, SE JE ŠE MOGOČE IZOGNITI 
IZVRŠBI

infrastrukturo pojasnjuje:
»Postopek prostorskega umeščanja 

tretje razvojne osi v srednjem delu, 
med avtocesto A1 pri Celju in avtoces-
to A2 pri Novem mestu, se je v januar-
ju 2007 zaključil s predlogom najustre-
znejšega koridorja. Predlagani koridor 
je bil kot ena izmed realno izvedljivih 
variant enakovredno obravnavan v 
študijah variant za vse tri dele, oziro-
ma celotno tretjo razvojno os od meje 
z R Avstrijo na severu, do meje z R Hr-
vaško na jugu.

Na odseku od avtoceste A1 do av-
toceste A2  je bila po vseh veljavnih 
kriterijih v maju 2008 varianta v sre-
dinskem koridorju ocenjena kot naju-
streznejša. Skladno s tem je bil tudi 
oblikovan predlog najustreznejše va-
riantne rešitve, ki poteka od avtoceste 
A1 preko Celja, Laškega in Zidanega 
Mosta do reke Save ter dalje preko Trž-
išča, Šmarjeških Toplic do Otočca, kjer 
se naveže na avtocesto A2.

Skladno z razpoložljivo metodolo-
gijo, na podlagi katere se variantne 
rešitve medsebojno vrednotijo, je bil 
predlog najustreznejše variantne rešitve 
strokovno korekten in najboljša možna 
osnova za pripravo strokovnih podlag 
oziroma osnutka državnega prostorske-
ga načrta za ta del tretje razvojne osi.

Bistveni problem predlagane vari-
antne rešitve pa se je odražal  v njeni  
ekonomski neupravičenosti in družbe-
ni nesprejemljivosti na posameznih ob-
močjih (Laško, Šmarješke Toplice …).

Zaradi navedenih problemov je bila 
s strani pobudnika priprave državne-
ga prostorskega načrta predlagana 
redefinicija načrtovalskih izhodišč, 
kjer naj bi se s pripravo »minimalne 
alternative« ob maksimalno možni 
izkoriščenosti cestnega prostora pro-
učile možnosti posodobitve obstoječih 
prometnic, tako s prometno tehnič-
nega kot funkcionalnega vidika. Po-
tek minimalne alternative naj bi bila 
kombinacija novogradenj na najbolj 
problematičnih odsekih, rekonstrukcij 
za odpravo neustreznih tehničnih ele-
mentov ceste na posameznih odsekih 
ter ohranitev obstoječega omrežja na 
najmanj problematičnih delih.

V začetku leta 2011 je bila dopol-
njena študija variant z upoštevanjem 
minimalne alternative. V okviru stro-
kovnih podlag, ki zadevajo tehnični 
del, ekonomsko analizo, prometni del 
ter razvojno urbanistični elaborat, sta 
bili obdelani dve varianti minimalne 
alternative. Iz ocene rezultatov dopol-
njene študije variant izhaja, da je med 
dvema minimalnima alternativama 

prvotno predlagana variantna rešitev 
še vedno ugodna.

V dopolnjeni študiji variant je bilo 
področje obdelave skoncentrirano na 
ožje področje poteka obstoječe cestne 
mreže, podrobnejše pa je bil tudi obde-
lan vpliv poselitve na načrtovano pro-
metnico. Poleg tega je za potrebe ures-
ničitve projekta, na podlagi  prometnih 
razmer, stanja prometne infrastruk-
ture, vrednosti investicije in vpliva na 
poselitev, proučena možna etapnost 
izvedbe projekta.

Predlagano variantno rešitev na 
podlagi dopolnjene študije variant ni 
možno opredeliti kot dokončno zara-
di nedokončanega okoljskega poročila. 
Vzrok temu je zamuda s strani Mini-
strstva za kmetijstvo in okolje pri zago-
tavljanju podatkov o habitatih.

Glede za razpoložljiva sredstva v dr-
žavnem proračunu, ki so namenjena 
temu projektu, naj bi bil do konca leta 
2015 pripravljen predlog najustreznej-
še variantne rešitve na tem delu tretje 
razvojne osi in v začetku leta 2016 po-
sredovana v javno obravnavo študija 
variant in okoljsko poročilo.«

Urad za GJS, okolje in prostor
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UPRAVNA ENOTA/KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS LAŠKO
Asfaltirana cesta na Rimski cesti v Laškem

Omenjena cesta, ki povezuje Tomažičeve, Skokove in Ropre-
tove na Rimski cesti št. 21 in 23 z glavno državno cesto sicer ni 
bila v letošnjem načrtu modernizacij v naši krajevni skupnosti. 
Vendar smo zaradi zaključka del na Marijagraškem ovinku, ka-
tere je izvajal Nivo iz Celja, izkoristili pripravljenost izvajalca, 
da pri modernizaciji sodeluje in le-to na veselje krajanov uspeli 
dokončati. Po tej cesti je Nivo dostopal do svojega gradbišča in 
krajani so upravičeno pričakovali, da se bo po končanju del mo-
dernizirala tudi njihova cesta. Gre sicer za kratek odsek v dolži-
ni približno 70 metrov, ki je za krajane zelo pomemben. Ob tej 
priliki se za korektno sodelovanje želim zahvaliti sodelavcem 
Nivoja in občinski upravi.

Martin Kokotec, predsednik KS Laško

Postavljanje mlaja v Bukovci

Na skrajnem robu KS Laško je vas Bukovca, kjer že peto leto 
zapored postavljamo mlaj v počastitev 1. maja – praznika dela. 
Kot vsako leto so nam tudi letos na pomoč priskočili fantje in 
dekleta sosednje vasi Trnovo. Fantje so pripravili in postavili 
mlaj, dekleta pa smo poskrbele za »jedačo in pijačo«. Kljub mu-

hastemu aprilskemu vremenu se je druženje ob zvokih »frajto-
narice« razvilo v prijetno medsosedsko druženje.

Martina Dornik Snoj

Postavitev mlaja med Šmihelom in Krištofom

V sedlu med Šmihelom in Krištofom   na nadmorski višini 
400 metrov so domačini v nedeljo, 27. aprila, postavili mlaj v 
počastitev 1. maja - praznika dela.

Z delom so pričeli že v soboto, ko so v bližnjem gozdu po-
sekali smreko in jo prepeljali do križišča vaških cest, kjer so jo 
olupili in pripravili za postavitev. V nedeljo se je kljub slabemu 
vremenu zbralo dovolj moških, ki so brez pomoči mehanizacije 
dvignili kar mogočno smreko. Žene in dekleta pa so jih pri tem 
spodbujale. Za »horuk« je tako kot lani poskrbel domačin Peter 
Zdovc. Po opravljenem delu se je nadaljevalo srečanje krajanov.

Tone Šterban 

Vaški vrtiček na Trojnem 

Na aprilski sobotni dan so se že po nekajletni tradiciji vaški 
možje odpravili v gozd in posekali smreko za prvomajski mlaj, 
ki ga za vsak praznik dela podari drug gospodar. Možje se ves 
popoldan družijo, veselijo, žene pa poskrbimo za jedačo in pi-
jačo.

PREVERITE VELJAVNOST VAŠIH POTOVALNIH 
DOKUMENTOV

Bliža se čas poletnih počitnic in z njimi tudi čas, ko bo mar-
sikdo odšel na počitnice v tujino. Ker pričakujemo v poletnih 

mesecih povečano število vlog in s tem podaljšanje roka za izde-
lavo osebnih dokumentov, predlagamo, da preverite veljavnost 
osebnih izkaznic in potnih listin ter pravočasno vložite vlogo za 
nov dokument. 

Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potne listine lahko vlo-
žite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki 
Sloveniji.

Upravna enota Laško

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LAŠKO
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS REČICA
Rečica praznuje

Ali kako bi lahko zapisali drugače o času, ki tako hitro beži 
mimo nas in nas poplavlja z dogodki, obletnicami in nalogami, 
ki nas čakajo v prihodnosti. S pogledom malo nazaj lahko oceni-
mo, da je družabno življenje v naši sredini ali ob robu nje pestro 
in da so posamezniki ali različna društva pripravila kar nekaj 
prireditev, ki so lepo uspele. Naj jih navedemo samo nekaj, kot 
so salamijade in ocenjevanje jabolčnika. Ob tej priložnosti lahko 
organizatorjem izrečemo iskreno zahvalo za dobro organizacijo 
in želimo si še več takšnih prireditev v prihodnosti. Lahko tudi 
pohvalimo naše krajane, ki vsako leto sodelujejo na prireditvi 
Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, kjer so tudi to pot osvojili 
različna odličja. To so Katarina OČKO, Polonca GRADIČ, Mar-
jan BELEJ in Matjaž PIKL. V KS Rečica se trudimo ohraniti tudi 
del stare tradicije in tako smo prvič skupaj z Občino Laško orga-
nizirali tradicionalno prireditev na Šmohorju ob prvem maju, ki 
smo jo pričeli s postavitvijo mlaja. Slednjega je letos podaril Alojz 
PUŠNIK, prevoz sta opravila Vlado ŠEŠKO in Klemen TRUPI, 
pomoč pa je  v tistem deževnem vremenu nudil Vojko SENICA. 
Vsem hvala! Postavitev mlaja je potekala na tradicionalen način, 

pevci Moškega pevskega zbora Laško in  ostali udeleženci, ki so 
prihajali od vsepovsod, so počasi in vztrajno dvigovali mlaj in 
na koncu je zadonela pesem harmonike, ki so jo raztegnili mu-
zikantje pod vodstvom Ivana KUŠERJA. Tudi tem iskrena hvala. 
Na koncu nas je raznežil vonj dobre pogostitve najemnice pla-
ninskega doma Helene PERKO.  1. maja je nebo pričaralo prav 
poseben dan, bilo je lepo in prekrasno vreme, ki je na Šmohor 
privabilo obiskovalcev, kot že dolgo ne. V kratkem kulturnem 
programu je nastopila Laška pihalna godba, obiskovalce je nago-
voril župan Občine Laško g. Franci ZDOLŠEK, humor je pripra-
vila Joca, za otroke je poskrbel klovn Žare. Seveda pa ne moremo 
mimo dobre glasbe, ki jo je pričaral kvintet Do jutra.

Seveda pa v tem času v svetu KS Rečica nismo sedeli križem 
rok, opravljali smo tekoča opravila in se trudili pri zagotavljanju 

sredstev za izvedbo nalog, ki nas čakajo v prihodnosti. V vsakem 
članku vas obveščamo o aktivnostih, ki potekajo pri načrtovanju 
izgradnje javnega vodovoda Zg. Rečica. V tem mesecu predvide-
vamo, da bomo pridobili še zadnje služnostne pogodbe na zad-
njem delu trase in nato izvedli še skrben pregled vseh pogodb 
ter opravili še zadnje uskladitve z lastniki zemljišč. Na pobudo 
krajanov smo pričeli z aktivnostmi po postavitvi avtobusne po-
staje pri gasilskem domu v Hudi Jami in na osnovi dogovorov jo 
bomo namestili do konca junija. Skupaj z Občino Laško prip-
ravljamo ureditev aglomeracije na območju Zg. Rečice pri šoli 
ter (v kolikor bomo imeli malo sreče) bomo pričeli z ureditvijo 
parkirišča pri pokopališču. Na osnovi javnega razpisa smo izbra-
li izvajalca del za obnovo sanitarij v Sindikalnem domu. Telekom 
d. d. pa opravlja začetna dela pri pridobivanju dovoljenj za izgra-
dnjo optičnega signala na območju od Tima do šole v Zg. Rečici. 
KS je pripravila javno obravnavo o prostorskem načrtu Občine 
Laško, katere se je udeležilo večje število udeležencev in podalo 
različne poglede na prostorsko ureditev v prihodnosti. Na osno-
vi pritožb in pobud krajanov Hude Jame smo pridobili dovo-
ljenje za postavitev dodatne prometne signalizacije za označitev 
grobišča ter omejitev prometa z avtobusom. Kajti gabariti ceste 
ne omogočajo varne vožnje in na samem mestu avtobus prepros-
to ne more obrniti. Pristojne službe bodo prometno signalizacijo 
postavile v čim krajšem času. Prav tako smo z dopisom obvestili 
pristojne službe o neurejenosti zunanjosti grobišča in po prispe-
lem odgovoru bodo poskrbeli za minimalno ureditev. Želimo si, 
da to ne bi ostalo zapisano samo na papirju, ampak da bodo pri-
stojne službe te naloge tudi izvršile. V maju smo na osnovi po-
bude članov PGD Rečica organizirali zbiranje pomoči za pomoči 
potrebnim v poplavah na Hrvaškem, v BiH in Srbiji in vsem, ki 
ste darovali, s skromno besedo hvala. Upamo, da bo pomoč priš-
la v prave roke! Prihaja mesec julij, ko naša KS praznuje krajevni 
praznik. V veliki meri smo že pripravili program, ki ga bomo 
izvedli skupaj z društvi, in sicer: 28. junij – Tradicionalni pohod 
po rečiški krožni poti v organizaciji PD Laško, 5. julij - Explozija 
športa v organizaciji ŠD Rečica. 

Zaključek prireditev bo predstavljalo tradicionalno srečanje na 
Zavratih, 6. julija, ob 15. uri. V programu bodo sodelovali »Ofi-
rovci« iz Laškega, komik Vrlič, Godba na pihala Hrastnik, doma-
či rudarski pevci, za zabavo pa bodo poskrbeli Fantje izpod Lisce.

Na osnovi razpisa o podelitvi krajevnih priznanj pa so letoš-
nji prejemniki naslednji: Zlati znak KS Rečica prejme podjetje 
Monting d. o. o. iz Sp. Rečice , srebrni znak pa prejmeta Ivan 
JERAN in Bojan ŠIPEK. Vsem nagrajencem iskrene čestitke, 
vsem pa prisrčno povabilo na naše prireditve. Preden zaključim 
vas vljudno vabim na tradicionalno prireditev Pivo in Cvetje 
2014, in sicer v nedeljo, 20. julija, ko bosta skupni »da« izrekla 
Sebestjana LAH in Alen MATEK na »ohceti po stari šegi«, ob 10. 
uri na graščinskem dvorišču. Pospremimo ju na novi poti v čim 
večjem številu in tako izrazimo veliko sreče. Naj skupni »DA« 
traja in traja.

Iskrene čestitke ob  90. obletnici pa veljajo Ani DEŽELAK, ki 
ji želimo veliko zdravja in še mnogo let. Ob koncu, spoštovani 
krajani Rečice, se v imenu sveta KS Rečica iskreno zahvaljujem 

Pa se je sosedi Mojci utrnila misel, da bi tudi ženske imele 
razlog za druženje in bi si uredile vaški vrtiček na prostoru, ki 
sta ga velikodušno odstopila soseda Marko in Andreja. Vreme 
je bilo kislo, kakor sprva tudi naše razpoloženje. Ko pa se vašča-
ni Trojnega začnemo zbirati skupaj, nam dobra volja kar leze 
pod kožo.  Prinesle smo orodje, rože z domačih vrtov in polno 
idej ter si tudi s pomočjo naših možev uredile svoj prostorček. 

Bilo je veliko smeha, dobre volje, jedače, pijače in proti večeru 
tudi vaškega petja. 

Tako vaško sosedsko druženje in razumevanje se nam zdi 
vredno povedati na glas. Kako malo je treba, da si polepšamo 
življenje. 

Tanja Novak
Foto: Andrej Klezin
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS MARIJA GRADEC
Mlaj s pogledom na vasi Olešče in Reko

Kot je na naši vasi že v navadi, se je tudi letošnje leto nekaj dni 
pred prvim majem zbralo manjše število krajanov iz Olešč in 
Reke, ki so se odpravili proti Drenovemu hribu, da bi postavili 
mlaj. Naša postavitev mlaja je nekaj posebnega, saj se od ostalih 
razlikuje po tem, da ga mi postavljamo čisto na vrhu hriba, kar 
težavnost še poveča. S traktorjem se najprej pripeljemo bližje 
vrhu, nato pa se peš odpravimo proti cilju, kjer je potrebno veli-
ko sodelovanja in poslušnosti. Najbolj veseli smo vsi, ko zavalo-
vijo zastave in zaslišimo zvonec, ki krasi sam vrh, saj to pomeni, 
da je mlaj uspešno postavljen. Letos smo mlaj postavili že deve-
to leto zapored in upamo, da se bo tradicija ohranjala še naprej. 

Otvoritev mostu v Oleščah

23. maja je bila otvoritev obnovljenega mostu v Oleščah. 
Most, ki je že dlje časa ogrožal uporabnike, saj je bil podprt z 
lesenimi tramovi, je sedaj obnovljen in varen. 

Projekt za njegovo prenovo je bil izdelan že leta 2008, ven-
dar ko smo ga hoteli predlani izvesti, je bilo ugotovljeno, da ni 
ustrezen. Naročila se je izdelava novega projekta, in sicer v dveh 
variantah. Prva je bila, da se most popolnoma poruši in se izdela 
povsem nov, kar bi posledično pomenilo, da moramo zagotoviti 
občasno obvoznico, druga pa, da se most obnavlja postopoma 

in je hkrati tudi prevozen. Odločili smo se za slednje in mislim, 
da je Gradbeni mehanizaciji Hercog to tudi popolnoma uspelo.

Dolžan sem se v imenu Krajevne skupnosti Marija Gradec in 
uporabnikov tega mostu zahvaliti Občini Laško za financiranje 
ter izvedbo tega projekta.

Martin Brečko, predsednik KS Marija Gradec 

Spletna stran KS Marija Gradec

Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Marija 
Gradec,

obveščamo vas, da je spletna stran Krajevne skupnosti Marija 
Gradec vključena v javno internetno mrežo. Naš spletni naslov 
je www.marijagradec.si. V kolikor boste v iskalnik Google, Naj-
di.si … vpisali »krajevna skupnost marija gradec« se vam bo 
stran prikazala na prvi strani rezultatov.

Na spletni strani so/bodo objavljeni zapisniki sej sveta kra-
jevne skupnosti, obvestila krajanom in krajankam ter aktualne 
novice. Društva, turistične kmetije in ostale ponudnike turi-
stičnih storitev  na območju Krajevne skupnosti Marija Gradec 
vabimo k objavljanju njihovih dejavnosti in dogodkov na naši 
spletni strani. Kontaktirajte nas: krajevna.skupnost.marija.gra-
dec@siol.net

KS ŠENTRUPERT
Mlaj v Mali Brezi

Krajani Male Breze so spet ponosni na postavljeni mlaj, ka-
terega organizacijo je vodil neumorni Branko Pušnik, skupaj s 
sočlani SD Celjska četa Mala Breza.

Letošnjo smreko je prispeval Martin Privšek. Moški so, kot 
se spodobi, obelili smreko in obesili zastave, ženske pa spletle 
dva bršljanska venca. Postavljanja se je udeležilo veliko število 
članov strelske družine in tudi drugi krajani, ki z veseljem in 
ponosom sodelujejo pri tovrstnih opravilih. Strpno in skrbno 
vodenje postavljanja mlaja »na roke« je tudi tokrat vodil Branko 
Pušnik.

26. april je ostal v lepem spominu tudi zato, ker so se pos-
tavljalci zadržali na družabnem večeru. Predsednik strelske 
družine, Cveto Privšek, se je zahvalil vsem sodelujočim postav-
ljalcem, Martinu Privšku za smreko, Branku Pušniku za orga-

nizacijo, Viliju Videcu za presenečenje in darovalcem za pogo-
stitev.

Fanika Wiegele

vsem, ki ste pripomogli, da je naše 4-letno druženje minilo v 
dobrem sodelovanju. Svet KS Rečica bo do konca mandata op-
ravljal samo še tako imenovane tekoče posle in bdel nad tem, da 
se bodo zastavljeni cilji v čim večjem številu realizirali. Upamo, 
da bo Občina Laško do jeseni izvedla vse aktivnosti pri sanaciji 

šole in da se bomo lahko zahvalili vsem, ki se  trudite za našo 
skupnost. SREČNO, Rečica!   

Matjaž Pikl,
predsednik KS Rečica
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KMETIJSTVO IN PODEŽELJE

Lokalna akcijska skupina Društvo 
»Raznolikost podeželja« je na 7. rednem 
zboru članov, ki je potekal v prostorih 
planinskega doma Tomaž nad Vojnikom, 
sprejela načrt dela za leto 2014. Načrtu-
je se zaključek šestih LEADER projektov 
in pričetek priprave Strategije lokalne-
ga razvoja za obdobje 2014-2020, ki bo 
podlaga za nadaljnje izvajanje projektov 
LEADER na območju občin Celje, Laško, 
Štore in Vojnik. K sodelovanju pri prip-
ravi strategije vabimo vse zainteresirane 
prebivalce in pravne osebe s podeželja 
omenjenega območja, ki lahko podate 
svoje ideje in poglede na prioritete ra-
zvoja območja na področjih ustanavlja-
nja novih delovnih mest, zagotavljanja 
osnovne infrastrukture na podeželju, 
varstva okolja in večje vključenosti mla-
dih, žensk in drugih ranljivih skupin na 
podeželju.  

Več si preberite na spletni strani 
društva www.raznolikost-podezelja.si.

Dobimo se v mestu – 20. in 21. 6. 
2014

Vabljeni k ogledu ponudbe podeželja, 
ki bo letos v petek in soboto, 20. in 21. 6. 
2014 dopoldne, v mestnem središču Celja 
(Stanetova ul., Prešernova ul. in Krekov 
trg). Prireditev organizira Zavod Celeia 
Celje v sodelovanju z MO Celje. Poskr-
bljeno bo za bogato ponudbo domačih 
pridelkov in izdelkov s kmetij, predstavi-
tve društev ter zabavni program. 

Projekt »Predstavitev ponudbe 
območja«

V juniju bo izšel natisnjen katalog po-
nudbe podeželja z območja občin Celje, 

Laško, Štore in Vojnik, v katerem boste 
lahko na enem mestu našli zbrano po-
nudbo izletniških in turističnih kmetij, 
najemov piknik prostorov, možnosti pra-
znovanj rojstnih dni otrok in preživljanja 
počitnic na kmetijah, ponudbo kruha, 
potic in peciva s kmetij, mesa in mesnih 
izdelkov s kmetij, ekoloških pridelkov in 
izdelkov, svežega sadja in zelenjave ter 
izdelkov (sokov, suhega sadja, domačih 
marmelad, vložene zelenjave), jajc, če-
beljih pridelkov, mleka in mlečnih izdel-
kov, rib in izdelkov iz rib, domače obrti, 
storitev (vožnja s kočijo, predelava sadja 
in žit), etnoloških zbirk in učnih poti na 
območju. 

Želimo si, da bo aktualna ponudba 
prebivalcem območja in turistom 
zanimiva in da bodo z nakupom daril 
in spominkov predstavili naše lokalne 
pridelke in izdelke tudi na širšem 
območju. Katalog bo dostavljen v turi-
stično informacijske centre, na občine, 
v knjižnice, predstavljen bo na prireditvi 
Dobimo se v mestu in na novinarski kon-
ferenci, lahko pa si ga naročite na dom 
po e-pošti info@raznolikost-podezelja.si, 
kamor pošljite svoj naslov.

Projekt »Lokalna oskrba na 
območju LAS«

Izboljšanje prehranskih navad z zago-
tavljanjem sveže, sezonske in raznovrstne 
lokalne ponudbe hrane v skladu s she-
mami kakovosti je cilj, ki ga s projektom 
želimo doseči na območju LAS Društvo 
»Raznolikost podeželja«. 

Lokalna oskrba s hrano za nas, potroš- 
nike, pomeni, da v čim večji meri uživa-
mo hrano, ki jo v naši okolici pridelajo 
kmetje - naši  bližnji in daljni sosedje.  
S tem vplivamo na manjše onesnaževa-
nje okolja in manj odpadkov, saj kratke 
prehranske verige izključujejo velike raz-
dalje in dolge transporte ter nepotrebno 
embalažo. Poleg izboljševanja lokalne 
ekonomije (ves dohodek za pridelavo 
in predelavo ter prevoz hrane ostane v 
naši okolici)  prispevamo tudi k varova-
nju podeželja – obdelanih površin in k 
razvoju zelenega turizma, za katerega je 
pogoj obdelana krajina.

Projektne aktivnosti bodo pomagale 
osvestiti prebivalstvo o pomenu lokalne 
oskrbe s hrano in dvigniti stopnjo pre-

hranske neodvisnosti območja občin Ce-
lje, Laško, Štore in Vojnik,  skrajšati pot 
od pridelovalca do potrošnika in tako 
različnim ciljnim skupinam (gospodinj-
stvom, vrtcem, šolam, gostinskim ponu-
dnikom, domovom za upokojence, bol-
nišnicam pa tudi trgovcem) omogočiti 
oskrbo s svežo, raznovrstno, bolj zdravo 
hrano. Tako se bodo ustvarile nove tržne 
poti za lokalne pridelovalce in trajnostna 
delovna mesta na kmetijah ter ustavilo 
propadanje manjših kmetij, za katere je 
ekološka praksa pridelovanja vrtnin in 
sadja z veliko ročnega dela potencialna 
priložnost za razvoj.  

V prvi fazi projekta, ki se bo zaključi-
la julija, pripravljamo strokovno uspo-
sabljanje za ponudnike lokalne hrane, 
kjer bodo predstavljene aktualne infor-
macije na področju pridelave in trženja 
hrane ter prodaje preko javnih razpisov. 
Sestavljenih bo 25 obrokov šolskih ma-
lic in kosil iz lokalnih sestavin za učence 
šol in otroke iz vrtcev. Nastaja brošura z 
nasveti za uporabo lokalne hrane v šoli in 
doma, pripravlja se gradivo za letake in 
zloženko na temo lokalne oskrbe s hra-
no, aktualna obvestila, prav tako pa bodo 
nabavljene stojnice za prodajni mesti v 
Vojniku in Štorah. 

Vabljeni, da sodelujete pri projektnih 
aktivnostih in da z izbiro lokalno pride-
lane hrane ohranjate obdelane površine 
in delovna mesta v našem okolju. Več na 
www.raznolikost-podezelja.si

Primož Kroflič, upravljavec
KGZS – Zavod Celje

DRUŠTVO »RAZNOLIKOST PODEŽELJA«
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KMETIJSTVO IN PODEŽELJE

Sredi maja je v Minoritskem samo-
stanu na Ptuju spet dišalo po dobrotah 
s kmetij. Na razstavi, ki predstavlja osre-
dnjo predstavitev gastronomske razno-
likosti slovenskega podeželja in ka-
kovosti izdelkov s kmetij, so bili tudi 
izdelki z našega območja.

Na najvišjem mestu medenjaki 
Tatjane Šolar iz Strmce, nagrajeni že 
z drugim znakom kakovosti. Znak 
kakovosti dobi izdelek, ki tri leta za-
poredoma prejme najvišje - zlato pri-
znanje.  

Zlato priznanje sta si prislužila tudi 
jogurt in mladi sir s kmetije Krašo-
vec iz Škofc nad Rimskimi Toplicami. 

Poleg dveh zlatih so Krašovčevi prejeli še 
srebrno priznanje za mladi sir z lešniki in 
bronasto priznanje za mladi sir z orehi.

S kvaliteto je strokovno komisijo  prep-

ričal tudi češpljev kompot s kmetije Belej 
iz Zg. Rečice, ki si je prav tako prislužil 
zlato priznanje. Marjan Belej je prejel še 
srebrno priznanje za breskov sok in mar-
melado iz viljamovk.

Med nagrajenimi izdelki sta bili tudi 
ribezov džem iz ekološke kmetije Očko 
iz Zg. Rečice in jabolčni džem z rozina-

mi Polonce Gradič iz Spodnje Reči-
ce. Omenjena izdelka sta si prislužila 
srebrno priznanje.

Ocenjevali so tudi žganja, za kako-
vost je priznanje prejel Matjaž Pikl s 
Šmohorja - bronasto priznanje za če-
špljevo žganje.

Vsem nagrajencem iskreno česti-
tamo!

Jožica Krašovec,  
KGZ Celje

NAJVIŠJE PRIZNANJE ZA MEDENJAKE,  
ZLATI TUDI JOGURT, SIR IN ČEŠPLJEV KOMPOT

NAJ GOLAŽ 2014

V sklopu prve izvedbe tridnevne-
ga dogajanja RIMSKE TOPLICE SO 
»FEJST«, je v soboto, 7. 6. 2014, poteka-
la tradicionalna, že 7. golažiada – NAJ 
GOLAŽ RIMSKIH TOPLIC 2014. Dan 
kulinarike in večerne  zabave z ansamb- 
lom »Kolovrat« je minil v prečudo-
vitem sončnem vremenu. Dogodek 
so organizirali in sponzorirali AGM 
Nemec Sedraž – hotel AQUA ROMA 
Rimske Toplice, KS Rimske Toplice 
in Turistično društvo Rimske Toplice. 
V tekmovalnem delu je sodelovalo 26 
ekip ter lanskoletna zmagovalna ekipa 

izven konkurence POTONIKA (Tržič), 
ki je pripravila golaž za vse udeležence 
in obiskovalce prireditve. Zmagala je 
ekipa nežnejšega spola STARI ČASI iz 
Rimskih Toplic, ki je najbolj prepriča-
la strogo ocenjevalno komisijo kuhar-
skih strokovnjakov. Pokal za najboljšo 
kulinarično predstavitev (izgled prip-
ravljalnega prostora), ki je bil tokrat 
podeljen prvič, je prejela ekipa PLA-
NINSKEGA DRUŠTVA RT, ki je v 
kuhanju zasedla odlično tretje mesto. 
Stopničko višje se je zavihtela debitant-
ska ekipa GOKOP – ČISTA ŽLICA 
iz Petrovč. Najbolje uvrščene ekipe so 
prejele tudi bogate praktične nagrade 

hotela Aqua Roma. 
Tridnevno dogajanje se je pričelo že 

v petek z nočnim rock koncertom sku-
pine San Di Ego band in predskupino 
Divje rože in se zaključilo v nedeljo, 
8. 6., z zabavno družinsko matinejo, 
na kateri je s spremljevalno skupino 
nastopila Tanja Žagar. Vse dni je bilo 
poskrbljeno za dodatno, pestro festi-
valsko dogajanje: pokušina pečenih 
gob, sprehodi maskot, animacije, igre, 
napihljiva igrala, srečelov, stojnice, 
obisk čarovnika, nastop mažoretk in 
otvoritev kopališča.

Na svidenje prihodnje leto. 

Samo LAH
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Akcija zbiranja nevarnih odpadkov uspela

Za nami je uspešno zaključena akcija zbiranja nevarnih od-
padkov iz gospodinjstev. Tudi tokrat nam je pri zbiranju in na-
daljnjem ravnanju po-
magalo podjetje Simbio. 
Letos smo v dvodnevni 
akciji zbrali 2.855 kg ne-
varnih odpadkov, sode-
lovalo pa je 150 gospo-
dinjstev. V primerjavi 
z zadnjo akcijo gre za 
2-odstotni porast zbra-
nih nevarnih odpadkov, 
zabeležili smo tudi upad 
gospodinjstev, ki so se 
akcije udeležili. Zaskr-

bljujoče pa je dejstvo, da se akcije udeležuje manj kot 5 odstot-
kov gospodinjstev.

Andrej Ilijevec

Predstavniki Komunale Laško in 
Občine Laško na sejmu IFAT

V Műnchnu se je v dneh od 5. do 9. 
maja 2014 odvijal IFAT - največji sejem 
komunalne opreme na svetu, ki v Nemčiji 
gostuje vsake tri leta. Sejem smo obiskali 
tudi predstavniki JP Komunale Laško in 

Občine Laško. Ogledali smo si vsa razsta-
višča ter opremo za izvajanje vodooskr-
be, odvajanje odpadnih in padavinskih 
voda, čiščenje odpadnih voda, opremo 
za odvoz odpadkov, opremo za sortira-
nje in obdelavo odpadkov ter opremo 
za vzdrževanje cest in javnih površin. 
Posebno pozornost smo posvetili teh-
nologiji in opremi za kompostiranje in 
drobljenje odpadkov, univerzalnim dro-
bilcem in separatorjem različnih frakcij 
odpadkov. Ogledali smo si opremo za 
vzdrževanje kanalizacije, s poudarkom 
na kamerah za snemanje kanalizacijskih 
vodov in opreme za prevoz fekalij. Obi-
skali smo razstavišče opreme in priključ-
kov za izvajanje zimske službe, kjer smo 
sodelovali na predstavitvi plugov, avto-

matskih posipalnikov in novega Unimo-
ga. Najdlje pa smo se zadržali pri raz-
stavljavcih opreme za prevoz odpadkov. 
Vrnili smo se s prijetnimi vtisi in obilico 
novih strokovnih spoznanj. 

Marjan Salobir

Separator odpadkov

Območna obrtno podjetniška zbor-
nica Laško še vedno združuje obrtnike-
-podjetnike iz občin Laško in Radeče. S 
koncem leta 2013 je prišlo do spremem-
be Obrtnega zakona, ki je prinesel novost 
- prostovoljno članstvo v zbornici. Napo-
vedi nekaterih, da bo prišlo do ukinitve 
delovanja zbornice, se niso uresničile. Iz 
zbornice je izstopilo 34% članov, osta-
li pa so prepoznali nujnost združevanja 
in koristnost delovanja zbornice. S spre-
membo tega zakona lahko sedaj postane 
vsak član OOZ, ne glede na dejavnost, 
ki jo opravlja. Zbornica nudi svojim čla-
nom številne ugodnosti, med katerimi 
je najpomembnejše zastopanje svojih 

članov nasproti vladi, svetovanje na raz-
ličnih področjih od davčnega do delov-
nega prava, katerega podjetniki najbolj 
potrebujejo, do raznih drugih svetovanj, 
ki prav tako niso zanemarljiva pri opra-
vljanju raznih dejavnosti. OOZ Laško 
nudi svojim članom brezplačno pravno 
pomoč in popuste pri nekaterih izvajal-
cih, ki opravljajo storitve varstva pri delu.  
Med aktualnimi ugodnostmi naših čla-
nov pa je v zadnjem času nedvomno kar-
tica Mozaik podjetnih. Z ugodnostmi, ki 
jih kartica prinaša, si člani lahko povrne-
jo letno članarino.

Na zbornici proti plačilu svetujemo 
tudi nečlanom. Ponosni smo na to, da 
smo edina ustanova na tem področju, ki 

lahko začetnikom, ki se odpravljajo po 
poti podjetništva, svetujemo od A do Ž. 

Podjetnikom v naših poslovnih pros- 
torih nudimo tudi virtualno pisarno, ki 
omogoča najcenejši sedež poslovanja in 
opravilo administrativnih zadev pri vo-
denju posla.

Če razmišljate o ustanovitvi svojega 
podjetja ali se pri poslu soočate s proble-
mi, nas obiščite. Ne vrtite se v krogu ka-
varniških svetovanj, katera največkrat ne 
prinesejo rešitev. Z odlašanjem iskanja 
rešitev pa se problemi največkrat samo še 
povečujejo.

Vabimo vas v naše vrste in k udeležitvi 
naših srečanj, sestankov, izletov in izo-
braževanj.

Čas je dragocen. Uporabimo ga mod-
ro.

Andreja Rojc 

KAKO V PRAKSI POMAGAMO PODJETNIKOM?

Območna obrtno podjetniška zbornica
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Priprava strategije razvoja in 
trženja turizma za Laško - sotočje 
dobrega

V STIK-u smo v maju začeli s pripravo 
strateškega dokumenta za področje tu-
rizma, ki bo opredelil vizijo, cilje, priori-
tete dela, produktne sklope, pozicionira-
nje, aktivnosti za trajnostni management 
destinacije, zgodbo, trženjski koncept in 
akcijski načrt na področju razvojnih in 
trženjskih aktivnosti za Laško kot turi-
stično destinacijo. Gradili bomo na ob-
stoječih osnovah in jih nadgradili glede 
na izzive današnjega in prihodnjega časa.

Dokument, na osnovi katerega bo po-
tekal razvoj destinacije, želimo oblikovati 
v tesnem sodelovanju z občino in vsemi 
ključnimi deležniki iz javnega, zasebnega 
in civilnega sektorja, zato smo koncept 
dela zastavili v obliki treh delavnic, ob 
tem pa bodo potekala še dodatna uskla-
jevanja.

Prva delavnica, ki smo je izvedli 27. 
maja v Rimskih termah, je mimo. Na 
prvem skupnem – zelo aktivnem – dru-
ženju smo najprej pogledali, kje smo in 
kakšni izzivi so pred nami. Iskali smo od-
govore na vprašanja, kje so naše osrednje 
sposobnosti, prednosti, v čem smo dob-
ri? Kaj so naše pomanjkljivosti, kje smo 
šibki? Kje vidimo priložnosti? Iz tega 
smo izpeljali glavne razvojne in trženj-
ske izzive (na področjih infrastrukture in 
dostopnosti, produktov, prepoznavnosti/
trženja/zgodb in sodelovanja), v zadnjem 
sklopu prve delavnice pa smo razmišljali, 
v čem smo kot destinacija drugačni, po-
sebni.

