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Osnovni podatki o glasilu

uvodnik

Odgovorna urednica:
Tanja Grabrijan

Poletje. Obdobje nekaj mesecev, v katerem se toga pravila vsakdana razrahljajo, ko ljudje postanemo bolj sproščeni, manj obremenjeni. Če pustimo ob strani vročino
in letošnje rekordne vročinske vale, ki so morda v komu
povzročile izbruh frustracij, jeze ali vsaj nenavadnega obnašanja, bi lahko dejali, da je poletje tudi čas »kislih kumaric« kot ga imenujejo v novinarstvu ali čas, ko se ne dogaja prav veliko. Ob prebiranju tokratnega Biltena boste z
veseljem ugotovili, da »kislih kumar« v Laškem ne premoremo. Znova smo bili člani uredniškega odbora pozitivno
presenečeni nad izjemno pestrostjo in številom poslanih člankov, ki nakazujejo veliko
dejavnost društev in posameznikov naše občine. Naš strah, da bi dopustniški meseci
povzročili vsebinski primanjkljaj avgustovske številke, je bil povsem odveč.
Kot boste lahko začutili ob prebiranju člankov, premoremo v Laškem ogromno lepega. Pozitivno naravnanih društev, ki se nesebično trudijo pri organizaciji najrazličnejših prireditev z namenom združevanja, energičnih posameznikov, ki nemalokrat
premikajo meje možnega in veličino katerih prepoznajo tudi najvišje institucije doma
in po svetu … Res jih je veliko, ambasadorjev pozitivne energije in ja, tudi Laškega.
Laško kot turistična destinacija se v zadnjem času trudi za pridobitev naziva Slovenia Green, ki bi našo destinacijo uvrstilo ob bok vsem tistim, ki se trudijo za družbeno odgovoren in trajnostno naravnan turizem – turizem, katerega izjemen porast gre
pričakovati v naslednjih nekaj letih. Ker destinacijo sestavljajo ljudje, bo za pridobitev
tega naziva potrebna tudi pomoč vseh nas. Prepričana sem, da bomo tudi pri oblikovanju trajnostne, odgovorne in zelene destinacije uspeli združiti moči.
In ko govorimo o močeh, verjamem, da ste si jih oz. si jih še pridno nabirate. Kmalu se namreč vračamo v čas, ko namesto ležernosti spet prevladajo rutina in pravila.
Bližajoča se jesen pa poleg novega šolskega leta, kopice obveznosti in dela prinaša tudi
nova spoznanja in pričakovanja.

Pomočnica odgovorne urednice,
oglasno trženje: Stanka Jošt
Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
Uredniški odbor:
Nina Pader, Klemen Grešak, Nika Košak,
Miha Gartner, Tomaž Majcen
Izdajatelj: Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naslov uredništva:
Laški bilten – Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško
tel. 03 7338 712,
faks 03 7338 740
internet: www.lasko.si
e-naslov: bilten@lasko.si
Lektoriranje: Nina Pader
Oblikovanje in grafična priprava:
Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,
4220 Škofja Loka
Tisk: Present, d. o. o.,
Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana

Nina Pader,
članica uredniškega odbora

Naklada: 5.150 izvodov
Brezplačen izvod glasila prejme vsako
gospodinjstvo v občini.
Glasilo je vpisano v razvid medijev
Ministrstva RS za kulturo pod zap. št.
1191.
Fotografija na naslovnici:
Mediaspeed

Naslednja številka predvidoma izide
15. oktobra 2015.

Zbiramo predloge
za podelitev občinskih priznanj
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Laško je v junijski številki Laškega biltena objavila javni razpis za
podelitev občinskih priznanj v letu 2015. Predloge za podelitev zlatega, srebrnega in bronastega grba ter naziva častni občan lahko oddate do četrtka,
10. septembra 2015, na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »za
občinska priznanja«, osebno ali po pošti. Prav tako lahko predloge oddate
po elektronski pošti na e-naslov obcinski.svet@lasko.si.
TG

Prispevke in oglase je treba
oddati do 30. septembra 2015
na e-naslov bilten@lasko.si.

Radijska oddaja Županova ura
Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu
Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob
14.15. Morebitna vprašanja za župana lahko pošljete na elektronski naslov
info@radiocelje.com.
Naslednja oddaja bo 5. oktobra 2015.
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V prispevku o starosti laških čebelarjev Evstahiju Krašovcu, objavljenem v junijski številki Biltena,
na strani 11, se je med pregledom teksta napačno zapisalo ime
Jevstahij Krašovec. Za neljubo napako in povzročeno slabo voljo se
avtorici članka opravičujemo.
Uredniški odbor

Pri članku »Ohcet po stari
šegi« za Barbaro in Matjaža Zveze kulturnih društev Občine Laško Možnar, katerega avtorica je
Bogomila Košec-Kajtna, je pomotoma izpadel tekst, da je fotografijo para posnel Boris Vrabec.
Bogomila Košec-Kajtna

PROSLAVA

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V petek, 19. julija 2015, je bila v Kulturnem centru Laško
proslava ob dnevu državnosti. Letos so jo pripravili učenci
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.

Kot slavnostna govornica je bila letos povabljena Lilijana
Praprotnik Zupančič, bolj poznana pod svojim umetniškim
imenom Lila Prap, slovenska pisateljica in ilustratorka.
Ukvarja se s pisanjem in ilustriranjem
slikanic za otroke, v
katerih imajo glavno vlogo živali saj kot
pravi: »... živali predstavljajo otrokom svet
pristnosti, prvobitnih
nagonov. Tako kot otroci so neobremenjene z razmišljanjem,
moralnimi kodami in
problemi odraslih ljudi.« Z vsemi prisotnimi je delila svojo pripoved z naslovom »Zgodba o geniju«. Zgodba nas je spomnila,
da je pomembno biti učen, vztrajen, podjeten, dober vzgled,
uresničiti svoje najvišje cilje, vendar pa je tudi zelo pomembno,
da hkrati ne pozabimo na najbolj preproste reči v življenju, kot
so igra, veselje, ljubezen in sreča.

Nadaljevalni program je bil sestavljen iz različnih umetniških
ustvarjalnosti učencev Osnovne šole Primoža Trubarja. Prebirali so verze, pesmi in kratke misli, ki so jih sami ustvarili ter
peli pesmi znanih avtorjev.

Prisotnim je bila prebrana tudi zgodba iz literarnega natečaja
na temo pravljice, ki govori o turističnih znamenitostih Laškega, njena glavna lika pa sta princ Vodomec in Vodna vila. Vsem
sodelujočim na literarnem natečaju je Janja Urankar Berčon, v
imenu Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
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Občinska
uprava
PROSLAVA/OBČINSKA
UPRAVA

– STIK in Thermane Laško, podelila priložnostno darilo.
Župan Franc Zdolšek je izbranim
učencem v šolskem letu 2014/2015, ki
so v drugi in tretji triadi dosegli odličen
uspeh oziroma so razrede končali s povprečjem zaključnih ocen 4,5 ali več in so
v zadnji triadi dosegli na tekmovanjih
najmanj 12 točk po Točkovniku o šolskih tekmovanjih, ki ga sprejme župan

Občine Laško, podelil priznanje »Zlati učenec«. Priznanje je prejelo 21 zlatih
učencev občine Laško in sicer: Ana Belej
Kovačič, Špela Dvorjak, Nataša Grešak,
Katarina Hochkraut, Klara Hohkraut,
India Karlatec, Ajda Kolšek, Jure Krajšek,
Eva Leskovar, Ivana Podbregar Lavrič,
Matija Podbreznik, Žiga Pušnik, Manica Slapšak, Kaja Sluga, Anja Stopar, Tina
Šmerc, Andraž Špan, Špela Štor, Katjuša

Tratar, Tjaša Videc in Jan Zorko.
Na koncu je vse prisotne prevzel glas
Ajde Kostevc, ki je zapela pesem »At
Last«, avtorice Ette James.
Župan Franc Zdolšek je vse dobitnike
priznanj ter njihove najbližje povabil na
pogostitev v Thermano Laško, kjer so večer zaključili ob lahkotnem pogovoru.