V drugi delavnici v zadnji tretjini ju-
nija bomo skupaj opredelili ključne stra-
teške vsebine, na zadnji usklajevalni sep-
tembra pa pregledali začrtani koncept in 

ga nato do začetka oktobra finalizirali.
Za aktivno sodelovanje in vso pozitiv-

no energijo se zahvaljujem vsem udele-
žencem!

Janja Urankar Berčon

Velikonočno rajanje za otroke

V STIK-u smo se letos odločili prip-
raviti posebno velikonočno dogajanje. 
Tako smo v soboto, 19. aprila, na spodnji 
vrt Savinje povabili tako starše kot otro-
ke, da so se nam pridružili na veselem 
velikonočnem rajanju, na katerem smo 
se poveselili in zaplesali z velikonočnim 
zajčkom.

Otroci so skupaj z animatorji ustvari-
li izdelek, si z njim pridobili zlatnik in si 
prislužili spominsko fotografijo z veliko-
nočnim zajčkom.

Hkrati je potekal Domači kotiček, v 
katerem so se predstavili ponudniki dob-
rot in izdelkov s podeželja. Domači koti-
ček, kjer vedno lepo diši, je na voljo vsako 
sredo dopoldne ter vsako tretjo soboto v 
mesecu, prav tako v dopoldanskem času.

Dogodek smo napovedali na vlakcu, 
ki je postal naš stalni propagandni spre-
mljevalec. Za ličen izgled le-tega so pos-
krbeli otroci Osnovne šole Primoža Tru-
barja Laško ter naše zveste spremljevalke 
– laške likovnice.

Janja Urankar Berčon

Prireditve v (so)organizaciji 
STIK-a vključene v TEDEN 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

S prvim dnem meseca maja se je pričel 
Teden vseživljenjskega učenja 2014. Tudi 
mi smo krepko zakorakali v dogodke in 
skupaj z Zavodom ZRI iz Celja 16. maja 
organizirali novinarsko konferenco, na 
kateri smo predstavili pomembnejše do-
godke v mesecu maju in juniju v Laškem, 
Celju, Vojniku, Štorah in širše v regiji.

V STIK-u smo se pridružili Tednu 
vseživljenjskega učenja, najobsežnejši 
manifestaciji na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji, in sicer s priredit-
vami, ki jih izvajamo bodisi sami bodisi 
v soorganizaciji. Številka dogodkov, ki 
jih organiziramo v Laškem, se iz dneva 

v dan povečuje, na konferenci, ki je pote-
kala v Thermani Laško, smo podrobneje 
predstavili zgolj nekatere pomembnejše.

Janja Urankar Berčon

Zaključek abonmajskih prireditev

Sezono abonmajskih prireditev v 
okviru Abonmaja Laško, Gledališkega 
abonmaja in Abonmaja mavrica polk 
in valčkov smo zaključili s komedijo Ko 
sem bil mrtev, nad katero smo bili nav-
dušeni in nas je nasmejala do solz. Ker 
se program za novo sezone že oblikuje, 
bomo veseli vseh vaših odzivov, predlo-
gov in kritik, obenem pa se veselimo dru-
ženja z vami v naslednji sezoni.

Vaše želje za naslednjo sezono nam 
lahko zaupate po elektronski pošti na 
info@stik-lasko.si, obenem pa vabljeni 
na ogled dogodkov v Kulturnem centru 
Laško.

Tina Belej

Bodoči lokalni turistični vodniki po 
Laškem - sotočju dobrega

V maju je STIK v sodelovanju z Ob-
čino Laško izvedel izobraževanje za nove 
lokalne vodnike.

 

Prijavilo se je 19 komunikativnih oseb, 
ki so želele pridobiti osnovno znanje 
o turizmu, načinu vodenja, zgodovini, 
znamenitostih in etno pridihu Laškega z 
okolico ter proizvodnji, polnjenju in sen-
zoriki piva v Pivovarni Laško.

Udeleženci so dodobra spoznali Laško  
– mestne znamenitosti in okolico na štu-
dijski turi, ki je zajemala ogled Pivovarne 
Laško, gradu Tabor, Čebelarstva Šolar, 
Vinotoča Urbanov hram, Rimskih term, 
Aqua Rome, Aškerčeve domačije, Kartu-
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zije Jurklošter, Rudnika svinca in srebra v 
Padežu ter ogled Galerije Maleš v Zgornji 
Rečici. Na vseh izletniških točkah so nas 
sprejeli prijazni gostitelji in nam podrob-
no predstavili ponudbo.

Izpitna sobota je dopolnila oglede še z 
ogledi laške in okoliških cerkva ter odlič-
nim kosilom na Gradu Tabor Laško.

Pred nami je še zaključek izpita s po-
delitvijo potrdil in izkaznic za nove vod-
nike, ki bo predvidoma v mesecu juniju. 
Po podelitvi se bodo vsi vodniki, ki bodo 
uspešno zaključili izobraževanje, aktivno 
vključili v laško turistično dogajanje.

Zahvaljujemo se vsem predavateljem, 
gostiteljem in udeležencem, ki so oboga-
tili tokratno izobraževanje.

Polona Zorko

Dvorana Tri lilije

Raznolikost športne ponudbe je bila 
značilna za aprilsko in majsko obdobje 
delovanja v »Lilijah«. Košarkarske tekme 
v zaključku lige Telemach so bile rdeča 
nit. Največji izziv in obseg pa sta bili dve 
veliki tekmi v streljanju in namiznem te-
nisu.

23. državno prvenstvo v streljanju z 
zračnim orožjem je bilo 12. in 13 aprila 
prvič v dvorani Tri lilije. SD Dušan Pože-
nel je privabil v Tri lilije skoraj 800 strel-
cev, ki so streljali na  80 strelnih mestih v 
različnih starostnih skupinah. Med njimi 
je bil tudi verjetno najbolj prepoznaven 
slovenski strelec Rajmond Debevec. Za-
dovoljstvo udeležencev in obiskovalcev 
je bil znak za zelo dobro izpeljano dr-
žavno prvenstvo. Seveda upamo, da se v 
dvorani Tri lilije s strelci še srečamo.

Drugi velik dogodek pa je bilo že tra-
dicionalno 11. Odprto prvenstvo Ther-
mana Laško, tekmovanje invalidov v na-
miznem tenisu, ki je potekalo v začetku 
meseca maja. Tudi letos je bila udeležba 
odlična, saj je privabila skoraj 300 tekmo-
valcev iz več kot 30 držav iz celega sveta, 
med njimi tudi dobitnike medalj s sve-
tovnih in evropskih prvenstev. To je bil 
največji tovrstni turnir pred jesenskim 
svetovnim prvenstvom v Pekingu.

Letos so tekmovalci prvič tekmovali 
na posebni preprogi, ki jo je predpisa-

la mednarodna zveza za namizni tenis 
ITTF.

Na krajših pripravah pred evropskim 
prvenstvom v Bratislavi pa so se oglasili 
tudi reprezentanti košarke na vozičkih.

Aleš Antauer
Foto: Boris Vrabec

Štiri razstave v dveh mesecih

V Muzeju Laško z nezmanjšano hit-
rostjo nadaljujemo z razstavno dejav-
nostjo, eno od aktivnosti, ki se v naši 
ustanovi neprestano odvija. Pri tem pa 
seveda ne pozabljamo na kvaliteto.

Meseca aprila je bila v prostorih Mu-
zeja Laško na ogled postavljena že deseta 
fotografska razstava kLAK. Natečaj, ki ga 
vsako leto razpiše Laški akademski klub, 
se že tradicionalno zaključi z razstavo in 
podelitvijo nagrad najboljšim v muzej-
skem razstavišču. Letošnja tema „Giba-
nje“ je fotografom nudila različne mož-
nosti ustvarjalnega izražanja in nastalo 
je precej res kvalitetnih posnetkov, ki so 
našli svoje mesto tudi na razstavi. Tako 
kot vedno se je ob odprtju razstave v Mu-
zeju Laško zbrala množica fotografskih 
navdušencev in strokovnjakov ter nji-
hovih prijateljev, pa tudi kakšen „firbec“ 
se je našel. In prav je tako. Ni čudno, da 
se je uvodna prireditev zavlekla pozno 
v noč … in prav je tako. S člani Laškega 
akademskega kluba že snujemo načrte za 
prihodnje leto.

Za študenti je v Muzeju Laško gosto-
val še en mladenič, katerega bogato in 
ustvarjalno življenje je bilo v najbolj cve-
toči dobi mladostniškega življenja na-
silno prekinjeno. Fant, ki je ne glede na 
svojo mladost deloval odraslo, premišlje-
no, zrelo. In morda ga je prav kombina-
cija zrelosti odraslega moža in vihravosti 
mladeniča ponesla v pesniške višave.

Skupaj s kolegi Mestne knjižnice Ve-
lenje smo v našem muzeju predstavili 
razstavo Kajuh, moj pesnik. Na otvorit-
venem dogodku je avtorica razstave Stan-
ka Ledinek na zanimiv način predstavila 
življenje in delo pesnika, ki ni bil le to. 

Prav toliko kot pesnik je bil tudi navihan 
srednješolec, revolucionar, zasanjan naj-
stnik, dober tovariš, zaljubljen mladenič 
… Dogodek je s čudovitim izborom pe-
smi in pretanjenim recitatorskim občut-
kom popestrila Marija Šuler, ki nas je po-
peljala med Kajuhove cvetove.

Prav zdaj, ko prebirate prispevek o 
razstavni dejavnosti Muzeja Laško, je v 
naših prostorih predstavljena dejavnost 
naših najmlajših. Otroci iz Vrtca Laško 
nam prikazujejo, kako spoznavajo črke 
in kaj vse se da z njimi početi.

Julija, tik pred pričetkom festivala Pivo 
in cvetje, bomo v muzeju odprli razstavo 
posvečeno 30. obletnici Zveze kulturnih 
društev občine Laško – Možnar in 125. 
obletnici Turističnega društva Laško. Is-
točasno pripravljamo razstavo, ki bo na 
ulicah našega mesta prikazovala nekaj 
utrinkov s petdesetih dosedanjih priredi-
tev Pivo in cvetje.

Vsak mesec v Muzeju Laško priredimo 
tudi manjšo razstavo, ki smo jo poime-
novali Vitrina meseca. O aprilski takšni 
razstavi smo že pisali v pretekli številki 
Laškega biltena. Maja smo razstavljali 
stensko uro iz 18. stoletja. Uro na niha-
lo je leta 1656 prvi izdelal C. Huygens. V 
nekaj tednih si je angleški urar A. Fro-
manteel zagotovil pravice za izdelavo in 
začel tradicijo izdelovanja angleških veli-
kih stoječih in stenskih ur z nihalom. Do 
19. stoletja so bile vse ure narejene ročno. 
Zaradi tega so bile drage, za lastnike pa 
dragocene. Ponavadi so bile tudi ume-
telno okrašene po zamislih lokalnega 
izdelovalca. Z industrijsko izdelavo de-
lov ure je njihova cena padla, privoščile 
so si jih lahko tudi družine iz srednjega 
meščanskega razreda. Ura na nihalo iz 
zbirke Muzeja Laško izvira iz 18. stole-
tja, kar nakazuje letnica napisana na njej. 
Ogrodje ure je narejeno iz lesa in ročno 
poslikano.

Junija je prišel na vrsto lično izdelan 
komplet pištol za dvobojevanje. Prostor 
za dvobojevanje je bil ponavadi nekoli-
ko odmaknjen, skrit, vendar vsem znan. 
Obračunavali so s sabljo, mečem, pištolo. 
Do prve krvi ali celo do smrti. Zakonsko 
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so bili sicer prepovedani, a je obstajal tih 
dogovor, po katerem je dvobojevanje ve-
ljalo za pomembno stvar časti. Za člane 
političnih elit, državnega zbora, ugledne 
ljudi, tudi pisatelje, so bili dvoboji nekaj 
vsakdanjega. V vitrini meseca je pred-
stavljen umetniško oblikovan komplet 
pištol za dvobojevanje z vsem pripadajo-
čimi pripomočki izdelan okoli leta 1840.

Julija bomo na ogled postavili glineno 
steklenico za termalno vodo, kakršne so 
nekoč uporabljali gosti našega zdravili-
šča, da so si ustekleničeno zdravje odnes-
li tudi domov.

Pa to še ni vse, a o ostalih dejavnostih 
Muzeja Laško raje v prihodnji številki 
Laškega biltena. Za sedaj naj bo le še va-
bilo na Poletno muzejsko noč, ki se bo 
odvijala 21. junija, od 18. ure do polnoči. 
Najprej vas bomo popeljali po naših raz-
stavah, sledil bo koncert violončelistke 
Katarine Majcen s prijatelji, na koncu pa 
bomo zavrteli še film o Laškem iz naše 
filmoteke. Lepo vabljeni.

Tomaž Majcen

Domači kotiček V TIC-u Laško

V Domačem kotičku v TIC-u Laško je 
vsako sredo, od 10.00 do 13.00, in vsako 
tretjo soboto v mesecu, od 9.00 do 12.00, 
možno okusiti in kupiti domače dobrote 
in izdelke neposredno od ponudnikov s 
podeželja.

Ga. Jelka Rode s ponudbo zeliščnih izdelkov

Z namenom povečanja prepoznav-
nosti lokalnih pridelovalcev in predelo-
valcev hrane ter tradicionalnih izdelkov, 
smo s tovrstno aktivnostjo pričeli ob kon-
cu lanskega leta. Možnost za brezplačno 
predstavitev in prodajo nudimo vsem re-
gistriranim ponudnikom z območja LAS 
Raznolikost podeželja, ki združuje obči-
ne Celje, Laško, Štore in Vojnik. Nekateri 
ponudniki se predstavljajo redno, spet 
drugi zgolj občasno. Odzivi obiskovalcev 
in ponudnikov so dobri in spodbudni. 
Vabljeni, da nas obiščete in se prepričate 
o kvalitetni lokalni ponudbi!

TIC Laško

Laško – sotočje dobrega tudi izven 
meja

Destinacija Laško – sotočje dobrega je 
svoje lepote in zanimivosti ter pestro tu-
ristično ponudbo nedavno predstavila na 
dveh odmevnih dogodkih v tujini, sejmu 
Freizeitmesse und Auto&Bike v Celovcu 
ter Dnevih slovenskega turizma v Zagre-
bu. Poleg tega smo bili prisotni tudi na 
najpomembnejšem poslovnem dogodku 
slovenskega turizma, Slovenski turistični 
borzi (SIW).

Sejem v Celovcu (od 11. do 13. 4. 
2014) je letos zabeležil čez 50.000 obi-
skovalcev, na njem pa se je predstavilo 
več kot 500 razstavljavcev. Sejem je na-
menjen splošni javnosti in zaradi bližine 
Slovenije ponuja odlično priložnost za 
predstavitev tudi manjšim ponudnikom. 
Prostor smo si delili s Thermano Laško, 
sejemske dni pa popestrili s pestrim pro-
gramom – predstavitvijo wellness stori-
tev Thermane Laško, degustacijo piva 
Pivovarne Laško ter prikazom krašenja 
lecta Čebelarstva in lectarstva Šolar. Za 
namen sejma je bila izdana tudi posebna 
zloženka s pomladno in poletno ponud-
bo v destinaciji.

Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu

Borza SIW (od 16. do 18. 5. 2014), ki 
predstavlja odlično priložnost za predsta-
vitev turistične ponudbe tujim tour ope-
raterjem in agentom, se je letos odvijala 
v Novi Gorici. Tokrat je gostila več kot 
130 slovenskih ponudnikov turistične 
ponudbe ter organizatorjev potovanj in 
predstavnikov turističnih agencij iz več 
kot 30 držav. Na borzi smo ponudbo 
predstavljali skupaj z ostalimi Evropski-
mi destinacijami odličnosti v Sloveniji. 
Na osrednjem zagrebškem trgu pa so 
letos zopet potekali tradicionalni Dnevi 
slovenskega turizma (17. in 18. 5. 2014), 
kjer smo bili prisotni v okviru RDO De-
žela Celjska. Dogodek je bil dobro obi-
skan, dogajanje pa so popestrili tudi nas-
topi slovenskih glasbenikov in animacija.

STIK – TIC Laško
Metka Mavri

Gostovanje galerije Maleš na 
Češkem

Veleposlaništvo Češke republike v Slo-
veniji je v sodelovanju z Galerijo Maleš, 
Občino Laško, STIK-om in Galerijo Pi-
ros organiziralo razstavo originalnih 
ilustracij nekdanjega praškega študenta 
Mihe Maleša k pesnitvi MAJ, Karla Hy-
neka Mache, »češkega Prešerna«.

Otvoritev razstave je bila 14. maja 
2014, v Litomeřicah, kraju, kjer je pesnik 
Macha preživel večji del svojega življenja. 
A to ni edini razlog izbora Litomeřic za 
postavitev razstave. Maleš je tam že raz-
stavljal v GALERIE VYTVARNEHO 
UMENI ob 750-letnici mesta, od 25. sep-
tembra do 2. novembra 1969, povabil pa 
ga je ravnatelj galerije, g. Otakar Votoček. 
Naslov takratne razstave je bil Miha Ma-
leš, Jugoslavie: Machuv Maj - kresby a 
grafika. Uvodni govor je imel akad. sli-
kar František Doležal.

Na tokratni razstavi, poimenovani 
MAJ, MIHY MALEŠE, katere otvoritev 
je med drugim počastila tudi njena ekse-
lenca, Smiljana Knez, slovenska velepo-
slanica na Češkem, je bil predstavljen 
tudi ponatis dvojezične knjige MAJ, ki 
je lansko pomlad izšla na pobudo velike-
ga ljubitelja češke kulture, Jožeta Žlausa. 
Poleg predstavitve življenja in dela Mihe 
Maleša ter delovanja Galerije Maleš je 
bila na dogodku v sliki in besedi pred-
stavljena tudi destinacija Laško, sotočje 
dobrega, s svojo kulturno in turistično 
ponudbo.

Razstava bo odprta do konca avgu-
sta 2014 v galeriji knjižnice K. H. Ma-
cha v Litomeřicah. Dobra novica za vse 
ljubitelje umetnosti, ki jim je ogled raz-
stave v 710 km oddaljenih Litomeřicah 
neuresničljiv sen – Polovica originalnih 
ilustracij k pesnitvi MAJ je ostala doma 
in je na ogled v Galeriji Maleš v Zgornji 
Rečici, kjer si jih lahko ogledate pod stro-
kovnim vodstvom Travice Maleš Grešak 
(po predhodni najavi: 041 867 246) ter v 
Knjižnici Laško, v okviru razstave Maleš 
- ilustrator. V torek, 10. 6., je bilo v knji-
žnici nadvse zanimivo predavanje dr. 
Toma Korošca o laško-čeških stikih in 
povezavah, po razstavi pa nas je vodila 
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Breda Klančnik, dobitnica Valvasorjeve 
nagrade za življenjsko delo.

Marina Bezgovšek

Obisk Čebelarstva Blagotinšek

Čebela. Vse življenje nas spremlja. 
Simbol pridnosti, varčnosti, učinkovito-
sti, usklajenosti med skrbjo za skupnost 
in zase, pa tudi pripravljenosti za napad 
in obrambo, kadar je to potrebno, celo 
samožrtvovanje. Star izrek nas uči, da 
je blagostanje tam, kjer se cedita med in 
mleko, eden od pogojev za to pa je tudi 
skrb za zdravo in čisto okolje. Laško, če-

belam prijazna občina in evropska de-
stinacija odličnosti na področju dosto-
pnega turizma, je zavezano doseganju 
trajnostnega razvoja. Med drugim je 
poznano tudi po bogati tradiciji čebelar-
jenja ter navdihujočih doživetjih, ki so 
bila v obliki turističnih in izobraževalnih 
vsebin oblikovana v minulih letih.  

STIK in Čebelarstvo Blagotinšek sta 
21. maja gostila skupino učencev in 
učiteljev Zavoda za slepo in slabovidno 
mladino iz Ljubljane. Po dogovoru z 
njihovo koordinatorko obiska, Damija-
no Dušak, je Jože Blagotinšek vedoželj-
ne goste popeljal po čebelnjaku, polnem 
dišečega in blagodejnega aerosola, kjer 
so lahko prisluhnili živahnemu utripu 
čebel v panju. V opazovalnem panju so 
iskali matico ter v zanimivih čebelarje-
vih zgodbah spoznavali skrivnostni svet 
kranjske sivke. Ob grižljajih sveže peče-
nega polnozrnatega kruha, namazanega 
z medom, ter osvežujoči medeni limona-
di, so učenci in njihovi učitelji ter spre-
mljevalci okušali različne vrste medu ter 
spoznavali še ostale čebelje izdelke ter 
izdelke umetne obrti, ki se nanašajo na 
čebelarstvo. Na vrtu medovitih rastlin 
je čebelar predstavil čebeljo pašo in po-
men čebel za opraševanje in ohranjanje 
rastlinske pestrosti. Ob zaključku obiska 

so učenci čebelarju in organizatorju za-
peli čebelarsko himno in podarili slastne 
medenjake, ki so jih pod mentorstvom 
ga. Damijane spekli sami. Igriva učenka 
Sara nam je zaupala, da bo – ko bo ve-
lika, postala čebelarka. Verjamemo, da 
se ji bo v tej nameri pridružil še kdo iz 
izjemno simpatične skupine, katere obisk 
bo vsem, ki smo sodelovali v organiza-
ciji obiska, ostal v zelo lepem spominu. 
Zahvala ob organizaciji dogodka gre tudi 
Pivovarni Laško za donacijo plastenk z 
napisom v brajici ter Thermani Laško za 
medene piškote v inovativni embalaži.

Marina Bezgovšek
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Knjiga o knjižnici

V prejšnjem biltenu sem napisala 
malo obsežnejši prispevek o prostorih 
oz. selitvah naših knjižnic v času moje-
ga službovanja. Za tokratno številko pa 
sem načrtovala razmišljanje o knjigah, 
informacijah, branju, vseživljenjskem iz-
obraževanju ipd., o bistvenih elementih 
knjižnice. Pa sem si premislila. Že nekaj 
let namreč potihoma obljubljamo publi-
kacijo, zbornik o knjižnici, vendar nam 
redno delo ni dopuščalo, da bi se za dlje 
časa poglabljali v pisanje o naši dejavnosti 
v  preteklosti pa tudi sedanjosti, oz. se je 
bilo potrebno najprej poglobiti v urejanje 
arhiva. Sedaj je prišel čas, ko odlašanje ni 
več mogoče, če želimo, da bodo v knjigi o 
knjižnici tudi spomini na začetna leta nje-
nega profesionalnega delovanja. Tudi o 
zgoraj navedenih temah, pa o domoznan-
stvu, prireditvah,  načrtih  in še marsičem 
boste lahko brali prispevke v obljublje-
nem zborniku, ki naj bi izšel letos jeseni.

Ob tem vas še enkrat vabimo, da kot 
bralci oz. uporabniki knjižnice sode-
lujete pri publikaciji. Prosimo vas za 
vaše poglede na knjižnico, razmišlja-
nja, mnenja, pa tudi kritike o njej, ki bi 
nam v vsakem primeru prišli prav pri 
načrtovanju našega dela, tehtnejše pa bi 
objavili. Prispevke nam lahko oddate v 
knjižnici ali pošljete po klasični oz. ele-
ktronski pošti in sicer do 25. junija.

Metka Kovačič

Razstava ilustracij Mihe Maleša in 
poseben dogodek ob njej

V knjižnici precej pozornosti namen-
jamo tudi razstavni dejavnosti. Na naših 
hodnikih in na balkonu v prvem nadstro-
pju si vedno lahko ogledate kaj zanimive-
ga. Letos bo čez poletje na ogled imenitna 
razstava Miha Maleš, ilustrator. Miha 
Maleš (1903-1987), slikar, kipar in gra-
fik, spada med ključne avtorje, ki so za-
znamovali slovensko likovno prizorišče v 
dvajsetem stoletju. Tokratno razstavo sta 
zasnovali Travica Maleš Grešak, Maleš-
eva hči, in Breda Klančnik, poznavalka 
Maleševega dela in nekdanja kustosinja v 
Moderni galeriji. Gospa Travica skrbi za 
del zapuščine svojega očeta in jo razstavl-
ja v Galeriji Maleš v zelo lepo urejenem 
objektu na svoji domačiji v Zgornji Rečici. 

Tudi gradivo za razstavo v knjižnici je 
iz njene zbirke, je pa tematsko izbrano 
ter predstavlja Maleša kot ilustratorja in 

oblikovalca bibliofilskih knjig. Pri tem 
je poseben poudarek namenjen knjigi 
s pesnitvijo Maj češkega pesnika Karla 
Hyneka Máche, ki je opremljena z Male-
ševimi grafikami in je lani izšla v novem 
prevodu pod pokroviteljstvom češkega 
veleposlaništva. 

Prav v času nastajanja biltena bomo 
ob razstavi 10. junija pripravili prire-
ditev, na kateri bo nastopil dr. Tomo 
Korošec s krajšim predavanjem o češ-
ko-laških stikih in povezavah. Nato 
bomo prisluhnili nekaj verzom pesnika 
Máche in prireditev zaključili z ogle-
dom razstave ob vodenju strokovnja-
kinje Brede Klančnik. Dogodek bo še 
posebej slovesen, saj bo na njem priso-
ten češki veleposlanik dr. Petr Voznica s 
svojo delegacijo.

Matej Jazbinšek

Nov začetek Bralne značke za 
odrasle  

Preteklo sezono Bralne značke za od-
rasle smo zaključili aprila ob slovenskih 
dnevih knjige z esejistom, pesnikom in 
pisateljem Alojzom Ihanom na lepo 
obiskanem večeru, ki nam je ponudil ve-
liko izhodišč za razmišljanje o naši druž-
bi in o nas samih.

Sicer pa novo, 7. Bralno značko začen-
jamo te dni, s prireditvijo na Gradu Ta-
bor v Laškem – v torek, 17. junija, na ka-
teri bomo uvodoma ob 19. uri predstavili 
knjige nove Značke. Nov priporočilni 

seznam smo s pozornostjo, kritičnostjo 
in skrbjo oblikovali knjižničarji skupaj, 
upoštevali pa smo tudi nekaj predlogov 
naših dobrih bralcev. Ob 20. uri pa bo 
sledil domovinski literarni večer z gos-
tom Igorjem Pirkovičem, »znancem« iz 
Polnočnega kluba, in glasbenimi gosti, 
Moškim komornim zborom Celje pod 
vodstvom dirigenta Lovra Freliha.

Lepo vas povabimo v našo družbo na 
Grad Tabor in k branju za novo Bralno 
značko, ki bo potekala vse do aprila pri-
hodnje leto!

Barbara Rančigaj

Dve lepi knjižnični prireditvi na 
koncu maja 

Skoraj se je maj že poslovil, ko smo 
doživeli dve prireditvi, res primerni za 
ta mesec. V četrtek, 28. maja, smo pris-
luhnili poeziji posvečeni naši priljubljeni 
pokojni zobozdravnici Zvjezdani Sunaj-
ko. Zelo lepe pesmi o veliki ljubezni med 
zakoncema je napisal sam soprog dr. 
Jovo Sunajko in jih tudi skoraj celo uro 
povsem gladko in zelo doživeto dekla-
miral. Takšnega literarnega večera vsaj 
zaposleni v knjižnici še nismo doživeli. 
Pesmi so napisane v hrvaškem jeziku, v 
katerem poezija še lepše zveni. Zagotovo 
je bil recital še prav posebno doživetje za 
tiste udeležence večera, ki jim je hrva-
ščina materni jezik.  Vsi pa bomo po pe-
smih posegli, če bodo kmalu dosegljive v 
pesniški zbirki.

V petek, 29. maja, pa je bil v cerkvici 
v Lurdu pri Rimskih Toplicah že drugič 
koncert različnih glasbenih zvrsti za ci-
tre in violino. Z njima sta nastopila do-
mačina, znana in uspešna glasbenika 
- prof. Peter Napret, violinist in citrar, 
ter prof. Janja Brlec, citrarka, ki je bila 
nekoč njegova učenka. Presenečenje ve-
čera pa je bil kaplan Klemen Jager, ki je 
instrumentoma v nekaj primerih dodal 
še svoj zelo lep vokal.  Koncert je bil tudi 
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letos prijetno doživetje, obiskovalci smo 
bili navdušeni in upamo, da bodo majski 
glasbeni večeri v tej cerkvici lahko postali 
tradicionalni. 

Ne morem pa si kaj, da ne bi ob zapisih 
o večerih, ki jih je organizirala knjižnica, 
še iskreno čestitala družini Hrastnik za 
zelo lep koncert v nedeljo, 1. junija, o ka-
terem bi moral pisati kdo od bolj pristoj-
nih. Pa ne samo o tem koncertu, pač pa o 
družini Hrastnik in njihovem glasbenem 
življenju, ki je zagotovo neprimerljiv fe-
nomen daleč naokoli.

Metka Kovačič

Zaključki bralnih aktivnosti za 
otroke in mlade

Ob zaključku šolskega leta smo za ak-
tivno in pridno sodelovanje med letom 
nagradili otroke iz vrtca in osnovnošolce. 

Sredi maja smo zaključili reševanje 
vseslovenskega MEGAkviza, katerega 
tema so bili letos, ob 2000-letnici Emone, 
Stari Rimljani. Slovenski knjižni kvizi 
po knjižnicah potekajo od leta 1992, že 
od takrat se vsako leto pridruži reševan-
ju tudi Knjižnica Laško. Letos pa smo 
osmič reševali MEGAkviz in spoznavali 
rimski imperij, rimska mesta v današnji 
Sloveniji, mesto Emona, rimski vsakdan 
ter kulturo in dosežke Rimljanov. Sode-
lujoče razrede smo v začetku junija nag-
radili z žrebom nagrad naših sponzorjev 
in obiskom ugledne celjske psihologin-
je prof. Alenka Tacol, ki je tako laškim 
kot rimskim otrokom, reševalcem kviza, 
predavala o varni rabi interneta, tega 
privlačnega, a ne vedno najpametnejšega 
človekovega »prijatelja 21. stoletja«.

 

Najmlajši bralci pa so se vključili v 
Predšolsko bralno značko. V šolskem 
letu 2013/2014 je bil v predšolsko bralno 
značko (PBZ) vključen Vrtec Laško in 
prvič tudi vse njegove enote, kar pomeni 
skupaj 297 malih bralcev oz. poslušalcev. 
Otroci vrtca Laško, Debro in Rimske To-

plice obiskujejo knjižnico enkrat meseč-
no, kjer skupaj preberemo pravljico in po 
njej ustvarjamo, otrokom iz enot Sedraž, 
Rečica, Zidani Most, Jurklošter in Šen-
trupert pa pravljico preberejo vzgojitel-
jice. Dvakrat letno knjižničarki na tere-
nu obiščeva otroke iz podružnic, vedno 
natovorjeni s knjigami in v zadnjem času 
tudi z glasbilom. Pravljico namreč pod-
krepimo tudi s pesmico. Takšne urice so 
običajno zelo zabavne in prijetne. Neka-
teri vrtci PBZ razvijajo še naprej, tako da 
jo povezujejo z drugimi projekti, rdeča 
nit pa je knjiga, kar nas izjemno radosti. 
Naša letošnja pravljična druženja smo v 
času nastajanja biltena zaključili s pred-
stavo dijakov predšolske vzgoje za laške 
male značkarje, otroke na podružnicah 
pa sva obiskali knjižničarki s skrbno 
izbrano pravljico, pesmico in še kakšnim 
presenečenjem. 

Izdelki otrok, nastali na »pravljičari-
jah«, bodo razstavljeni v prireditvenem 
prostoru Knjižnice Laško, kjer bodo 
v poletnem času potekale počitniške 
delavnice.

Barbara Rančigaj in Martina Ajdnik

Poletne ustvarjalne delavnice za 
otroke in mladino

Knjižnica Laško
– Sreda, 23. 7. 2014, ob 10. uri: Ustvar-

jalna delavnica s Stanko Damjanovič
– Sreda, 30. 7. 2014, ob 10. uri: Obisk tu-

ristične kmetije Pirc (Igre na prostem; 
V primeru dežja ogled filma v knjižni-
ci).

– Sreda, 6. 8. 2014, ob 10. uri: Reč torta – 
pečemo, krasimo in pojemo torto

– Sreda, 13. 8. 2014, ob 10. uri: Predstavl-
jamo in igramo nove družabne igre

Knjižnica Rimske Toplice 
– Četrtek, 24. 7. 2014, ob 10. uri: Ustvar-

jalna delavnica okvirčki
– Četrtek, 31. 7. 2014, ob 10. uri: Pred-

stavljamo in igramo nove družabne 
igre
Delavnice bo v obeh knjižnicah vodi-

la Martina Ajdnik in bodo trajale uro in 
pol.

Folklorno društvo 
Brusači Radeče

Odprta vaja »Brusači brusimo pete«
Sreda, 18. 6. 2014, ob 20. uri,  Dvorana pihalnega orkestra Radeče

KD Vrh nad Laškim Poletni kresni večer ljubiteljskih literatov
Četrtek, 19. 6. 2014, ob 19. uri, na domačiji Deželak - Muzej na prostem

KD Miklavž Večer amaterskega gledališča
Petek, 20. 6. 2014, ob 20. uri, dvorana KD Miklavž

Likovno društvo 
Laško

Razstava »Kapljica veselja na sotočju dobrega«
Petek 20. 6. 2014, ob 10. uri, Zdraviliški park Laško

SD Celjska četa, 
Sekcija za kulturo

Prikaz plesov in glasbe
Petek, 20. 6. 2014, Dom strelcev Mala Breza

Likovno društvo 
Laško

POSADITEV DREVESA - Razstava »Kapljica veselja na sotočju dobrega«
Petek 20. 6. 2014, ob 11. uri, Zdraviliški park Laško

JSKD OI Laško Rock nad Laškim, Regijsko srečanje rock skupin
Sobota, 21. 6. 2014, ob 19. uri, Vrh nad Laškim

KD Miklavž Večer pevcev in ljudskih godcev
Sobota 21. 6. 2014, ob 20. uri, dvorana KD Miklavž

KD Miklavž Kultura na vasi
Nedelja, 22. 6. 2014, ob 10. uri, dvorana KD Miklavž

KD Trobni Dol Kresna proslava ob dnevu državnosti
Nedelja, 22. 6. 2014, ob 15. uri, Kulturni dom Trobni Dol
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LIKOVNO DRUŠTVO LAŠKO

Kapljica veselja tudi v parku Zdravilišča Laško

Naj imamo pesem, igre, zgodbe, sne,
vsakdo po svoje v življenje zre.
Da rešiš se zablod brezdelja, 
dovolj je le ena kapljica veselja. 

21. 6. 2014 od 9. do 18. ure bomo počastili 160. obletnico 
Thermane - Zdravilišča Laško in v sodelovanju z Občino Laško, 
STIK-om Laško, JSKD Ljubljana - Laško, ZKD Ljubljana in Li-
kovnim društvom Laško obeležili obletnico z likovno delavnico in 
razstavo na prostem ter kulturnim programom ljubiteljskih dru-
štev v Občini Laško ob vseslovenskem tednu ljubiteljske kulture.

Pravijo, da ima vsak človek kakšen talent. Eni za petje, drugi 
za igro, spet tretji za risanje, za pisanje, pletenje, nekateri za ku-
hanje … Skratka, umetnost je vsestranska. Če pa vse te umetno-
sti delujejo z roko v roki, nastane ena velika umetniško-kultur-

na družina, ki ne samo da uživa v svojem delu, temveč je tudi 
navzven opazna in prepoznavna. 

V Laškem smo ponosni, da imamo veliko ljubiteljev kulture, 
pa naj bo že kakršnakoli. 

Kot simbol  delovanja ljubiteljske kulture bomo letos v par-
ku Zdravilišča Laško zasadili tudi drevo, in sicer v soboto, 21. 
6. 2014, ob 11. uri, potem pa naj raste in se razvija kot naša 
kultura. Hkrati bodo tekom dneva v parku razstavljena tudi li-
kovna dela domačih in gostujočih likovnikov. 

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.
V juniju zaključujemo tudi večmesečno izobraževanje, na 

katerem smo si pridobili nova znanja in izkušnje. Nastala dela  
bomo na prireditvi Pivo in cvetje tudi z veseljem razstavili.