Občina Laško na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07,
17/10, 45/11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode(Ur. List RS 88/11 in 8/12), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, novelacije operativnega programa odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v
občini Laško, Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS,
št. 39/2015 ) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 (Uradni list
RS, št. 94/2014), objavlja

4. Merila in kriteriji: za dodelitev subvencije nakupa in vgradnje MKČN so merodajne:
Velikost MKČN in funkcija objekta, za
katerega se odpadne vode čistijo, doseganje rezultatov prečiščenih voda, certifikati izdelovalca MKČN (Pravilnik o
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/2015)
5. Določitev višine subvencioniranja:
– do vključno 6 PE 400 EUR;
– od vključno 7 do vključno 10 PE
600 EUR;
– od vključno 11 do vključno 20 PE
800 EUR.
Višina sredstev se določi na podlagi
izkazovanja dokumentacije, računov
in predložitve dokazne dokumentacije o namenu objekta (stanovanjska)
po sprejetem Pravilniku (Ur. list RS št.
39/15).
6. Višina sredstev za leto 2015: 10.000,00
EUR
7. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo
v prostorih Urada za gospodarske javne
službe, okolje in prostor Občine Laško
in na spletnih straneh Občine Laško
(www.lasko.si).
8. Način prijave in oddaje:
Posamezna prijava mora biti izdelana
izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najkasneje do 31. 10. 2015.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma
bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo
poziva oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno
v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z
oznako »Za subvencioniranje nakupa in
vgradnje MKČN – ne odpiraj« na naslov
OBČINA LAŠKO, URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN
PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270
LAŠKO.
9. Rok poziva: Poziv se začne z dnem objave in konča s porabo razpoložljivih
proračunskih sredstev oz. najkasneje
31. 10. 2015.
10. Izid poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe
sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini subvencioniranja se izda sklep vodje
urada. Z upravičencem bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Izplačilo se izvede po izdaji sklepa in
pogodbe, predložitvi vseh obveznih listin, zahtevanih v razpisni dokumentaciji oz. prijavnem obrazcu in Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen subvencioniranja nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Laško (Ur. list RS št.
39/15).
11. Dodatne informacije: Na telefonski
številki: 03 733 87 05 in 03 7338 714
(Andrej Kaluža in Luka Picej).

JAVNI POZIV
za subvencioniranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Laško za leto 2015
1. Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
2. Predmet javnega poziva: Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Laško (nadalje MKČN)
3. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju
občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja šele v fazi priprave projektne
dokumentacije. Vgrajena MKČN mora
imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s
področja varstva okolja v Sloveniji.
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Jasna Kermelj

Številka:354-43/2013
Datum: 5.8.2015

Franc Zdolšek,
Župan Občine Laško

občinska uprava

OBČINA LAŠKO
OBČINSKE INVESTICIJE
Mostovi na Gračnici
V preteklosti je v dolini Gračnice pri
Lokavcu na državni cesti Rimske Toplice - Jurklošter obstajal problem lesenega
mostu, ki ni dovoljeval velikih obremenitev. Tovorna vozila so do želenega ci-

lja prevozila bistveno daljše poti. Direkcija RS za infrastrukturo je v letih 2014
in 2015 zgradila nov armirano-betonski
most, ki bo za širše območje Jurkloštra
in Kozjanskega dovoljeval promet za vse
obremenitve.
Leseni most iz preteklosti je v središču Jurkloštra že vrsto let narekoval, da je
potrebno na tem objektu izvesti rekonstrukcijo ali zgraditi nov armirano-betonski most. Direkcija RS za infrastrukturo je h gradnji novega mostu pristopila
v poletnih mesecih v tem letu. Most naj
bi bil dokončan še v letošnjem letu.

Občina Laško že vrsto let vodi aktivnosti za ureditev kompleksa Kartuzije

Tudi Občina Laško in Komunala Laško
podpisala sporazum o odpisu dolgov
S 3. 8. so upniki začeli sprejemati vloge za odpis dolgov socialno najbolj ogroženim. Med podpisniki sporazuma o odpisu dolgov sta tudi Komunala Laško in
Občina Laško, ki je dogovor podpisala v
imenu svojih javnih zavodov, v tem primeru šol in vrtcev, sama pa kot upnik ne
nastopa. Gre za enkraten ukrep ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (MDDSZ), velja pa za
veljavno denarno obveznost in je na dan
31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev, torej gre za dolgove, ki so nastali
pred letom 2014.
Odpisani bodo lahko dolgovi, ki izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih
stroškov (oskrba z električno energijo,
plinom, paro, stroški ogrevanja, oskrba
z vodo, komunalne storitve oz. ravnanje
z odplakami in odpadki, upravljanje nepremičnin za plačilo, dimnikarske storitve) ter dolgovi iz naslova dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in bančnih
storitev (zlasti stroški povezani s transakcijskimi računi ter plačilnimi in kreditnimi karticami). V vrtcih in osnovnih
šolah se lahko odpustijo dolgovi iz naslova neplačila vrtca oz. šolske prehrane

v osnovnih šolah. Ne odpisujejo se najemnine stanovanjskih skladov, televizije, telefona itd., Občina Laško pa ne bo
odpisovala vodarine in kanalščine, ker,
v kolikor je slednje na Režijskem obratu,
odpis ni možen.
Kdo je upravičen do odpisa dolgov?
Fizična oseba, ki ima dolg do upnika
in je kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2015 in 30. junijem 2015 prejemnica
oz. prejemnik:
– denarne socialne pomoči ali
– varstvenega dodatka ali
– veteranskega dodatka ali
– otroškega dodatka iz 1. oziroma 2.
dohodkovnega razreda ali
– otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli
oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.
Dolžnik je tudi oseba, ki je navedena
v odločbi o pravici do denarne socialne
pomoči, varstvenega dodatka oziroma
otroškega dodatka in se njeni dohodki in
premoženje upoštevajo pri ugotavljanju
materialnega položaja v skladu z zako-

Jurklošter. V sklopu tega je bila v nadstropju urejena dvorana za delo krajevne
skupnosti. Poleg obnove objekta Pristava
smo načrtovali tudi sanacijo mostu Veronike in Friderika preko Gračnice. Kakor
pravi legenda, sta se na tej lokaciji srečevala. Že dotrajan most je bil dodatno poškodovan v neurju v septembru leta 2014,
zato ga je bilo potrebno s prisotnostjo
služb kulturnega varstva rekonstruirati in okrepiti. Obstajala je bojazen, da se
most poruši v celoti, ker se je vanj zagozdilo debelo bukovo deblo. Rekonstrukcija je bila izvedena v poletnih mesecih letošnjega leta z občinskimi sredstvi.

Luka Picej

nom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (t. i. povezane osebe).
Dolžnik ne more biti oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja.
Dolgove bosta odpisovala tudi MDDSZ (odpis neupravičeno nakazanih
socialnih prejemkov) in FURS (odpis
neplačanih davčnih obveznosti, ki ne
presegajo 50 evrov). Sporazum je podpisalo več energetskih podjetij, zavarovalnic in bank, pri čemer na ministrstvu potencialnim upravičencem svetujejo, naj
na spletni strani ministrstva preverijo, ali
so med njimi tudi njihovi upniki.
Obrazce za odpis starih dolgov lahko
dolžniki dobijo na spletni strani www.
paketpomoci.si, v fizični obliki pa na
MDDSZ, Centru za socialno delo ter humanitarnih organizacijah Rdeči križ, Karitas in Zvezi prijateljev mladine. Predloge lahko dolžniki oddajo vse do 31.
10. 2015. Obrazce za odpis dolgov posamezniki naslovijo direktno na upnika,
kjer imajo dolg, torej na podjetje, vrtec,
šolo, banko, zavarovalnico. Upniki morajo z dolžnikom skleniti dogovor o odpisu
do 31. 1. 2016.
Za pomoč se lahko obrnete tudi na
MDDSZ na številko 080 2002 (uradne
ure vsak dan od 9.00 do 15.00).
nk
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občinska uprava/občinski svet

JAVNI POZIV ZA
SOFINANCIRANJE
PRIREDITEV IN
PROJEKTOV ZAKLJUČEN
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 20. 7.
2015, zaključil javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov
v občini Laško za leto 2015 zaradi porabe razpoložljivih proračunskih sredstev.
Jasna Kermelj

OBČINSKI SVET
7. seja občinskega sveta je bila
1. julija.
Občinski svetniki so sprejeli Odlok
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2015, Pravilnik o spremembah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 20152020, Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Laško, Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško.
Obravnavali so poročila o delu v letu
2014 društva »Raznolikost podeželja«,
Skupnosti občin Slovenije, Združenja
občin Slovenije, Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, Javnega zavoda So-

cio ter Inštituta Vir.
Na področju okolja, prostora in gospodarskih javnih služb so bili sprejeti
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško,
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško in
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško.
Naslednja seja bo predvidoma 30.
septembra.
Gradiva za seje občinskega sveta in
posnetki sej so dostopni na občinski
spletni strani www.lasko.si.
TG

JAVNI RAZPIS ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ ZA ŠTUDIJ V TUJINI
Na podlagi 3. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini (Uradni list RS, številka 99/2007,
104/2011) občinska uprava Občine

TRETJA RAZVOJNA OS
Občinska uprava
Pojasnilo o stališčih CIKL-a
Občina Laško skrbi, da v svoji sredini
zagotavlja in uresničuje kakovost življenja prebivalstvu in nudi optimalne infrastrukturne pogoje gospodarskim družbam za svoj obstoj in razvoj, kar je v njeni
pristojnosti. Vrsto let Občina uresničuje
strategijo v smeri turistične destinacije
Laško. Seveda se pristojnosti države in
lokalne skupnosti nenehno prepletajo in
dopolnjujejo. Tako je tudi s tretjo razvojno osjo, katera je v pristojnosti načrtovanja državnih inštitucij. Le te na podlagi
strokovnih osnov predlagajo, določajo in
sprejemajo optimalne in najracionalnejše
rešitve za celotno našo širšo družbo.
V zadnjem času med državnimi institucijami in našo lokalno skupnostjo
ni bilo nobenih aktivnosti, povezanih z
umeščanjem tretje razvojne osi. Vse do
sedaj prejete rešitve in stališča pristojnih
institucij smo sproti objavljali na naših
spletnih straneh.
Kakor je znano in objavljeno, je do Laškega iz smeri Celja po določenem sce-
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Laško obvešča, da bo dne 1. 9. 2015
objavljen javni razpis za enkratno denarno pomoč za študij v tujini v šolskem letu 2014/2015. Razpis bo ob-

nariju tretje razvojne osi predvidena
dvopasovna cesta po obstoječi trasi, dva
pasova pa sta predvidena po eni izmed
variant tretje razvojne osi. Nemogoče se
je o konkretnih rešitvah poteka trase pogovarjati sedaj, ko še ni niti znano, kateri
scenarij poteka morebitne trase bo sprejela država. Vsekakor je v interesu občine
Laško kot celote, da je povezana z glavnimi prometnicami države. Po našem
prepričanju zgolj dobra komunikacijska
povezava z drugimi kraji v Sloveniji nudi
možnost za ohranjanje prebivalstva ter
dejavnosti na tem območju. Najmanj pa
predstavlja dobra povezava konkurenčno
prednost pred kraji, ki te povezave nimajo. Kako, kje in če bo potekala nova cesta
po območju naše občine pa trenutno ne
vemo. Ne moremo za vsako ceno in takoj
novi infrastrukturi vnaprej zapirati vrat,
saj je potrebno v obzir vzeti samo morebitno izboljšanje razmer za mesto Laško,
kakor tudi za vso prebivalstvo od Tremerij do Zidanega Mostu. Občina Laško ne
more pristajati na to, da bodo večno po
obstoječi cesti hrumeli tovornjaki noč in
dan na pragu npr. Kulturnega doma Zidani Most, da so Rimske Toplice zaradi
številčnega prometa presekane na pol in
da se trenutno ves promet odvija le ne-

javljen na oglasni deski ter na spletni
strani Občine Laško.
Jasna Kermelj

kaj metrov stran od vhoda v zdravilišče
v Laškem. Da ne omenjamo še številnih
drugih obstoječih težav z državno cestno
infrastrukturo. Verjetno je zelo malo občanov, ki so zadovoljni z obstoječimi državnimi cestami v občini. Zgolj z dialogom med lokalno skupnostjo in državo
lahko izboljšamo trenutno stanje državnih cest v občini, ki je po naši oceni slabo.
Prav tako pri odločanju o »tretji razvojni
osi« ne gre zgolj za vprašanje ene generacije ljudi, gre za dolgoročna in strateška
vprašanja, ki jih ne gre jemati preprosto.
Zato Občina Laško ves čas vključuje v te
projekte ljudi, gospodarstvenike, delavce
v turizmu itd.
Tudi v prihodnje bo Občina Laško glede projekta »tretje razvojne osi« poskrbela v zakonskih okvirih za aktivnosti, s
katerimi se bodo rešitve predstavljale občanom in kjer bodo občani lahko podali
svoja stališča. Občina bo državi zastopala
in predstavljala rešitve, ki bodo optimalne za večino prebivalstva in bodo imele
pozitivni učinek za gospodarske družbe
s celotnega območja lokalne skupnosti. Med gospodarske družbe pa glede na
strateško odločitev naše občine nujno
štejemo vse predstavnike turizma.
Urad za GJS, okolje in prostor