VAŽNO JE MAVRICO V JUTRU UJETI,  
V DUŠI IMETI VEČNO VESELJE,  
Z GOLO DLANJO ROSO UJETI …  
PRAVZAPRAV JE VAŽNO ŽIVETI, ŽIVETI …

C. B.

KD MIKLAVŽ

Kresovanje pri »Slakovem hramu«

Kresovanje pri »Slakovem hramu« v Lazišah je bilo letos že 
drugič. Za ta namen smo pripravili velik kres, hrano in pijačo ter 
povabili člane društva in domačine. Priprave na kres so potekale 
že prej, vendar do čisto zadnjega trenutka nismo vedeli, če bomo 
kres sploh prižgali, saj nam je vreme velikokrat ponagajalo. Nis-
mo izgubili upanja, da bo kresovanje uspelo in prav smo imeli. 
Kresovanja se je udeležilo precej članov in ostalih krajanov, za ka-
tere je bilo lepo poskrbljeno s hrano in pijačo. Ljudje so se začeli 
zbirati in okoli pol desetih zvečer je kres lepo zagorel. 

Nekaj časa smo bili 
zbrani okoli kresa, kas-
neje pa smo se družili pri 
»hramu«. Verjamem, da 
smo bili vsi prisotni zelo 
zadovoljni in da bomo 
takšen dogodek ponovili 
tudi naslednje leto v še 
večjem številu, kajti dob-
re volje in dobre družbe 
ni nikoli preveč.

KD Miklavž

Pohod po nekdanjih stezah

Kot vsako leto smo se tudi letos odpra-
vili na pohod po nekdanjih stezah. Po-
hod je bil v soboto, 10. 5. 2014. Na žalost 
se pohoda ni udeležilo veliko članov, saj 
je bilo ta dan še kar nekaj aktivnosti v 
našem kraju in tudi drugje. Poleg tega je 
bilo vreme zjutraj bolj žalostno, zato pa 
je bila naša skromna druščina toliko bolj 
vesela in kot se je kasneje pokazalo, smo 
pregnali tudi slabo vreme. 

Start je bil pri OŠ v Lazišah. Odpravili smo se najprej proti 
vasi Laziše. Večji del poti smo prehodili po gozdu. Ko smo 
hodili po poti proti tako imenovanemu zaselku Bukovje, 
smo lahko videli, kako so se naši dedki in babice in tudi naši 
starši namučili, ko so peš in še s košem na ramah hodili po 
hrano in ostale stvari v Laško. Med obujanjem starih časov s 
starejšimi člani pohoda nas je pot kar hitro pripeljala do zelo 
znane gostilne Čater na Marija Gradcu. Tam smo se malo 
ohladili in okrepili ob hrani in pijači. Nato je sledil povratek 
domov. Pot nazaj v Laziše nas je dodobra namučila. Škoda 
samo, da se ni več članov udeležilo pohoda. 

Marko Šmit

Srečanje ljudskih godcev in pevcev 
v Šmiklavžu

26. aprila je bilo v dvorani KD Miklavž 
organizirano srečanje ljudskih godcev in 
pevcev. Srečanja se je udeležilo 16 po-
sameznikov, ki so na svojih starih ali pa 
že novejših instrumentih predstavili, kaj 
znajo oz. kaj so se v enem letu naučili. 
Opazna je razlika v veščini igranja med 
tistimi boljšimi ali profesionalnimi godci 
in tistimi, ki imajo svojo glasbo samo za 
poživitev ali za svojo dušo, kot pravimo 
temu v godčevskem jeziku. Bilo je dosti 
smeha in dobre volje, predvsem pa smo 

vsi ugotavljali, da je godcem in pevcem 
podarjena sposobnost, ki jo vsak nosi 
vedno s seboj – tako kot splošno znanje, 

ki ga nihče ne more vzeti, lahko ga le po-
darimo drug drugemu, če smo si edini v 
tem, da ta umetnost bogati tako izvajalce 
kot poslušalce.

Zato je bil dogovor vseh prisotnih – 
spet se bomo srečali, če ne prej, čez eno 
leto, s ciljem, da skupaj uživamo, da se 
družimo in si med seboj pomagamo za še 
bolj kvalitetno uživanje življenja. Dobra 
volja pa zagotovo največ velja in je naj-
boljše zdravilo za dušo in telo!

Zato pa – vabljeni! Pridružite se nam 
spet čim prej! 

Skupina KD za obujanje  
starih običajev
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V Rimskih Toplicah imamo po vsem 
svetu znano pitno in termalno vodo. Obe 
vodi dokazano delujeta zdravilno. Poleg 
tega pa izgleda, da vplivata tudi na ume-
tniško in športno žilico. V kraju ima-
mo namreč, glede na velikost, ogromno 
umetniških ustvarjalcev in vrhunskih 
športnikov.

Eden izmed njih je tudi Franček Knez. 
Ustvarja v lesu in kamnu, skratka z na-
ravnimi materiali. Materiale večinoma 
»nabere« na planinskih turah in alpini-
stičnih podvigih. S pesništvom in foto-
grafijo pa se ukvarja njegov prijatelj in 
alpinistični tovariš Jože Zupan.

Predsednik Turističnega društva Rim-
ske Toplice Samo Lah je želel, da bi ra-
znim dejavnostim društva dodali tudi 
organizacijo razstav. Jože je predlagal, 
da pripravimo razstavo kiparskih del 
Frančka Kneza, sam pa bi dodal foto-
grafije. V projekt je privolil tudi Franček 
in tako so se lahko pričele priprave na 
veliki dogodek. Razstavo smo svečano 
otvorili v sredo, 9. aprila 2014, v zgornjih 
prostorih hotela Aqua Roma v Rimskih 
Toplicah.

Zanimanje za razstavo je bilo zelo ve-
liko, saj sta se predstavljala domačina. 
Čeprav se je Franček Knez preselil v La-
ško, ga Rimljani še vedno imamo za »na-
šega«. Za razstavo je pripravil skulpture 
iz lesa. Motivi so večinoma ženski obrazi, 
postave in profili. Iz lesa je ustvaril razne 
živali, predvsem ptice. Da je umetnikom 
blizu tudi duhovna sfera, je razstavljalec 
dokazal z motivi angelov iz lesa. Ogledali 
smo si lahko tudi zbirko motivov v ka-
mnu. Kamen obdeluje še posebej skrbno. 
Z nežnimi, a hkrati odločnimi potegi, 
z orodjem iz kamna pričara nežnost in 

sporočilnost izbranega motiva. Ne glede 
na material pa vsa dela izžarevajo in izra-
žajo rahločutno dušo umetnika, športni-
ka in predvsem Človeka.

Fotografije Jožeta Zupana so čudovito 
dopolnjevale razstavljene predmete in 
so se tudi energijsko vklopile v duh raz-
stave. Razstavil je nekaj fotografij starih, 
lepih domačij in hiš v okolici. S pomoč-
jo objektiva nam je pokazal tudi lepoto 
sončnega zahoda ali intenzivno zeleno 
barvo spomladanskega gozda.

V uvodnih besedah nas je nagovoril 
predsednik TD RT in pobudnik razstave 
Samo Lah. Poudaril je, da imamo v kraju 
veliko umetnikov, ki ustvarjajo vrhunska 
dela, na žalost pa so drugje, »na tujem« 
bolj poznani kot doma. Zato ga veseli, da 
smo s tokratno razstavo skulptur Franč-
ka Kneza predstavili dela domačina, ki si 
jih do sedaj v Rimskih Toplicah še nis-
mo mogli ogledati. Obljubil je tudi, da 
bomo nadaljevali z organizacijo razstav 
in predstavitev predvsem domačinov v 
Aqua Romi. Jože Senica je kot podžu-
pan občine Laško pozdravil avtorja in 
obiskovalce ter se zahvalil postavljalcem 
razstave za vložen trud. Vsaka takšna po-
stavitev je dobra tako za izboljšanje turi-
stične ponudbe, kakor tudi za predstavi-
tev samih avtorjev. Predsednik Sveta KS 
RT Darko Fistrić je zaželel veliko užitkov 
ob ogledu razstavljenih del. Tomaž Maj-
cen je spregovoril tako v imenu Muzeja 
Laško kot tudi Frančkov osebni prijatelj. 
Z nami je delil nekaj anekdot, ki sta jih 
doživela na skupnih poteh. Uradni del 
je zaključila Julija Zupan, hči Jožeta Zu-
pana. V recenziji  je opisala svoje vide-
nje pomena razstavljenih del. Posebej je 
poudarila, da je zelo nespametna delitev 

umetnosti  in ustvarjalcev na »tiste pra-
ve«, torej visoko umetnost, ter na ljudsko 
umetnost, ki je po tej delitvi manjvredna. 
Za takšni so ju razglasili nekateri ume-
tniki sami, predvsem pa tisti, ki so samo-
oklicani poznavalci »visoke umetnosti in 
kulture«. Vendar je »visoka umetnost« 
večinoma zaprta za zidovi muzejev in se 
izvaja v dragih stavbah. Ostaja v ozkem 
krogu poznavalcev ter ljudi, ki pač »mo-
rajo biti videni« na takšnih dogodkih. 
Umetniško delo je tisto, ki se dotakne 
ljudi in jim vzbudi čustva. Zato je nep-
ravično govoriti o ljudski umetnosti z 
omalovaževanjem, kajti ravno ta dela se 
dotaknejo ljudi na tisti prvinski, globoki 
ravni in so tudi bolj sprejeta med občin-
stvom.

Turistično društvo Rimske Toplice, 
Aqua Roma in Kmetija Aškerc iz Senožet 
so pripravili skromen prigrizek. Ob kle-
petu in ogledu razstavljenih del smo se 
zadržali še dolgo. Franček je namreč po-
trpežljivo odgovarjal na naša vprašanja, 
ki so se dotikala razstavljenih del pa tudi 
vsakdanjih tem.

Na otvoritvi je bilo prisotnih več kot 
100 ljudi. Poleg krajanov Rimskih Toplic 
je bilo veliko obiskovalcev tudi od dru-
god. Še posebej lepo je bilo videti Franč-
kove in Jožetove alpinistične prijatelje, ki 
so prišli na ogled razstave.

V Turističnem društvu Rimske Topli-
ce smo zadovoljni z obiskom na otvoritvi 
in tudi s številom ogledov razstave. Za-
nesljivo bomo pripravili še kakšno po-
dobno razstavo, saj je bil odziv na to zelo 
dober.

Brigita Pavčnik
Foto: Cvetka Teršek

RAZSTAVA DEL FRANČKA KNEZA V RIMSKIH TOPLICAH
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KD RIMLJAN – 5 let delovanja 
rimskih ljudskih pevcev in godcev

9. maja je etno skupina Rimski ljudski 
pevci in godci praznovala 5 let delovanja 
pod okriljem KD RIMLJAN. Koncert je 
bil v večnamenski dvorani Gasilskega 
doma Rimske Toplice, kjer so peli stare 
ljudske pesmi in prikazali stare plese.

Gosta prireditve sta  bila  Maja Rutar 
iz Laškega, ki je igrala na harmoniko, in 
Zlatko Teršek, ki je s saksofonom sprem-
ljal Jožeta Tanška v skladbi »Dunaj naj 
ostane Dunaj«.

Zaključek pa je popestrila skupina 
Kvatro bend, ob nastopu katerih smo se 

vsi lahko sprostili in zaplesali v ritmu do-
mačih pesmi.

Skupina Rimski ljudski pevci in god-
ci šteje 8 članov. Vodja skupine je Mari-
ja Sluga, ki igra na grablje, sodelujejo še 
Jože Tanjšek s harmoniko, Dominik Ka-
mnikar, ki igra na lesen saksofon, Franci 
Vidic - lončeni bas, Matej Gorišek - tam-
burina, Marija Skalič – »rifl mašina«, So-
nja Prašnikar - lesen stoječi bas in Štefka 
Pavčnik, ki igra na bučo.

Nastopajo ob različnih prireditvah v 
kraju in izven, na rojstnih dnevih, oble-
tnicah, srečanjih, saj je poznano, da kjer 
ni veselja, ga pa naredijo.

Seveda pa je v njihovo znanje vložene-

ga ogromno brezplačnih ur in truda, zato 
se vsem zahvaljujem za njihov trud in jim 
želim še veliko lepih skupnih ur dela in 
uspešnih nastopov.

Daniel Pavčnik, predsednik

PAR ZA LETOŠNJO »OHCET PO 
STARIH ŠEGAH« JE ZNAN

Programski svet Etno odbora Jure-
ta Krašovca pri Zvezi kulturnih društev 
»MOŽNAR« občine Laško je na svoji 
zadnji seji med drugim odprl kuverte 

s prispelimi prijavnicami na razpis za 
»Ohcet po starih šegah«, ki bo potekala 
v okviru letošnje 50. prireditve Pivo in 
cvetje. Na podlagi podrobno izdelanih 
kriterijev za izbor para je bilo ugotovlje-
no, da je letošnji izbrani par tisti, ki je 
prišel najvišje po lestvici. To sta: 

Nevesta Sebastjana Lah iz Šentruper-
ta nad Laškim in ženin Alen Matek iz  
Spodnje Rečice pri Laškem. 

Oba sta že vrsto let aktivna člana 
folklorne skupine Kulturnega društva 
Lipa Rečica, kjer skozi plese in prikaze 
doživljata življenje v preteklosti. To ju še 
posebej zanima in zato sta imela veliko 
željo, da se na takšen način tudi poročita. 

Skupaj z organizatorji, Pivovarno La-
ško, bomo pri Možnarju letos pripravili 
že 28. prireditev »Ohcet po starih šegah« 

in na njej poročili 46. par. V tem številu 
so zajeti vsi pari, ki so se doslej poročili 
na prireditvi Pivo in cvetje. Zanje letos 
pripravljamo srečanje in prireditev, ker 
jih jubileju v čast želimo znova povabiti 
skupaj.  

Sicer pa ima »Ohcet po starih šegah« 
pridih najstarejše javne prireditve s po-
roko pravega poročnega para na Sloven-
skem in bo letos v nedeljo, 20. julija, ob 
14. uri popoldne na graščinskem/občin-
skem dvorišču v Laškem, kjer bo ODER 
CLUB. Par vse bralce Laškega biltena 
vabi, da pridejo na omenjeni dogodek 
in si ga ogledajo v živo. Prireditev bosta 
pomagali pripraviti KD Anton Tanc in 
KUD Šentrupert. Torej, vljudno vabljeni!

Vlado Marot 

DRAMSKA SKUPINA STARŠEV  
Z VRHA 

Starši otrok, ki obiskujejo podružnič-
no šolo Vrh nad Laškim, so se ob začetku 
šolskega leta 2012/2013 odločili, da pod 
mentorstvom učiteljice Jasne Lapornik 
pripravijo novoletni nastop za svoje ot-
roke. Za svoj prvi nastop so pripravili 
dramsko uprizoritev »Sapramiške«. Igre o 
različnih značajskih lastnostih, ki jih veli-
kokrat srečamo tudi med ljudmi. Predsta-
va, ki je sprva pomenila veselo druženje 
staršev ob vajah in pripravi scenografije 
za nastop ter presenečenje za lastne otro-
ke, je kmalu prestopila prag domače po-
družnične šole. Starši so z igro nastopili v 
Jurkloštru, na Dobju, v Zgornji Rečici pri 
Laškem, v Knjižnici Laško in za otroke 
Vrtca Ostržek v večnamenskem objektu 
Rimske Toplice. 

V šolskem letu, ki se izteka, se je število 
staršev, ki bo bili pripravljeni sodelovati še 

povečalo. Dober glas seže v deveto vas in 
tako je deset staršev pod vodstvom men-
torice Jasne Lapornik na oder postavilo 
otroško pravljico »Koliko je ura?«. Gre za 
zgodbo o petelinu, ki ostane brez službe, 
ker lokalni veljak kupi uro, ki bo nado-
mestila njegovo petje. Starši so odlično 
odigrali vloge številnih živali, ki nastopa-
jo v predstavi. Sledi nauk vsem, da narave 
in petelinjega petja ne more nadomestiti 
nobena umetna stvaritev. Za podeželsko 
odrsko kuliso je tokrat poskrbela slikar-

ka Klavdija Simler. Starši so s predstavo 
in pozitivno energijo na odru skozi ce-
lotno šolsko leto ponovno navduševali 
obiskovalce predstave v okoliških krajih, 
med drugim tudi v Lažišah, nastopili so 
za Vrtec Laško v KC Laško, v Hiši gene-
racij, ob materinskem dnevu v Rečici ter 
na Družinskem popoldnevu na Dobju. V 
domačem »Šentlenartu« so nastopili kar 
dvakrat, ob novoletnem obdarovanju in 
ob kulturnem prazniku. 

Krajani smo ponosni nanje, ker so ved-
no boljši in so navkljub službam in delu 
na domačijah našli čas za dve do tri vaje 
tedensko. Potihem upamo, da bo njihovo 
udejstvovanje postalo del redne kulturne 
dejavnosti v našem kraju. Nenazadnje ima 
gledališka dejavnost na Vrhu dolgo tradi-
cijo. Prav gledališka skupina je davnega 
leta 1932 z uprizoritvami raznih del zbira-
la denar, s katerim so nato kupili opremo 
za začetek delovanja gasilskega društva.

Stanka Jošt 
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»Musikverein Pliezhausen« na obisku v Laškem

V sklopu obiska delegacije iz nemškega partnerskega mesta 
Pliezhausen je v Laško ponovno pripotovala tudi godba tega 
mesta. Po skoraj dvajsetih letih je bilo to ponovno srečanje 

godb, pri čemer naj poudarimo, da zgodovina prvega sreča-
nja sega kar štirideset let nazaj. Program, ki smo ga pripravili 
za tokratno srečanje, je bil namenjen res druženju in skupnim 
nastopom.

Prvi dan so za prijatelje iz Pliezhausna poskrbeli laški god-
beniki, ki so jih po ogledu pivovarne povabili na svoj spomla-
danski koncert, na katerem so tudi družno zaigrali. Sobotno 
srečanje godb pa se je odvijalo dopoldne, ko so skupaj z Vaško 
godbo Vrh zaigrali v zdravilišču, kasneje pa so na vrtu Savinje 
vse tri godbe skupaj zaigrale ob pozdravnih nagovorih županov 
obeh mest. V prijetnem druženju ob golažu in nepogrešljivem 
laškem pivu so si v nadaljevanju v organizaciji STIK-a Laško 
gostje ogledali še muzejsko zbirko in se odpravili na kopanje 
v Thermano Laško. Prijetno večerno druženje vseh gostov in 
gostiteljev se je pod pokroviteljstvom župana občine Laško od-
vijalo v Gasilskem domu Laško. Ob godbenih zvokih se je prija-
teljsko druženje zavleklo pozno v večer.

Ivan Medved, foto: Foto Fleš

Srečanje gasilcev

Gasilci PGD Laško smo gostili pobrateno gasilsko društvo 
Freiwillige Feuerwehr Pliezhausen. Prvi dan smo goste iz Pli-
ezhausna odpeljali v prekrasen ambient Vile Monet, kjer nas 
je sprejel lastnik Milan Padežnik. Navdušeni so bili nad hrano, 
ki jo je pripravil Miran Ojsteršek in ambientom Vile Monet. V 
pogovoru so nam zaupali, da ne vedo, kako nam bodo zadevo 
vrnili ob našem obisku v njihovem kraju, saj njihovi gostinci 
ne premorejo takšnega vrhunstva, sploh pa nimajo tako prekra-
snega ambienta. Naslednji dan smo v gasilskih uniformah sku-
paj odšli na dvorišče hotela Savinja, kjer smo si ogledali skupni 
koncert godb. Nato smo odhiteli na Brezno, kjer smo prisosto-
vali otvoritvi gasilskega izobraževalnega centra Gasilske zveze 
Laško ter si ogledali prireditev Ognjeno-reševalni dan, ki so ga 
organizirali inštruktorji GZ Laško. Tudi tu smo navdušili naše 
prijatelje iz Pliezhausna in že smo dobili njihove prošnje, če se 

ga lahko v naslednjem letu udeležijo kot aktivni udeleženci in 
ne le kot gledalci. Seveda jim bomo željo z veseljem izpolnili. 
Naj se na tem mestu zahvalim vsem inštruktorjem in udeležen-
cem za res dober prikaz gašenja in reševanja in jim zaželim, da 

Sodelovanje med občinama že 44 
let

Od 30. maja do 1. junija je Laško go-
stil predstavnike partnerskega mesta 
Pliezhausen iz Nemčije. Občina Laško 
je v sodelovanju z domačimi društvi 
sprejela župana in predstavnike Občine 
Pliezhausen, gasilsko društvo, godbo na 
pihala in strelsko društvo.

Sodelovanje sta že leta 1970 začeli 
gasilski društvi obeh krajev, ki sta sla-
vili enako visoka jubileja – 100-letnico 
obstoja in delovanja prostovoljnega ga-
silskega društva. Občasno sta občini iz-
menjali obiske občinskih delegacij, stike 
pa so poglabljala tudi kulturna društva z 
gostovanji. Poleti leta 1992 je Pliezhau-
sen praznoval 900-letnico, ki se jo je ude-
ležila občinska delegacija, v programu pa 
so sodelovali tudi folkloristi iz Laškega. 

Ob tej priložnosti se je porodila ideja, da 
bi neformalno sodelovanje instituciona-
lizirali s čvrstim dogovorom o obsegu in 
vsebini teh stikov v bodoče, jih potrdili z 
odloki v obeh občinskih političnih tele-
sih in zaokrožili s slavnostnim podpisom 
ter izmenjavo listin o partnerstvu. Takrat 
so predstavniki obeh občin sklenili, da se 
bo sodelovanje poglobljeno nadaljevalo 
s tradicionalno povezavo obeh gasilskih 
organizacij, z izmenjavo kulturniških 

skupin, ki naj jim sledijo tudi športne or-
ganizacije. 

Tako sta Skupščina Občine Laško in 
Občinski svet Pliezhausen za utrditev 
obstoječe prijateljske povezanosti med 
Laškim in Pliezhausnom v letu 1993 
sprejela Sklep o sklenitvi partnerstva, ta-
kratna župana obeh občin oz. predsednik 
skupščine Občine Laško Miloš Veršec in 
župan Otwin Brucker pa sta podpisala 
Listino o partnerstvu. 

Tako so se v vseh teh letih ohranili sti-
ki med obema občinama, in sicer pred-
vsem na področju gasilstva, strelstva in 
godbe na pihala. Plod tega sodelovanja 
je bilo tudi srečanje oz. dogodek, ki smo 
ga poimenovali »Partnersko mesto Pliez-
hausen na obisku v Laškem«, o katerem 
smo zbrali nekaj vtisov. 

Tanja Grabrijan, foto: Foto Fleš

PARTNERSKO MESTO PLIEZHAUSEN NA OBISKU V LAŠKEM
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V zadnjem času cveti beleženje in 
raziskovanje dediščine rudarjenja, zlasti 
tam, kjer so premogovniki že pred de-
setletji ugasnili, zdaj pa tam ugašajo in 
izginjajo tudi zadnji spomini tistih, ki 
so med premogom pustili svoje delovne 
moči in znanja. 

Zato je na predlog Rudarsko etno-
loškega društva Brezno – Huda jama v 
maju prišla na teren nekdanjega rudnika 
Laško ekipa študentov etnologije in kul-
turne antropologije pod mentorstvom 
doc. dr. Jožeta Hudalesa in doc. dr. Jake 
Repiča, ki na omenjenem oddelku Fi-
lozofske fakultete v Ljubljani pokrivata 
področje muzeologije ter historične in 
kulturne antropologije, da bi pripravila 
poglobljen razmislek o dediščinah tega 
prostora – o njihovih možnih prezenta-
cijah in manifestacijah ter njenem varo-
vanju in ohranjanju.

Ekipa 57 študentov je od 16. do 18. 
maja na obsežnem terenu od Rečice, 
Hude Jame do Brezna zapisovala spo-
mine in življenjske zgodbe ljudi na tem 
področju – starih in mladih, žensk in 
moških, rudarjev, njihovih žena in po-
tomcev, pa seveda tudi vseh drugih. Le 
tako na široko razkrita, ovrednotena in 

predvsem sprejeta dediščina lahko služi 
prezentacijam dediščine, ki si jih lokal-
na skupnost v trenutku želi in pričakuje. 
Gre za pripravo predlogov in nato tudi 
za pomoč pri postavitvi tematskih poti 
povezanih z rudarstvom, postavitvi mu-
zejskih točk na prostem, ureditvi neka-
terih primernih jamskih rovov in neka-
terih stavb, ki predstavljajo prepoznavno 
stavbno dediščino rudarstva v teh krajih 
v turistične namene. Ti zapisi bodo slu-
žili tudi ohranjanju pričevanj o dedišči-
ni tega področja v obliki knjig in knjižic, 
video zapisov, spletnih prezentacij in po-
dobno. Študentje so opravili pogovore s 
približno 50 krajani omenjenih zaselkov 
in ta pričevanja zapisali in posneli. V pe-
tek in soboto so se pogovarjali s krajani 
zaselkov Zgornja Rečica, Huda Jama, 

Spodnja Rečica, Laško, Strmca, Bukov-
ca, Trnov hrib, Trnovo, Sedraž, Klenovo, 
Belovo in Brezno. V nedeljo je del štu-
dentov še opravljal pogovore s krajani, 
večji del pa je pod vodstvom predstav-
nika društva za ohranjanje rudarske de-
diščine Andreja Mavrija obiskal vhod v 
jamo in rudniško separacijo v Spodnji 
Rečici, rudarsko naselje na Breznem in v 
Hudi Jami. Tu so spoznavali zgodovino 
rudnika, območje izkopavanja premoga, 
rudniške kolonije, značilnosti rudarske-
ga življenja v teh krajih, ogledali so si ru-
darski muzej in se seznanili z dogodki v 
Hudi Jami v juniju 1945. 

Po kosilu so zaključili tridnevno te-
rensko delo in se vrnili proti domu. Or-
ganizatorjem tabora - domačemu dru-
štvu za ohranjanje rudarske dediščine, 
so se zahvalili za dobro organizacijo štu-
dentskega tabora, za lep sprejem pri ve-
čini domačinov in za prijazno bivanje na 
Šmohorju. Ob zaključku tabora, ki so ga 
omogočili Občina Laško, Pivovarna La-
ško in Rudarsko etnološko društvo Brez-
no – Huda Jama, so bili vsi soglasni, da je 
tabor v celoti uspel, o njegovi koristnosti 
pa se bomo lahko prepričali v prihodnje. 

Andrej Mavri 
Foto: Urška Nemec

Obisk strelskih prijateljev 

Strelci iz Rečice smo vedno veseli, če se 
kdo odzove na naše povabilo, pa naj si bo 
to vabilo na tekmo ali na prijateljsko sre-
čanje. V goste k nam je prišla delegacija 
iz Pliezhausna, v kateri so bili tudi naši 
strelski prijatelji, ki smo jih kaj kmalu 
odpeljali na strelišče. Tam smo uprizo-
rili strelsko tekmovanje. Tokrat smo si 
izmislili tekmo s puško in pištolo. Vsaka 
disciplina je štela 3 poizkusne strele in 5 
strelov za oceno. Sodelovali so vsi gostje, 
vključno z delegacijo občin Pliezhausen 
in Laško. Začetni strel je pripadal obema 
županoma, zmagovalec dvoboja je bil naš 
župan Franci Zdolšek.

Po dobri uri in pol tekmovanja smo 
dobili ekipnega in posameznega zmago-
valca. Ekipna zmaga je pripadla nam, ki 

smo bili boljši za kar 75 krogov (leta 2013 
pa za komaj 0,8 kroga). S tem je pol me-
tra visok pokal ostal v naši vitrini. 

Pri posameznikih je prvo mesto slavil 
mladinec iz vrst Pliezhausna, ki je nastre-
ljal odličnih 95 krogov. Drugo in tretje 
mesto sva si razdelila jaz in moj strelski 
kolega Peter Tkalec z po 92 krogi. Za pri-
jatelje iz Pliezhausna smo pripravili tudi 
manjše presenečenje. V goste smo pova-
bili 10 rečiških harmonikašev, ki so pod 
vodstvom Ivana Kušerja pričarali res fan-
tastično atmosfero. Sledila je težko pri-
čakovana podelitev prehodnega pokala 
in podelitev medalj najboljšim. Druženje 
smo nadaljevali pozno v noč.

V soboto smo jo po godbeniško obar-
vanem dopoldnevu mahnili v Celje, 
kjer smo goste odpeljali v zelo zanimivo 
»mesto pod mestom«. Da pa smo strelci 

res željni tekem, smo dokazali z rekrea-
tivno bowling tekmo v Planetu Tuš. Tu 
nismo gledali na to, kdo je boljši, ampak 
samo na to, da se zabavamo in malo prez-
nojimo.

Odziv na naše gostoljubje je bil odli-
čen. Nikakor se naši gostje niso mogli 
načuditi, kako to vse speljemo. Laščani 
to z obilico dobre volje preprosto znamo.

Strelci bomo pristne odnose z naši-
mi pobratenimi prijatelji nadaljevali še 
naprej, saj smo že dobili povabilo, da se 
naslednje leto zopet srečamo, tokrat pri 
njih. Z veseljem čakam, kdo bo osvojil 
prehodni pokal, ki bo do leta 2015 krasil 
našo vitrino.

Andrej Brunšek,  
predsednik SD Dušan Poženel Rečica

ŠTUDENTI RAZISKOVALI RUDARSKO DEDIŠČINO

naj kar tako nadaljujejo. Obenem bi se zahvalil tudi lastnikom 
podjetja EHO, družini Pušnik, ki so nam odstopili svoj prostor. 
Ko smo se vrnili iz Breznega, je bilo v našem gasilskem domu 
organizirano skupno srečanje vseh udeležencev iz Pliezhausna 
in Laškega in ponovno smo rajali do jutranjih ur ter nato odšli 
na zaslužen počitek. V nedeljo dopoldne smo se poslovili od 
naših prijateljev ter jim zaželeli srečno pot v Nemčijo v upanju, 
da se kmalu spet vidimo. Naj povem, da bo drugo leto minilo 45 

let, odkar smo se pobratili gasilci iz Laškega in Pliezhausna ter 
s tem pričeli sodelovanje, ki se je nato razširilo še na občini in 
ostala društva v obeh mestih. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem 
gasilcem in gasilkam ter našim družinskim članom pri nudenju 
pomoči pri sami organizaciji tega lepega dogodka.

Bojan Špiler, predsednik PGD Laško
Foto: Foto Fleš
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Hura, mi imamo čiste in zdrave 
zobke!

23. maja se je v Kulturnem centru Laško 
zaključila 28. preventivna akcija za čiste in 
zdrave zobe. Učence zmagovalnih razre-
dov enajstih osnovnih šol občine Laško 
je zabavalo Družinsko gledališče Smej-
ček z gledališko predstavo Čarobni zobki. 
Otroke je pozdravila tudi direktorica ZD 
Laško, Janja Knapič. Najuspešnejši razredi 
so prejeli priznanja za odlično umite zobe 
ter praktične nagrade, ki so jim jih pode-

lile zobozdravnica Urška Zupanc in pre-
ventivni medicinski sestri Simona Štern 
Skarlovnik in Dolores Doberšek. Zma-
govalni pokal so letos prevzeli učenci 4. a 
Osnovne šole Laško ter njihova učiteljica 
Vesna Potočnik. Pred odhodom domov je 
vsakega udeleženca čakala zdrava malica: 
jogurt, rogljiček in voda. Vsi osnovnošolci 
so se v tej akciji trudili po najboljših mo-
čeh in se borili za cilj: »ČISTI ZOBJE SO 
MOJ PONOS«.

Pri organizaciji prireditve so nam bili v 
veliko pomoč sponzorji, ki se jim iskreno 
zahvaljujemo. To so: Občina Laško, Rde-
či križ Laško, Mlekarna Celeia, Gostilna 
Bezgovšek, Interdent Celje, Muzej novej-
še zgodovine Celje, Rimske terme, Paron 
Laško, Klasje Celje, Frizerstvo Ferlič  Zlat-
ka, Frizerstvo Nataša, Frizerstvo Glamur, 
Debitel, Toni pek, Steklarna Hrastnik, 
AGM Nemec, Eucerin, Cvetličarna Octa 

Dol pri Hrastniku, Planinski dom Gore, 
Bistro Križišče, Hranilnica Lon Celje, 
Nivea, Thermana Laško, Sperbank Celje, 
Delavska hranilnica Celje, SKB Celje, Zla-
tarna Celje, A Banka Celje, Deželna banka 
Celje, Sparkasse Celje, Pizzerija Špica, Za-
varovalnica Triglav, Zavarovalnica Adria-
tic, Mobitel Celje, Radenska d. d., Petrol 
Celje, Lomas Ljubljana, Zavarovalnica 
Grawe, NLB Vita, Unicredit Group Celje, 
Mohorjeva družba Celje, Go Adria d. o. 
o., Založba Rokus, Komunala Laško, Fri-
zerstvo Brigita Veber, Špar Celje, Lidl d. 
o. o., Bonita, A2S Celje, CityCenter Celje, 
Linde Plin, Libero d. o. o., Ilirija Ljubljana, 
Grafična delavnica Podlogar Vinko, Palo-
ma Sladkogorska, Kopija Nova.

Preventivne sestre: 
Mateja Repnik Arbajter,  

Simona Štern Skarlovnik,  
Dolores Doberšek

7. april - Svetovni dan zdravja in 10. 
maj - Svetovni dan gibanja

V preteklih dveh mesecih smo obe-
ležili dva svetovna dneva v letu 2014, 
povezana s krepitvijo zdravja, zato v 
Zdravstvenem domu Laško vsako leto  
pripravimo dogodke, s katerimi spod-
budimo udeležence h krepitvi zdravega 
načina življenja. Ob svetovnem dnevu 
zdravja smo izvedli Vsesplošni preizkus 
hoje na 2 km v parku Zdravilišča Laško 
za Laščane, kjer so si lahko preverili svo-
jo telesno kondicijo s hitro hojo in dobili 
nasvet, kako izboljšati gibalno dejavnost. 
Tokrat je bila udeležba skromna, a upa-
mo, da se nas v septembru 2014, ko na-
črtujemo naslednji preizkus, zbere veliko 
več ob trasi za Savinjo. Vsako leto nas OŠ 
Laško in OŠ Debro povabita k sodelova-
nju pri izvedbi dneva zdravja in z vese-
ljem se pridružim osnovnošolcem. Moj 
obisk in pogovor v četrtih razredih je 
potekal na temo preprečevanja poškodb 
pri osnovnošolcu. Petošolci so se želeli 
pogovarjati o spremembah pri odrašča-
jočem osnovnošolcu in o tem, kako po-
skrbimo  za higieno telesa. Upam, da jim 
bodo zdravstveno-vzgojni nasveti prišli 
prav pri ohranjanju in krepitvi svojega 
zdravja v obdobju odraščanja.

Ob svetovnem dnevu gibanja smo pre-
izkus hoje na 2 km izvedli v Rimskih To-
plicah. 10. maja smo se zbrali na Ruski 
stezi pri Rimskih Termah in še Rimlja-
nom omogočili, da preizkusijo svojo te-
lesno kondicijo. Na test se je podalo 36 
udeležencev in veseli smo, da v Rimskih 
Toplicah preizkus vedno uspe, kar pa je 
vsekakor zasluga Mirka Mastnaka, ki po-
skrbi za informiranje in tehnično orga-
nizacijo, da dogodek za krepitev zdravja 
v Rimskih Toplicah steče uspešno. Vse-
kakor pa udeleženci, ki se zavedajo, da 

je zadostno gibanje varovalni dejavnik 
zdravja, pripomorejo k uspešni izvedbi  
vsakega preizkusa hoje na 2 km.

Z bolj zdravim načinom življenja lahko 
posameznik veliko pripomore h krepitvi 
svojega zdravja in udeleženci dogodkov 
ob svetovnem dnevu zdravja in gibanja 
so tokrat to storili. Naša želja je, da  kre-
pitev zdravja vključujejo v svoj vsakdan.

Damjana Ključevšek, dipl. m. s.
v promociji zdravja

DEHIDRACIJA

Dehidracija pomeni premalo zaužite 
tekočine ali nepravilno zaužita tekoči-
na. Pripelje lahko do zdravstvenih težav, 
ki se v večini začnejo zdraviti s farma-

cevtskimi proizvodi. Debelost, zgaga, 
zaprtje, motena prebava, vnetje trebuš-
ne slinavke, diabetes, žolčni kamni, as-
tma, alergije, glavoboli, migrene, angina 
pektoris, povišan krvni tlak, nosečniška 
slabost, artritis, bolečine v hrbtu, revma-
toidni artritis, povišan holesterol, depre-

sija, nemir, vnetje mehurja in ledvic in še 
katera druga težava imajo skupni vzrok 
- dehidriranost telesa. To pomeni, da te-
kom dneva zaužijemo premalo tekočine 
ali pa je tekočina nepravilna. Kot nava-
jajo nekateri avtorji, so to različni obrazi 
dehidracije telesa.
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Konec aprila je v Thermani Laško po-
tekal 1. tabor mladih družin. Tabor je or-
ganiziralo Slovensko društvo za celiakijo, 
poleg Thermane d. d. ga je omogočilo 
še podjetje GGE. Tabor je bil namenjen 
družinam, ki se spopadajo s celiakijo in 
se na dopustih nemalokrat srečujejo s te-
žavami v ponudbi brezglutenske hrane. 
Ta skrb je bila na taboru odveč. Za udele-
žence je bila namreč organizirana stroga 
brezglutenska dieta. Poleg tega so se ude-
ležili še praktične delavnice priprave bre-
zglutenskih jedi ter strokovnega preda-
vanja na temo celiakije in brezglutenske 
diete. 