Tretja razvojna os

Civilna iniciativa krajanov Laške

Po štiripasovni hitri cesti
do Strmce?!
Civilna iniciativa krajanov Laškega (CIKL) želi obvestiti
prebivalce o poteku umeščanja Tretje razvojne osi skozi območje
občine Laško.
Na Fakulteti za Logistiko v Celju je 6. julija 2015 potekala konferenca o Razvojnih vidikih osrednjega dela 3. razvojne osi, ki
jo je organizirala Stranka modernega centra (SMC) – Lokalni
odbor Celje. Na njem je poleg ministra za infrastrukturo in drugih gostov sodeloval tudi župan občine Laško g. Franc Zdolšek,
ki je javno zagotovil, da je mnenje prebivalcev Laškega naklonjeno umestitvi Tretje razvojne osi (3RO) skozi občino Laško. Ne
vemo sicer, čigavo mnenje je zagovarjal, vendar mnenje najmanj
1.550 članov Civilne iniciative krajanov Laškega (CIKL) gotovo
ne! Glede na to, da župan očitno sodeluje na javnih razpravah
o umestitvi 3RO skozi občino Laško, pričakujemo spoštovanje
sklepa Občinskega sveta in Državnega sveta številka 326-01/099/1, ki ga obvezuje obveščati CIKL in zainteresirano javnost o
aktivnostih o umestitvi 3RO skozi našo občino.
Stališče CIKL-a se od ustanovitve 8. 6. 2008 ni spremenilo.
CIKL ne nasprotuje 3RO. Ne bomo pa dovolili umestitev 3RO
skozi občino Laško. Zahtevamo, da Občina Laško pripravi javno razgrnitev projekta osrednjega dela 3RO, kjer bodo pripravljavci traso predstavili zainteresirani javnosti, prizadetim prebivalcem, gospodarstvu ter omogočili širšo javno razpravo, kjer
bodo CIKL in zainteresirani imeli možnost predstaviti svoje argumente. Prav tako zahtevamo, da se zadržijo postopki sprejemanja Občinskega prostorskega načrta.
Leta 2007 je bila zaključena študija, ki jo je izvedlo podjetje
Omega Consult in je obravnavala umestitev 3RO od Avstrije do
meje s Hrvaško. Študija je kot optimalno pokazala priključitev
severnega dela na obstoječo avtocesto v Šentrupertu ter nadaljevanje povezave mimo Prebolda v Trbovlje, Radeče in Novo
mesto. Naslednje leto je bila objavljena študija, ki jo je izvedlo
podjetje RC planiranje z isto nalogo. Ta študija je kot najbolj
optimalen prikazala potek trase skozi Laško. Torej dve študiji
z nasprotnim zaključkom. V letošnjem letu smo dočakali sklep
Vlade Republike Slovenije, da se severni del 3RO priključi avtocesti A1 v Šentrupertu.
Čemu torej peljati traso iz Šentruperta do Celja in potem
mimo Laškega do Radeč, če pa lahko traso peljemo od Šentruperta po najkrajši trasi naprej do industrijsko pomembnega središča Trbovlje in Radeč? Čemu torej izbrati laško traso, katere investicijska vrednost je trenutno ocenjena na 900 milijonov
evrov, medtem ko imamo možnost izbrati investicijo z ocenjeno
vrednostjo 343 milijonov evrov? Čemu torej pripeljati po zadnji
varianti štiripasovno hitro cesto do Strmce? Sprašujemo se, kaj
se dogaja z pripravljavci in naročniki teh študij? Ali so izgubili
vsakršen kanček razuma?
Kaj Laško sploh pridobi s štiripasovno hitro cesto? Ali bo turizem dobil zagon? Koliko novih delovnih mest bomo odprli
v industriji in obrtnem sektorju? Dolgoročna razvojna usmeritev v Laškem je turizem in na tem moramo graditi našo prihodnost. Oddaljenost 14 km od avtocestnega priključka je v tem
primeru privilegij in ne slabost. Nikakor pa ne bomo privabili novih gostov s pogledom na štiripasovni viadukt in uničeno
Strmco s priključkom. Na vsa ta vprašanja pričakujemo jasen in
nedvoumen odgovor g. župana in ga pozivamo, da svoja stališča
javno predstavi ter istočasno omogoči tudi predstavitev naših

stališč. Izogibanjem iz preteklosti, da gre za državni projekt, je
potrebno narediti konec in stopiti pred svoje volilke in volilce
tudi v takšnih primerih in ne samo pri rezanju trakov pred fotografskimi objektivi.
Dejstvo je, da Laško s 3RO dobi tranzitni promet, ki se bo
gotovo zgodil, ko bo tretja os dokončana, saj bo servisiral
dostop državam Balkana na sever. Za tovorni promet bi bil to
zelo privlačen koridor, ki bi skrajšal pot od meje do meje. Tranzitnega prometa bo s tem zelo veliko, saj gre za nov mednarodni
prometni koridor. Z njim pa po izkušnjah drugih držav prihaja
poleg 24-urnega onesnaževalca že tako obremenjene in neprevetrene kotline, 24-urnim hrupom in znanimi posledicami za
človeka, tudi kriminal. Nikakor pa ne smemo pozabiti na vse
težave lokalnega okolja pri sami gradnji. Samo v opomin nam
je lahko nedavna nesreča v Rečici, kjer se je pokazala vsa nespametnost posegov v naravo. Tudi zato ne bomo dovolili, da bi v
prihodnosti poslušali o zastojih pred Laškim in bi primerljivost
z Dolgo vasjo postala kruta realnost. Namesto slovesa želene turistične destinacije bo omenjanje Laškega postalo stalnica pri
prometnih poročilih.
Opredelitev Civilne iniciative krajanov Laškega ostaja nespremenjena - za ceno kvazi razvoja in koristi drugih ne bomo dovolili gradnje skozi naša pljuča in na račun našega zdravja!
Civilna iniciativa krajanov Laškega
(28. 7. 2015)

7

POSLANSKA PISARNA

Zakorakali smo v poletni čas. Čas, ki
prinaša počitek, a tudi razmislek. Razmislek o tem, kje smo, kam gremo, ali moramo ponovno nastaviti kompas za pot,
ki bo vodila v lepšo prihodnost.
Tudi politiki se moramo v tem času zazreti vase ter samokritično pogledati na
pretekla politična vprašanja, ki zaznamujejo življenja naših državljank in državljanov. Socialni demokrati s tem nimamo težav. Naša politika je kot prioriteto
vedno zastavila vsebine, ki so blizu ljudem. Zavedamo se, da politika ni nekaj
oddaljenega, nekaj, kar se dogaja za zaprtimi vladnimi ali parlamentarnimi vrati.
Politika je od ljudi in naj bo za ljudi. Žal
nas zadnja leta prevečkrat navdaja vtis,
da je politika postala orodje interesov,
ki z ljudmi in njihovimi življenji nimajo
veliko skupnega. Banke, finance, privatizacija, konsolidacija so teme, do katerih
imamo Socialni demokrati jasna in zato
pogostokrat neprijetna stališča. Neprijetna za tiste, ki menijo, da je kapital pred
ljudmi. Da je treba najprej pomagati ban-

kam, šele nato ljudem. Prav zato veljamo
v politiki včasih za tistega nebodigatreba, ki si preveč želi solidarnosti, socialne kohezivnosti in pravičnosti. Temu se
Socialni demokrati ne bomo odpovedali.
V preteklih mesecih smo se tako osredotočili na projekte za ljudi. Za ukrepe,
ki bodo na konkreten in neposreden način pomagali najranljivejšim. Pod vodstvom ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje
Kopač Mrak smo uspeli doseči pomemben družbeni konsenz o odpisu dolgov,
ki ne samo, da bo pomagal najšibkejšim
prebroditi socialno stisko, temveč smo v
politiko uspešno posadili seme zavedanja, da je lahko samo socialno povezana in solidarna družba uspešna družba.
Odpis dolgov je politični ter širši družbeni projekt, ki nosi ime socialne demokracije. Ponosni smo, da so država, veliko
podjetij ter občin pristopili k dogovoru za
odpis dolgov tistim, ki jih ti dolgovi kot
mlinski kamen vlečejo na socialno dno.
Na dnu pa se je še pred časom zdel tudi
dogovor o tem, kako upravljati s slovenskim državnim premoženjem. Tiste, ki
tako radi opletajo s privatizacijo kot čudežnim zdravilom za vse javno-finančne
tegobe, smo Socialni demokrati tekom
pogajanj o Strategiji za upravljanje z dr-