»V Slovenskem društvu za celiakijo, ki 
se nenehno bori s finančnimi viri, ki so 
potrebni za obstoj in delovanje društva 
ter za strokovne in druge aktivnosti, ki 
prispevajo h kvalitetnejšemu življenju 
bolnikov s celiakijo, smo izjemno veseli, 

da sta nam na pomoč priskočila Ther-
mana Laško in podjetje GGE. Tovrstne 
aktivnosti namreč prispevajo k boljši 
informiranosti, znanju, povezanosti in 
strokovni podkovanosti bolnikov s ce-
liakijo, kar posledično pripomore k bolj 

kvalitetnemu in aktivnemu življenju po-
sameznikov in družbe,« je povedal pred-
sednik Slovenskega društva za celiakijo, 
Domen Fras.

NP

Udeleženci praktične delavnice v pripravi brezglutenskih jedi.

BREZSKRBNE POČITNICE ZA 35 MLADIH DRUŽIN CELIAKAŠEV V THERMANI LAŠKO 

Težave se začnejo v želodcu, ki za pre-
bavo potrebuje bikarbonatne raztopine, s 
katerimi obloži steno želodca in jo obva-
ruje pred preveliko količino želodčne kis-
line. Če ni dovolj vode, prihaja do razjed, 
zbadanja in tiščanja v želodcu. Obremen-
jena je trebušna slinavka, katero obremen-
jujejo nepredelane beljakovine. V črevesju 
se začnejo nepravilni patogeni procesi in 
s tem se posledično slabša črevesna flora, 
slabši je imunski sistem. Povečini radi po-
segamo po zdravilih, ki zmanjšujejo izlo-
čanje želodčne kisline, le te pa po novem 
doplačujemo v lekarnah. Ko zaznamo 
žejo, so naše celice že dehidrirane. Suha 
usta so zadnji opozorilni znak dehidraci-
je. Žeja se namreč pojavi šele takrat, ko so 
telesne tekočine daleč pod nivojem, ki je 
potreben za optimalno delovanje telesa. 
Če ste v življenju žejo pogosto namenoma 
prezrli, potem telo odneha in opozorilnih 
znakov ne kaže več. Zato pogosto slišimo 
prav najbolj dehidrirane ljudi trditi, da 
sploh niso žejni.

Ob pomanjkanju vode se začne krčiti 
tudi dihalna pot, nabirati se začne pre-
več sluzi. Ta varovalni mehanizem je na-
menjen prevelikemu izhlapevanju vode z 
dihanjem. To posledico ponavadi zdravi-
mo z bronhodilatatorji, kortikosteroidi 
in nazadnje antibiotiki. Vse to pa posle-
dično slabi sluznice dihal, obremeni jetra 
in ponovno nam pade imunski sistem.

Ob dehidraciji telesa izgubimo tudi v 
skupni količini krvi nekaj odstotkov, kar 
povzroči »gostejšo« kri, ki škoduje ožil-
ju. Ožilje posledično na notranje stene žil 
nalaga debelejše plasti maščobe – holes-

terol.  Ponovno se zaradi teh težav jeml-
jejo zdravila, ki pa po drugi strani priza-
denejo vrsto ostalih organov.

Kronično zaprtje pa je še težavnejše.  
Reklame vsepovsod nagovarjajo, naj že 
otrokom damo sredstva za odvajanje bla-
ta, ob driski pa sredstva, ki zapirajo blato 
oziroma ga uravnavajo. Vse to je popoln 
nesmisel in zelo tvegano za zdravje na-
ših otrok. Če nastopi driska, je potrebno 
s pravo dieto le to uravnati, nič pa se ne 
more popraviti čez noč. Za vse je potre-
ben čas in dobra mera zdrave pameti.  
Otroci imajo v sebi naraven občutek za 
pitje tekočine in ko rečejo, da so žejni, je 
to res. Mi odrasli pa smo že davno tega 
izgubili pravi občutek za žejo in večina 
ljudi pravi, da sploh niso žejni. Dolgo-
ročno zaprtje posledično pripelje tudi do 
debelosti. Poslušati moramo sami sebe, 
se dobro poznati in ko je sprememba, 
takoj ukrepati. Nikakor ni možno neka-
terih problemov reševati takoj, če smo si 
preveč dolgo časa zapirali oči in nismo 
videli težav. Telo nas opozarja, da smo z 
njim ravnali narobe.  

Človek skozi dnevne dejavnosti v pov-
prečju na dan izgubi pribl. 3 - 4 litre vode 
(10 -15 kozarcev). Vodo izgubljamo s po-
tenjem, z dihanjem, z uriniranjem, s pre-
bavljanjem in z iztrebljanjem. Na primer, 
1 - 2 litra vode izgubimo samo z diha-
njem. Izhlapevanje znoja s kože prispeva 
k 90% naše zmožnosti za ohlajanje telesa. 
Telesna dejavnost, potenje, driska, povi-
šana temperatura itd. lahko zelo poveča-
jo izgubo vode iz telesa. Najlaže pa vodo 
iz telesa izgubimo s športno dejavnostjo 

in potenjem. Vodo pijemo pol ure pred 
obrokom, če je ta obrok zelo suh še med 
jedjo. Če jemo juhe ali enolončnice, pa 
dodatno pitje ni potrebno.

Tekočine, ki pomagajo hidrirati telo, 
so kokosova voda, sok aloe vere in čista 
voda. Kadar zbolimo, je v navadi pitje ča-
jev, ki pa telo dehidrirajo. Zato niso vsi 
čaji primerni, da bi telo ohranilo dovolj 
vode. Gazirane pijače, polne sladkorja, 
ob tem, da dehidrirajo telo, presnovo 
slednjega obremenjujejo tudi z veliko ke-
mikalijami, umetnimi aromami, barvili, 
umetnimi sladili. Kava, kofeinske pijače 
in črni čaj so najbolj diuretični napitki. 
Ob njih je obvezno treba zaužiti še koza-
rec vode. Podobno velja tudi za alkoholne 
pijače. Te telesa ne hidrirajo, temveč ga 
zakisajo in dehidrirajo. Če vam torej kl-
jub vsemu prija popiti, na primer, dobro 
in kakovostno pivo, si ga seveda privošči-
te, vendar pri tem pazite tudi na ustrezen 
vnos vode. Mnogi ljudje, zlasti na deželi, 
pitje vode zamenjajo s pitjem mleka. Pitje 
mleka telesa ne hidrira, lahko pa povzroči 
zakisanost in zasluzenost, zlasti če ga pi-
jemo za žejo, v velikih količinah. Od vseh 
mlečnih napitkov je za namen hidracije 
najbolj primerna sirotka, pa še ob njej bo 
treba dodati tudi nekaj vode. Primeren je 
tudi navaden jogurt,  mešan z večjo ko-
ličino vode, posebej ob hudi pripeki. Po-
maga ohranjati naravno črevesno floro in 
je tako dober tudi za imunski sistem.

(http://www.zazdravje.net/razkrivamo.
asp?art=731)

Tomislava Kordiš,  
mag.vzg. in man. v zdr.
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V Gradacu smo počastili 70-letnico ustanovnega zbora 
RKS

18. junija bo minilo natanko 70 let, ko so na takrat osvoboje-
nem ozemlju Bele Krajine, v kraju Gradac, 1944 ponovno oživili 
delovanje Rdečega križa in z ustanovnim zborom znova posta-
vili njegove temelje. S tem so mu začrtali nadaljnjo pot in kmalu 
po njem so po Sloveniji pričeli ustanavljati osnovne organizacije 
RK, ki so se nekoliko kasneje povezale v občinske organizacije 
RK (sedaj Območna združenja RK).

Omenjenega dogodka smo se zaradi prostorske stiske v dvora-
ni, kjer je potekala slovesnost, lahko udeležili le redki predstav-
niki vseh Območnih združenj RK. Prisluhnili smo bogatemu 
kulturnemu programu s pridihom Bele Krajine in besedam, ki 
so nas spomnile na prehojeno pot in jih želimo podeliti z vami. 
Generalni sekretar RK Slovenije, dr. Danijel Starman, nam je 
med drugim dejal, da je Rdeči križ Slovenije kot ena izmed 189 
članic mednarodne federacije RK skozi zadnjih sedemdeset let, 
s pomočjo razvejane mreže območnih in krajevnih organiza-
cij ter temelječ na trudu več generacij številnih prostovoljk in 
prostovoljcev, vsakodnevno udejanjal vrednote humanosti, so-
lidarnosti in sočutja, ki jih je utemeljil že naš ustanovitelj Henry 
Dunant.

Pozdravni nagovor je imel generalni sekretar Rdečega križa Slovenije dr. Danijel 
Starman. 

»RK je deloval in deluje v hitro se spreminjajočem okolju. 
V njem so se skozi zgodovino menjavale države, politični sis-
temi, stranke. Vedno bolj se uveljavljata pridobitništvo in svet 
globalnega oglaševanja. V tem menjavanju Rdeči križ Slovenije 
ohranja neodvisnost in nevtralnost ter vlogo prvega pomočnika 
vlade v humanitarnih zadevah. Dobro delujoče nacionalno dru-
štvo je ogledalo prostovoljcev, zaposlenih in države.

Hiter tempo življenja, številne stresne situacije, borba za pre-
živetje in ohranitev osnovne življenjske eksistence, naravne nes-

reče, nestrpnosti posameznikov, ki pripeljejo do trenj in vojn 
... so dejavniki, ki lahko v trenutku spremenijo naše življenje in 
šele takrat se morda zavemo, da smo sami nemočni in da vse 
bolj potrebujemo drug drugega.

Zavedajoč se tega dejstva, je slovenski Rdeči križ ostal zvest 
svoji tradiciji in je zato namenjal največ pozornosti, časa in 
energije uspešnemu izvajanju programov, tako s področja jav-
nih pooblastil, kakor tudi preostalih splošno humanitarnih pro-
gramov.

V življenju posameznika in v razvoju organizacije so bila 
viharna obdobja. Skušala so ga zlomiti, a je bilo toliko lepega 
in trdno zgrajenega, toliko dobro narejenega za begunce, obu-
božane, socialno ogrožene, za prizadete ob naravnih nesrečah, 
da se delo organizacije, ki so jo gradile tisočere roke in srca, 
ni moglo kar tako izničiti in razbliniti. Zato se moramo, v luči 
vse globlje ekonomske in socialne krize spomniti, da se lahko iz 
vsega naučimo tudi nekaj dobrega in da iz vsake bitke pridemo 
močnejši. Zato velja, da trdi časi minejo, trdni ljudje pa ostaja-
mo, kot bo ostal tudi Rdeči križ Slovenije. Verjame, da se bomo 
na podlagi številnih uspehov v zadnjih sedmih desetletjih s po-
nosom, znanjem in bogatimi izkušnjami lotili novih izzivov ter 
s skupnimi močmi gradili še močnejšo organizacijo. »Rdečemu 
križu skupaj z njegovimi prostovoljci ob tem dogodku želim, da 
srčno utripa še mnoga leta«, nam je še dejal Starman. 

Pomoč za prizadete v poplavi smo zbirali tudi v občini 
Laško

Sedež Rdečega križa v Laškem sta v času zbiranja pomoči obiskala župan Franc 
Zdolšek in svetovalka za družbene dejavnosti Jasna Kermelj.  

Ko se je v drugi polovici maja razširila vest o katastrofalnih 
poplavah v nekaterih državah nekdanje Jugoslavije, zlasti pa v 
Republiki Srbiji ter v Republiki Bosni in Hercegovini, se je med 
številnimi prebivalci Slovenije, tako tistimi, ki imajo v teh dr-
žavah svojce in tudi tistimi, ki jim je kdaj v bližnji preteklosti 
podobna nesreča povzročala nemalo nevšečnosti, vzbudil čut 
za solidarnost do njih. Pri tem pa niso ostali imuni tudi vsi tisti, 
ki so, vsak na svoj način in v okviru možnosti, poskušali poma-
gati. Podobno je bilo tudi v občinah Laško in Radeče. Ljudje so 
skrbno in z ljubeznijo zložili skupaj nekaj tistega, za kar smo 
še posebej prosili in tako je količina zbrane pomoči v našem 
zbirnem centru na sedežu Rdečega križa vsak dan naraščala. 
Pomoči se je v petih dneh zbralo več, kakor smo prvotno priča-
kovali. Skupaj je bilo zbrane več kakor 14 ton pomoči, ki smo jo 
sortirano naložili na 21 palet, od spalnih vreč, zložljivih postelj, 
posteljnine, odej, ležalnih podlog, gumijastih škornjev, plenic 
za otroke in odrasle, ustekleničene vode, konzervirane hrane, 
osebnih higienskih pripomočkov, zaščitnih rokavic in dezin-

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO
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fekcijskih sredstev. Med njimi pa je bilo tudi veliko oblačil, za 
katere posebej nismo prosili, saj niso bila na seznamu nujne po-
moči in nam v danem trenutku povzročajo dodatno prostorsko 
stisko. Med njimi je bilo nekaj tudi takšnih, ki so bila v slabem 
stanju in smo jih morali žal izločiti. 

V času akcije sta naš sedež Rdečega križa Laško obiskala 
župan občine Laško, Franc Zdolšek, in svetovalka za družbe-
ne dejavnosti, Jasna Kermelj. Seznanili smo ju z akcijo zbiranja 
pomoči. Izrazili smo hvaležnost vsem, ki so se odzvali na naše 
povabilo. Tako številnim posameznikom, kakor tudi organizira-
nim skupinam, kot so bili Gasilsko društvo in KS Rečica, Vrtec 
Zidani Most in PŠ Debro. Omenili smo jima logistične težave, 
s katerimi se soočamo zaradi pomanjkanja skladiščnih prosto-
rov. Župan je dejal, da se bo poskušal dogovoriti za prostor, ki 
bi bil namenjen začasnemu skladiščenju večjih količin prejete 
pomoči. 

To je bil za vse nas v tem kratkem času hud in naporen za-
logaj. Nekatere načrtovane aktivnosti ob 20. Mesecu dejavnosti 
RK laške in radeške občine so bile pomaknjene na stranski tir. 

Ob zaključku akcije se Območno združenje RK Laško vsem 
darovalcem in tistim, ki so pomagali po svojih močeh tudi s 
sredstvi, občinama ter prostovoljcem RK za vso izkazano po-
moč in podporo iskreno zahvaljuje. Zbrana pomoč preko Rde-
čega križa Slovenije že utira pot na prizadeta območja. 

Pomoč, ki so jo zbrali v Rečici, je v zbirni center skupaj z gasilci pripeljal Darko 
Trbovc.

Osnovnošolske ekipe prve pomoči znova predstavile 
svoje znanje

Že sedmo leto zapored smo pri Območnem združenju Rde-
čega križa Laško pripravili tekmovanje osnovnošolskih ekip 
prve pomoči. Veselilo nas je, ker se je na razpis prijavilo kar 
osem ekip iz osnovnih šol, vendar so nam tik pred pričetkom 
tekmovanja tri ekipe odpovedale. Sodelovale so šole z ekipami 
učencev višje stopnje, in sicer: dve ekipi iz Osnovne šole Mar-
jana Nemca Radeče pod mentorskim vodstvom Maje Leben 
in po ena ekipa iz Osnovne šole Primoža Trubarja Laško pod 
mentorskim vodstvom Dragice Đerić, Podružnične osnovne 
šole Debro z mentorico Mileno Žohar in Osnovne šole Antona 
Aškerca Rimske Toplice z mentorico Jožico Krajnc Romih. 

Tekmovanje je bilo v soboto, 12. aprila, na OŠ Primoža Tru-
barja v Laškem. Šoli se za gostoljubje iskreno zahvaljujemo. 
Ekipe so se tudi tokrat najprej pomerile v teoretičnem znanju. 
Člani ekip so pisali test iz zgodovine Rdečega križa in prve po-
moči, v nadaljevanju pa so morali oskrbeti štiri poškodbe treh 
poškodovancev.  Tekmovalci so tudi tokrat pokazali zelo dobro 
znanje, saj so poškodbe v povprečju oskrbeli več kakor 83-od-
stotno, kar je resnično lep rezultat.  

Najboljši sta bili ekipi iz OŠ Marjana Nemca Radeče, tretji 
pa so bili tekmovalci iz Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice. 

Za dosežene rezultate jim je tudi tokrat čestital podžupan ob-
čine Laško, Klemen Grešak, ki je najboljšim podelil tudi pokale 
in priznanja. Najboljša ekipa se je udeležila regijskega tekmova-
nja na OŠ Rečica ob Savinji in dosegla odlično 2. mesto. 

Ekipa iz Rimskih Toplic pred pričetkom tekmovanja.

PRI NAŠIH SLAVLJENCIH

V minulih dveh mesecih je 90. rojstni dan praznovalo kar 
nekaj naših občanov. Skupaj z Rdečim križem, županom, pred-
sedniki krajevnih skupnosti, društvi upokojencev in društvi 
invalidov smo obiskali naslednje slavljence: Faniko Žagar, Ka-
tico Zeme, Alojzija Ožeka, Amalijo Višner, Frančiško Srebot in 
Alojza Deželaka. Nekatere izmed njih bomo predstavili tokrat, 
preostale pa v naslednji številki biltena.  

Pri Faniki Žagar

Fanika ŽAGAR iz Globokega pri Rimskih Toplicah je svoj roj-
stni dan praznovala zadnje dni marca. K njej smo se poda-
li malo kasneje, pa vendar s posebnim veseljem, da malo bolj 
spoznamo živahno, veselo in nasmejano gospo. Povedala nam 
je, da se je rodila v Panečah, pri Cesaršek, kjer sta z možem Iva-
nom gospodarila četrt stoletja. Razveselila sta se rojstva edine 
hčerke Anice in bila nanjo vseskozi zelo navezana. Po hčerkini 
poroki sta se z možem preselila k njej na Globoko, kjer sedaj ob 
hčerkini družini sama uživa njihovo naklonjenost, saj je že 31 
let vdova. Dolgčas ji ni, saj jo obkrožajo njeni domači. Vnuk, 
dve vnukinji, pravnuk in tri pravnukinje. Ničesar ji ne manjka. 
Prej je bilo res naporno tam gori v hribih. Tukaj pa je bila potem 
nepogrešljiva pri varstvu otrok. Pri 80 letih se je naučila kvač-
kati, zato sedaj veselo izdeluje različne, lepe stvaritve. Še vedno 
si rada zapoje, kot se je nekoč pelo pri njih, pa pogleda kakšen 
zabaven televizijski program, veliko bere in še vedno skrbi zase. 
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Povedala nam je, da je za dolgo življenje potrebno veliko delati, 
skromno živeti, biti dobre volje in v ničemer pretiravati.  

Alojzij OŽEK iz Marija Gradca pri Laškem je bil tretji izmed de-
setih otrok, kolikor se jih je takrat rodilo pri Gaberškovih v Zab-
režu, kjer je za »birta« ostal njegov brat Franci. Poleg njega ima 
še sestri Pavlo in Miciko, ostalih žal ni več. Z ženo Ivanko, ki je 
bila računovodkinja v Kovinotehni, sta podedovala 23 hektarjev 
veliko kmetijo, zato za kakšne hobije res ni bilo časa. Glede na to, 
da si je pokojnino služil pri Jugoslovanskih železnicah kot kret-
nik, doma pa sta delala in skrbela za 14 glav živine, res ni bilo 
preprosto. V zakonu so se jima rodile tri hčerke - Dora, Minka in 
Simona, na katere sta zelo ponosna, saj so izjemno ustvarjalne. 
Čas druge svetovne vojne je tudi njemu pustil neizbrisen spo-
min. Tri leta je preživel na ruski fronti kot mobiliziranec nemške 
vojske. Alojzij je zelo zanimiv sogovornik, vendar smo imeli pre-
malo časa, da bi nam lahko razdrl kakšno anekdoto iz njegovega 
življenja, ki jih bojda stresa, kot bi rekli, iz rokava. V pratiko si 
že več kot deset let zapisuje dnevne vremenske razmere in jih 
primerja med sabo. Sicer pa rad kaj prebere, kaj pokritizira in 
spremlja dogodke s televizijskih ekranov. Pravi, da sam sebi ne 
more verjeti, da je dočakal 90 let. »Da ti to uspe, moraš očitno 
krepko delati in skromno jesti«, meni naš slavljenec.  

Alojzij Ožek v družbi gostov

Katarina ZEME iz Mačkovca pri Šentrupertu živi daleč od cen-
tra, od vsakdanjega vrveža, že skoraj na meji s Kalobjem. Kar 
nekaj korakov smo morali premeriti peš, da smo prišli do nje. 
Ko smo ji skupaj z ljudskimi pevci iz Šentruperta prišli »ofirati«, 
je stopila pred vhodna vrata, ki so bila lepo okrašena, kot se za 
takšno slavje spodobi, sedla na stol in poslušala. Petje obožuje, 
saj pravi, da so včasih po »tavrhih«, ki jih je obredla v bližnji 
in daljni soseščini, veliko peli. Rodila se je pri tej hiši in ostala 
doma za naslednico. V zakonu se jima je rodilo pet otrok, dve 
hčerki in trije sinovi. Kruta usoda je posegla vmes, saj sedaj živi 
le še hčerka Fanika. Moža je izgubila že pred 31 leti. A kljub 
temu je to ni zlomilo. Trdne volje, pogumno in z veliko ljubez-
nijo kljub letom vztraja na svojem, štiri hektarje velikem pose-
stvu, kjer še marsikaj postori sama, v veliko oporo in pomoč pa 
so ji vsi njeni vnuki in vnukinje. Brez njih bi bilo res težko, zato 
ji pomagajo pri vseh zahtevnejših delih in jih še posebej pohvali. 
Skromno in preprosto teče življenje naše občanke Katice. Vsaj 
nam se tako zdi. V njeni družbi smo se imeli zelo lepo, ker je 
tudi sama vesele narave in kar prehitro nas je pričela dohite-
vati noč, ko smo se odpravljali v dolino. Povedala nam je, da je 
nazadnje bila pri zdravniku pred 40 leti, da še vedno rada skrbi 
za kokoši, petelina, zajce, psa in muce, jezi jo, ker ji njen trud 
pogosto uničijo srne ali pa ji lisice ukradejo kakšno kokoš. Tudi 
poročila posluša, da ve, kaj bo naslednji dan ali pa tre orehe. Iz 
njih bo lahko znova spekla potico, kakor jo je za svoj 90. rojstni 
dan, da smo jo ob obisku lahko poskusili.  

Ob odhodu smo občudovali njen vrt, na katerem je bilo 
že sredi aprila vse posejano in v bujni rasti, od solate, čebule, 
krompirja ... 

Pri Katarini Zeme smo se iz srca nasmejali.

Amalija VIŠNER iz Trubarjeve ulice v Laškem je prav tako v 
aprilu praznovala svoj 90. rojstni dan. Tudi k njej smo se podali 
z velikim veseljem in navdušenjem, saj smo vedeli, da jo bomo 
zelo razveselili in da bo prijetno v njeni družbi, ker je imenitna 
sogovornica. Ob prihodu smo kmalu pričeli obujati spomine na 
pretekla leta, ko so prisotni vedeli povedati, da so pri Višnerje-
vih, pred več kakor 50. leti, imeli menda edini črn mercedes v 
Laškem. Amalija nam je povedala marsikaj zanimivega iz nje-
nega lepega in težkega življenja. Ko je bilo najhuje, se je zatekla 
v naravo, ki jo je vseskozi oboževala, in na svoj vrt, kjer je do 
nedavnega našla svoj mir. Srečna je, ker ima ob sebi skrbnega 
sina Milana, ki ji skupaj z ženo Tatjano in vnukinjo pomagajo 
pri premagovanju vsakodnevnih ovir, če je potrebno. Dobro se 
ji zdi, da se še lahko sama uredi. Dokler so jo noge bolj ubogale, 
je rada zahajala v rodno Ojstro, k Trebeže, kjer se je rodila in od 
koder je vsak dan hodila peš v šolo, zadnjih nekaj let pa tudi v 
Trobni Dol, kjer ima sin manjšo domačijo. Vsako kmečko delo 
in skrb za živali ji niso tuje. Ko se je zaposlila v Volni Laško, je 
firmi ostala zvesta do upokojitve, zato je ob odhodu za zvestobo 
ter dobro delo prejela posebno listino. Sicer pa je bila tudi de-
javna na družbenem področju. Delovala je v prvem odboru so-
cialnega skrbstva v Laškem in ves čas skrbela, da je svoje znanje 
nadgrajevala skozi različne tečaje. 

Vsem slavljencem še enkrat iskrene čestitke! 

Slavljenka Amalija Višner je druga iz leve.

Vlado Marot 
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LJUDJE V STISKI BODO 
VEDNO MED NAMI

Za osnovno preživetje potrebujemo 
najnujnejše, kot sta hrana in voda. Za 
dostojno življenje pa potrebujemo tudi 
možnost, da se razvijamo, pridobivamo 
nova znanja in spretnosti, možnost, da 
počivamo, preživljamo prosti čas, se dru-
žimo in se notranje bogatimo. Iz takega 
življenja raste ustvarjalnost in iz nje za-
dovoljstvo in samozavest. Vendar, če ni-
mamo hrane, strehe nad glavo in druge-

ga najnujnejšega, vse to odpade in ostane 
samo še bitka za preživetje.

V Sloveniji so v število 400.000 oseb 
vključeni brezposelni, zaposleni, ki de-
lajo v propadajočih podjetjih, mladi, ki 
iščejo trajno zaposlitev, velik del samoza-
poslenih, starejši z nizkimi pokojninami 
in seveda njihovi družinski člani, pred-
vsem otroci. Mnogi trkajo na naša vrata. 
Eni kot darovalci, drugi kot prosilci naše 
pomoči. Vsakega se razveselimo in pot 
nadaljujemo z besedami upanja, da čas 
čez leto dni ne bo ponujal toliko različnih 
potreb po pomoči.

Letošnje leto je prvo v nizu let, ko osta-
jamo brez pomoči evropske skupnosti pri 
oskrbi s hrano. Preživeti čas do pozne je-
seni, ko se obeta blagovna pomoč v sicer 
novi obliki, je vprašanje, s katerim se pri 
Župnijski Karitas soočamo z zaskrblje-
nostjo. Da bi ohranili dosedanjo oskrbo 
naših prosilcev z osnovnimi živili, potre-
bujemo pomoč širše skupnosti.

V ta namen smo v postnem času izpe-

ljali akcijo zbiranja hrane in higienskih 
potrebščin med našimi verniki. Ustvarje-
ne zaloge ne bodo dovolj za zagotovitev 
vseh potreb. 

K aktivnemu sodelovanju pri zbiranju 
hrane in ostalih življenjskih potrebščin 
vabimo vse, ki to zmorete. Veliko pov-
praševanja je po mleku in trajnih izdel-
kih (otroška hrana, konzerve).

Pri Karitas Laško smo prepričani, da 
solidarnost v našem kraju obstaja. Pot-
rebno je samo strniti vrste. Za vse, ki se 
boste vključili v zbiranje pomoči po tej 
poti, smo vam na razpolago v naših pro-
storih (Aškerčev trg 2) vsak petek med 
9.00 in 11.00.

V poplavi solidarnostnih akcij, ki so 
še posebej izrazite v zadnjem času zaradi 
izrednih vremenskih razmer, ne smemo 
prezreti in pozabiti na stiske naših naj-
bližjih. Odziv na vse vrste solidarnosti pa 
je dober znak, da nam je mar za vsakega 
človeka.

Župnijska Karitas Laško

VESELE NOGICE IN 
NJIHOVI ZAMAŠKOJEDI

Dve leti uspešnega delovanja sta za 
društvom Vesele nogice, zato je prav, da 
se vam ob tej priložnosti zahvalimo za 
vso zvesto podporo in vzpodbudo, da 
smo, tudi z vašo pomočjo, prišli do sem. 
Ponosni smo na naše male »nogice« in 
vsak njihov, še tako majhen napredek ter 
njihove starše in skrbnike, ki se borijo za 
boljši jutri svojih otrok. Vsem, ki za nas 
pridno zbirate papir, kartuše in zama-
ške, se iskreno zahvaljujemo. Z vsakim 
kilogramom papirja, vsako kartušo 
in vsakim zbranim zamaškom nam 
pokažete, da vam ni vseeno za naše 
otroke. Hvala vsem donatorjem in 
sponzorjem za izkazano zaupanje. 
Hvala tudi vsem prostovoljcem, 
podpornikom in članom za pomoč 
in podporo. 

Občani Laškega ste se množično 
odzvali in sodelovali pri zbiranju 
pomoči za ljudi v poplavah v Srbiji 
in BiH. Skupaj z vsemi sodelujočimi 
iz Celja, Žalca in Laškega smo v tej 
akciji zbrali kar 4 tovornjake oblačil, 

hrane, vode, čistil in ostalih osnovnih ži-
vljenjskih potrebščin. Srečno smo jih pri-
peljali na cilj ter predali organizaciji Rde-
čega križa v krajih Doboj in Obrenovac. 
Tako smo zbrali in dostavili že 108 palet 
pomoči. Hvala vsem sodelujočim.

Za naše društvo pa še niso nastopile 
počitnice. V začetku junija smo zaključili 
naš novi projekt - izbor naj Zamaškoje-
da. In kdo je Zamaškojed? Zamaškojed 
je poseben prijatelj Veselih nogic. To je 
posoda, škatla ali vreča, ki za naše Vese-
le nogice zbira zamaške. Ko je poln, nas 
prijazne vzgojiteljice in učiteljice pokliče-
jo, mi pa poskrbimo, da se Zamaškojed 
izprazne in potem spet veselo naprej zbi-
ra zamaške za nas.

Ideja o projektu je nastala v vrtcu Voj-
nik, kjer so naredili prvega Zamaškojeda 
in nam poslali njegove fotografije. Odlo-
čili smo se, da k izdelavi Zamaškojedov 
povabimo še ostale vrtce in šole. Na našo 

pobudo se je odzvalo več kot 20 vrtcev, 
šol in celo ena knjižnica. Prav vsi Za-
maškojedi, ki so sodelovali na našem iz-
boru, so izjemni in čudoviti. V njihovo 
ustvarjanje je bilo vloženo veliko domi-
šljije, dela in truda. Zamaškojede si lahko 
ogledate na spletni strani http://drustvo-
-veselenogice.si, kjer je bilo do vključno 
1. junija 2014 možno tudi glasovanje za 
naj Zamaškojeda. Glasovi, ki smo jih 
prejeli, so pomagali naši žiriji pri odlo-
čitvi o zmagovalcu. Razglasitev desetih 
finalistov in podelitev nagrad je bila v so-
boto, 7. 6., v sklopu dobrodelnega špor-
tnega dneva - prireditve, ki jo je za naše 
društvo organiziral FIT CITY center Lju-
bljana. 32 inštruktorjev je izvajalo špor-
tne aktivnosti za vse navdušence zumbe, 
aerobike, pilatesa, joge, vadb spinning(R) 
in spinpower(R), teka, nordijske hoje, ugi 
& pilatesa … Nagrade za ustvarjalce Za-
maškojedov so bile prav posebno sladke, 

saj je bil generalni sponzor izbora 
podjetje Žito, d. d., s svojo blagovno 
znamko ŠUMI. S projektom Zama-
škojed bomo nadaljevali tudi v pri-
hodnjem letu, ko upamo, da se nam 
pridruži še več vrtcev in šol.

V mesecu oktobru bomo ob sve-
tovnem dnevu cerebralne paralize v 
soboto, 4. 10. 2014, pripravili prire-
ditev Veseli dan za vesele nogice. Več 
informacij o prireditvi pričakujte v 
naslednji številki Biltena. Do takrat 
pa vam seveda želimo prijetne, pisa-
ne in prelepe počitnice.
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Pred novim šolskim letom staršem ne 
bo treba oddajati vlog za uveljavljanje 
subvencije malice in kosila. Šole bodo 
upoštevale uvrstitev v dohodkovni ra-
zred v odločbi o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji na podlagi izmenja-
ve podatkov med Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti in Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport in ustrezno znižale vi-
šino položnice za malico in kosilo. Od-
dajanje vlog za subvencijo malice in sub-
vencijo kosila zato ni potrebno, razen če 
družina nima veljavne odločbe o otro-
škem dodatku ali državni štipendiji na 
dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna 
prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati 
novela Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Novela med drugim pri-
naša nov način izmenjave podatkov med 
Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti in Ministr-
stvom za izobraževanje, znanost in šport 
z namenom poenostavitve uveljavljanja 
subvencionirane prehrane. Pred šolskim 
letom 2014/2015 staršem ne bo treba 
oddajati vlog za uveljavljanje subvencije 
malice in kosila, saj bodo vzgojno-izo-
braževalni zavodi upoštevali uvrstitev v 
dohodkovni razred na osnovni podatkov 
o povprečnem mesečnem dohodku na 
osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o 
otroškem dodatku ali državni štipendiji. 

Na podlagi novele lahko starši vložijo 
vlogo za subvencijo malice in subvencijo 
kosila pri centru za socialno delo samo 
v primeru, če družina učenca ali dijaka 
na dan 1. 9. 2014 ne bo razpolagala z ve-
ljavno odločbo o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji. Če družina nima ve-
ljavne odločbe o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji na dan 1.  9. 2014, ker 

se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014 
ali ker otroškega dodatka ali državne šti-
pendije sploh niso uveljavljali, svetuje-
mo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo 
za otroški dodatek/državno štipendijo. 
Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale 
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi 
o otroškem dodatku ali državni štipendiji 
na podlagi izmenjave podatkov in ustre-
zno znižale višino položnice za malico 
oz. kosilo.

V primeru, da družina nima veljavne 
odločbe za otroški dodatek oziroma dr-
žavno štipendijo in teh dveh pravic ne želi 
uveljavljati ali do teh pravic ni upraviče-
na, želi pa uveljavljati subvencijo prehra-
ne z začetkom šolskega leta 2014/2015, 
mora v mesecu avgustu 2014 vložiti po-
sebno vlogo za subvencijo malice in sub-
vencijo kosila (na novem obrazcu!) pri 
pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v 
dohodkovni razred v teh primerih ugoto-
vil na način, kot velja za pravico do otro-
škega dodatka, subvencija pa se prizna z 
začetkom šolskega leta oziroma v prime-
ru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2014 
dalje, z dnem vložitve vloge za subvenci-
jo prehrane.

Višina subvencije malice in kosila os-
taja enaka kot je določena s trenutno 
zakonodajo. Do subvencije malice in 
subvencije kosila so upravičeni učen-
ci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na 
malico/kosilo in se redno izobražujejo. 
Novost je, da učencem, ki so nameščeni 
v rejniško družino, pripada pravica do 
brezplačnega kosila. 

Subvencija malice (pripada učencem 
in dijakom):

Subvencija malice oz. brezplačna ma-
lica pripada tistim učencem, ki se redno 

izobražujejo, so prijavljeni na malico in 
pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otro-
škem dodatku, ne presega 53 % neto 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. 
Subvencija pripada v višini cene malice. 

Subvencija malice pripada tistim dija-
kom, ki se redno izobražujejo, so prija-
vljeni na malico in pri katerih povprečni 
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji, znaša: 
• do 42 % neto povprečne plače v Repu-

bliki Sloveniji pripada polna subvenci-
ja malice oz. brezplačna malica; 

• nad 42 do 53 % neto povprečne plače 
v Republiki Sloveniji pripada subven-
cija malice v višini 70 % cene malice; 

• nad 53 do 64 % neto povprečne plače 
v Republiki Sloveniji pripada subven-
cija malice v višini 40 % cene malice. 

Do polne subvencije oziroma brez- 
plačne malice so upravičeni: 
• učenci in dijaki, ki so nameščeni v rej-

niško družino na podlagi odločbe o 
namestitvi v rejniško družino

• učenci in dijaki, ki so prosilci za azil
• učenci in dijaki, ki so nameščeni v za-

vode za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potre-
bami oziroma v domove za učence in 
obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila (pripada samo učen-
cem):

Subvencija kosila pripada učencem, 
ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosi-
lo in pri katerih povprečni mesečni do-
hodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 18 % neto 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. 
Učencem pripada polna subvencija za 
kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne 
subvencije oziroma brezplačnega kosila 
so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so 
nameščeni v rejniško družino na podlagi 
odločbe o namestitvi v rejniško družino.

CSD Laško

CSD Laško 

BREZ VLOGE DO SUBVENCIJE PREHRANE V 
NOVEM ŠOLSKEM LETU

DAN ZA SPREMEMBE, PTUJSKA 
GORA, FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 
IN ROGAŠKA SLATINA

V soboto, 5. aprila 2014, smo v Hiši 
generacij Laško, v sklopu slovenske akcije Dan za spremembe, 
pripravili popoldan v kinu. Obiskovalci so si lahko ogledali slo-
venski film: Moj ata socialistični kulak, med tem pa so grizljali 
sveže pečeno pokovko, pili z ljubeznijo skuhan čaj in kavo.