Spoštovane Laščanke in Laščani,
težko smo pričakovali poletne dni in
zdaj so končno tukaj. Čeprav je v dneh,
ko nastaja moj tokratni prispevek zunaj
malo hladneje in deževno, pa verjamem,
da nam je tudi tako kdaj všeč.
Čistilna naprava v Laškem je tista, ki
nekaterim našim sokrajanom povzroča
nemalo težav. Problematika smradnih
emisij spremlja njeno delovanje dolgo
vrsto let. To vemo vsi, tako tisti, ki stanujemo v neposredni bližini, od Sevc
in Udmata do Strmce, pa tudi tisti, ki
se dnevno vozite mimo. Izjemno vesela sem, da sem uspela s svojim posredovanjem narediti pomembne premike na
tem področju in da so vpleteni deležniki na mojo pobudo pričeli vsakodnevno
medsebojno komunikacijo. Sestajali smo
se predstavniki prebivalcev, občine, pivovarne in komunale ter dosegli soglasje o
tem, kako ukrepati. Pivovarna Laško je
naročila merjenje smradnih emisij, Komunala Laško in Občina Laško sta aktivno pristopili k sodelovanju in na podlagi
rezultatov bodo v kratkem sledili ukrepi.
Meritve neodvisnega izvajalca bodo pokazale, kolikšne so smradne emisije, katere okoliščine vplivajo na njihov pojav
in bistveno - njihov izvor in vzroke nastanka, ki bodo podlaga za sprejemanje
ukrepov. Prvi delni rezultati meritev so

že znani in veseli me, da smo prešli fazo
zanikanja in prelaganja odgovornosti ter
začeli z ukrepanjem. Rešitev ne bo čez
noč, vendar bo. Sama sem dnevno v stikih z vsemi vpletenimi in zavezala sem se,
da bom problematiko aktivno spremljala,
posredovala, kjer bo to potrebno, dajala
pobude, se skratka trudila, da bomo vsi
skupaj pripeljali stvar do končne rešitve,
ki je bomo veseli prav vsi. Pohvala torej
še enkrat občini, pivovarni in komunali,
trdno sem prepričana, da nam bo skupaj
uspelo. Laško je navsezadnje turistično
mesto in tudi v tej luči je takšno težavo
potrebno rešiti.
Letošnje že 51. Pivo in cvetje je bilo
dogajanje presežkov, tako po številu
obiskovalcev kot tudi po številu prodanih vrčkov piva, nastopajočih in zabavi.
Laško v času vsakoletnega festivala resnično dobi praznično podobo in popolnoma nov vsakodnevni utrip. Gre za turistični dogodek, ki je nadvse pomemben
tudi za Slovenijo, zato sem vesela, da sta
se njegove otvoritve udeležila naš predsednik vlade dr. Miro Cerar in gospodarski
minister Zdravko Počivalšek ter s svojo prisotnostjo poudarila pomembnost
festivala. Dr. Cerar je obiskal prav vsa
prizorišča, navkljub veliki gneči osebno pozdravil in se rokoval z velikim številom obiskovalcev, ki so se ustavljali in
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žavnim premoženjem uspeli prepričati,
naj se slovenska vitalna podjetja ne prodajo, prav tako smo v strategiji postavili jasne standarde o pomenu razpršenosti lastništva v preprečevanju večinskega
prevzema pomembnih podjetij. Vse od
pričetka razprave o državnem premoženju smo trdili, da mora privatizacijo
nadomestiti odgovorno upravljanje državnega premoženja po jasnih kriterijih.
Smo in ostajamo trd oreh tam, kjer se poskuša izogniti interesom ljudi. Če je ideja
o sprejemu fiskalnega pravila v ospredje postavila uravnotežen proračun, je bil
pogoj za podporo Socialnih demokratov,
da mora biti v pravilo vgrajen jasen socialni korektiv.
Pred nami je zahtevna politična jesen.
»Proračunska jesen«. Ko se bo v polju
politike nastavljalo okvire, koliko in kam
usmeriti proračunska sredstva za naslednji dve leti. Predsednik stranke mag.
Dejan Židan bo skupaj z našima ministricama ter celotno poslansko skupino
Socialnih demokratov postavil jasna, socialdemokratska merila k prihajajočemu
proračunu. Ne bomo popuščali, ko bo šlo
za vprašanje socialne varnosti, razvojnih
priložnosti in družbene odgovornosti.
Odgovornosti do ljudi!
Vaš Matjaž Han

ga pozdravljali in sodeloval kar pri nekaj
»selfijih«, ki so si jih obiskovalci želeli,
njegovi varnostniki, če se malo pošalim,
pa jih niso bili ravno veseli. Tudi Pivo in
cvetje je dokaz, da je s povezovanjem in
sodelovanjem mogoče ogromno narediti in velika pohvala vsem - organizatorjem, sodelujočim, nastopajočim in seveda Laščankam in Laščanom.
Skoraj leto je minilo, odkar smo poslanci SMC dobili vaše zaupanje in smo
prisotni v Državnem zboru. Veliko je bilo
narejenega, še več nas čaka. Povezovanje
in sodelovanje je postalo način dela tudi
v Državnem zboru, ki doslej več kot dvajset let ni zmogel preseči razlik in razhajanj. Poslanci SMC smo pričeli z novim,
drugačnim načinom dela in ta bo, trdno
sem prepričana, prinesel nove rezultate.
Želim vam toplo in dolgo poletje ter
čim daljši dopust!
Janja Sluga,
poslanka PS SMC v Državnem zboru

krajevne skupnosti

KS REČICA
Sončna KS Rečica
Res je, sonce je dodobra ogrel naša ognjišča in hkrati so sončni žarki dodobra ogreli naše prireditve ob krajevnem prazniku,
ki so popolnoma uspele. Tradicionalni pohod Po rečiški krožni poti, tradicionalni športni vikend in osrednja prireditev na
Zavratih je v naš krog privabilo preko 800 sodelujočih - tako
udeležencev prireditev kot obiskovalcev. Da smo lahko izvedli
ves ta program, se zahvaljujemo Občini Laško, podjetjem Monting, Final Pasarič, Gratex in Fragmat Tim za njihovo finančno
pomoč ter vsem ostalim, ki ste na kakršenkoli način pomagali
pri organizaciji prireditev. 24. julija se je na območju podjetja
Fragmat Tim naredila naravna nesreča – plaz, ki je kot posledica popolnoma zamašil strugo potoka Rečica. Posledice za samo
dolino Spodnje Rečice bi lahko bile katastrofalne, toda začetna
zgodba je imela srečen konec, kajti nastala je le materialna škoda. Kdaj in kako se bo zgodba odvijala naprej, trenutno ne ve
nihče, želimo pa si, da prvo večje deževje ne bo ponovilo istega
ali še večjega nanosa materiala. Ponovno so se izkazale pristojne
službe, ki so vsaka na svoj način reševale tisto, kar je bilo v danem trenutku mogoče, poudariti pa gre resno opozorilo občanom, ki zvok oziroma alarm, ki je bil posredovan preko Centra
za obveščanje s strani KS Rečica in je naznanjal splošno nevarnost, niso jemali resno.
Na Ekološki kmetiji Očko, kjer je bil izveden dan odprtih vrat
lahko Katji in njeni družini čestitamo za izjemno lepo prireditev in naj bo v drugem letu še uspešnejša. Upravljavec javnega
vodovoda – Pivovarna Laško je na odseku Huda Jama-Spodnja
Rečica izvršila obnovo dotrajanega javnega vodovoda z zamenjavo starih azbestnih cevi z novimi okolju in uporabnikom prijaznimi cevmi. Celotna investicija je znašala 50.000 evrov. V avgustu bodo na območju Hude Jame obnovili celotno omrežje, a
morajo predhodno pridobiti vse služnostne pogodbe. Komunala Laško bo skupaj z občino in Pivovarno Laško na tej lokaciji
izvedla preplastitev cestišča z novim asfaltom.
KS Rečica je izvedla redno košnjo brežin ob javnih poteh in
skupaj z občino nadaljevala pridobivanje soglasij za izgradnjo
javnega vodovoda Zgornja Rečica in pridobivanje služnostnih
pogodb za prenos zemljišč za potrebe ureditve katastra oziroma lastništva javnih poti. Nujnost izgradnje vodovoda lahko
že sedaj opažamo, ko člani PGD Rečica izvajajo redne prevoze
pitne vode. Na področju javne kanalizacije se dela izvajajo na
območju Spodnje Rečice, kjer se je izvedel projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in 22. julija smo krajanom omogočili podpis služnostnih pogodb na samem kraju s prisotnostjo
notarja. V okviru Ministrstva za okolje se pripravljajo nove zakonske obveznosti glede rokov izgradnje malih čistilnih naprav
(osnutek dopušča uporabo tri prekatnih greznic pod zelo zahtevnimi določenimi pogoji), ki naj bi jih po nekaterih informa-

KS LAŠKO
Problematika kategorizacije cest v
Krajevni skupnosti Laško
Vsi občani in krajani bi si želeli imeti čim boljšo cestno povezavo do šole, do
službe, do upravnih in drugih središč. Po
vsej verjetnosti je znano, še posebej tistim

cijah prestavili na leti 2021 in 2027, odvisno od načina čiščenja
in velikosti območja in števila populacijskih enot. Zato bomo
22. avgusta, med 9. in 12. uro, na nogometnem igrišču v Hudi
Jami pripravili dan odprtih vrat Malih čistilnih naprav, kjer
bomo predstavili različne proizvajalce in različne načine delovanja naprav. Že sedaj vabljeni vsi krajani KS Rečica in občani
Občine Laško. Podrobnejši pregled območij, kjer bo potrebna
individualna izgradnja malih čistilnih naprav, pa bomo objavili
v eni izmed naslednjih številk biltena. Predvsem se bo seznam
nanašal na območje Hude Jame in naselja okoli gasilskega doma
in območja pri šoli v Zgornji Rečici ter naselja Kurji graben. Z
vsakim močnejšim neurjem in posledično naraslimi vodotoki
se krajani obračajo na naš naslov po sanaciji le teh, toda moramo se zavedati dejstva, da so potoki in vodotoki v upravljanju
Agencije RS za vode, Oddelek porečja Savinje, ki deluje na naslovu Mariborska ulica 88, Celje, in le ti so pristojni za vzdrževanje. V okviru vsakoletne akcije Moja dežele, lepa in gostoljubna, ki jo organizira Občina Laško, smo po predhodnem
soglasju lastnikov prijavili kar nekaj objektov oziroma zaselkov.
Želimo, da bo njihov trud na koncu nagrajen. V okviru KS smo
s pomočjo podjetij Demit in Pivovarne Laško (kot upravljavca
javnega vodovoda) in posameznikov uredili začasno rešitev na
pokopališču Rečica, kjer smo namestili ustrezno cisterno, napeljali napeljavo in omogočili uporabnikom pokopališča, da lahko
uporabijo vodo za zalivanje na ustrezni vodovodni pipi in ne
več preko obstoječega potoka. Vsem iskrena hvala. Ob prebiranju nove številke biltena pa si želimo, da bo podoba parkirišča
ob pokopališču že dobivala novo podobo, saj je izbrani izvajalec
del že podpisal pogodbo in dela bi že mogla biti v zaključni fazi.
Na koncu še povabilo na prireditev v okviru ŠD Rečica – Rečicafest 2015, ki se bo zgodil 19. septembra in bo praznik veselja.
Ostanite v senci ter SREČNO!

krajanom, ki živijo izven centra občine in
drugih središč na obrobju občine, da je
le-ta povezava slaba zaradi slabih in v velikem številu makadamskih cest. Verjetno v vseh krajevnih skupnostih, torej na
območju celotne občine, je več kilometrov cest, ki niso kategorizirane in za katere zaradi tega ni proračunskih sredstev.
Ceste same so s pomočjo drugih sredstev

Matjaž Pikl, predsednik KS Rečica

v krajevni skupnosti kolikor toliko urejene. Lahko bi rekli, da so dejansko tudi že
javne. Ceste se v glavnem urejajo s prostovoljnim delom. Pri popravilu teh cest
krajani prosijo za pomoč. Krajani v glavnem želijo, da ceste vzdržujejo pristojne
javne službe. Največji problem je v zimskem času, ob neurjih in poplavah, ki jih
je vsako leto vedno več. V krajevnih sku-
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pnostih pa je največji problem pomanjkanje denarja.
V želji, da bi zadevo na tem področju enkrat uredili, se je s pristojnimi občinskimi službami ponovno pristopilo k
akciji dodatnega in novega kategoriziranja cest. Če želimo, da se cesta kategorizira, uvede v seznam javnih cest in poti,
mora biti po predpisih cesta odmerjena
in zemljišča, po katerih poteka trasa ceste, prenesena v javno dobro.
Menimo, da si krajani, lastniki in drugi uporabniki že obstoječih cest v večini
želijo, da je cesta javna in da se vzdržuje
iz javnih sredstev. Glede na število cest,
kilometrov, lastnikov in številnih dajalcev soglasij so se pripravili ustrezni dogovori o brezplačnem prenosu zemljišča
za potrebe kategorizacije že obstoječih
cest. Tako smo zaprosili nekatere krajane,
ki bi bili morda najbolj zainteresirani in
pripravljeni, da se zadeve uredijo, da prej
omenjene dogovore in soglasja z ostalimi
lastniki zemljišča podpišejo. Na podlagi
podpisanih dogovorov in soglasij se bi
nadaljevalo s postopki kategorizacije ceste. Dogovori z lastniki zemljišč bi morali
biti podpisani z vsemi lastniki za celotno traso ceste. V nasprotnem primeru se
odseki, ki so predvideni za kategorizacijo, izločijo iz predloga za kategorizacijo.
Akcija nam žal ni popolnoma uspela.
V nekaterih primerih smo pridobili vsa
soglasja za celotno traso ceste. Nekateri
krajani so z dobro voljo dogovore podpisali, drugi sosedje ne. V nekaterih primerih niso želeli podpisati brez navedenega
razloga. Nekateri zemljišča brez odškodnine ne bi odstopili. Nekateri sploh niso
vrnili dogovora. Drugi ne želijo podpisati, da ne bi imel kdo drug kakšne koris-

ti. Nekatere pa je pred podpisom najprej
zanimalo, kakšne koristi bo od tega imel
njegov sosed.
V nekaterih primerih je sicer cesta odmerjena, žal pa ne v taki širini, da bi se
lahko brez soglasja lastnikov opravilo
vzdrževanje vzdolžnih jarkov, košnja, itd.
Tudi za takšne primere so se iskala soglasja.
Nekaj cest se je pred leti sicer že odmerilo, popravila se je tudi kultura zemljišč,
zadeve pa se niso zemljiško knjižno uredile glede lastništva. Soglasja za odpis so
bila že pridobljena. Žal pa takrat nekatere službe niso opravile svojega dela. Zadeve so ostale odprte. Sedaj, ko so drugi
časi, ko je lastnina mnogo bolj pomembna, pa je na žalost potrebno vse urediti še
enkrat.
Nekateri krajani, ki so lastniki zemljišč, po katerih poteka cesta, bi pozimi, ko je potreba po pluženju ali v primeru kakšnega neurja, cesto šteli kot javno,
v kakšnem drugem primeru pa ne dajo
soglasja, ker je njihova. Pozimi bi imeli
radi cesto spluženo, v času poletja pa sadijo živo mejo in postavljajo škarpe tik
ob cesti, kar povzroča, da poleti na kakšnem križišču ni razgleda, pozimi pa ni
kam splužiti snega.
Do ureditve razmer na tem področju
bo enkrat vsekakor moralo priti. Urediti
je nujno potrebno lastništvo in zemljiške
zadeve zemljišč, po katerih potekajo ceste in pridobiti in primerno odmeriti še
potreben tako imenovani cestni svet za
nemoteno vzdrževanje. Tudi zato, da se
nam ne bo dogajalo, da nekateri lastniki
zemljišča ne bodo več preprečevali uporabe cest drugim prebivalcem. Nerazumno, kajti tudi na relaciji do njih se je moral