V petek, 16. maja 2014, je medgeneracijska skupina za ka-
kovostno starost Zvončki, ki se v Hiši generacij srečuje vsako 

sredo, med 15. in 16. 30. in je v prvi vrsti namenjena trenin-
gu spomina in s tem lajšanju ali preprečevanju demence, odšla 
na Ptujsko goro, nato pa si v minoritskem samostanu na Ptuju 
ogledala veliko razstavo Dobrote slovenskih kmetij 2014, kjer 
so se mize šibile od potic, piškotov, kruhov, mesnin, mlečnih 
izdelkov, sadja in zelenjave ter vin, sokov in drugih napitkov. V 
Celju pa smo si še ogledali slikarsko razstavo Obrazi sveta.

V četrtek, 22. maja 2014, se je Hiša generacij na stojnici 
predstavila na 15. Festivalu prostovoljstva na Prešernovem 
trgu v Ljubljani. Mimoidoči so se lahko seznanili z našim de-
lom, hkrati pa so se lahko naučili izdelati rožo iz krep papirja.
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IZLET STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH LAŠKO V 
MOZIRSKI GAJ

Bilo je oblačno petkovo jutro, ko smo zrli v nebo in se spra-
ševali, ali naj krenemo na težko pričakovani izlet v Mozirski 
gaj, ali raje ne. Avtobus je bil pripravljen in odločitev je padla. 
Najprej je bila na vrsti telovadba - vzpon na avtobus, ki je mar-
sikateremu stanovalcu nagnal strah v kosti. Z vzpodbudo in 
skupnimi močmi spremljevalcev smo ta podvig premagali in 
krenili smo proti Savinjski dolini. Po poti smo opazovali kraje 
in naravo, ki se spomladi predstavlja v pisanih, živahnih bar-
vah. Prispeli smo do Mozirja in vreme je na našo srečo zdržalo. 
Zopet je bila na vrsti telovadba - spust po stopnicah avtobusa 
in seveda nam je tudi to uspelo. Karavana radovednih stano-
valcev in spremljevalcev je krenila do sprejemne hišice, kjer 
nas je sprejela prijazna vodička in nas z uvodnimi besedami 
pospremila skozi začetne korake parka, potem smo si gredice 
in živo pisano cvetje počasi ogledali v svojem tempu. Se ustav-
ljali ob tulipanih, kreacijah, pozirali fotografom, se zabavali v 
dogajanju okoli nas. Naredili smo dolg sprehod, pozvonili v 
zvoniku sredi parka, vsak s svojo tiho željo v srcu, katera se 
menda izpolni … Slednje bomo videli in povedali prihodnje 

leto. Seveda nas je ta dolg sprehod utrudil in na koncu spreha-
jalne poti smo si med prekrasnimi cvetočimi gredicami nare-
dili pravi piknik s sendviči, sokom in kavico. Prijetno utrujeni 
in polnih želodcev smo jo mahnili nazaj proti našemu Domu 
v Laškem. Pot je bila polna prečudovitih slik in vtisov, ki bodo 
še dolgo lepšali naše misli in olajšali marsikatero dolgo noč. 
Sreča spremlja pogumne, tako je tudi vreme držalo pesti za 
nas, da smo izpeljali in doživeli lepo dopoldne v družbi cvetja 
in veselih ljudi.

Petra Vindišar, dipl. fizioterapevtka

Med 24. in 25. majem 2014 sta Hiša Generacij in Medgenera-
cijsko društvo za kakovostno starost Laško pripravila dvodnev-
ni strokovni seminar za svoje prostovoljce v Rogaški Slatini. 
Prvi dan seminarja je bil namenjen dinamični delavnici, ki jo 
je vodil dr. Jernej Kovač. Preko pogovora, praktičnih primerov 
smo spoznavali moč komunikacije in pomembnost odnosov 
med prostovoljci v posamezni organizaciji, ki so podobni odno-
som v družini. Drugi dan seminarja je bil zeliščarsko obarvan, 
saj smo spoznavali dobrodejne lastnosti industrijske konoplje 
ter izdelkov iz nje, katere nam je predstavila Katarina Kozel iz 
Ptuja, ki nam je z veseljem predstavila še dobrodejno delovanje 
prenekaterih drugih zelišč, ki pripomorejo k dobremu počutju 
našega telesa. 

USTVARJALNO POLETJE V HIŠI GENERACIJ LAŠKO

Med 7. in 11. 7.  ter med 18. in 22. 8. 2014, med 9. in 11. uro, 
bodo v Hiši generacij Laško potekale brezplačne ustvarjalne de-
lavnice za vse generacije:

JULIJ AVGUST

ponedeljek

CVETOČE RAZKOŠJE 
V VAZI (oblikovanje 

cvetja in vaz iz papirnatih 
servietk)

COFKO-COF NA VEJI 
(oblikovanje cvetja in vaz 

iz pisane volne)

torek POLETNI IRIS  
FOLDING

NEPOZABLJIVA SOVA 
(tabla, da ne pozabim)

sreda
FILCANJE/POLSTENJE 
(obeski za ključe iz volne-

nega prediva)

ZAPESTNICA  
PRIJATELJSTVA

četrtek
DRUŽABNE IGRE ZA 

VSAK ŽEP (spomin,  
activity, človek ne jezi se)

VETER V LASEH 
(pisane vetrnice)

petek SLAŠČICE BREZ  
PEČICE

SLAŠČICE BREZ  
PEČICE

Vse informacije na: center.starejsih@siol.net, 051-436-240, 
03/ 734-18-80

Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti 
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Odpadke ločujem, naravo varujem

»Ne, papir odloži v rdeč zaboj,« so 
besede, ki jih otroci v vrtcu slišijo vsak 
dan. V sklopu Narava se je prebudila, 
so se otroci v oddelku Čebelic seznanjali 
tudi z ločevanjem odpadkov.

Z nazornim prikazom otrokom naj-
lažje razložimo, kar jim želimo sporočiti. 
Prav tako smo se lotili tudi ločevanja od-
padkov. Na sprehodih so si ogledali raz-
lične zabojnike in ekološke otoke, zbirali 
informacije v knjigah, brošurah, enciklo-
pedijah in ostali literaturi. Izdelali so pla-
kate z različnimi zabojniki in plakat za 
nevarne odpadke. Iz revijalnih časopisov 
so izrezovali fotografije različnih dobrin, 

ki jih ljudje uporabljamo v vsakdanjem 
življenju in jih razvrstili na ustrezen pla-
kat. 

Otrokom ime podjetja Komunala 
Laško ni bilo znano, zato smo se pova-
bili k njim na obisk. Andrej Ilijevec nas 
je prijazno sprejel in z nami preživel 
del dopoldneva. Otroke je po uvodnem 
pozdravu seznanil z ločevanjem odpad-
kov. Otroci so z njim odpadke razvrščali 
v zabojnike, se z njim pogovarjali in se 
najbolj razveselili bonbonov. Ogledali so 
si tudi mali električni avtomobil, ki ga pri 
svojem delu uporablja g. Martun. S spre-
hodom po dvorišču podjetja in ogledom 
delovnih strojev smo zaključili svoj obisk 
na Komunali Laško. 

V vrtec smo se vrnili z različnim gra-
divom, didaktično igro, slikanico, malimi 

zabojniki in predvsem s spoznanjem in 
vedenjem, da je Komunala Laško pod-
jetje, ki skrbi za odvoz odpadkov. Hvala 
g. Ilijevcu za topel in lep sprejem ter za 
poučen dan. Po obisku Komunale Laško 
smo si ogledali Eko film in se seznanili 
tudi z recikliranjem odpadkov. Polni vti-
sov in novega znanja smo skupaj napisali 
pesem Smeti. 

SMETI

Kam odvrgli bi smeti?
V gozd, v potok, v sobici?
Ne, ne smemo, to ni prav,

potem bi svet bolan postal.

V rdeč zabojnik gre papir,
v belem steklo ima prepir.
Embalažo »žre« rumen,

nekaj gre še v zelen.

Rjav zabojnik bio je
in smetar pobere vse.

Kaj pa tiste vse smeti,
ki so strupene

za vse
kar živi?

Zanje Komunala Laško poskrbi!

Otroci oddelka Čebelic,  
Natalija in Andreja

Radi imamo gibanje

Na takšen čuden datum, ko moramo 
malce premisliti, ali je nekdo neko stvar 
mislil resno ali ne – to je seveda 1. april, 
smo se člani velike Pikapoloničine druži-

ne odločili, da bomo po Govcah osvojili 
še en vrh. Tokrat smo se popoldne z av-
tomobili zapeljali do Doblatine in od tam 
peš nadaljevali pot do Celjske koče. Ot-
roci so od začetka do konca poti žuboreli 
kot voda, prepevali pesmice, celo zimske, 
tako da smo se odrasli kar čudili, koliko 
energije je v njih, saj smo sami včasih 
malce le lovili sapo. Ampak v čudovitem 
vremenu se je naš trud poplačal. Nagraje-
ni smo bili s soncem, s čudovitim razgle-
dom in sproščenim klepetom na terasi. 
Otroci so uživali na igralih in neutrudno 
tekali, se lovili, skrivali in nasploh sejali 
smeh. Odrasli smo se pogovarjali o vseh 

mogočih stvareh in tkali prijateljske nit-
ke, takšne, ki ostanejo – za vedno. Kar 
nekako težko smo se odločili, da bi se 
morali počasi vrniti, saj je bilo vzdušje 
res prekrasno. A otroci so seveda spet vse 
popestrili, saj so še vedno vztrajali pri pe-
smih in se pogovarjali tako glasno, da se 
nikakor nismo mogli izgubiti. To je bilo 
popoldne, za katerega si je bilo vredno 
vzeti čas, saj se je vsaj trikratno povrnil 
z vsem smehom, prijaznimi besedami in 
prijetno utrujenostjo ob povratku. To je 
bil krasen dan za prelep spomin.

Otroci skupine Pikapolonice  
z Andrejo in Sabino

Vrtec na ogled postavi

3. junija smo imeli otvoritev že tradici-
onalne razstave v Muzeju Laško. Letošnja 
tema razstave, na kateri sodelujejo vse 
enote Vrtca Laško, je Opismenjevanje 
v Vrtcu Laško. Otroci in strokovni de-
lavci Vrtca Laško predstavljamo prime-
re dobre prakse, ki so nastali v šolskem 
letu 2013/14 v vseh starostnih obdobjih 
in možnosti medpodročnih povezav, s 
ciljem, da pokažemo, kaj vse je opisme-
njevanje in da slednje poteka od vstopa 
otroka v vrtec. 

Otrok se že od rojstva doma in v okolju 
srečuje z različnimi bralnimi in pisalnimi 
vzorci. Z razvojem pismenosti začne zelo 

zgodaj in gradijo se  temelji za uspešno 
opismenjevanje v šoli. Otrok se v vrtcu 
preko različnih aktivnosti pripravlja na 
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Pasavček pravi: »Red je vedno pas 
pripet!«

V šolskem letu 2013/2014 smo v vrtcu 
Debro, v oddelku Mavrica, izpeljali pro-
jekt PASAVČEK.

Namen projekta je bil osveščati starše o 
pravilni uporabi otroških varnostnih se-
dežev in omogočiti otroku varno vožnjo.

Najprej smo spoznali žival pasavca, 
nadaljevali z likom PASAVČEK, ki opo-
minja na ustrezno in dosledno uporabo 
otroških varnostnih sedežev in varno-
stnega pasu. Zelo dobro so se naučili slo-
gan »RED JE VEDNO PAS PRIPET!«.

Izdelali smo plakat o otroških varno-

stnih sedežih, spoznali različne skupine 
sedežev, si jih ogledali in jih razvrščali, 
v njih sedeli in se učili, kako se pravilno 
pripeti.

Organizirala sem popoldansko sreča-
nje za starše in otroke v mesecu maju, 
udeležilo se jih je 6 otrok in njihovih 
staršev. Starši so spoznali pravilno name-
stitev otroških sedežev. Skupaj z otroki 
so preverjali, kako se pravilno namestijo 
v otroške sedeže in se pravilno pripnejo. 
Starši so se tudi seznanili s posledicami 
neuporabe otroških varnostnih sedežev 
in neustrezne pripetosti.

Z zadovoljstvom ugotavljam, da je 
projekt uspel, posebej aktivni so bili ot-
roci, ki so z velikim interesom delali na 
različnih nalogah. Skupaj smo dosegli, da 
so otroci vedno pripeti, tudi pri kratkih 
razdaljah.

Alenka Vasle

Kako smo v vrtcu Jurklošter preživeli »Dan družine«

V soboto, 10. 5., smo se mladi in malo manj mladi, v okvi-
ru dneva družine odpravili na izlet »Od prijatelja do prijatelja«. 

Namen izleta je bil, da vsi otroci v vrtcu spoznajo, kje so doma 
njihovi prijatelji, s katerimi vsak dan skupaj preživljajo prijetne 
trenutke v vrtcu. Vsak otrok je na svojem domu svojim prija-
teljem pokazal kakšno zanimivo stvar. Tako smo videli zajčke, 
piščančke, konje, ribnik, peskovnike, hišice … Imeli smo tudi 
pravi koncert z različnimi instrumenti in pogostitev z doma-
čimi slaščicami. Vsaka družina se je s svojim avtom odpeljala 
izpred vrtca. Pot nas je vodila od Jurkloštra, Lahovega Grabna 
do Polane, Paneč, Vrha nad Laškim, Završ, Brda pod Planino, 
Marijine vasi, Mrzlega Polja, Suhega do Stopč pri Šentjurju. 
Naše popotovanje in prijetno druženje smo zaključili šele zve-
čer. Bilo je super in tudi vreme je bilo vseskozi takšno kot naše 
razpoloženje – sončno in nasmejano.

Da pa nam bo ta dan ostal v trajnem spominu, gre zahvala 
vsem staršem, ki nas podpirajo in aktivno sodelujejo pri vseh 
naših dejavnostih.

Otroci iz vrtca Jurklošter z Mileno in Renato

Novo igrišče v vrtcu Zidani Most

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi, saj 
je z gibanjem telesa pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa 
in samega sebe. V vrtcu otrokom vsakodnevno omogočamo 
in spodbujamo različne dejavnosti v prostoru in na prostem. 
Na pobudo staršev smo v letošnjem šolskem letu v vrtcu Zi-
dani Most dobili novo igrišče, česar smo se razveselili otroci, 
vzgojitelji in starši. Za ureditev in nakup igral sta poskrbela 
ustanovitelja - Vrtec Laško in Občina Laško, za kar se jim naj-
lepše zahvaljujemo. Otroci bodo imeli veliko možnosti za igro 
na prostem – v peskovniku, na toboganu, gugalnici … Razvijali 
bodo gibalne spretnosti in sposobnosti, se igrali, zabavali in tka-
li prijateljske vezi.

Mali in veliki iz vrtca Zidani Most

opismenjevanje in tako vstopa v svet bra-
nja in pisanja. 

V predšolskem obdobju se ob spod-
budnem okolju otroci  urijo in pridobi-
vajo na vidnem razločevanju, glasovnem 
zavedanju, grafomotoriki, poslušanju, 
pripovedovanju in branju. Strokovni de-
lavci v Vrtcu Laško se zavedamo, kako 

pomembno je, da otrokom ponudimo 
spodbudno okolje in aktivnosti, ki jim 
vse to omogočijo.

Otvoritev razstave, ki bo javnosti na 
ogled vse do 5. julija, sta s petjem pope-
strila pevska zbora enot Laško in Debro, 
zaplesali so otroci enote Zidani Most, 
splet  rajalnih otroških iger pa predstavili 

otroci enote Rimske Toplice.
Postavljalci razstave (Jerica L. Moko-

tar, Jelka Kapun, Tomaž Majcen, Betka 
Pfeifer) se zahvaljujemo vsem strokov-
nim delavcem za sodelovanje ter vsem 
obiskovalcem, ki so se udeležili otvoritve 
razstave.

Elizabeta Pfeifer, pom. ravnateljice
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Le predi, dekle, predi

Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer 
se aktivno uči in pridobiva sposobnosti 
za življenje ter razvija vrednote v med-
generacijski družbi. Vzajemnost med 
generacijami je izrednega pomena, zato 
je potrebno negovati odnose med ljud-
mi. V zgodnjem otroštvu so otroci zelo 
gnetljivi in je pomembnost pridobivanja 
moralnih vrednot prioriteta v vzgoji. Za-
radi pomanjkanja časa srednjih generacij 
so stari starši pomemben člen v vzgoji 
otrok. Za razvijanje prijateljskih odnosov 
med generacijami ima pomembno vlogo 
tudi vrtec kot institucija, ob pomoči stro-

kovnih delavcev, ki s čutom za vzgojo po-
skrbijo za interakcijo otrok z starejšimi. 
Otrokov kognitivni razvoj in sposobnost 
empatije pri otroku ima pri vzpostavlja-
nju odnosa ključno vlogo.   

Ena od oblik medgeneracijskega so-
delovanja je medgeneracijsko učenje, 
ki zagotavlja prenos in izmenjavo zna-
nja in izkušenj. Prenos izkušenj, znanja 
in nadgrajevanje tega je gibalo človeške 
zgodovine in prihodnosti. Zato je med-
generacijsko sodelovanje tako izjemne-
ga pomena in zato je bila tako kratkega 
daha ideja, da samo na mladih svet stoji. 
Zrela leta niso zastonj imenovana »zlata 
leta« – obogatile so jih izkušnje, modrost, 
potrpežljivost, žlahtnost in še bi lahko 
naštevali. V medgeneracijskem sodelo-
vanju pa se vse to prepleta in dopolnju-
je z drznostjo in s pogumom mladosti 
ter preudarnostjo, z razumevanjem in 
vztrajnostjo srednje - starejše generacije, 
kakor tudi strpnostjo med generacijami. 
Medgeneracijsko sodelovanje pripomore 
tudi k razumevanju pomena enakomer-
nega razvoja sveta.     

Marec je mesec, ko se navadno topijo 
zadnje snežne kepe, ženijo ptički in je 
mesec nestrpnega pričakovanja pomladi. 
V oddelku se pogovarjamo o družinah. 
Ta mesec otrokom omogoči, da predsta-
vijo svojo družino in spoznavajo različne 
družine. Otrokom predstavimo  prazni-
ke, ki so v tem mesecu vezani na življenje 
v družini in širši skupnosti. Za obisk pra-

babice Mici Gračner v vrtcu »Ostržek« 
je poskrbel Matic Pozaršek, ki je želel 
otrokom predstaviti prababico in njeno 
spretnost, to je predenje volne na kolo-
vratu. Dogovorili smo se in prababica 
Mici nas je obiskala v sredo, 19. 3. 2014. 
Srečanje z gospo Mici je bilo za otroke 
pravo doživetje. Otroci so si ogledali ko-
lovrat, nato so skupaj prepevali in zapeli 
tudi pesem Predica, ga. Mici pa je zavrte-
la kolovrat in pokazala, kaj zna. Otroci so 
veliko spraševali, saj otroška radovednost 
ne pozna meja. Zelo pozorno so prisluh-
nili njeni pripovedi. Pripovedovala je o 
svojem otroštvu in o tem, kako se je učila 
pisati. Povedala je, da je hodila v šolo pet 
let. V prvem razredu se je učila pisati na 
tablico s kamenčkom. V drugem razredu 
pa je dobila zvezek in svinčnik, ki ga je 
imela v leseni škatlici. V tretjem razredu 
je začela pisati s peresnikom. Večkrat so 
bile naloge popackane od črnila. V nje-
ni mladosti ni bilo dovolj kruha, zato so 
kruh zelo spoštovali. Povedala nam je 
tudi rek, ki so ga izrekli, če je kruh padel 
na tla: »ČE KRUHEK PADE TI NA TLA, 
POBERI IN POLJUBI GA!« Skupaj smo 
preživeli zelo lep dan, ki je obogatil naše 
življenje v vrtcu. 14. maja je Mici Grač-
ner praznovala 90. rojstni dan. Za njen 
praznik ji čestitamo v želji, da ohrani 
iskriv nasmeh in ga deli z drugimi.

Otroci in strokovne delavke vrtca 
»Ostržek« Rimske Toplice, Jelka Kapun

Zadnji letošnji osnovnošolski 
debatni turnir

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
je v soboto, 5. aprila, gostila državni deba-
tni turnir osnovnošolcev. Sodelovalo je 31 
ekip iz 17 šol. Zmagala je ekipa Jagodke iz 
OŠ Središče ob Dravi v sestavi Špela Ku-
mer, Janja Žinko in Maja Filipič. Njihova 
mentorica je bila Andreja Šut. Najboljši 
govorec je bil Tin Jančevski iz OŠ Maksa 
Pečarja Črnuče z mentorico Zvonko Lav-
bič Saje.

To je bil zadnji debatni turnir v tem šol-
skem letu. Turnirji se začnejo v oktobru, 
takrat so tudi delavnice za nove debaterje 
in seminar za nove mentorje. Nato si tur-
nirji sledijo vsak mesec, decembra je »im-
promptu« turnir in marca mednarodni 
turnir, na katerem so debate v angleščini. 

Na tem turnirju poleg slovenskih debater-
jev sodelujejo še debaterji iz tujine, naj-
večkrat s Hrvaške in iz Nemčije.

Debatiranje postaja vse bolj priljub-
ljeno tako pri osnovnošolcih kot pri sre-

dnješolcih, saj je ena od najboljših metod 
za razvijanje kritičnega mišljenja.

Marjeta Ocvirk,  
mentorica debatnega kluba

Del udeležencev debatnega turnirja
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Izvrstno vzdušje in novo znanje

Učenci OŠ Primoža Trubarja Laško smo se 9. maja udeležili 
Evropske vasi v Celju. Namen festivala je spodbuditi medkul-
turno razumevanje, strpnost, solidarnost, spoznavanje drugih 
narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zaveda-
nje lastne kulturne identitete.

Letos nam je bil dodeljen Luksemburg, zato smo se celo leto 
skrbno pripravljali, sodelovali so tudi učenci iz nižjih razredov 

in s svojimi likov-
nimi izdelki močno 
pripomogli k videzu 
naše stojnice. Vsa-
ka šola se je morala 
predstaviti s točko 
in s tem na kratko 
predstaviti državo, 
ki ji je bila dodelje-
na. Naši učenci so 
z izvrstno glasbeno 
točko pokazali zna-
čilnosti Luksemburga. 

Festival je bil tako kot vsako leto zelo obiskan. Nastopil je 
tudi 6Pack Čukur, ki je poskrbel za pravo vzdušje. Namen tega 
projekta je tudi, da se učenci spoznavajo in komunicirajo ter se 
naučijo veliko novega, saj je znanje nekaj, česar nam ne more 
vzeti nihče. Prav zaradi naštetih razlogov je Evropska vas eden 
boljših projektov, ki se jih učenci udeležujemo, saj ne gre za tek-
movanje, ampak predvsem za zabavo, ki je nekakšno plačilo za 
celoleten trud. 

Ana Blatnik,  
Taja Jančič

Raziskovalni nalogi s področja 
naravoslovja z uporabno vrednostjo

19. maja 2014 je na Gimnaziji in v 
srednji poklicni tehniški šoli v Murski 
Soboti potekalo 48. državno srečanje 
mladih raziskovalcev Slovenije 2014. Na 
tekmovanju so sodelovali tudi trije učen-
ci devetega razreda Osnovne šole Pri-
moža Trubarja Laško pod mentorstvom 
Marka Jerana in Milene Žohar.

Ana Blatnik in Taja Jančič sta dosegli 
bronasto priznanje s področja biologije, 
in sicer za nalogo z naslovom Ovred-
notenje okolju prijaznega postopka za 
količino izolirane DNA iz ekološkega in 
biološkega okolja. Proučevali sta količi-
no vsebovane DNA v različnih vzorcih iz 
vsakdanjega življenja (sadje, zelenjava). 
Posebnost tovrstnega projekta je bila, 
da sta pridobljeno znanstveno metodo 
posodobili in uporabili v šolski praksi 
kot del demonstracijskih eksperimentov 
pri biologiji in kemiji. Ustrezno testi-
rano tehniko sta raziskovalki aplicirali 
za analizo modelnega vzorca konjskih 

iztrebkov. Delo je obsegalo obširen sklop 
analiz in izolacij biološkega in ekološke-
ga gradiva. Učenki sta se seznanili tudi 
z uporabo tovrstne tematike v pravih 
raziskovalnih laboratorijih.

Po predhodnem izboru med šest 
najboljših raziskovalnih nalog v državi je 
Nik Kajtna osvojil zlato priznanje in zlato 
sovico (pokal) za raziskovalno nalogo s 
področja kemije in kemijske tehnologije 
z naslovom Razvoj in uporaba reakcij-
skega sistema na osnovi kemilumini-
scence za ciljane forenzične aplikacije. 
Zaradi izjemnega rezultata je Nik Kajtna 
s svojima mentorjema vabljen na sveča-
no srečanje Zotkinih talentov, ki bo 14. 
junija 2014, in sicer v Marmorni dvorani 
na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni. Podelili mu bodo priznanje za najvišje 
dosežke na državni ravni.

Nik je v sklopu svojega raziskovalne-
ga projekta odprl novo področje raziskav 
na področju kemije v povezavi s krimi-
nalistiko in forenziko, in sicer pri analizi 
kaznivih dejanj na kraju zločina. Razvili 
smo učinkovit in visoko energijski sistem 
za tovrstne meritve. S pomočjo ustrezne 
kemijske reakcije, ki poteka v kresničkah, 
ki oddajajo svetlobo, smo ob pomoči 
ustreznih reagentov na okolju prijazen in 
ekonomsko primeren način razvili ome-
njeno metodo. Nato smo jo optimizirali 
in testirali na modelnih vzorcih latentnih 
prstnih sledi ter dokazali njeno visoko 
učinkovitost. Med delom smo pripravili 
še ustrezen material, ki omogoča enako-
meren potek reakcije in opazovanje sledi 
v visoki intenzivnosti dokaza. Projekt, 

predstavljen na državni ravni, sta si ogle-
dala tudi predstavnika policijske uprave 
oziroma pristojna organa za reševanje to-
vrstnih kaznivih dejanj na kraju zločina.

Na tekmovanju v okviru projekta Mla-
di za Celje pod okriljem Mestne občine 
Celje, ki je bilo 3. marca 2014, sta Taja in 
Ana dosegli II. (srebrno priznanje), Nik 
Kajtna pa I. kategorijo oziroma zlato pri-
znanje.

Življenje je pot, ki nas vodi v odkrivanje 
neznanega. Ko se pri delu sprašujemo, 
ali zmoremo, moramo vedno v sebi 
nositi večni optimizem in veliko volje do 
pridobivanja novega znanja. Vsaka izku-
šnja, ki jo pridobimo, je dragocen biser v 
mozaiku življenja.

Mentorja raziskovalcem iskreno čes-
titava in hkrati upava, da jim bo znanje, 
pridobljeno z eksperimentalnim delom, 
trajno koristilo. 

Mentorja Marko Jeran (IJS, UL FKKT 
Ljubljana) in Milena Žohar  

(OŠ Primoža Trubarja Laško)Nik Kajtna in Marko Jeran

Taja Jančič, Ana Blatnik in Nik Kajtna

Delček ponudbe na stojnici

Udeleženci Evropske vasi v Celju
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Eko dan - Živimo zdravo z naravo za 
zabavo

V aprilu, ko se je narava že dodobra 
prebudila in pokazala svoje lepote, smo 
se odločili, da se tudi mi naužijemo po-
mladnega sonca in hkrati uredimo oko-
lico šole. Glavno vodilo eko dneva je bila 
misel »Živimo zdravo z naravo za zaba-
vo«, ki se je prepletala skozi vse delavni-
ce. Dan se je začel s predavanjem o zdravi 
prehrani in ekološko pridelani hrani, o 
prednostih samooskrbe, lokalno pride-
lane hrane in pomenu uživanja svežega 
sadja in zelenjave. 

Po dobri malici se je kar nekaj učen-
cev lotilo dela v šolskem parku, ki smo 
ga poimenovali kar park prijateljstva. Ta 
omogoča učencem stik z naravo, je mes-
to za sprostitev in počitek, nudi možnost 
druženja, rekreacije in oddiha. Učenci 
so na spletu poiskali verze o prijateljstvu 
in jih zapisali na klopi v parku, postavili 
so koše in pokosili zelenico. Pridobili so 
tudi nova znanja o zeliščih, saj so poleg 
urejanja zeliščnih gredic (odstranjevanje 
plevela in obnova napisov z imeni zeli-
šč), pripravili tri vrste zeliščnih namazov. 
Pripravili so tudi pogrinjek ter se pogo-
vorili o lastnostih drobnjaka, krebuljice, 
čemaža in kulturno pohrustali namaze na 
popečenem kruhu. Poleg zeliščnih gredic 
se v parku nahaja tudi cvetlična gredica, 
ki jo bodo preostanek letošnje pomladi 
krasile sončnice. Park prijateljstva smo 
obogatili s postavitvijo čutne poti. Ta na-
šim najmlajšim učencem omogoča, da 

doživljajo in pridobivajo gibalne izkušnje 
preko naravnih materialov in doživljajo 
naravo s čutnimi doživetji (tip, vid). 

Šolski ekopark nam nudi tudi dnevno 
spremljanje vremena, saj  se v njem na-
haja tudi vremenska hišica, ki pa je bila 
potrebna prenove. S sončnimi barvami 
so učenci osvežili tudi šolsko barako. Za 
piko na i smo park prijateljstva popestrili 
z drevesnimi tatuji. 

Na drugem koncu šole je skupina 
učencev pridobivala izkušnje z vrtnarje-
njem. Na predhodno urejenih gredicah 
so posejali vrtnine, ki jih bomo letos go-
jili.  Vsako vrsto zelenjave so označili s 
tablico in napisom. 

Učenci I. triletja pa so se na eko dnevu 
seznanili z gozdnim škratom po imenu 
Trepetikelj. Na zabaven, zanimiv in po-
učen način so spoznavali gozd skozi na-
loge, ki jih postavlja skrivnostni gozdni 
škrat Trepetikelj. Na koncu poti so odkri-
li Trepetikljev zaklad - čokoladna jajčka. 
Trepetikljeva pot je celoletni projekt tu-
rističnega krožka, s katerim so se ude-
ležili festivala Turizmu pomaga lastna 
glava in zanj prejeli srebrno priznanje. V 
boj za priznanje so se na ta dan opravili 
tudi regijski zmagovalci eko kviza in se 
na državnem tekmovanju v Ajdovščini 
po najboljših močeh potrudili pokazati 
svoje ekoznanje.

Poleg omenjenih dejavnosti je pote-
kalo tudi vsakoletno pobiranje starega 
papirja v kraju. Izkupiček od zbranega 
papirja smo podarili v humanitarne na-
mene. Čiščenje okolice šole je prav tako 
postala stalnica naših eko dnevov. Naša 
okolica šole je vsako leto bolj čista, kar 
pomeni, da smo dobro ozavestili odnos 
človeka do narave, še vedno pa se med 
najpogostejšimi odpadki najdejo plas-
tenke.

Da bi vsi udeleženci eko dneva lahko 
začutili utrip dela po posameznih delav-

nicah, so šolski novinarji poskrbeli za 
anketiranje in fotografiranje ter izdelavo 
kratkega filma.

Preživeli smo poučno, zanimivo in 
razgibano dopoldne.

Poleg številnih drugih stalnih dejav-
nosti, ki jih že 15. leto izvajamo v okvi-
ru projekta Eko šola kot način življenja, 
smo še posebej ponosni na sodelovanje v 
izredno odmevni akciji zbiranja odpadne 
električne in elektronske opreme, baterij 
in telefonov, ki je potekala v sodelovanju 
z Gorenjem Surovino, družbo Zeos in 
Radiem Celje. Zbrali smo 12 ton in 472 
kg, kar je zadoščalo za 5. mesto med 26 
sodelujočimi šolami.

Prav tako smo izredno veseli, da gre h 
koncu energetska sanacija šole in zame-
njava energenta. Z manjšo porabo ener-
gije bo naša šola bolj prijazna okolju, z 
novimi, sončnimi barvami pa lepša na 
pogled.

Karmen Brečko, eko koordinatorica

Evropska vas Madžarska

V petek, 9. maja 2014, je na Krekovem 
trgu v Celju potekala tradicionalna prire-
ditev Evropska vas, na kateri se je z drža-
vami Evrope in različnimi evropskimi te-
mami predstavilo kar 23 osnovnih šol, 7 
srednjih šol, vrtec iz Celja, Glasbena šola 
Celje, Mednarodna fakulteta za družbene 
in poslovne študije Celje ter Mladinski 
center Celje.

Naša šola je predstavila sosednjo drža-
vo Madžarsko.

Priprave za prireditev in ureditev naše 
stojnice so se odvijale že v mesecih pred 
prireditvijo. Pri kreativnem ustvarjanju 
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Kako nastane mavrica …

Plesna skupina Podružnične šole Sedraž je skupina učencev 
od 1. do 5. razreda, ki zelo radi plešejo. Na naši šoli velja pravi-
lo, za katerega velja, da je lahko del našega plesnega ustvarjanja 
vsak učenec, ki izrazi željo po plesu, ne glede na starost in spol. 
V letošnjem šolskem letu so tako pripravili že novoletno plesno 
produkcijo, v kateri so sodelovali prav vsi učenci šole, ki šteje 

29 učencev, in kar 24 od njih je sodelovalo pri ustvarjanju in 
plesanju plesne miniature, ki so jo predstavili na območni reviji 
plesnih skupin 24. aprila v Laškem.

 Sestavili so jo skupaj z mentorico Majo Lapornik, ki je v ples 
vključila njihove predloge in želje pri ustvarjanju kot tudi pri 
samem izboru glasbe in kostumov. Čeprav je med njimi veli-
ka starostna razlika, so svoje različno plesno znanje in izkušnje 
združili v zaokroženo plesno miniaturo z naslovom Kako nas-
tane mavrica.

V prvem delu so se gledalcem predstavili oblaki in sončni 
žarki, ki se srečajo na popotovanju po nebu. Ob  njihovem sre-
čanju in boju za prevlado pa na nebu nastane mavrica, najlepši 
in najbolj pisan vremenski pojav, ki otroke vedno razveseli.  

Delo, vaja in uživanje ob plesnem ustvarjanju so se našim 
učencem obrestovali in uvrstili so se na regijsko revijo plesnih 
skupin Zavrtimo se, na kateri so se predstavili v Laškem, 22. 
maja. 

Tudi tam so naši plesalci odlično predstavili svojo šolo. Za 
uvrstitev in nastope jim čestitamo in verjamemo, da bodo s 
takšno plesno vnemo ustvarili še veliko čudovitih plesnih do-
živetij.

Maja Lapornik

Sajenje v kamnolomu

V maju smo dobili prijazno povabi-
lo podjetja Apnenec – Lafarge (slednji v 
našem kraju upravlja z lokalnim kamno-
lomom) k sodelovanju in povezovanju 
šole s krajem. Vabilu smo se z veseljem 
odzvali, saj je bilo ekološko obarvano in 
izvedeli smo, da bomo s sajenjem dreves 
pripomogli k hitrejši obnovi gozda na 
opuščenem območju kamnoloma.

Tako smo se 29. maja v dveh skupinah 
odpravili proti kamnolomu. Ob 9. uri so 
se dela lotili najprej vrtičkarji, uro pozne-
je pa še šolarji. Sašo Taškar nam je na za-
nimiv način predstavil pomen zasajanja 
dreves ter nam pomagal osvežiti znanje 
o rasti rastlin. Nato smo se lotili dela. 
Prijazni uslužbenci so nam že izkopali 
luknje, mi pa smo nato iz lončkov v jame 
posadili več vrst dreves – divje češnje, 
glog, gaber, lipo … Skrbno smo jih vzeli 
iz lončkov, dali v jamo in zasuli z zemljo. 
Na koncu smo debelce drevesa obsuli še 
z lesnimi sekanci in obenj zabili kol, na 
katerega smo zapisali naša imena in sta-

rost ob sajenju. Izjemno zanimivo se bo 
vračati vsako leto in opazovati, kako naše 
drevo napreduje, z njegovim napredkom 
in rastjo pa se hkrati obnavlja tudi goz-
dna površina.

Še enkrat bi se radi zahvalili podje-
tju Apnenec (Lafarge), ki je za nas res 
odlično poskrbelo. Tako za motivacijo, 
delo, okoljsko vzgojo, kot tudi za malico 
ob koncu dela in nenazadnje – izjemno 

so skrbeli tudi za našo varnost prav na 
vsakem koraku. Takšna medsebojna so-
delovanja pomagajo v očeh učencev (in 
posledično tudi staršev) vzbuditi okolj-
sko zavest, hkrati pa skrbi za to, da bo v 
našem okolju lepo tudi generacijam, ki še 
pridejo.