Na sliki lahko vidite novo pridobitev
v centru vasi Kuretno. Na križišču smo
ob oglasni deski postavili še drog s svetilko javne razsvetljave. 24. julija pa so
monterji podjetja Medved Daniel s.p. iz
Laškega priklopili že omenjeno svetilko,
kakor tudi osvetlitev cerkve sv. Katarine.
S tem projektom nadaljujemo postavitev
javne razsvetljave po naseljih naše krajevne skupnosti. S tem želimo izboljšati
splošno varnost na našem podeželju.

ks šentrupert

državnosti tudi letos organizirala kresno
proslavo, ki je bila v nedeljo, 28. junija, v
Kulturnem domu v Trobnem Dolu. Prireditev je bila namenjena praznovanju
celotne krajevne skupnosti, tako da so
bila k udeležbi posebej povabljena vsa
gospodinjstva v KS Šentrupert in okolici
ter gosti s strani občine Laško.
Kulturni program je v sodelovanju z
društvi in organizacijami iz celotne krajevne skupnosti pripravilo domače kulturno društvo. Proslava se je pričela z
državno himno Vaške godbe na pihala
Vrh nad Laškim, nadaljevala s plesnim
otroškim programom domačega društva
in folklorne sekcije Strelske družine iz
Male Breze ter instrumentalnimi skladbami mladih virtuozinj prav tako iz KD
Trobni Dol in SD Mala Breza. Obiskoval-

ci so prisluhnili tudi domovinski recitaciji ter ubranemu petju Šentrupertskih
ljudskih pevcev, prireditev pa se je zaključila z dvema kratkima dramskima deloma oziroma skečema KD Trobni Dol.
Po proslavi se je ob zakuski in napitkih, kar sta finančno podprli občina Laško in KS Šentrupert, nadaljevalo srečanje krajanov v smislu zbliževanja in
sodelovanja prebivalcev vasi in zaselkov
šentrupertske krajevne skupnosti.
V imenu organizatorja prijazna zahvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in
pripomogli k izvedbi te proslave, pa tudi
vsem, ki ste praznovanje počastili s svojo
prisotnostjo.
Marija Oprešnik
Foto: Jasmina Salobir

Kresna proslava v Trobnem Dolu
Kulturno društvo Trobni Dol in Krajevna skupnost Šentrupert sta ob dnevu
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nekdo žrtvovati za kakšen košček zemlje.
In seveda vsekakor zato, da ne bo prihajalo več do sporov, ki se rešujejo celo na
Ustavnem sodišču in padcev odlokov, ki
so bili pred leti sprejeti vsekakor zato, da
bi lokalna skupnost lahko pridobila več
sredstev in lažje vzdrževala v laški občini
izredno razvejano cestno infrastrukturo.
Morda bo k lažji ureditvi teh razmer pomagal bodoči davek na nepremičnine.
Anton Vodišek

Nova pridobitev v Kuretnem

Martin Kokotec

krajevne skupnosti

ks sedraž
Krajevni praznik v Sedražu
Z nekajurno zamudo zaradi vremenskih razmer nam je uspela izvedba prireditve, za katero smo rekli, da je dober uvod v
tradicionalni krajevni praznik. Iskreno upamo, da nam bo prihodnje leto bolj naklonjeno tudi vreme in da se bo zbralo več
krajanov, saj je v druženju in povezovanju osnovni namen naših
prizadevanj.

Na tem mestu se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
na kakršen koli način pomagali pri realizaciji praznovanja.

Šolska greda
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, Podružnična
šola Sedraž, se lahko pohvali z več zadevami. Mi smo ponosni
na vse in smo jim zelo hvaležni za vsak njihov doprinos k lepšemu in kvalitetnejšemu življenju naše skupnosti.
Poleg številnih zelo aktivnih učencih in prav takšnih učiteljicah – mentoricah, se šola v Sedražu lahko pohvali tudi z lepo
urejeno okolico in po novem še z izjemnim vrtičkom.
Uredili so si visoko gredo in jo zasadili z zelišči in zelenjavo. Da se je zelenjad takole razbohotila kot vidite na fotografiji, imajo menda največje zasluge učenci sami, saj so z veseljem
sprejeli pobudo, da poskrbijo za redno zalivanje. Marsikomu za
vzor in vse pohvale vredno.

Venček kulturnega programa z našimi navihanimi najmlajšimi, našimi vrlimi pevci in slavljenci godbeniki sta v prijeten
šopek povezali voditeljici Saša Nemec in Špela Gračner. Skozi
hudomušni pogovor sta nas popeljali iz daljnje v bližnjo preteklost in poudarili krajevne posebnosti.
Obeležili smo peto obletnico delovanja naše Vaške gasilske
godbe, ki nam večrat popestri različna dogajanja in praznovanja in ki nam vsako leto pripravi vesel zaključek starega leta s
svojim koncertom, na katerega vedno povabi zanimive goste.
Godba deluje pod okriljem Kulturnega društva Sedraž, vodi pa
jo Sebastjan Snoj. Na prireditvi smo jim v znak zahvale in v želji
po uspešnem delovanju v prihodnje predali posebno spominsko plaketo.
Osrednji dogodek pa je bil svečan prevzem gasilske cisterne
naših prostovoljnih gasilcev. S svojo prisotnostjo so nas počastili številni gasilci iz širšega območja občine Laško in sosednjih
občin. Prav tako smo imeli čast gostiti gasilce iz sosednje Avstrije, prejšnje lastnike gasilske cisterne, ki so tako kot vsi zbrani, našim gasilcem zaželeli, da bi jim še mnogo let dobro služila,
predvsem v dobrem in čim manjkrat v primerih nesreč ali požarov.
Tudi Prostovoljno gasilsko društvo Sedraž je prejelo v znak
zahvale za odlično sodelovanje spominsko plaketo krajevne
skupnosti. Sami pa so podelili številne plakete zahvale donatorjem, ki so/smo jim pomagali zbrati sredstva za uresničitev želje
in načrta po nabavi gasilske cisterne.