Učiteljice PŠ Zidani Most  
in vzgojiteljice vrtca Zidani Most

so sodelovali učenci in učitelji prve, dru-
ge in tretje triade ter vse podružnične 
šole.

Na stojnici smo imeli različne izdelke, s 
katerimi smo predstavljali našo sosednjo 
državo. Nekatere izmed njih smo delili 
kot spominke, druge pa smo postavili na 
ogled na stojnici. Na našo stojnico pa je 
vseskozi opozarjala tudi velika rubiko-
va kocka ter skorajda trimetrska ogrska 
salama, izdelek učencev 9. razreda, ki je 

bila kot velik kažipot k našim izdelkom.
Na naši stojnici smo predstavili tudi 

nekaj tipičnih madžarskih jedi izpod rok 
naših staršev ter šolskih kuharic. Nikina 
mamica je spekla madžarski kolač z me-
dom, Špelina mamica je pripravila lan-
goše z jogurtovo omako, naše kuharice 
pa so za nas narezale tipično madžarsko 
ogrsko salamo.

Na odru so našo šolo predstavili učen-
ci od 2. do 5. razreda Podružnične šole 

Sedraž, ki so ob spremljavi harmonike 
Žige Kališnika iz 9. razreda zapeli ma-
džarsko pesem Balaton ter zaplesali zna-
meniti madžarski čardaš (czardas).

Najbolj pogumni so na oder stopili 
še enkrat, saj so zaplesali skupaj s 6Pack 
Čukurjem. Preživeli smo zelo pester, za-
nimiv in poučen dan.

Maja Lapornik,  
koordinatorica projekta
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Pa se je le začelo. Tako 
z zaključnimi deli pri ob-
novi novega mladinskega 
centra, kot s pravim vro-
čim poletjem, ki je po-
goj za izvajanje različnih 
kulturnih projektov na 
prostem. Vendar začnimo 
tam, kjer je najbolj glas-
no. 23. maja se je Andraž 
Žibret opogumil in udaril 

po mizi ter organiziral Punk Rock Holiday 1.4 warm up party, 
kjer smo lahko noreli z Fair Do’s, No Contest, Mental Strike in 
Start at Zero. 

Dober koncert in zabava 
sta nam dali moč in zagon, da 
smo lahko nadaljevali delo v 
prostorih novega mladinske-
ga centra ali bivšega Kina. 
Praktično nam je skoraj v 
celoti uspelo obnoviti staro 
pohištvo, ki je bilo v odpisu 
na podstrešju občine, očistili 
smo prostore in opremili not-
ranjost. Vzporedno pa smo 
se pripravljali na naš največji 
dogodek za otroke, in sicer 
otroški in mladinski festi-

val Pisani Balon. Letos smo prvič otroški del prireditve izvedli 
pred Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško in tako omogočili 
staršem in otrokom bolj celovit pregled nad vsemi dogodki in 
predstavami. 

Pisani Balon je dan, ko morajo starši ubogati otroke, napiho-
vati balone, se obvezno igrati in risati po obrazu sončke in rdeča 

lička ter potrpežljivo čakati na naslednjo lutkovno predstavo ali 
cirkuške delavnice. Kaj dodati drugega kot to, da smo vsi v dru-
štvu veseli nad velikim obiskom, saj je v prireditev vloženega 
veliko dela in organizacije.

Očitno je letos prav posebno leto, saj nam je pomoč ponu-
dilo veliko prostovoljcev, društvo LAK in zavod STIK, ki so 
kot soorganizatorji pomagali pri realizaciji projekta. Pod žgo-
čim soncem je Likovno društvo Laško z Nevenko Fantinato na 
čelu izvajalo likovne delavnice, »Ofirovci« so pripravljali zajtrk 
z marmelado, pašteto, klobasami, Žožino potico ter številnimi 
drugimi kmečkimi izdelki in pridelki. Hvala Urški Knez, ki je 
nepogrešljiva pri igrah z otroki, Katji Golouh za domače mleko 
in sirarstvu Aškerc za sir, ki je vreden svojega imena. 

V večernih urah smo prireditev nadaljevali na vrtu Savinje, 
kjer je nastopala domača skupina Sagittarius, ki jo sestavljajo 
Dejan Kušer, Matjaž Pijavec in Blaž Senica. Za njimi pa so do 
jutranjih ur občinstvo zabavali Steinbruck-i, ki so s priredbami 
znanih rock komadov zvabili na plesišče žura željno publiko.

Še enkrat hvala Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško ter Ob-
čini Laško za posluh in pomoč pri izvedbi projekta Pisani Balon.

Za konec pa še najbolj pomembna stvar, ki se nam je v Laškem 
zgodila. Kot smo že v uvodu namignili, se nam je v prostorih bi-
všega Kina zgodil nov mladinski center, katerega prostori bodo 
končno lahko namenjeni iz-
ključno našim najmlajšim ali 
osnovnošolcem, ki do sedaj 
niso imeli primernih prosto-
rov za druženje, igro in različ-
ne prostoročne dejavnosti. 

V večernem času pa bo 
mladinski center namenjen 
vsej lokalni skupnosti za 
manjše kulturne prireditve, 
kino predstave, dogodke in-
ternega značaja in različne 
dejavnosti.  Z Osnovno šolo 
Primoža Trubarja Laško smo 
že začrtali osnutke skupnega 

sodelovanja in izvajanja kulturnih prireditev za namene osnov-
ne šole in društva Šmocl, kar je dobra popotnica v novo zgodbo, 
ki jo bo društvo začelo brati in živeti z naslednjim tednom dalje.

Vse čestitke občini Laško, ki je skupaj z društvom štiri leta 
verjela v zgodbo, izpeljala projekt nakupa in obnove prostorov, 
ki jih bodo otroci zagotovo napolnili s svojo energijo in željo po 
ustvarjanju.

Do naslednjič lep pozdrav ekipe društva Šmocl.
Jurij Šuhel
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LAK-ov kulturni vikend

Za nami je že četrti kul-
turni vikend, v okviru ka-
terega je potekal tudi jubi-
lejni 10. fotografski natečaj 
kLAK. Tema letošnjega na-
tečaja je bila Gibanje, ki je 

fotografom ponovno dopuščala veliko ustvarjalnosti. Prejeli 
smo rekorno število del, in sicer 295 fotografij 127 različnih av-
torjev, ki so lahko sodelovali v kategoriji opusov in posameznih 
fotografij. Zmagovalce letošnjega natečaja je določila žirija, ki 
so jo sestavljali Žiga Gričnik, Rok Deželak in Nika Damjanovič. 
Otvoritev fotografske razstave je bila v Muzeju Laško, za pope-
stritev pa sta poskrbela tudi člana skupine Duo Anplađd. Na 
drugi dan kulturnega vikenda smo v Laško povabili znano ime 
na slovenskem glasbenem področju, Andreja Šifrerja. Le ta nam 
je s prepevanjem svojih pesmi in pripovedovanjem humoristič-
nih zgodbic pričaral zanimiv glasbeni večer. 

Barbara Jančič

LAK-ih nog naokrog

V času med prvomajskimi počitnicami, od 1. do 4. maja, smo 
v LAK-u pripravili obsežen dogodek LAK-ih nog naokrog, na-
menjen spodbujanju mladih h gibanju in zdravemu življenjske-
mu slogu. Pomembno se nam zdi, da se že v mladih letih izo-
blikujejo zdrave življenjske navade, saj je to ključnega pomena 
za zdravje skozi celotno življenje, vpliv športa pa ni zanemarljiv 
tudi pri uspešnosti učenja, soočanju s stresom in pri težavah z 
nespečnostjo ali nemotiviranostjo.

Tekom našega štiridnevnega dogodka smo se posvetili vsem 
vidikom zdravega življenja in organizirali devet raznovrstnih 
delavnic. Odpravili smo se na prvomajski pohod na Šmohor. 
Imeli smo tekaško šolo, izvajali smo fit teste in teste mobilno-
sti. Na uri pilatesa ter delavnici sprostitvenih in dihalnih tehnik 
smo se malo umirili in posvetili sebi. Novo znanje smo zbirali 
na predavanju o zdravi in športni prehrani ter na predavanju 
o delovanju človeškega telesa med fizično aktivnostjo. Vsem 

zainteresiranim smo s pomočjo meritev (kaliper, spirometer in 
kraniometer) pomagali določiti stopnjo njihove telesne priprav-
ljenosti in jim z nasveti pomagali pri izpolnjevanju ciljev. Za za-
ključek našega dogodka smo se podali na dobrodelni tek Wings 
for Life, kjer smo tekli vsak po svojih zmožnostih za tiste, ki tega 
ne morejo. Celoten izkupiček startnin je namreč bil namenjen 
za raziskave na hrbtenjači. 

Veseli smo, da smo v Laškem akademskem klubu bili pobu-
dnik aktivno preživetih počitnic in da nam je s pestrim in kva-
litetnim programom na naše delavnice uspelo zvabiti kar 120 
obiskovalcev. Družno smo ugotavljali, kako prijetno je prosti 
čas preživeti v naravi, v družbi prijateljev in ob zdravi meri fi-
zične aktivnosti. Zahvale gredo vsem izvajalcem delavnic: Vesni 
Bezgovšek, Maticu Štormanu, Katji Zeme, Anji Prša in Alenu 
Jankoviću; prav tako pa tudi našim sponzorjem: Pivovarni La-
ško, Sadjarstvu Aškerc, trgovini Spar, BCA d. o. o., Studiu Marko 
Mrak in Skupini za antropologijo na Biotehniški fakulteti UL.

Urša Sojč

LA(h)Kotno v poletje!

Poletje je pred vrati in LAK za svoje člane zopet pripravlja 
vikende polne sproščenega druženja in novih dogodivščin. Tra-
dicionalno se bomo letos najprej podali na adrenalinski izlet, 
ki bo tokrat 12. julija. 26. in 27. julija se bomo Planinskemu 
društvu Laško pridružili na izletu na Mangart, ki bo eden od 
pripravljalnih pohodov na izziv, ki nas čaka v avgustu. Po lan-
skoletni uspešnici na Triglavu bomo tokrat presegli višinsko in 
nacionalno mejo ter se 23. in 24. avgusta podali na tritisočaka 
Piz Boe v Dolomitih. Prvi vikend avgusta si rezervirajte za Aqu-
asplash, drugi pa za LAK-ov skok na morje. 16. avgust zabeleži-
te za večer pod zvezdami in se zaenkrat pustite presenetiti, kaj 
vam pripravljamo. 29. avgust pa bo letos dan, ko se bomo ob 
dobri jedači in pijači ter športnih in družabnih igrah družili na 
pikniku v Rečici. Za vse podrobnejše informacije o dogodkih 
spremljajte našo spletno stran www.drustvo-lak.si ali Facebook 
stran Društvo LAK. 

Ker je poletje čas potovanj in ima prav gotovo vsak izmed 
članov LAK-a doma kakšen kos našega promocijskega materi-
ala, smo pripravili tudi amaterski fotonatečaj »Z LAK-om po 
svetu«. Na natečaj sprejemamo vse fotografije, kjer je prisoten 
kateri izmed LAK-ovih promocijskih materialov ali kako dru-
gače ustvarjen napis LAK. Več o pogojih natečaja si preberite na 
naši spletni strani in sodelujte z izvirnimi fotografijami, čakajo 
vas lepe nagrade!

Prav tako pa ne pozabite, da lahko poletne večere izkoristite 
tudi za obisk kina in si z LAK-ovim kupončkom, ki ga prejmete 
na uradnih urah, priskrbite popust. Za vas imamo tako kot lani 
še eno ugodnost: članom LAK-a in ljubiteljem odbojke na mivki 
v sodelovanju s ŠD Rečica nudimo 50 % popust na eno uro od-
bojke na igrišču v Rečici pri Laškem. Kuponček prav tako lahko 
prevzamete na naših uradnih urah, nato rezervirate termin in 
akcija! 

Nina Lenko

Napovednik poletnih dogodkov:
• 12. 7. – Adrenalinski izlet (Dolina Soče)
• 1. in 2. 8. – Aquasplash  (Thermana Laško)
• 9. in 10. 8. – Z LAK-om na morje (Slovenska obala)
• 16. 8. – Večer pod zvezdami (Laško)
• 23. in 24. 8. – Planinski pohod (Dolomiti)
• 29. 8. – LAK-ov piknik (Piknik prostor ŠD Rečica)

Uroš Florjančič, 
The art of flight 
(1. mesto, katego-
rija posameznih 
fotografij)
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Tudi letos bo pestro na Športu in 
Rocku na Vrhu nad Laškim 2014!

Kot vsako leto se bo tudi letos odvila 
čedalje bolj popularna športno-glasbena 
prireditev z osveženim imenom Šport in 
Rock nad Laškim 2014, ki bo letos že 4. 
zapovrstjo. Dogodek se bo odvil v sobo-
to, 21. 6. 2014, čaka pa nas zelo zanimiv 
program. 

Kot se v času svetovnega nogometnega 
prvenstva spodobi, bomo že v dopoldan-
skem času začeli s športnimi aktivnostmi 
za nadobudne nogometaše letnikov 
2006, 2007 in 2008, ki bodo od 10. ure 
dalje na mini nogometnem igrišču pri 

podružnični šoli Vrh nad Laškim igrali 
nogomet 3 na 3. V dopoldanskem času 
bodo prav tako potekale delavnice za ot-
roke. 

Po končanem nogometu in krajšem 
predahu se bo ob 14. uri nadaljevalo s 
Streetball košarkarskim turnirjem trojk, 
ki bo potekal do poznih popoldanskih ur. 
Med samim turnirjem bodo vzporedno 
potekale tudi družabne igre za mlade in 
mlade po srcu, ob pomoči Laškega aka-
demskega kluba. Vzporedno se bo odvil 
tudi krajši kolesarski vzpon na Vrh nad 
Laškim iz Laškega pod okriljem Kolesar-
skega društva Laško. 

V večernem delu pa nas tako kot vsa-
ko leto čaka še pester glasbeni dogodek 
z začetkom ob 19. uri. Glasbeni program 
se bo začel z izborom Rock vizije 2015 
pod okriljem JSKD OI Laško v vseslo-
venskem tednu ljubiteljske kulture, v 
katerem se bodo predstavile mlade rock 
skupine. Nadaljeval pa se bo z Rockom 
nad Laškim, na katerem bodo nastopile 
skupine Atlantida, RDDNDRN in Earth 
Shock. Koncert bo trajal do zgodnjih jut-
ranjih ur. 

Vabljeni vsi željni športa in dobre za-
bave, tudi za pijačo in jedačo bo poskr-
bljeno. 

VELIK USPEH LAŠKIH MAŽORET

Mažorete Laško so nepogrešljivi del dogajanja tako v Laškem 
kot drugod po Sloveniji in v tujini. Vsako leto razveseljujejo z 
zanimivimi nastopi in so s svojimi uspehi v ponos domačemu 
kraju. Tudi letos so se dekleta z velikim veseljem in zanosom 
pripravljala na že 14. odprto državno prvenstvo, ki je med 24. in 
25. majem potekalo v Sevnici. Manjkalo ni mnogih odrekanj in 
na žalost niti poškodb. 

Nastopi vseh skupin, solistk in parov po pričakovanjih niso 
razočarali. Laške mažorete so ponovno upravičile svoj sloves, 
saj so na tekmovanju navdušile tako sodnike kot tudi občinstvo 
in si z vrhunskim nastopom na parketu priplesale nove uspehe. 
V domači kraj so se vrnile s kar dvema zlatima pokaloma in 
kupom zlatih medalj. S konkurenco so pometle tako v kategoriji 
skupine kadet, kot tudi v kategoriji skupine senior ter v obeh os-

Plesalke Plesne šole Urška Celje pod 
vodstvom Katarine Maček in Tanje Ku-
cler so se 10. in 11. maja ponovno izkaza-
le. V športni dvorani gimnazije Šentvid v 
Ljubljani je namreč potekal 5. oz. zadnji 
pokalni turnir modernih tekmovalnih 

plesov (disco dance) v sezoni 2013/14.
Na državnem prvenstvu, ki bo od 24. 

do 26. junija v Novi Gorici, bodo na 
osnovi rezultatov pokalnih turnirjev do-
ločili zmagovalce Pokala Slovenije.

Med najstarejšimi, člani, je Siria Karla-

tec s 1. mestom v solo kategoriji dokaza-
la, da najboljši rezultati pripadajo plesal-
cem Plesne šole Urška Celje.

Pri malo starejših, mladinkah, so naše 
plesalke zopet blestele. V solo kategoriji 
je Pia Vrbovšek Plahutar osvojila 1. mes-
to, Ema Turnšek 2. mesto in Ana Šegota 
18. mesto. V paru pa so ponovno doka-
zale, da sodijo plesalci Plesne šole Urška 
Celje v sam slovenski vrh. Pia Vrbovšek 
Plahutar in Ema Turnšek sta osvojili 2. 
mesto, Maja Ocvirk in Ula Dobovičnik  
9. mesto, Nives Kolenc in Lara-Vita Klinc 
pa sta si priplesali 11. mesto.

Med najmlajšimi, pionirji, je solistka 
Maja Ocvirk dosegla 5. mesto. Tudi v 
paru so najmanjši dokazali, da vedo, kako 
se pripleše do samega vrha. Tia Brance in 
Neja Turnšek sta se v paru uvrstili na 3. 
mesto, Živa Pustatičnik in Larisa Tojnko 
pa sta v isti kategoriji zasedli 4. mesto. 

Sedaj pa se plesalci intenzivno prip-
ravljajo na državno prvenstvo v juniju.

PLESNA ŠOLA URŠKA DOKAZALA, DA SODI V SAM VRH
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vojile naslov državnih prvakinj in si tako 
zagotovile nastop na evropskem prven-
stvu, ki bo jeseni potekalo v Romuniji. 
»Med samo figurativo in parado ponavadi 
obnemim, saj se skupaj s puncami smejim 
in 'prijemam palice'. Šele ko so prestopile 
ciljno črto, sem se sprostila in zavriskala, 
saj so predstavo izvedle res vrhunsko in 
profesionalno,« je tekmovalke pohvalila 
Anja Šrot, trenerka senior skupine. Tudi 
najmlajše cici mažorete so več kot uspeš-
no odplesale v kategoriji pom pom kadet 
in na svojem prvem tekmovanju osvojile 
odlično 4. mesto.

Laščanke so se s sotekmovalkami po-
merile tudi v kategorijah solo kadet in 
junior ter par kadet, junior in senior. So-
listke in pari seveda niso razočarali, saj so 
kljub hudi konkurenci odlično zastopali 
barve Laškega in si priplesali izjemne re-
zultate. Solistka Neja Lapornik je v kate-
goriji solo kadet osvojila 5. mesto, Špe-
la Rezec pa si je v kategoriji solo junior 
priplesala odlično 4. mesto. Tina Seme in 
Lana Zajc sta v kategoriji par kadet po-
segli po srebrni medalji in tako osvojili 
naslov državnih podprvakinj, Gaja La-
pornik in Katja Pajk sta dosegli odlično 
4. mesto, Larisa Črešnovar in Tjaša Jaz-
binšek pa 9. mesto. V kategoriji par ju-
nior sta Neja Lapornik in Špela Rezec 
osvojili 7. mesto, v kategoriji par senior 
pa sta Katarina Novak in Maruša Šantej 
dosegli 5. mesto, Maša Dečman in Anja 
Kamerički 7., Anja Krašek in Katarina 
Lapornik pa 8. mesto.

Mažorete Laško letos slavijo četrt 
stoletja svojega delovanja in ni boljšega 
darila za jubilejnih 25 let kot nedavni iz-
jemni uspehi, s katerimi so v zgodovini 
mažoretne skupine postavile nov mejnik. 
S tem se strinja tudi Anja Šrot: »Občutek, 
ko so po mesecih garanja in odrekanja 
odplesale točke brezhibno, je neopisljiv. 
Titula državnih prvakinj pa je nedvomno 
najboljša nagrada, ki bo dala dekletom ve-
liko motivacije tudi v prihodnje.« 

Do neštetih uspehov so jih v vseh letih 
njihovega delovanja pripeljali trdo delo, 
volja po doseganju najboljših rezultatov 
in pristno prijateljstvo, ki jih povezuje 
tudi v zasebnem življenju. Odličnih re-
zultatov pa ne bi bilo brez truda men-
torice in trenerke skupine kadet Sabine 
Seme, že omenjene trenerke senior sku-

pine Anje Šrot ter trenerk najmlajših cici 
mažoret Anje Krašek in Maruše Šantej. 
Potrpežljivost in trdo delo sta se več kot 
obrestovali. »Včasih sem kot tekmovalka 
tudi sama uživala v občutku adrenalina, 
ki me je preplavil, ko sem z ekipo stopila 
na tekmovalni oder. Še bolj neprecenljivi 
pa so občutki ponosa, ki te preplavijo, ko 
dekleta popolno izvedejo tvoje koreografije 
in jim v očeh zažari iskrena sreča,« je na 
svoje varovanke ponosna Sabina Seme.

V domačem kraju so jih po tekmova-
nju pričakali tudi njihovi najbližji – pri-
jatelji, sorodniki in navijači, ki so jih to-
plo sprejeli, jih presenetili s fantastičnim 
ognjemetom in z njimi v večernih urah 
proslavili osvojene medalje.

Valerija Jakopič

KOLESARSKA DIRKA 
IZZIVOV

Štirje kolesarji – dva Laščana in dva, 
ki sta z našim mestom povezana po 

službeni dolžnosti – so si zadali prav 
poseben izziv. V dveh dneh so preko-
lesarili 1205 km dolgo traso ob orisu 
meja naše države. Dirko okoli Sloveni-
ji (DOS) je od 8. do 11. 5. organiziralo 
Športno-kulturno društvo Notranjc iz 

Postojne, med prijavljenimi moškimi 
dvojicami pa so bili tudi Gregor Slap-
šak in Jernej Oblak z ekipo BeBrave ter 
Tomaž Novak in Zoran Dimitrijevič z 
ekipo Biciklus team. Prvo sodelovanje 
na DOS-u se je za obe ekipi zaključilo 
z izpolnjenimi cilji, svoja pričakovanja 
pa sta še presegla Gregor in Jernej, ki sta 
v konkurenci 13 ekip dosegla odlično 2. 
mesto, ekipa Biciklus team pa je na cilj 
prispela kot 9.

Kaj je DOS?

DOS je letos potekal že 9. leto in velja 
za eno najtežjih kolesarskih preizkušenj 
pri nas, katere start in cilj je v Postojni. 
Kolesarji v različnih kategorijah posku-
šajo v najhitrejšem času prikolesariti na 
cilj, s tem da dirka poteka neprekinjeno. 
Časovna limita za moške dvojice, kjer so 
tekmovali zgoraj omenjeni kolesarji, je 
bila 53 ur, 40 minut in 42 sekund, z mi-
nimalno povprečno hitrostjo 23 km/h. Fo
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Na dirki posameznega kolesarja spremlja spremljevalna ekipa. 
Tekmovalca v dvojicah ne vozita istočasno, vendar se lahko po-
ljubno menjavata, pri čemer mora vodja spremljevalne ekipe 
vsako menjavo (oz. kakršnokoli spremembo ali težavo) javiti 
štabu dirke. Spremljevalni ekipi, ki usmerja kolesarja, je v po-
moč potovalna knjiga, kjer so zapisani vsi odseki, zavoji, mo-
rebitne nevarnosti na cesti itd. Komunikacija med slednim vo-
zilom in tekmovalcem poteka preko zvočnikov (ali megafona), 
ki so montirani na vozilo. Je dirka polna izzivov, premagovanja 
ovir ter spoznavanja svojih zmožnosti, motivacije in predvsem 
samega sebe.

Ekipa BeBrave

S povprečno hitrostjo 29,12 km/h in s končnim časom 41 ur 
in 23 minut sta Gregor Slapšak in Jernej Oblak presegla zastav-
ljene cilje, ki sta si jih zadala pred začetkom dirke. Pravita, da 
takšnega rezultata nista pričakovala. Poleg osnovnega cilja, torej 
prečkati ciljno črto, sta si zastavila še časovno omejitev, in sicer 
dobrih 1200 km prevoziti v 48 urah. Hkrati dodajata, da je za 
dirko, kot je DOS, kjer ima glava skoraj več vpliva kot noge, 
težko napovedati čas – navsezadnje je čas odvisen od vremen-
skih pogojev, morebitnih kriz oz. kakršnihkoli nepredvidljivih 
situacij.

Za sodelovanje na dirki sta se odločila lani poleti, torej sta se 
za dirko individualno in skupaj pripravljala okoli 10 mesecev. 
Gregor je s pripravami začel jeseni, zimske dneve je izkoristil 
za tek, s februarjem pa je sedel na kolo, medtem ko je Jernej 
začel trenirati že poleti – od fitnesa, pohodništva do obveznega 
kolesarjenja. Pripravljala sta se v različnih vremenskih pogojih 
in ob različnih obdobjih dneva, kjer sta preizkušala svoje meje 
zmogljivosti in psihično pripravljenost, od nočnih in interval-
nih voženj do prebedenih noči. 

Pomemben člen dirke je bila njuna spremljevalna ekipa, ki so 
jo sestavljali družinski člani in prijatelji. Pravita, da imajo 50 % 
zaslug za njun uspeh tudi oni. Skrbeli so za navigacijo, logistiko, 
hrano, pripravljenost kolesa itd. »Enkrat si povedal, kaj rabiš, 
potem si razmišljal še samo nase in na kolo. Bila sva popolnoma 
razbremenjena,« razlaga Jernej. Hkrati je spremljevalna ekipa 
skrbela tudi za menjave kolesarjev, ki sta se v vožnji izmenjevala 
na eno uro oz. na okoli 30 km. Medtem ko je eden izmed njiju 
kolesaril, so drugega tekmovalca z drugim spremljevalnim vo-
zilom prepeljali do točke menjave, kjer se je nekoliko spočil in 
pripravil na menjavo. Pojasnjujeta, da sta v eni uri, kolikor sta 
imela časa za počitek, nekaj pojedla in za kratek čas zadremala, 
ravno toliko, da sta se v tem času dovolj regenerirala, da sta lah-
ko s polnimi močmi nadaljevala, ko je prišlo do menjave.

Kot največji izziv na dirki Gregor izpostavlja vzpon na Vršič. 
»Malo me je presenetil. V mislih sem imel manjši naklon. Na 

vrhu sem bil na koncu z močmi. Takrat ne bi mogel več nada-
ljevati,« opisuje Gregor, Jernej pa dodaja: »Vršič je na dirki ne-
kakšna psihološka ovira. Ko si na vrhu, si nekje na tretjini poti, 
torej na okoli 400 km. Ne da je lažje od tam naprej, se pa malo 
spremeni miselnost, saj veš, da si že bil na najvišji točki dirke.« 
Višinskih razlik na dirki je namreč kar 14000 metrov, od tega jih 
je v ekipi BeBrave Gregor prevozil 10000, ostalih 4000 pa Jernej.

Na poti so jima moči in motivacijo dajali tudi navijači, ki so 
ju pričakali na posameznih odsekih. Pa niso navijali le doma-
či, ampak tudi naključni mimoidoči, ki so v določenih krajih 
navijali za prav vse tekmovalce. »Ko takrat pogledaš na števec, 
hitrost kar naraste za 5 km/h. Avtomatsko dodaš hitrost,« raz-
laga Jernej.

Čeprav je šlo za tekmovanje, pravita, da se s sotekmovalci 
niso gledali kot nasprotniki. »Na tekmo nisva šla z namenom, 
da bova tekmovala, ampak sva šla svojo dirko,« pojasnjuje Jer-
nej, ob tem pa Gregor dodaja, da sta pri 900 km tekme videla, da 
lahko pridobita še kakšno mesto in sta nekoliko bolj pritisnila 
na pedala. »Občutkov, ko si enkrat na koncu ne moreš opisati. 
Ko veš, da je bil vsak kilometer narejen na najinih nogah,« ob-
čutke ob koncu dirke opisuje Jernej. 

Pravita, da se DOS-a nista udeležila zaradi nagrad, temveč 
zaradi sebe. Gregor pojasnjuje, da mu je dirka prinesla zaupanje 
vase in boljšo samopodobo, Jernej pa je spoznal, da ima verje-
tno vsak posameznik v sebi ogromno energije, če jo le zna najti 
in usmeriti ter je za to motiviran. 

Ekipa Biciklus team

Po 49 urah in 9 minutah je cilj dosegla ekipa Biciklus team v 
sestavi Tomaža Novaka in Zorana Dimitrijeviča, ki sta s preč-
kanjem ciljne črte v časovni limiti, ki jo je podal organizator 
za moške dvojice, izpolnila zadane cilje pred tekmo. Pravita, da 
je proga predolga, da bi lahko karkoli načrtoval, sploh zaradi 
dejstva, da sta se dirke udeležila prvič. »Prevelike ambicije te na 
takšni tekmi lahko drago stanejo,« meni Tomaž. Za razliko od 
ostalih ekip, je ekipa Biciklus team imela le eno spremljevalno 
vozilo, zaradi česar tekmovalca pravita, da bi lahko bila v pri-
meru še enega slednega vozila na cilju še kakšno uro hitreje. Po-
sledično so jima postanki in menjave vzele nekaj dragocenega 
časa v primerjavi z ostalimi ekipami, zato ugotavljata, da imata 
na tem področju še rezerve.

Odločitev, da se udeležita DOS-a, sta sprejela konec lanskega 
leta, ko sta ugotovila, da je dirka izziv, za katerega sta smatrala, 
da ga lahko v primeru ustrezne priprave tudi premagata. Tomaž 
je december in januar namenil teku, fitnesu in pohodništvu, s 
februarjem pa začel z resnejšimi treningi na kolesu, medtem 
ko Zoran sploh ni prekinil lanske kolesarske sezone in je tako 
večino časa posvetil le kolesu, ne glede na vremenske razmere, 
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preizkusil pa je tudi nočno vožnjo, kjer je ugotavljal, kako se 
počuti ponoči in v jutranjih urah. Del pripravljalnega obdobja 
sta namenila še skupnim treningom, kjer sta po delih že pred 
samim tekmovanjem prevozila traso dirke. 

Tudi Zoran in Tomaž izpostavljata pomembnost svoje spre-
mljevalne ekipe, za prisotnost katere pravita, da je bila ključne-
ga pomena. »Vsi skupaj smo ekipa in rezultat je rezultat celotne 
ekipe, vseh, ki so vključeni v to zgodbo. Tudi tistih, ki jih na 
sami dirki ni, pa so prej v kakšnih fazah sodelovali,« delova-
nje ekipe opisuje Tomaž. Menjave tekmovalcev so bile nekoliko 
redkejše kot pri ekipi BeBrave, saj sta se tekmovalca Biciklus 
team-a na kolesu izmenjavala na približno dve do tri ure oz. sta 
na kolesu naenkrat prebila med 55 in 70 km. 

Med večje izzive kolesarja postavljata vzpone, ki zahtevajo 
nekaj več fizičnega napora. Hkrati poudarjata, da mora biti ko-
lesar 100-odstotno pripravljen ves čas. Pozorni so morali biti 
tudi na cestno infrastrukturo, ki še ni bila očiščena, na slabo 
preglednost na določenih odsekih, izziv pa je bila tudi nočna 
vožnja v dežju, kjer se je vidljivost precej zmanjšala.

S premagovanjem vseh ovir na poti in z motivacijo, ki je bila 
ves čas na višku, so v dobrih dveh dneh kot ekipa pripeljali do 
cilja. K temu so pripomogli tudi navijači, ki so ju pričakali na 
vseh možnih lokacijah in jima dajali še dodatno energijo. Pri 

tem ne pozabita omeniti Erika Rosensteina, ultramaratonskega 
kolesarja in njunega prijatelja, ki ju je bodril celotno tekmo. V 
kožo navijačev pa sta se postavila tudi Tomaž in Zoran, ki pra-
vita, da so skupaj z ekipo spremljali in držali pesti za Gregorja in 
Jerneja, za uspeh pa jima tudi iskreno čestitata. Kot pravi Zoran: 
»Kapo dol.«

DOS 2015?

Dirka je kolesarjem pred začetkom predstavljala nov izziv, 
ki so se ga pogumno lotili in ga premagali. Po prečkanju cilj-
ne črte, po nekaj dneh regeneracije, pa so misli že usmerjene v 
prihodnost. Nihče ne nasprotuje ideji, da bi se dirke udeležili še 
enkrat. Tomaž in Zoran razmišljata, da bi se ob primernem, kva-
litetnem treningu in volji ponovno postavila na start v Postojni 
v kategoriji moških dvojic. O novem izzivu pa razmišlja Gregor, 
katerega želja je nastopiti na DOS-u v kategoriji posameznikov. 
»Načrtujem, da bi naslednje leto šel solo, če bo vse po sreči in 
če mi bo družina stala ob strani. Na DOS ne moreš iti s pol ure 
na dan ali z dvema urama treninga na teden. Torej, če se bo to 
»poklopilo«, bo šlo,« svojo odločitev utemeljuje Gregor.

Nika Košak

EKSPLOZIJA ŠPORTA 
2014

Ste za velik odmerek športa? Si želijo 
vaši otroci druženja z vrstniki kljub po-
čitnicam? Vas zanima kdo bolje igra no-
gomet - duhovniki ali zvezde športnega 
društva Rečica? Želite zabavo pod zvez-
dnatim nebom, v topli poletni noči, z od-
lično animacijo ter koncertom priljublje-
ne domače skupine? Če ste na katerokoli 
vprašanje odgovorili z DA, potem bodite 
5. julija del 7. Eksplozije športa! 

Časovnica dogajanja:
• ob 12. uri - Turnir mešanih parov 

(ženska/moški) v odbojki na mivki  
• ob 14. uri - Turnir v nogometu na tra-

vi (5+1)
• ob 16. uri - Turnir v ulični košarki in 

delavnice za otroke 

• ob 19. uri - Pristanek jadralnih padal-
cev (v primeru lepega vremena)

• ob 19. uri - Prijateljska tekma med 
Duhovniško ekipo Pax (mir) in ŠD 
Rečica

• ob 22. uri - Podelitev nagrad
• od 22. uri - Nastop rokovske glasbene 

skupine STEINBRUCK, DJ PARTY in 
BIKINI CAR WASH

ODBOJKA NA MIVKI

Turnir v odbojki se bo pričel ob 12. 
uri. Prijavnina znaša 10 EUR na tekmo-
valca in vključuje topel obrok, pijačo in 
majico z logotipom prireditve za vsakega 
udeleženca.

Zaključne tekme bodo pod reflektorji. 
Finale bo izvedeno ob 21.00.

Prvim štirim ekipam bodo podeljene 
praktične nagrade sponzorjev prireditve 

in pokali. Prijave na turnir v odbojki na 
mivki sprejema Matjaž na 070/501-571 
ali na e- poštni naslov: matjaz@lipovlist.
si do 3. julija, oz. do zapolnitve 12 mest. 

NOGOMET NA TRAVI

Turnir v nogometu na travi se bo pričel 
ob 14.00. Prijavnina je 2 EUR na tekmo-
valca in vključuje pijačo. Sistem tekmo-
vanja bo prilagojen številu prijavljenih 
ekip. Finale bo izvedeno ob 18.00. 

Prvim trem ekipam bodo podelje-
ni pokali. Prijave za turnir v nogometu 
sprejema David na 031/326-242 ali na 
elektronski naslov: david.vegel@gmail.
com do 3. julija.

ULIČNA KOŠARKA

Turnir ulične košarke se bo pričel ob 
16.00. Prijavnina znaša 5 EUR na tekmo-
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valca in vključuje majico in pijačo. Fina-
le bo izvedeno ob 20.00. Podelitev bo ob 
22.00.

Prvim trem ekipam bodo podeljeni 
pokali. Prijave na turnir v ulični košarki 
sprejema Marko na 040/845-940 ali na 
elektronski naslov marko.napret@gmail.
com, do 4. julija, oziroma do zapolnitve 
12 mest.

DRUŽABNI DEL

Ob 16. uri bodo za naše najmlajše 
urejene mini delavnice, medtem bodo 
starši brezskrbno uživali v pestri pale-
ti športnih dogodkov. Ob 19.00 bo na 
velikem travnatem igrišču organiziran 
pristanek jadralnih padalcev (v primeru 
lepega vremena). Ob 19.30 se bo pričela 
prijateljska tekma v nogometu na travi 

med ekipama slovenskih duhovnikov- 
Pax in zvezd ŠD Rečice. 

Prireditev se bo nadaljevala v noč 
z nastopom rokovske skupine STE-
INBRUCK, animirali vas bodo še DJ in 
presenečenje za vse prisotne s seksi BI-

KINI CAR WASH-om.
Vljudno vabljeni, da postanete del tega 

prijetnega razdejanja!
Športni pozdrav!

Bojan Šipek  
za ŠD Rečica

23. maja se je v Laškem pričela novonastala občinska liga v 
košarki na prostem, imenovana »Basket liga Laško«.

Pobudnika za ustanovitev košarkarske lige sta bila Peter 
Lukić in Aleš Remškar, organizacijo in vodenje lige pa je prev-
zelo Športno društvo Rečica. Liga poteka ob petkih popoldne, 
od 17.30 dalje, na malem šolskem igrišču OŠ Laško. Igra se po 
prilagojenih FIBA pravilih, in sicer 4 na 4. Liga se igra po dvo-
krožnem sistemu – spomladanski in jesenski del. V prvi sezoni 
je v ligo prijavljenih 6 ekip s področja občine Laško in tudi šir-
še celjske okolice: Tiferji mladi, Tiferji stari, Veterani Zlatorog 
Laško, Druga liga, ŠGD Rimljani in Hirforbir. Za prihodnje se-
zone se pričakuje, da se bo število ekip še povečalo. Najboljše 
tri ekipe bodo ob koncu lige nagrajene s pokali in praktičnimi 
nagradami.

Športno društvo Rečica vabi vse, da si zanimivo tekmovanje 
ogledate.

Marko Napret, vodja lige

Občinska liga v futsalu tudi letoš-
nje leto poteka v organizaciji Športnega 
društva Rečica in pod budnim očesom 
vodje lige Gorana Lokoška. Vabimo vas k 

ogledu zanimivih tekem, ki so na sporedu 
vsak petek, med 16.30 in 22.30, na igrišču 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško. V 
sezoni 2014 se je v občinsko ligo prijavi-

lo kar 16 ekip, ki so razdeljene v prvo in 
drugo občinsko ligo. V prvi občinski ligi 
sodelujejo naslednje ekipe: Breze, Bako‘ 
Team Hajek, ŠD Rečica, ŠD Vrh nad La-
škim, Baumax, ŠD Sedraž, Zagrad in NK 
Pivovar. V drugi občinski ligi sodelujejo 
ekipe: Lipov list, Sharks, Jurklošter, Ama-
terji, Champion P. Hudinja, ŠD Vrh nad 
Laškim 2, Debro in PGD Laško.

Zahvaljujemo se Občini Laško, ki je 
ligo omogočila. Posebna zahvala gre  po-
kroviteljema nagrad najboljšim tekmo-
valcem, in sicer Pivovarni Laško ter Gos-
tišču in pizzeriji Bezgovšek.

Športni pozdrav!
Bojan Šipek,  

ŠD Rečica

OBČINSKA LIGA V FUTSALU 2014
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Kljub svoji mladosti se lahko Plezalni 
klub Rimske Toplice že v 1. letu delova-
nja pohvali z mnogimi uspehi. Naši člani 
so pridno trenirali in se redno udeleževa-
li tekmovanj, kjer so kazali svoje znanje 
in sposobnosti ter posegali po visokih 
mestih. Najprej sta se na tekmah naših 
sosedov v balvanskem plezanju (BLOK 
liga na Hrvaškem) borila Mateja Hoh-
kraut in Rok Rabuza, ki sta v skupnem 
seštevku stopila na najvišji stopnički v 
svojih kategorijah. Mateja je postala ab-
solutna prvakinja med ženskami, saj je 
zmagala na vseh petih tekmah, ki se jih 
je udeležila, Rok pa je bil najboljši med 
moškimi v tako imenovani »Hobby ka-
tegoriji«. Zanj so bile to prve tekme po 
skoraj 10 letih tekmovalnega premora, s 
štirimi zmagami in 4. mestom pa je tako 
dokazal, da je eden boljših rekreativcev. 
Kljub odličnim rezultatom Mateji in 
Roku BLOK liga predstavlja predvsem 
velik užitek in odlične treninge, saj ved-
no poteka v prijateljskem vzdušju, veliko 
število pripravljenih balvanov pa omogo-
ča, da se tekmovalci res dobro naplezajo.

Poleg naših trenerjev so se spomladi 
na že dobro znani Vzhodni ligi borili tudi 
najmlajši pajki. Letos je bilo organizira-
nih 5 tekem, ki so se odvijale v Slovenj 
Gradcu, na Ptuju, v Radljah ob Dravi, v 
Vojniku ter v Trbovljah in člani Plezalne-
ga kluba Rimske Toplice smo sodelovali 
prav na vseh. Kljub temu, da smo imeli 
v začetku leta precej težav s poškodba-
mi, ki se na srečo niso dogodile na tre-
ningih, je na koncu uspelo nastopati 5 
tekmovalcem v 5 različnih kategorijah. 
Najlepše je presenetila starejša deklica 
Anja Pavčnik, ki je po lanskem 17. mes-
tu tokrat stopila na stopničke in prejela 
svoj 1. plezalni pokal. Anja je tekmoval-
ka, ki se je s športnim plezanjem začela 

ukvarjati precej pozno, predvsem zaradi 
užitka in rekreacije, s svojo pridnostjo, 
zagnanostjo in vztrajnostjo pa je pod 
strokovnim vodstvom zelo napredovala 
in letos res naredila velik korak naprej ter 
zasluženo zasedla 3. mesto v skupnem 
seštevku. Uspešen je bil tudi starejši 
deček Martin Grešak, ki je letos pres-
topil v višjo kategorijo in bil skupno 5., 
čeprav zaradi zloma stopalnice v začetku 
leta ni mogel resno trenirati skoraj 2 me-
seca, vseeno pa se je pridno udeleževal 
treningov, ki so bili zanj seveda posebej 
prilagojeni. Njun uspeh sta dopolnila še 
mlajša cicibanka Nadja Marot in starejši 
ciciban Dejan Kolšek, ki sta letos nasto-
pala prvič. Nadja je tako le po nekaj me-
secih resnega treniranja zasedla skupno 
odlično 12. mesto, Dejan pa je bil skupno 
20. Naš najmlajši tekmovalec Tit Zeme je 
zaradi zloma roke tik pred prvo tekmo na 
žalost uspel nastopiti le v Trbovljah in po 
več kot 2 mesecih popolnega plezalnega 
počitka zasedel 12. mesto med mlajšimi 
cicibani, v skupnem seštevku pa se le z 
eno uvrstitvijo žal ni mogel boriti za vi-
dnejši rezultat.

Poleg uspešnega tekmovalnega debi-
ja smo člani kluba 1. maja organizirali 

tudi promocijski dogodek, ki se je od-
vil pri Koči na Kopitniku. Postavili smo 
približno 6 metrov visoko plezalno ste-
no, na katero smo pričvrstili skoraj 100 
oprimkov različnih barv in velikosti, ki 
so sestavljali 5 različnih smeri. Na ta na-
čin smo obiskovalcem Kopitnika, ki so 
se za praznik dela tradicionalno podali 
v hribe, omogočili preizkus v športnem 
plezanju, pri čemer so bili »oblečeni« v 
plezalne pasove in varovani z vrvjo. Od-
ziv je bil po pričakovanju velik, večina se 
je s tem športom namreč srečala prvič, 
navdušeni pa so bili tako otroci in mladi 
kot tudi nekoliko manj mladi. Videli smo 
ogromno doseženih vrhov in nasmeja-
nih obrazov, marsikdo se je preizkusil 
večkrat, pri tem pa si je vsak našel svoj 
izziv in zadovoljstvo - nekateri so na poti 
do vrha uporabili vse oprimke, ki so bili 
na voljo, spet drugi so se odločili za težje 
različice in vrh dosegli s plezanjem posa-
meznih smeri, kar pomeni, da so prije-
mali le oprimke določenih barv. Plezanje 
je namreč šport, pri katerem je vsakemu 
omogočena individualnost in lastna izbi-
ra težavnostne stopnje, ki mu predstavlja 
zadovoljstvo in užitek.

Veseli in ponosni smo, da smo stopili 
skupaj in kljub majhnosti kluba že takoj 
uspeli z organizacijo takšnega dogod-
ka ter marsikomu popestrili četrtkov 
praznični izlet. Izkazalo se je, da smo 
izbrali pravi način za promocijo tega ču-
dovitega športa, ki je vedno bolj razširjen 
med vsemi generacijami in ne dvomimo, 
da nam bodo podobne akcije uspele tudi 
v prihodnje. 

Verjamemo, da je bil to le odličen za-
četek, ki bo s takšno predanostjo in voljo 
članov vodil v še boljše nadaljnje delova-
nje.

Vabljeni, da sem nam pridružite!

Marjan Hohkraut

USPEŠEN ZAČETEK PLEZALNEGA KLUBA RIMSKE TOPLICE
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Anita (13 let) in Sandra (11 let) Baum-
kirher, ki bosta letos dopolnili 14 in 12 
let, iz Lahomnega pri Laškem, sta se že 
od prvega razreda OŠ Primoža Trubarja 
Laško (v 2014 zaključujeta 6. in 8. razred) 
ukvarjali z vrhunskim športom, in sicer 
sta trenirali Ju-jitsu (samoobramba) v 
PKBV Celje. Oktobra 2010 sta eno leto 
trenirali rokomet pri priznanem trenerju 
Janezu Goršiču, ki je zgolj tisto leto imel 
treninge na matični OŠ Laško, sicer pa 
trenira v Celju na Celjski rokometni šoli.

Od septembra 2011 do junija 2012 sta 
trenirali mini rokomet pri Rokometnem 
klubu TKI Dol pri Hrastniku, v mar-
cu 2012 pa sta začeli tudi že s treningi 
pri Ženskem rokometnem klubu Celje 
Celjske mesnine v Celju. Že v Hrastniku, 
še bolj pa v Celju se je kaj kmalu poka-
zalo, da ima Anita velik talent golmana, 
Sandra pa je postala igralka - najprej kot 
krilo, bek, zadnje leto pa tudi kot srednji 
igralec.   

Treningi potekajo vsak dan v tednu 
po uro in pol, včasih v strnjeni zapored-
ni obliki treh ur, na Šolskem centru Celje 
– Lava ali v dvorani Golovec, ob sobotah 
(včasih tudi nedeljah ali čez teden) pa se 
odvijajo redne tekme v državnem prven-
stvu. Igrata v lastni kategoriji in še za leto 
dni starejše, udeležujeta se enotedenskih 
rokometnih kampov. Tako sta 5. junija 
za teden dni odšli na mednarodni turnir 
v Nemčijo, ki se ga je Anita udeležila že 
drugič. Vse to zahteva kar veliko naporov, 
odrekanj, stroškov in discipline, kar pa 
ni težko, saj rokomet obožujeta. Pogosto 
gremo tudi na košarkarsko igrišče ali na 
plavanje, kolesarjenje, sprehode in ro-
lanje, letos pa sta za zadnje uspehe dobili 
pravi rokometni gol in sedaj lahko vadita 
kar doma na dvorišču.

Letos sta Anita in Sandra v šoli prvič 
imeli status športnic (sicer ga nista veliko 

koristili), da sta malo lažje usklajevali ob-
veznosti rokometa in šole. Četudi od po-
uka veliko izostajata in ogromno prostega 
časa namenita rokometu, je njun uspeh še 
vedno prav dober.

Pravkar se je zaključila sezona 
2013/2014, ki je bila za ŽRK Celje CM 
zelo uspešna, saj so zasedle naslednja 
mesta v 1.A državni ligi - odlične 3. so 
bile članice, 4. mladinke, 5. kadetinje, 4. 
starejše deklice B (Anita tekmuje v tej ka-
tegoriji, kot rezerva pa brani tudi za leto 
starejše kadetinje), 1. mlajše deklice A in 
5. v skupini Vzhod mlajše deklice B (San-
dra tekmuje v tej kategoriji, igra pa tudi 
v prvi postavi leto starejših mlajših deklic 
A).

Kot je razvidno iz spodnjih podatkov, 
sta Anita in Sandra izredno napredovali 
prav v zadnji sezoni, ko je Sandra igra-
la v prvi postavi svoje kategorije mlajših 
deklic B - 11 let, kjer je na 14 tekmah 
dala kar 109 golov (je tudi med prvimi 
strelkami v tej kategoriji v Sloveniji) ali 
povprečno skoraj 8 na tekmo, največ npr. 
na gostovanju v Mariboru, in sicer kar 
13. Hkrati pa je igrala tudi v prvi postavi 
leto starejših mlajših deklic A – 12 let, pri 
katerih je na 18 tekmah dala 48 golov, s 
katerimi so dosegle kar neverjeten uspeh, 
saj so na zaključnem turnirju v Logatcu 
z Logatcem in Vrhniko postale državne 
prvakinje (sezono prej so bile pri mlajših 
deklicah B tudi 3. v državi). Na tem tek-
movanju je Sandra kot desno krilo dala 7 
golov in bila proglašena celo v najboljšo 
sedmerico turnirja.

Prav tako uspešna je tudi Anita, ki je 
bila v tej sezoni v Ljubljani celo v ožjem 
izboru za reprezentančno golmanko. Za 
golmana ni dovolj le trening, biti moraš 
preprosto rojen za to. Anita ta talent kaže 
z velikim številom obramb, npr. na zelo 
težki tekmi z Žalcem je dosegla kar 36 ob-

ramb, pogosto se na tekmah ponaša tudi z 
več kot 20 obrambami …

Seveda pa je rokomet kolektivni šport 
in je pogosto golom enakovredno sodelo-
vanje, obramba, podaje, kontre, motivaci-
ja … Predpogoj za vse to pa je kolektiven 
duh, sodelovanje, pravo vzdušje v ekipi, 
odlični trenerji (to sezono za Sandro Iva 
JUG, za Anito pa Željka DRAGIŠIČ in os-
tali), sponzorji, pogoji …

Želje za naprej so, da bi dekleti še naprej 
tako uživali v rokometu, saj le ob takšni 
motivaciji, pogojih in trdem delu pridejo 
tudi rezultati, še posebej pa si želimo, da 
ne bi bilo poškodb, ki so pri rokometu na 
žalost kar pogoste. Prav tako si želimo, da 
bi znali pozitivne izkušnje iz športa upo-
rabiti v nadaljnjem šolanju in življenju.  

Sandra, maj 2014 v Logatcu, 1. mesto v Sloveniji in 
najšesterka kot desno krilo na zaključnem turnirju

Anita (golmanka - sedi levo) in Sandra (sedi desno), 
maj 2014 v Ljubljani, 4. mesto v Sloveniji, starejše de-
klice A

POHOD PO NEKDANJI 
ŽELEZNI CESTI

Zadnji maj leta 1935 se je pisalo, ko so 
po 100 letih zaprli občasno delujoč rud-
nik izredno kvalitetnega rjavega premo-
ga v Trobnem Dolu. Rudarji, po domače 
»knapi«, so vedno govorili, da gredo v 
»Log na šiht«. Zato je bil prvi spominski 
pohod 31. maja 2014.

Že dlje časa je bila želja Vinka Križni-
ka, da bi raziskali zgodovinska dejstva o 
rudarjenju v Trobnem Dolu. Žal so ljudje, 
ki so delali v rudniku pomrli, ostajajo pa 

spomini potomcev, pa tudi slike, načrti in 
predmeti, ki so ostaline preteklosti. Ob 
bok mu je stopil Branko Pušnik in mnogi 
zanesenjaki in lani je bila že prva razstava 
predmetov v Kulturnem domu Trobni 
Dol, kakor tudi prikaz življenja rudarjev 
na travniku ob domu. ZKD Možnar in 
krajani so pripravili prikaz, ki nikomur 
od množice obiskovalcev ni pustil, da 
bi pozabil na ta dogodek. Po razmisleku 
in pogovorih organizatorjev prireditve z 
vodstvom Muzeja Laško je sledila še več 
kot mesec dni trajajoča razstava v Laškem.

In končno je bila uresničena tudi žel-
ja Vinka, Branka in ostalih privržencev 

ideje, da je stekla organizacija pohoda po 
delu nekdanje trase železnice.

Rudnik je bil v lasti številnih lastnikov, 
ki so ga kupovali, kopali premog, s tem po-
magali domačinom preživljati družine in s 
posodabljanji večali količine nakopanega 
premoga. Premog so najprej prevažali z vo-
zovi, a je končno padla odločitev, da bodo 
zgradili železnico. 22. septembra 1924 so 
podpisali služnostno pogodbo s takrat-
nimi lastniki zemljišč in pričeli z gradnjo. 
Gradnja železnice se je končala približno 
novembra 1926 in po vknjižbi služnostne 
pravice 19. oktobra 1927 je bila predana 
svojemu namenu. Vsa oprema, vključno z 

USPEŠNI ROKOMETAŠICI ANITA IN SANDRA BAUMKIRHER
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Drugi vikend v aprilu so se v dvorani Tri lilije strelci iz 
Slovenije med seboj pomerili na 23. državnem prvenstvu v 
streljanju z zračnim orožjem. Organizacijo dogodka je letos 
prevzelo Strelsko društvo Dušan Poženel iz Rečice, ki se je 
organizacije velikega dogodka pogumno lotilo in prvenstvo 
izpeljalo na visoki ravni, kar dokazujejo tudi pohvale s strani 
Strelske zveze Slovenije, predsednikov društev, tekmovalcev 
in ostalih obiskovalcev. 

 »Organizacija dogodka je v klubu potekala slabo leto. Ko smo 
se prijavili in dobili kandidaturo, smo si takoj razdelili naloge. Z 
organizacijo in izvedbo sem zelo zadovoljen,« pojasnjuje predse-
dnik rečiških strelcev Andrej Brunšek in dodaja, da so zadolžit-
ve, sestanki in priprave stekli brez napak. Želja po organizaciji 
prvenstva se je pri Brunšku pojavljala že nekaj let in že bivšega 
predsednika Vinka Lavrinca je spodbujal, da bi po uspešnih 
tekmovanjih, ki so jih že priredili, prevzeli tudi organizacijo 
tako velikega tekmovanja kot je državno prvenstvo. »Naš pred-

sednik je imel strah, da je to tako velik zalogaj, da ga ne moremo 
izpeljati. Vendar menim, da človek lahko naredi vse – s pravo or-
ganizacijo, s pravimi ljudmi ni nemogoče, da tega ne bi izpeljali.«

Rekodno število tekmovalcev
Na pomoč so jim z elektronskimi tarčami prskočili tudi strel-

ci s Hrvaške, kjer so si 50 tarč izposodili v Zagrebu, še dodatnih 
20 pa v Osijeku. S skupno 80 elektronskimi tarčami (10 so si jih 
izposodili na Strelski zvezi Slovenije) so dan pred tekmovanjem 
napolnili športno dvorano v Laškem, ki je v dveh dneh gosti-
la rekordno število tekmovalcev. Prvenstva se je v disciplinah 
zračne puške in zračne pištole v vseh kategorijah udeležilo pre-
ko 760 strelcev. Če k temu številu prištejemo še spremljevalne 
ekipe, obiskovalce in navijače, je dvorano v dveh dneh napolni-
lo preko 1000 ljudi. Z obiskom je zadovoljen tudi Brunšek, saj 
je bilo vseh 70 sedišč na finalnih strelskih obračunih polnih, 
navijači pa so zavzeli tudi stojišča. Vzdušje na finalnem prosto-
ru, ki so ga organizatorji kreativno obdali z zabojčki ter tudi na 
tem področju prejeli pohvale tekmovalcev in obiskovalcev, se 
lahko kosa z marsikatero drugo športno prireditvijo, saj se je 
glasno navijanje razlegalo po celi dvorani, občasno pa so vzkliki 
preglasili tudi kakšen strel.

Tekmovalci iz strelskih društev v občini Laško, ki na tovrstnih 
tekmovanjih nastopajo pod skupnim imenom SD Dušan Pože-
nel, so izkoristili prednost domačega terena. »Domača tekma je 
vedno nekaj posebnega. Na domačem parketu vedno hočeš dati 
svoj maksimum in se pokazati v najboljši luči,« občutke tekem 
na domačih tleh opisuje Brunšek. Čeprav po njegovih besedah 
rezultat in uspeh na tokratnem prvenstvu zaradi intenzivne or-
ganizacije in posledično pomanjkanja treningov ni bil v prvem 
planu, so mnogi dosegli visoke uvrstitve.

lokomotivo in vagoni, je bila kupljena v Teldbachu na Avstrijskem 
Štajerskem, ki je bila last avstroogrske vojske.

Pohodniki so se 31. 5. 2014, 79 let po zaprtju rudnika, zbrali 
pri kozolcu Konjerejskega društva Vrh nad Laškim, na Slogah. 
Zbrane je pozdravil predsednik Konjerejskega društva Slavko 
Seidl in poudaril pomen dogodka. Pozdravom se je pridružil 
tudi predsednik Rudarsko etnološkega društva Brezno – Huda 
jama Andrej Mavri.

Povzetek zgodovine rudnika in železnice sta predstavila Vinko 
Križnik in Fanika Wiegele, čemur je sledilo »odkritje vagončka 
za premog« ob zvokih Vaške godbe Vrh nad Laškim.

Pohodniki so se v lepem vremenu podali na pot. Spotoma 
je Vinko Križnik ob številnih velikih slikah preteklosti razlagal 
znana dejstva iz zgodovine železnice. Pohodnike so domačini 
večkrat ustavili in jim postregli z dobrotami. Poskrbeli so tudi za 
dodatne informacije, kot je na primer Franci Dernač povedal več 
o  t.i. “šajbi”, kjer so obračali lokomotivo iz ene na drugo stran 
vagonov zaradi spremembe naklona in smeri trase. Marjan Oc-
virk je pripovedoval o gradnji nove ceste po nekdanji železniški 
progi. Pot smo zaključevali pri Ana rovu, ki je bil glavni vhod v 
rudnik. Tam je Dani Novak nanizal spomine, ki jih je izvedel od 
mame o rudarjenju v t.i. Logu.

Pri strelskem domu, kjer je bil zaključek pohoda, so zbrane 
pozdravili še predsednik Strelske družine Celjska četa Mala Bre-
za Cveto Privšek, saj je organizacija vseh dogodkov potekala 
pod okriljem njihove sekcije za kulturo. Zahvalil se je Vinku in 
Branetu ter ostalim sodelavcem za opravljeno delo. Predsednik 
Krajevne skupnosti Šentrupert Drago Pušnik je poudaril priza-

devnost za izpeljavo zadanega cilja in uspeh.  Predsednik ZKD 
Možnar Vlado Marot je poudaril pomen medsebojnega sodelo-
vanja. Zahvalam se je pridružil tudi Branko Pušnik, ki je vodil 
vsa delovna opravila na trasi poti, koordinacijo priprav in same-
ga pohoda. Za odlično pripravljen pohod in spremljevalne do-
godke se je v imenu pohodnikov zahvalil Jože Blagotinšek. Ob 
zvokih harmonik sester Razboršek je več kot triurni pohod vseh 
150 udeležencev zaključilo lepo sobotno popoldne.

Konec koncev, pohod je zasvojil udeležence, tako da so le še 
spraševali, ali bo drugo leto spet. Bo! Da pa se ne bi vrnili na 
domove praznih rok, so prejeli tudi spominsko darilce – košček 
»trobndolskega« premoga, kar je ob toplih sprejemih domačin-
ov in pogostitvi pri strelskem domu v Mali Brezi le še okrepilo 
razmišljanje – bilo nam je res lepo.

Fanika Wiegele
Foto: Vili Hladin

DRŽAVNO PRVENSTVO, KI JE POSTAVILO VISOK STANDARD
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Najvišje sestri Tkalec in Županceva 

V kategoriji zračne puške sta se na 6. 
mesto uvrstila Viljem Ravnikar pri čla-
nih in Jana Kačič pri mladinkah. Z zrač-
no pištolo si je 6. mesto pristreljal tudi 
Andrej Brunšek pri članih, skupaj s Pe-
trom Tkalcem in Aljažem Zorkom pa so 
osvojili še ekipno 3. mesto. Domačini so 
v finalu članic z zračno pištolo imeli dve 
tekmovalki, Valerijo Kufner in Kseni-
jo Maček, ki sta dosegli 5. oz. 6. mesto, 
pri mladinkah pa je z enakim strelnim 
orožjem 2. mesto osvojila Vesna Županc. 
Uspešno so z zračno pištolo streljali tudi 
kadeti in kadetinje – 9. mesto pri kadetih 
si je pristreljal Žan Jeran, pri kadetinjah 
pa sta s konkurenco pometli sestri Tka-
lec. 1. mesto in naslov državne prvakinje 

je osvojila Vesna Tkalec, le mesto nižje pa 
je, kljub težavam s sprožilnim mehaniz-
mom v pištoli med tekmo, osvojila njena 
sestra, Jagoda Tkalec. Ekipni uspeh kade-
tinj sta dopolnili še Saša Maček s 4. mes-
tom in Alekseja Vignjevič z 10., slednja 
pa je skupaj s Tkalčevima osvojila tudi 
ekipno 1. mesto v omenjeni kategoriji.

Za prihodnost ni bojazni

Rezultati kažejo na velik potencial mla-
dih strelcev v Laškem, na kakovost vseh 
tekmovalcev pa številna osvojena prizna-
nja in pokali na najvišjih tekmovanjih. 
Med drugim so bili kar enajstkrat razgla-
šeni za najboljšo strelsko družino v drža-
vi, kar jo postavlja v sam vrh slovenske-
ga strelstva. Da pa niso le odlični strelci, 
ampak tudi organizatorji, se je pokazalo 

na tokratnem državnem prvenstvu, pri 
čemer se Brunšek v prvi vrsti zahvaljuje 
vsem sponzorjem. »Brez sponzorjev - pod-
jetij tudi državnega prvenstva ne bi imeli,« 
dodaja in se hkrati zahvaljuje tudi vsem 
članom društva, ki so pomagali in svoj čas 
namenili organizaciji tekmovanja.

Do konca sezone strelce čaka še kar 
nekaj tekem, med katerimi je še držav-
no prvenstvo z malim kalibrskim orož-
jem na 25 m, kjer so Laščani ekipno zelo 
močni, kar jim omogočajo tudi odlični 
pogoji na strelišču v Rečici. Kljub dobrim 
pogojem pa strelci že razmišljajo o nas-
lednjem večjem projektu, obnovi streli-
šča, ki bi jim omogočil še boljše pogoje za 
treninge, boljšo zvočno izolacijo, hkrati 
pa bi se še povečala varnost na strelišču.

Nika Košak

STRELSKA DRUŽINA CELJSKA 
ČETA MALA BREZA

Cicibanke državne prvakinje

13. april je bil za cicibanke - članice 
Strelske družine Celjska četa Mala Breza 
srečen dan. Izmed štirih ekip so zmagale 
na 23. državnem prvenstvu v streljan-
ju z zračno puško. Tekmovanje je bilo v 
dvorani Tri lilije v Laškem.

Tričlanska ekipa v sestavi Žumer Petra 
z 181 krogi, Planko Sara z 168 krogi in 
Kristanšek Simona z 160 krogi so prema-
gale ekipe iz Železnikov, Grosuplja in 
Črenšovcev.

Kot posameznice pa so zasedle nasled-
nja mesta: Petra Žumer 2. mesto, Pia 
Privšek 5. mesto, Sara Planko 7. mesto in 
Simona Kristanšek 13. mesto.

Posebnost naših strelk cicibank pa je 
še ta, da so tudi aktivne članice folklorne 

skupine v okviru odseka za kul-
turno dejavnost strelske družine 
in tudi gasilke, torej vsestransko 
vključene v aktivnosti, ki jih ima-
jo rade.

Luka Privšek je med 25 tek-
movalci zasedel 16. mesto v mla-
dinski kategoriji. Blaž Planko je 
med 33 tekmovalci kadeti s pišto-
lo zasedel 19. mesto.

Cveto Privšek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
LAŠKO IN RUSKO KEGLJANJE

15. maja je bilo odprto prvenstvo za 
prehodni pokal AQUA ROMA v ruskem 
kegljanju, ki se je odvijalo v Rimskih 
Toplicah. Prisotnih je bilo 16 ekip. Tek-
movanja se je udeležilo tudi DU Laško z 
žensko in moško ekipo. Moška ekipa je 
osvojila pokal za 1. mesto in s tem tudi 
prehodni pokal AQUA ROMA.

Vojko Janc

PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO

Izposoja planinske tehnične opreme

Bliža se poletje in dnevi so vsak dan 
toplejši. Marsikoga zasrbijo podplati in 
se poda v naše hribe, veliko pa jih pot za-
nese tudi visokogorje. Ker nekateri adre-
nalina željni zavijejo tudi na zahtevne in 
zelo zahtevne poti, je Planinsko društvo 
Laško v letošnjem letu poskrbelo za svoje 
člane kot tudi nečlane, da si lahko izpo-
sodijo tehnično opremo za zahtevne poti.

Hkrati pa vas vabim da se nam pridru-
žite tudi na vodenih izletih v visokogorju: 
21. junija na Tursko goro in Brano, 26. 
julija po ferati Via Italian na Mangrt, 9. 

in 10. avgusta na Prisojnik in Razor ter 
za konec 23. in 24. avgusta v Dolomite.

Varen korak!
Marko Mavri

Cenik izposoje 
Za člane PD Laško do 

vključno 4 dni (dodatni dan)
Ostali do vključno 4 

dni (dodatni dan)
Čelada za gorništvo in plezanje. 1 € (0,5 €) 3 € (1 €)
Samovarovalni komplet z vponkami 1 € (0,5 €) 3 € (1 €)
Plezalni pas 1 € (0,5 €) 3 € (1 €)
Skupaj (čelada, pas, komplet) 3 € (0,5 €) 7 € (1 €)
Količine so omejene.

Opremo lahko prevzamete pri načelniku Vodniškega odseka po predhodnem do-
govoru na tel. 031 363 901 (Marko Mavri).

Tabori in ostale aktivnosti vodnikov in markacistov PD Laško so oproščeni pla-
čila za uporabo opreme.
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PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE 
TOPLICE

Čistilna akcija mladih planincev

V okviru planinskega krožka je mla-
dinski odsek Planinskega društva Rim-
ske Toplice 10. maja organiziral čistilno 
akcijo. Akcije se je udeležilo 7 mladih 
planincev, starš Sašo, mentorica Anja in 
pobudnik Mirko.

Ob 9:00 smo se zbrali pred Osnovno 
šolo Antona Aškerca Rimske Toplice, se 
na kratko seznanili z namenom akcije, 
opisali del poti, katero smo očistili, si 
razdelili potrebno orodje, vrečke za sme-
ti, zaščitne rokavice in polni delovnega 
elana krenili po poti, ki vodi na Lurd.

Vse do lurške cerkvice so naše vrečke 
ostale prazne, kar pomeni, da so lastniki 
zemlje, po kateri poteka pot, zelo osveš-
čeni, da smeti poberejo in pot vzdržujejo 
na zavidljivi ravni.

Malo nad cerkvijo planinska pot zavije 
levo v hrib in tu se je naša akcija v resni-

ci pričela. Sašo, Tian in Mirko so z mo-
tiko in grabljami čistili stopnice, Neža, 
Magdalena, Zora, Tea, Kaja in Frida so s 
škarjami porezale grmovje, ki je počasi, a 
vztrajno zaraščalo pot. Vse pobrano smo 
lepo zložili na kupe, kjer bo počakalo, da 
čas opravi svoje in se bodo vejice in zeli 
spremenili v rodovitno prst, potrebno za 
novo rast. Učiteljica Anja je budno pazi-
la, da je delo potekalo varno in dosledno, 

obenem pa je bila zadolžena, da naredi 
nekaj posnetkov, da naša akcija ostane 
dokumentirana za poznejši čas.

Čiščenje smo nadaljevali po stezi 
mimo nekdanje domačije Stopar in si 
nad njo malo odpočili, pomalicali in se 
odžejali. Največ grmovja je bilo malo 
pred nekdanjo domačijo Priman. Vse 
smo obrezali in pazili, da odrežemo samo 
tiste veje in poganjke, ki silijo preveč na 
pot. Tu smo zaključili našo akcijo. 

Zahvalil bi se vsem udeležencem za 
požrtvovalno delo ter Turističnemu dru-
štvu Rimske Toplice, za zaščitne rokavice 
in pijačo.

Veseli in ponosni na opravljeno delo 
smo se vrnili pred OŠ, si spotoma ogle-
dali še obnovljeno Frjačo in se razšli z 
mislijo, da bomo s takšnim delom nada-
ljevali.

Akcijo smo končali malo po dvanajsti 
uri.

Anja Erjavec,  
mentorica planinskega krožka

Bogomir Mastnak, načelnik MO

AKTIVNOSTI KONJEREJSKEGA 
DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM

Postavitev mlaja pri Kozolcu na 
Slogih

Konjerejci Konjerejskega društva Vrh 
nad Laškim smo se tudi letos odločili, da 
na zadnji dan v aprilu postavimo mlaj pri 
Kozolcu na Slogih. Zbralo se nas je oko-
li 30. Med tem, ko so članice krasile vrh, 
smo pripravili potrebno orodje – »pikne« 
in »žavre«, ki so potrebni za ročno posta-
vitev. Pod »komando« člana Branka Pu-
šnika smo pričeli z ročnim dvigovanjem. 
Letošnji mlaj je bil najvišji, odkar ga pos-
tavljamo. V višino je meril kar 34 metrov. 

V večernih urah smo zakurili kres in na-
daljevali z druženjem pozno v noč.

Strokovna ekskurzija, 10. 5. 2014

Konjerejci smo tokrat za strokovno 
ekskurzijo izbrali obisk Rogatca in Hr-
vaškega Zagorja. V Rogatcu smo si ogle-
dali muzej na prostem, kjer so prikazane 
stare stavbe in orodja. Preko meje smo 
se srečali s prijatelji konjerejci iz Svetega 
Križa. Predstavili so nam kraj, etnološko 
zbirko z značilnimi orodji kraja ter delo-
vanje njihovega društva. Po druženju in 
izmenjavi izkušenj smo pot nadaljevali 
do Gornje Stubice in spomenika Matiji 
Gubcu. Ustavili smo se v Mariji Bistrici. 
Za konec pa smo se v kraju Konjščina 
udeležili sejma starih obrti in prikaza vi-
teških iger. Druženje smo zaključili v vir-
štanjskih goricah.

GASILCI IN OBČINA LAŠKO Z ROKO V ROKI

Predstavniki gasilskih društev GZ Laško smo na sestanku z 
županom podpisali dokumente, ki zagotavljajo finančno po-
moč društvom pri nabavi opreme ter 
izobraževanju. Župan Franc Zdolšek 
je poudaril, da je delo prostovoljnih 
gasilcev izrednega pomena in da jim 
je potrebno zagotoviti možnost, da 
se opremijo v skladu s pravili in var-
nostjo ter da bo občina vedno prip-
ravljena pomagati po svojih najboljših 
zmožnostih. Pohvalil je tudi delo z 
mladimi, ki ga v vseh društvih odlič-
no opravljajo. Predsednik GZ Laško 
Jože Rajh se je strinjal, da pri nabavi 

opreme nastaja vedno več stroškov in da so gasilci te pomo-
či vedno veseli. Dodal je še, da je sodelovanje z Občino Laško 
zelo dobro in izrazil upanje, da bo tako še naprej. Predstavnik 
radioamaterjev Janko Franetič je opozoril na premalo vredno 

delo oziroma pomoč radioamaterjev 
v primerih takšnih nesreč, pri kate-
rih je komuniciranje med pripadniki 
gasilskih enot onemogočeno zaradi 
slabega signala, možno pa je preko ra-
dijskih zvez. Izrazil je pripravljenost 
organiziranja seminarja o upravljanju 
z zvezami in pozval predstavnike dru-
štev, da se ga udeležijo. 

Vsi prisotni so si bili enotni v želji, 
da bi bilo letošnje leto čim bolj mirno. 
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GASILSKA ORIENTACIJA V SEDRAŽU 2014

V nedeljo, 1. junija, so v Sedražu organizirali gasilsko orien-
tacijo za gasilsko mladino društev GZ Laško. Organizacija je 
bila odlično izpeljana, vse ekipe so prišle na cilj in na koncu 
so bili vsi zadovoljni. Edina stvar, ki je hotela skaziti dobre na-
črte, je bilo muhasto vreme, ki je ponagajalo tako, da je vsake 
toliko časa spustilo na zemljo nekaj kapljic in nas prestrašilo, 
da bodo otroci prehlajeni, mokri. Ampak to so pravi gasilci, ki 
se ne dajo. Kljub kapljam so se odpravili na pot in premagali 
ovire ter našli točke, na katerih so se morali zglasiti. Pripravnike 
in mladince je čakala proga, nekaj daljša od petih kilometrov, 
pionirje pa približno pol krajša. Ne mislite, da so bili pionir-
ji najmlajši predstavniki. Tudi cicigasilci so pogumno krenili s 
štarta in se ob bučnem navijanju in ploskanju kar kmalu vrnili 
in dosegli cilj. Vsi so dokazali, da se znajo zadanih nalog lotiti 

resno in z odgovornostjo. Ni kaj, za podmladek dobrih gasilcev 
ni potrebno skrbeti.

OGNJENO-REŠEVALNI DAN GASILSKE ZVEZE 
LAŠKO

Gasilska zveza Laško je 31.5.2014 organizirala seminar opera-
tivnih gasilcev Gasilske zveze Laško, ki je letos potekal na temo 
požarov. Seminar je bil sestavljen iz dveh delov -  teoretičnega 
in praktičnega. Na teoretičnem delu so se tečajniki seznanili z 
notranjimi požari, požari nevarnih snovi in požari na prometnih 
sredstvih ter z nevarnostmi, ki pretijo gasilcem ob takšnih inter-

vencijah, predvsem s področja nujne medicinske pomoči. Vso 
to teoretično znanje so v nadaljevanju preizkusili tudi praktično 
na poligonu Eho. Tečajniki so bili ves čas pod budnim očesom 
reševalcev NMP Laško. Udeležencev tečaja  je bilo 26  iz sedmih 
prostovoljnih gasilskih društev GZ Laško. Razporejeni so bili v 
dve skupini.  

Seminar je zaznamovalo to, da so si ga lahko ogledali tudi obi-
skovalci in se seznanili z  delom gasilcev ob požarih, za popestri-
tev pa so poskrbeli naši cici gasilci, ki so spretno prikazali svoje 
gasilske veščine tako obiskovalcem kakor tudi vsem tečajnikom.

Letošnji seminar je bil drugi po vrsti, s takšno vrsto izobra-
ževanja in usposabljanja smo pričeli že v lanskem letu, ko smo 
seminar namenili temi iz tehničnega reševanja (posredovanje 
gasilcev ob prometnih nesrečah, reševanju z globin in višin ter 
reševanju izpod bremen). 

Za izpeljavo take vrste izobraževanja in usposabljanja je pot-
rebno veliko truda, časa in predvsem idej za oblikovanje delov-
nih točk, da lahko inštruktorji tečajnikom prikažejo čim bolj re-
alne situacije različnih nesreč.

Ideje za tako vrsto izobraževanja in usposabljanja operativnih 
gasilcev so se porodile že v preteklosti. Izobraževalna ekipa Gasil-
ske zveze Laško namreč želi ponuditi operativnim gasilcem čim 
več znanja in jih usposobiti pri njihovem delu ob posameznih 

vrstah nesreč. Letos je za vse nas imel se-
minar še posebno težo, saj smo v namene 
izobraževanja in usposabljanja pridobili 
nov vadbeni poligon, za katerega je v prvi 
vrsti zasluženo podjetje Eho kot glavni 
donator. Tu bomo lahko v prihodnosti še 
kvalitetneje usposabljali operativne ga-
silce.  Naj omenim, da je bilo potrebno 
objekt preurediti v tolikšni meri, da bo 
služilo svojemu namenu, za kar smo po-
rabili preko 1500 ur prostovoljnega dela. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki ste s svojim trudom prispevali 
k tej pridobitvi, vsekakor pa gre največja 
zahvala lastnikoma podjetja Eho.

Se vidimo drugo leto … Vaš »instruc-
tor team«.

Gašper Klemenc, VGČ
Pomočnik poveljnika Gasilske zveze 

Laško za strokovno izobraževanje in 
usposabljanje
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ODKRITJE 
SPOMINSKEGA 
OBELEŽJA

Ob nekdanjem prazniku Rimskih To-
plic – 22. maju so letos v organizaciji 
Krajevne organizacije Združenja borcev 
za vrednote NOB Rimske Toplice odkrili 
obnovljeno spominsko obeležje ob ces-
ti na Strensko. Iz obeležja, ki so ga leta 
1975 postavili slovenski železničarji, so 
pred leti zbiralci dragih kovin odstranili 
bronasto ploščo. Sedaj pa so na obnovlje-
no konstrukcijo obeležja namestili novo 
ploščo z napisom »Partizanski prehodi 
1941 – 1945«. Ta dan za odkritje obno-
vljenega obeležja so si izbrali v spomin 
na ustanovni sestanek Pokrajinskega od-
bora OF za Štajersko, ki je bil 22. maja 
1941 v bližnji Kojzici. Takrat se je zbralo 
12 predstavnikov Komunistične partije 
Slovenije in krščanskih socialistov v or-
ganizaciji dveh domačinov in rudarjev 
hudojamskega rudnika Lojzeta Diaccija 
iz Sevc in Lojzeta Lešnika iz Rečice. 

Obeležje je postavljeno med cesto in 
železnico na mestu, kjer so med dru-

go svetovno vojno prehajali partizani iz 
Zasavja na Kozjansko preko nekdanjega 
mostu preko Savinje v Šmarjeti. Ta most, 
ki je bil postavljen zaradi prevoza premo-
ga iz Breznega na železniško postajo leta 
1862, je v drugi svetovni vojni odigral 
pomembno vlogo. Tukaj je 5. novembra 
1941 prešel Savinjo Štajerski partizanski 
bataljon pod vodstvom Franca Rozmana 
– Staneta. Tu so potekale kurirske poti za 
prenos informacij osvobodilnega gibanja 
med Kozjanskim in osrednjo Slovenijo. 
Tu je hotela 12. februarja 1944 prečkati 
Savinjo XIV. divizija na svojem pohodu 
na Štajersko, pa ji je okupator to z oklop-
nimi vlaki preprečil. Tu je prešlo na eno 
ali drugo stran še več partizanskih enot. 
Po vojni so most bolj slabo vzdrževali, 
zato se je sredi 70. let porušil in ga na ža-
lost ni več.

Odkritja obeležja se je udeležilo precej 
domačinov in predstavnikov veteranskih 
združenj. Prireditev je vodila predsedni-
ca Krajevne organizacije borcev za vred-
note NOB Mira Sluga, v kulturnem pro-
gramu pa so sodelovali pevci Kulturnega 
društva Lažiše. Prisotne sta nagovorila 
tudi župan Franc Zdolšek in predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB La-

ško Andrej Mavri. Udeleženci odkritja 
obeležja so še zlasti z zanimanjem pris-
luhnili burni zgodovini mostu, ki ga je 
v prejšnjem stoletju kar petkrat odnes-
la velika voda in s tem podaljšala pot v 
šmarješko šolo šolarjem iz Plazovja in 
Strenskega. 

Andrej Mavri
Foto: Lilijana Ratej

Med prejšnjo in zdajšnjo izdajo Laškega biltena smo v Ob-
močnem združenju slovenskih častnikov dokaj redno in vestno 
izpolnjevali naloge iz letnega programa dela za to obdobje. Celo 
nekaj več nam je uspelo spraviti pod streho.

Med drugim se je dokajšnje število naših članov udeležilo 
predstavitve Slovenske vojske – 20. Pehotnega polka Celje v Ce-
lju, bili smo prisotni na večini slovesnosti v našem okolju in šir-
še ob obletnicah in slovesnostih dneva upora proti okupatorju 
(člani so bili na slovesnostih v Radečah, Ljubljani, Jurkloštru, 
Sromljah …), bili smo na obletnici in svečanosti ob dnevu Slo-
venske vojske v Kranju, ob odkritju obnovljenega spomenika 

partizanskega prehoda preko Savinje v Rimskih Toplicah, slo-
vesnosti 74. brigade SV v Mariboru. Člani so bili prisotni tudi 
na pohodu in spominski slovesnosti ustanovitve pokrajinskega 
odbora OF za Zahodno Štajersko na Govcah, bili pa smo tudi 
pri prijateljih – OZSČ Štore ob njihovem praznovanju in prika-
zu dela.

Še posebno pomemben je bil sestanek z novim predsedni-
kom Zveze slovenskih častnikov, generalmajorjem mag. Aloj-
zom Šteinerjem, in generalnim sekretarjem Zveze brigadirjev, 
Martinom Jugovcem, na katerem smo dorekli naše sodelovanje 
in sofinanciranje programov dela v letošnjem letu (Nekaj besed 
pa je bilo tudi o delu naših članov na nivoju Zveze slovenskih 
častnikov. To so stotnik Zvonka Zorca kot član skupščine ZSČ 
in koordinacije dela za Zahodno Štajersko, stotnik Drago Zu-
panc kot predsednik odbora za nadzor financ Zveze, višji vo-
dnik Milan Klenovšek kot član odbora za programe, stotnik 
Konrad Zemljič kot član odbora za prireditve in svečanosti ter 
organizacijo ešalona zastavonoš in naš višji praporščak Rudolf 
Pavčnik kot član ešalona zastavonoš). Sestanek je v obojestran-
sko zadovoljstvo uspel in bo pripomogel k še boljši realizaciji 
programov (s srečanja je tudi fotografija).

Na koncu naj vsem članicam in članom našega združenja in 
veteranskih organizacij, občankam in občanom voščimo mirno 
in prijetno praznovanje dneva državnosti 25. junija.

Seveda pa vas v čim večjem številu pričakujemo na slovesno-
sti v počastitev praznika, ki bo v soboto, 21. junija, ob 10. uri, pri 
obeležju osamosvojitvi Slovenije ob vhodu v mestno središče, 
ko bomo odkrili tudi večjezično ploščo, kjer bo napisano več o 
pomenu obeležja.

Konrad Zemljič
Foto: Viljem Hladin

NEKAJ O DELU MED 
ŠTEVILKAMA 
BILTENA
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ZGODOVINA RAZVOJA 
VETERINARSKE POSTAJE 
LAŠKO IN NJENA VIZIJA

Veterinarska postaja Laško je bila 
prvič registrirana v letu 1953, v tedanjem 
mestnem jedru.

 Leta 1971 je bila zgrajena nova vete-
rinarska postaja med klavnico in Pivo-
varno Laško. Leta 1976 se je integrirala 
s področnimi veterinarskimi postajami v 
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Ce-
lje. Ob spremembi družbeno-političnega 
sistema, pri prestrukturiranju gospodar-
skih organizacij prejšnjega socialistič-
nega sistema, je Zavod za živinorejo in 
veterinarstvo Celje razpadel na prejšnje 
veterinarske postaje, ki so po Zakonu o 
lastninskem preoblikovanju podjetij pos-
tale gospodarske družbe. 

Zaradi investicij Pivovarne Laško, ki 
je potrebovala za izgradnjo svoje infra-
strukture prostor obstoječe veterinarske 
postaje, je prišlo do nadomestne grad-
nje nove veterinarske postaje na Marija 

Gradcu, ki je bila realizirana  leta 1998. 
Tu se poslanstvo veterinarske postaje iz 
leta v leto krepi tako na strokovnem kot 
na poslovnem področju.

Naloga veterinarske stroke je skrb za 
dobrobit živali in človeka, skrb za zdravje 
živali in posledično za zdravje ljudi, skrb 
in zagotavljanje varne hrane živalskega 
izvora.

Veterinarji Veterinarske postaje La-
ško neprekinjeno opravljamo svoje pos-
lanstvo.

Veterinarska služba se odvija nepre-
kinjeno. Izvajajo se ambulantno zdrav- 
ljenje, kirurški posegi, diagnostične pre-
iskave (laboratorijske, RTG, UZ preiska-
ve), stomatološki posegi.

Vizija razvoja veterinarske ambulan-
te je tudi izgradnja azila za živali, za kar 
so postopki pridobitve dokumentacije v 
teku.

Nastajajo zametki za izvajanje dopol-
nilne alternativne veterinarske medicine.

Terenska praksa se odvija na velikih 
živalih pri živinorejcih. Sodobna tehno-
logija živinorejske proizvodnje narekuje 
poglobljeno strokovno znanje pri odkri-
vanju in zdravljenju bolezni.

Poslanstvo veterinarja ni le strokovni 
pristop do živali, je tudi prisluh ljudem 
spričo vsakodnevnih težav, s katerimi se 
srečujejo.

Veterinarska postaja Laško, d. o. o.

ZAVETIŠČE ZA MALE ŽIVALI SEVNICA

PAJO, JAJO in GAJO so trije igrivi mucki, ki so bili najdeni v škatli na sevniških Hrastih. Bratci so stari približno 2 meseca.

BEA, BENITO in BRUT so igrivi mladički iz istega legla. Bodo manjše rasti, stari pa so približno 2 meseca.
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Ime in priimek:

_____________________________________________________________________
Naslov:

_____________________________________________________________________NAGRADNI KUPON
REŠITEV

Telefon:

______________________________________
e-mail:

______________________________________

Kupon izrežite in ga izpolnjenega pošljite do 31. ju-
lija 2014 na dopisnici ali v kuverti na naslov: Nova 
komunikacija d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana. 

NAGRADNI sKlAD:
1.-3. nagrada: knjiga ali CD

Nagrajenci prejšnje številke: 
knjiga: Milica Gunzek, Sevce 5, 3272 Rimske Toplice
CD: Edvard Privšek, Pod Sebovcem 2, 3272 Rimske Toplice
 Cirila Suša, Pod gradom 1, 3270 Laško

AVTOR: 
KRIŽANKE 
OBRAZI

KLADA, 
CESTNA 
ZAPORA

OTOK V PRE-
SPANSKEM 

JEZERU
GOLOST

SLOV. 
MISIJONAR 
V SUDANU, 

IGNACIJ
ALPE ADRIA

AVTOR 
MIKLOVE 

ZALE JAKOB
DOBITEK NA 

TOMBOLI
NEKD. NEM. 

KOLESAR 
RUDI

VISOK 
GORSKI 

VRH

JESENIŠKI 
HOKEJSKI 
VRATAR, 
KLEMEN

DENARNA 
USTANOVA

ZAČETEK 
DIRKE

TROPSKA 
OVIJALKA

INDOEVROP-
SKO PLEME

DIAPOZITIV DAJANJE 
DARILA

SLOV. 
DIPLOMAT, 

ERNEST
OBUŠESNICA

ANG. NO-
BELOVEC ZA 
MIR JOHN 

BOYD

NAJDALJŠA 
REKA V 
ITALIJI

VPITJE SVET OB POTI
PROSTOR 

ZUNAJ 
IGRIŠČA

PESNIK 
ELEGIJ

SPEVOIGRA
MOČVIRSKA 
RASTLINA

ŽELATINA IZ 
ALG

SINTETIČNO 
MAMILO NEZAUPANJE

LESEN 
MAJHEN 

PLUG

PROTESTANT

RAL, ORANJE

POBAR-
VANOST Z 

RDEČO

GRŠ. BOGIN. 
LETNIH ČASOV
SL. IGRALEC 

ULAGA
NEKDANJI NEMŠKI NOGOMETAŠ 

MÜLLER
3. SKLON, 
DAJALNIK

OST, BODICA PREGOVOR MEDMET 
VESELJA

ODMEREK 
MAMILA

GRŠKE BOGINJE 
LJUBKOSTI

ODGOVOR 
NA KONTRO

DIETER 
THOMA

POSTAV-
LJALEC 

REKORDOV
NEM. 

SPOLNIK

NOGOMETNI 
KLUB GESLO AM. IGRALKA 

GARDNER
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NAPOVEDNIK

JUNIJ

Torek, 17. junij 
• Lekarna Rimske Toplice: Skrb za zdrav-

je, merjenje krvnega tlaka, sladkorja, 
maščob in holesterola v krvi (Minka Zu-
panc, višja med. sestra; 10.30 - 14.30

• Grad Tabor Laško: Predstavitev nove 
sezone Bralne značke za odrasle (ob 19. 
uri)

• Grad Tabor Laško: Večer domovinske 
poezije Igorja Pirkoviča in koncert Mo-
škega komornega zbora Celje (ob 20. 
uri)

Četrtek, 19. junij
• Domačija Deželak, Muzej na prostem: 

Poletni kresni večer ljubiteljskih litera-
tov (ob 19.00)

Petek, 20. junij
• Rimske Toplice, Laziše: Predstavitev 

dramskega dela »Burka o jezičnem dok-
torju« (premiera Dramske skupine KD 
Miklavž; ob 20.00)

• Zdraviliški park Laško: Razstava Kaplji-
ca veselja na sotočju dobrega (ob 10.00) 
in posaditev drevesa (ob 11.00)

• Dom strelcev Mala Breza: Prikaz plesov 
in glasbe

Sobota, 21. junij
• Vrh nad Laškim: Šport in Rock nad La-

škim
• Rimske Toplice, Laziše: Koncert Mo PZ 

KD Miklavž in zaključek sezone (ob 
20.00)

• Nedelja, 22. junij
• Rimske Toplice, Laziše: Dan odprtih 

vrat v dvorani KD Miklavž z odprtjem 
razstave ob 110 – letnici delovanja kul-
ture v Šmiklavžu, z zaključnim sreča-
njem vseh članov KD, za sezono 2013/14 
(ob 10.00)

Nedelja: 22. junij
• Kulturni dom Trobni Dol: Kresna 

proslava ob dnevu državnosti (ob 15.00)

Ponedeljek, 23. junij
• Rimske Toplice, Laziše: Kresni večer »ob 

koči pri Sušniku« (ob 21.00)

Sobota, 28. junij
• Rimske Toplice, Aqua Roma: Turnir 

trojk na mivki (ob 9.00)

JULIJ

Petek, 4. julij
• Rimske Toplice – Kopitnik: Tradicional-

ni pohod na Kopitnik (ob 9.00)
• Muzej Laško: Vitrina meseca – Glinena 

steklenica za termalno vodo (ob 16.00)

• Rimske Toplice, »pri Purgu«: Filmska 
projekcija Andreja Marinška (ob 19.00) 

Sobota, 5. julij
• Termalni center Thermane Laško: »Pivo 

Fest« - animacija na kopališču (od 10. 
ure dalje)

• Rečica, Huda jama: Eksplozija športa 
(od 12. ure dalje)

• Lisca: Košnja na Lisci (ob 17.00)

Nedelja, 6. julij
• Termalni center Thermane Laško: »Pivo 

Fest« - animacija na kopališču (od 10. 
ure dalje)

Četrtek, 10. julij
• Jagoče: Konjeniški vikend - tekmovanja 

v  preskakovanju ovir s konji (9.00 – 
18.00), večerja in zabava ob glasbi DJ-a 
(18.00 – 24.00)

 
Petek, 11. julij
• Jagoče: Konjeniški vikend - tekmova-

nja v  preskakovanju ovir s konji (9.00-
18.00),  prikaz visoke šole jahanja nad 
zemljo, zabava na prireditvenem prosto-
ru (20.00 – 24.00)

 
Sobota, 12. julij
• Jagoče: Konjeniški vikend - tekmova-

nja v  preskakovanju ovir s konji (9.00 
– 18.00), razglasitev rezultatov in pogo-
stitev pod šotorom (18.00 – 20.00), za-
bava na prireditvenem prostoru (20.00 
– 24.00)

Nedelja, 13. julij
• Jagoče: Konjeniški vikend - tekmova-

nja v preskakovanju ovir s konji (9.00 – 
17.00), Veseljakov piknik (17.00 – 22.00), 
prikaz šolanja psov (18.00 – 18.30)

Sreda, 16. julij
• Muzej Laško: Otvoritev razstave Laško 

praznuje (ob 18.00)
• Občinsko dvorišče: Dan Laščanov (ob 

19.00)

17. – 20. julij, Festival Pivo in cvetje

Sreda, 23. julij
• Knjižnica Laško: Ustvarjalna delavnica s 

Stanko Damjanovič (ob 10.00)

Četrtek, 24. julij
• Knjižnica Rimske Toplice: Ustvarjalna 

delavnica Okvirčki (ob 10.00)

Sreda, 30. julij
• Knjižnica Laško: Obisk turistične kme-

tije Pirc, v primeru dežja ogled filma v 
knjižnici (ob 10.00)

Četrtek, 31. julij
• Knjižnica Rimske Toplice: Predstavlja-

mo in igramo nove družabne igre (ob 
10.00)

AVGUST

Petek, 1. avgust
• Trubarjevo nabrežje: Laški sejem (8.00 

– 16.00)
• sobota, 2. avgust
• Rimske Toplice – Kopitnik: 24. popol-

dne ob citrah (ob 11.00)

Sreda, 6. avgust
• Knjižnica Laško: Reč torta – pečemo, 

krasimo in pojemo torto (ob 10.00)

Sreda, 13. avgust
• Knjižnica Laško: Predstavljamo in igra-

mo nove družabne igre (ob 10.00)
• Sobota, 23. avgust
• Termalni center Thermane Laško in 

parkirišče pred Zdraviliščem Laško: Po-
letno ekošportanje in Thermana street-
ball turnir (od 10. ure dalje)

Sobota, 30. avgust
• Planinski dom na Šmohorju: Gremo v 

hribe - Zlatorogova transverzala ponosa 
• Šmiklavž:  Prireditev ob 110-letnici KD 

Miklavž, predstavitev dramskega dela in 
druženje z ansamblom (ob 10.00)

Nedelja, 31. avgust
• Aqua Roma Rimske Toplice: Zaklju-

ček kopalne sezone - pestro dogajanje 
z nagradnimi igrami ter animacijo za 
najmlajše

• Šmiklavž: Prireditvi ob 130-letnici šole 
in 30-letnici  delovanja Etno odbora 
Jureta Krašovca Možnar,  Letni prikaz 
starih ljudskih šeg in delovnih opravil 
občine Laško: »Mi pa praznujemo!« (ob 
11.30) 

TEDENSKI DOGODKI:
Vsaka sreda in tretja sobota, TIC Laško: 
Domači kotiček – predstavitev in prodaja 
domačih dobrot in izdelkov

Vsak petek, Aqua Roma Rimske Topli-
ce: Nočno kopanje z DJ (20.00 - 24.00) 

Vsako soboto in nedeljo, Aqua Roma Rim-
ske Toplice: Kopalni družinski dan, anima-
cije na kopališču AquaRoma, igre z masko-
tami

Vsak petek in sobota: Thermanina domača 
tržnica (16.00 - 21.00) Fo

to
: B
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is 
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DOGODKI

HOTEL HUM LAŠKO V JUNIJU 
PRAZNUJE!

V teh dneh lahko z velikim veseljem 
pogledamo nazaj in se spomnimo dalj-
nega leta 1984, ko so bili položeni prvi 
temelji, ki so nakazovali gradnjo današ-
njega Hotela HUM.

Med 27. in 29. junijem bo pri nas še 
posebej veselo.

Poskrbeli bomo za odličen program in 
tako kulinarično kot glasbeno ter kultur-
no obarvan ponudbo.

Petkov večer nam bodo v hotelski re-
stavraciji popestrili fantje, ki trenutno 

sodijo v sam vrh slovenske glasbe, skupi-
na Gadi. Za ogrevanje pa bodo poskrbeli 
naši fantje, lokalna skupina Trije Kuščar-
ji.  Zabava se začne ob 19. uri, vstopnice 
so že v prodaji. 

In še naše darilo: Prvih 300 kart po 
promocijski ceni 9,90 € poleg vstopa na 
koncert Treh Kuščarjev in Gadov vklju-
čuje še gratis 0,5l piva. Karte so že v pro-
daji.

V soboto ob 10. uri nadaljujemo s 
prazničnim tempom, kulturno obarva-
nim.

Del sobotne tržnice bomo tokrat pre-
selili pred Hotel HUM, kjer se nam bo 
pridružilo še Hortikulturno društvo iz 
Laškega s svojimi cvetlicami. V notran-
josti hotela bo potekala razstava slik La-
škega iz leta 1984. Ob tej priložnosti bo 
zbrane nagovoril še župan Laškega, zai-
grala nam bo Laška pihalna godba, zaple-
sale pa Laške mažorete.

Večerna zabava z ansamblom Vedrina. 
V nedeljo pa vas lepo povabimo na 

domače nedeljsko kosilo po starih obi-
čajih. Razlogov za praznovanje je več kot 
dovolj, mi pa bi vam želeli približati kuli-
narične dobrote izpod rok naših spretnih 
kuharjev.

Lepo vabljeni na praznovanje!

ŠPORTNO KONJENIŠKI VIKEND

Kot že leta poprej, tudi letos prireja-
mo konjeniško prireditev. Tokrat že 8. 
po vrsti.

Med 10. in 13. julijem bo v Jago-
čah moč opazovati konje, ki se merijo 
v preskakovanju ovir. Konjeniški klub 
Laško tudi to leto pripravlja tekmoval-
ni vikend, ki ga od četrtka do nedelje 
povezujejo konji v preskakovanju ovir 
različnih višin. Predvideva se udeležba 
velikega števila jahalnih konj, ki bodo 
v Laško prišli iz Slovenije in sosednjih 
držav. 

Uživali bodo tako starejši obiskoval-
ci kot tudi mlajši, saj bo poskrbljeno za 
pestro športno dogajanje od jutra do ve-
čera, kar cel vikend. Na ogled bodo ko-
nji, med njimi tudi lipicanec Napolitano 
Thais Elizabeth XL, ki je protokolarno 
darilo predsednika države Gadafiju.

In ker se vsaka noč še mlada začne, 

ob večerih obljubljamo zabavo - športno 
konjeniški večeri obljubljajo nepozabno 
zabavo z Navihankami, Jeleno Rozgo in 
Poskočnimi Muzikanti, nedeljsko žur-
ko na nam obljublja Veseljakova ekipa 

s piknikom, ki ga bodo popestrili An-
sambel Svetlin, Jodl expres, Igor in Zlati 
zvoki ter Frajerji! 

Zabava zagotovljena!
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OGLASI

IŠČETE LOKACIJO ZA GRADNJO 
SVOJEGA DOMA?

Na privlačni lokaciji v Sp. Rečici ob robu 
urejenega naselja stanovanjskih hiš prodamo dve 
zazidljivi parceli, velikosti 692 m2. Prostorni parceli 

v mirnem in zelenem naselju, izven mestnega 
hrupa in hitrega ritma življenja, vam ponujata 
odlične pogoje za mirno družinsko življenje. 

Več informacij na mobilnem telefonu  
040 753 763. 

Pri nas še vedno poteka akcija:  
Za vsako storitev v vrednosti 7 € 

pridobite  en žig.  
Za 10 zbranih žigov vam podarimo  

POPUST v vrednosti 7 €.     

Če zberete 15 žigov, pa vam bomo podarili  
POPUST v vrednosti 14 €.  

Akcija bo potekala vse do aprila 2015.

Barvanje COLOR US – 9 €  
(Cena se spreminja glede na dolžino las). 

Če imate težave z lasiščem (npr. prhljaj,  
izpadanje las, mastno lasišče, alergije na barve …), 

vam predstavljamo NHP program  
(Natural hair program). 

V juliju 20 % popust na nego las in lasišča.

Vsem strankam se zahvaljujemo za izkazano  
zaupanje in se priporočamo.

 
Frizerstvo Zlatka, Orožnov trg 6, 3270 Laško

Tel. št. 03/573 11 20

Izobrazevanje odraslIh 
laško

Obveščamo Vas, da od začetka junija 2014
poslujemo na novi lokaciji in sicer

v prostorih Kulturnega centra,
Trg svobode 6, Laško.

Za šolsko leto 2014/15 vabimo k vpisu:
– v programe raznih šol ob delu,
– v različne tečaje in seminarje,
– v usposabljanja za pridobitev. 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

Kontaktni podatki:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Izobraževanje odraslih Laško
Trg svobode 6, LAŠKO

Telefon: (03) 733 89 38, GSM: 041 611 172

e-pošta: sic.lasko@siol.net
internet: www.sc-konjice-zrece.si

Košnja na Lisci
sobota, 05. julij 2014, ob 17. uri
KŠTD Razbor (www.razbor.si • tel.: 041 254 217 - Matej)





Laško, 17.–20. julij 2014

www.pivoincvetje.si

Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci,

festival Pivo in cvetje 2014 bo festival presežkov 
vseh vrst. Tokratni bo v jubilejni, v petdeseti 
izvedbi. Čaka vas pester glasbeni program, izjemno 
pestra in duhovita ponudba spremljevalnega 

programa, zabavne 
in vznemirljive igre z 
najboljšimi nagradami. 
V Pivovarni Laško, 
kot soorganizatorju in 
glavnem pokrovitelju 
festivala, smo letošnji,  
zlati izvedbi posvetili 

posebno pozornost. Še bolj se želimo približati vam, 
našim obiskovalcem, že pred samim dogodkom. 
Spletno središče festivala www.pivoincvetje.si je 
zraslo v pravo informacijsko vozlišče, kjer boste 
v sliki in besedi našli vse potrebne informacije, 
da se pravočasno odločite za obisk Laškega ter ob 
vaši najljubši pijači prisluhnete vam ljubi glasbi. 
Tudi zato smo letos posvetili še več pozornosti 
raznolikosti vašega glasbenega okusa, vašim 
različnim interesom in pričakovanjem. Še več 
pozornosti kot do sedaj bomo posvetili varovanju 
okolja in odgovornemu ter skrbnemu odnosu do 
obiskovalcev s posebnimi potrebami. Vabim vas, 
da vse drugo, za kar v tem zapisu ni prostora, 
preizkusite kar osebno, z vašim obiskom.

Pivo in cvetje je festivalski in zabavni vikend, v 
katerem se preplete vse najlepše in najboljše,  kar 
zmoremo in znamo. Za vas! 
 
Želim vam veliko glasbenih in družabnih užitkov,

mag. Dušan Zorko,
predsednik uprave Pivovarne Laško

Spoštovani, 

Laščani smo veseli in ponosni na kulturno-za-
bavno in etnografsko prireditev Pivo in cvetje, 
ki letos praznuje petdeseto ponovitev. Lahko 
rečem, da smo s prireditvijo skozi vsa desetletja 

rasli in se razvijali tudi 
mi. Gojili smo naše 
mestno gostoljubje, širili 
prizorišča, dodajali in 
oblikovali obiskovalcem 
prijazno in njim na kožo 
napisano ponudbo. Tako 
programsko kot tudi 

kulinarično in spremljevalno. Poskrbeli smo 
za razvoj logistike, urejenost parkirišč, poseb-
nih prevozov z vlakom, možnost kampiranja ob 
Savinji in nadgradili druge servisne storitve, ki 
vaše bivanje v Laškem delajo prijetnejše. Tudi 
zato se vsako leto z veseljem vračate. In ne le to, 
vsako leto vas je več, pridete z družinami, kar 
potrjuje, da se glas o prijetnem vzdušju pri nas 
za staro in mlado ter o ljubeznivih gostiteljih širi 
tudi med vaše prijatelje in znance. 

Veseli in ponosni smo na to, hkrati pa prevze-
mamo tudi odgovornost in obvezo, da že danes 
mislimo na naslednji festival ter tiste, ki pridejo 
za njim.

Vedno prijazno dobrodošli v Laškem,
 

Franc Zdolšek,
župan Občine Laško
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obiskovalcev s posebnimi potrebami. Vabim vas, 
da vse drugo, za kar v tem zapisu ni prostora, 
preizkusite kar osebno, z vašim obiskom.

Pivo in cvetje je festivalski in zabavni vikend, v 
katerem se preplete vse najlepše in najboljše,  kar 
zmoremo in znamo. Za vas! 
 
Želim vam veliko glasbenih in družabnih užitkov,

mag. Dušan Zorko,
predsednik uprave Pivovarne Laško

Spoštovani, 

Laščani smo veseli in ponosni na kulturno-za-
bavno in etnografsko prireditev Pivo in cvetje, 
ki letos praznuje petdeseto ponovitev. Lahko 
rečem, da smo s prireditvijo skozi vsa desetletja 

rasli in se razvijali tudi 
mi. Gojili smo naše 
mestno gostoljubje, širili 
prizorišča, dodajali in 
oblikovali obiskovalcem 
prijazno in njim na kožo 
napisano ponudbo. Tako 
programsko kot tudi 

kulinarično in spremljevalno. Poskrbeli smo 
za razvoj logistike, urejenost parkirišč, poseb-
nih prevozov z vlakom, možnost kampiranja ob 
Savinji in nadgradili druge servisne storitve, ki 
vaše bivanje v Laškem delajo prijetnejše. Tudi 
zato se vsako leto z veseljem vračate. In ne le to, 
vsako leto vas je več, pridete z družinami, kar 
potrjuje, da se glas o prijetnem vzdušju pri nas 
za staro in mlado ter o ljubeznivih gostiteljih širi 
tudi med vaše prijatelje in znance. 

Veseli in ponosni smo na to, hkrati pa prevze-
mamo tudi odgovornost in obvezo, da že danes 
mislimo na naslednji festival ter tiste, ki pridejo 
za njim.

Vedno prijazno dobrodošli v Laškem,
 

Franc Zdolšek,
župan Občine Laško



Laščani dobro vemo, da je Pivo in cvetje največji turistični in glasbeni 
dogodek v Sloveniji, na katerega smo upravičeno ponosni kot gostitelji, 
soorganizatorji, podporniki in sopotniki. Naš festival letos slavi 
jubilejno, zlato, petdeseto ponovitev. Z leti je prerasel v največji domači 
poletni festival, letos bo gostil več kot štirideset glasbenih izvajalcev 
z vseh koncev sveta. Ti bodo nastopali na treh glavnih odrih ter 
številnih drugih prizoriščih. Spremljevalni program, ki je predvsem v 
rokah naših lokalnih organizatorjev, predstavlja edinstven dialog med 
tradicionalnimi vsebinami in modernimi multimedijskimi šovi. 

Celotno dogajanje festivala je obljuba edinstvenega in neponovljivega 
glasbenega in prireditvenega doživetja. To bo na tradicionalnih odrih 
v Laškem, kljub bistvenemu povečanju kakovosti, še vedno povsem 
brezplačno.

Dogodki v Laškem - 
tradicija je del bogastva 
naroda!
Oder Jubilejnik na Aškerčevem trgu bo namenjen družinski zabavi v 
lahkotnih ritmih slovenske narodnozabavne in pop glasbe. 

Oder Club na občinskem dvorišču je namenjen manj slišani glasbi, 
ki bo zabavala tudi zahtevnejšega poslušalca. Sobotni klubski večer bo 
posvečen latino ritmom ter španskemu temperamentu. 

V kulturnem centru v Laškem bodo na ogled tri predstave, ki temeljijo 
na klasični glasbi, medtem, ko bo Dan Laščanov vsebinsko vabljiva 
sredina uvertura v celotno dogajanje, vključno z dnevom odprtih vrat 
Pivovarne Laško od 14h do 18h. 

Člani ZKD Možnar pripravljajo v četrtek, petek in soboto, od 17h do 
20.30 ure, prav posebno predstavitev etno vasice, kjer bo življenje 
teklo, kot po starem. Dogajanja v etno vasici bo spremljala tudi posebna 
stojnična ponudba. V jubilejnem letu se bodo v Laškem srečali tudi vsi  
pari, ki so se do sedaj poročili na prireditvah Pivo in cvetje. Zadnji 
dan festivala, v nedeljo, bomo v zakon pospremili tudi naslednji par. 

Etnografski del predstavitve bo del zaključne povorke štirih godb na 
pihala, v nedeljo ob 17h, vse skupaj pa bodo bogatili cvetlični aranžmaji 
naših hortikulturnih umetnikov. Seveda pa tudi letos ne bo manjkala 
tradicionalna Vodna simfonija, dih jemajoči sobotni multimedijski šov, 
ki ga bo letos popestril še pregled petdesetih let našega in slovenskega 
največjega turističnega dogodka.

Prizorišče Zlatorog v 
Jagočah - za ljubitelje 
pravega glasbenega žura!
Tretji oder, prizorišče Zlatorog v Jagočah, bo letos pravi tridnevni 
poletni festival, ki se po programu lahko ponosno postavi ob bok 
največjim glasbenim festivalom v Sloveniji. Gre za edini plačljivi oder 
festivala Pivo in cvetje, a se od drugih festivalov razlikuje po občutno 
nižji ceni vstopnic. Veliko bogatejši glasbeni program kot kadarkoli 
doslej, bodo navdušil predvsem ljubitelje rocka, funka, soula, R&B 
in drugih zvrsti glasbe. Od tujih gostov je vredno izpostaviti izjemno 
zanimive Triggerfinger, ki smo jih lansko leto zaman pričakovali 
v Sloveniji, skupino The Winery Dogs, predvsem pa bomo imeli 
prvič, in po napovedi tudi sploh zadnjič, možnost videti očeta funka 
Georgea Clintona s skupino Parliament Funkadelic. Če povemo še to, 
da nas bodo zabavali tudi Bajaga, Parni valjak, Dan D, Elvis Jackson, 
Soulfingers in mnogi drugi, potem veste, da upravičeno trdimo, da 
bo pri nas največji žur letošnjega poletja. Pridite, ničesar ne boste 
pogrešali!

Več o letošnjem festivalu nasploh, programu, nagradnih in športnih 
igrah pa na www.pivoincvetje.si.

Rezervirajte si termin za dobro glasbo!

Prebivalci občine Laško boste vstopnice za prizorišče Zlatorog 
v Jagočah lahko kupili po 30% nižji ceni, kot v prosti prodaji. 
Čakajo vas v prostorih TIC-a, od ponedeljka do petka od 8:00 
do 18:00 ter ob sobotah od 9:00 do 14:00.
Več informacij: tic@stik-lasko.si, 03/733 89 50. Pridite!

Laško, 17.–20. julij 2014
www.pivoincvetje.si

FESTIVAL ŠTEVILNIH PRESEŽKOV
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SPIJEŠ JIH PET,  PA NISI  ZADET.
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