Želimo jim obilo pridelka, dober tek in uspešno nadaljevanje
vsega dobrega v novih sezonah!
J. Miša Alešovec,
predsednica KS Sedraž

ks zidani most
Prireditev ob prazniku KS Zidani Most
»KJER SE SAVINJA IZLIVA V SAVO«
dne, 12. 9. 2015, ob 18. uri,
v Domu Svobode Zidani Most.
Sodelujejo: Godba Slovenskih železnic,
otroci iz POŠ Zidani Most,
v organizaciji MePZ Spev Zidani Most.
Vabljeni!
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ks vrh nad laškim
Uvod v poletje
Vrh nad Laškim je tretji vikend v juniju postal središče dogajanja v občini. Ponovno se je izkazalo, da ko moči združijo
vsa večja društva v kraju, uspeh ne more
izostati.
V soboto je pod organizacijsko taktirko Športnega društva Vrh nad Laškim
potekal tradicionalni Šport in Rock nad
Laškim 2015. Streetball-u vreme sicer ni
bilo najbolj naklonjeno je pa zato ženska
sekcija društva poskrbela, da se je Vrh
pozibaval v ritmu dobre glasbe. Urice do
začetka koncerta so si udeleženci krajšali
na LAK-ovih zabavnih igrah. Še preden
so zahrumeli rokerji, pa se je tudi vreme
Šentlenartčanom zjasnilo. V glasbenem
programu so se na odru zvrstili odlični
Marvini, Steinbrücki in Atlantida. Prireditev je bila zelo dobro obiskana. Mlajši

ks rimske toplice
Rimske fest - Rimske so fejst!
Turistično društvo Rimske Toplice,
AGM Nemec, d. o. o, in Krajevna skupnost Rimske Toplice smo pred kopališčem in hotelom Aqua Roma v Rimskih
Toplicah že osmič pripravili kulinarično

del občinstva je proslavljal začetek poletnih počitnic, njihovi starši pa premor od
vsakodnevnih obveznosti.
V nedeljo so se lahko vaščani in obiskovalci ponovno udeležili celodnevnega programa pod okriljem Krajevne
skupnosti Vrh nad Laškim, Kulturnega
društva Vrh nad Laškim in Župnije Sv.
Lenart nad Laškim.
Dopoldan je potekala slovesna sv.
maša, ki sta jo darovala domači župnik
Iztok Hanžič in celjski škof dr. Stanislav
Lipovšek. Sledil je blagoslov obnovljene
vaške kapele. Za pogostitev z domačimi
dobrotami so poskrbele domačinke, za
dobro vzdušje pa cerkveni pevski zbor in
vaška godba.
Popoldne je zaznamovalo tradicionalno srečanje godb ob krajevnem prazniku.
Uvodnemu pozdravu predsednika krajevne skupnosti Stanka Seliča je sledila slovesna podelitev zahval vsem, ki so sodelovali
pri večjih projektih v krajevni skupnosti.

Prireditev je povezovala vedno odlična Jasmina Štorman, v glasbenem delu
pa so seveda nastopile godbe. Med domačini dobro poznani in sprejeti Laška
pihalna godba in Vaška godba Vrh, od
povabljenih pa Godba Šmarje pri Jelšah
in mlada godba iz vasi Vrhe nad Sežano. Z izsekom iz repertoarja posvečenega 60-letnici rock ‚n‘ rolla je nastopil tudi
del Puhačkega orkestra Fužine iz sosednje Hrvaške.
Mladi Kraševci iz vasi Vrhe so s seboj
pripeljali tudi svoje none in nonote, ki so
najprej v uradnem delu programa v tradicionalnih nošah zapeli in zaplesali, obiskovalce pa tako očarali, da so še pozno v
večer skupaj peli in plesali.
Za nedeljsko pogostitev in dvodnevno
varovanje prireditve je poskrbelo domače prostovoljno gasilsko društvo za kar se
jim organizatorji iskreno zahvaljujejo.

kulturni dogodek, ki je potekal od petka,
5. junija, do nedelje, 7. junija 2015.
Prvi dan se je pričel s kulturnim programom, Vaško godbo iz Vrha nad Laškim in njihovimi mažoretkami ter Petkovo pumpo z DJ Boštjanom. Soboto je
najbolj zaznamovala tradicionalna Golažijada, na kateri so letos sodelovale tudi
ekipe županov občin Laško, Hrastnik,

Radeče, Trbovlje in Zagorje. Tekmovanja
se je udeležilo 35 ekip, zmagala pa je ekipa Gamsi. Kuhanje golaža se je prepletalo s plesom Radeških mažoretk, igranjem
Pihalnega orkestra radeških papirničarjev ter prihodom starodobnikov. V večernih urah so obiskovalce prireditve razveselili Kingstoni, prešerno vzdušje pa se je
tako kot v petek nadaljevalo do jutranjih
ur. Nedelja je bila namenjena predvsem
najmlajšim, saj so se jim predstavili policisti in gasilci s svojimi vozili ter vodniki
šolanih policijskih psov s svojimi zvestimi prijatelji.
Prireditev je v vseh treh dneh obiskalo več kot 2000 ljudi, zato organizatorji
že sedaj z veseljem vabimo vse občanke
in občane, da se naslednje leto 3., 4. in
5. junija odpravite v Rimske Toplice in
se skupaj z nami poveselite, naplešete in
sprostite ob odlični hrani, privlačni glasbi, pestrem programu in odlični družbi.

S. J.

Upravni odbor TD Rimske Toplice
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kmetijstvo in podeželje

Utrinek iz dneva odprtih vrat
Ekološke kmetije Očko iz
Zgornje Rečice
V soboto, 20. junija, je bil v sodelovanju z Združenjem ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in Ekološko kmetijo Očko organiziran dan odprtih vrat Ekološke kmetije Očko.
V okviru dogodka smo navzočim udeležencem predstavili način ekološkega kmetovanja in si v praksi ogledali bogato
obraščene njivske površine s kvalitetno ekološko pridelano zelenjavo različnih vrst in sort. Ob tem smo se pogovorili o tehnologiji pridelave in tudi opozorili na razlike, ki jih pri pridelavi zahtevajo predpisi s področja ekološkega kmetovanja. Poleg

strokovno obarvanega dela dneva so se udeležencem predstavile tudi druge članice združenja Deteljica, ki so s svojo ponudbo popestrile ponudbo ekoloških pridelkov na kmetiji. Tako
so je predstavila ekološka kmetija Cesar iz Dobjega, Bračič iz
Jurkloštra, Golob z Vranskega, Križnik iz Dobjega pri Lesičnem
in Ledinek iz Slovenj Gradca. Ponudbo ekoloških sadik pa je
predstavilo vrtnarstvo Botanika iz Petrovč.
Ob tem so obiskovalci lahko tudi pokusili pridelke in izdelke in se tudi z ostalimi navzočimi nosilci kmetij pogovorili o
ekološki pridelavi. Obiskovalcem smo predstavili tudi koncept
oskrbe gospodinjstev z zabojčki sveže zelenjave, s katerimi se
lahko tedensko ali mesečno (odvisno od želja posameznih družin) oskrbujejo s svežo lokalno ekološko pridelano zelenjavo.
Koncept je zanimiv za vse, ki se želite oskrbovati s svežo zelenjavo znanega izvora pridelane v vaši bližnji okolici. Že na začetku sezone se lahko dogovorite s kmetom o pridelavi in si s tem
zagotovite oskrbo s kvalitetnimi pridelki v daljšem časovnem
intervalu v posameznem letu. Dan smo strnili z druženjem ob
bogato obloženih stojnicah navzočih ekoloških kmetij in okusnih jedeh, ki so jih za ta namen pripravili na kmetiji Očko in
glede na odziv sklenili, da dogodek organiziramo tudi prihodnje leto. Več o združenju Deteljica, ekološkem kmetovanju in
oskrbi z zabojčki sveže zelenjave lahko najdete tudi na spletni
stani www.ekodeteljica.si.
Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.,
svetovalec specialist II, za področje ekološkega kmetovanja
KGZS-Zavod CE,
strokovni tajnik združenja Deteljica

Tradicionalna
košnja na Lisci
Lisca je drugo julijsko soboto v svoj
svež, poletni popoldan privabila številne obiskovalce od blizu in daleč. Ali je
bil vzrok tako številnega obiska prijazno
vreme ali je ljudi na 948 metrov visoko
Lisco privabil pester program prikaza
tradicionalne košnje na koso niti ni važno, smo pa organizatorji skupaj z okoli 100 aktivnimi udeleženci košnje veseli, da se nam je po ocenah to popoldne
pridružilo kar okoli 2000 ljudi.
Več kot 35 koscev je ostrino svojih kos
preizkusilo na planinskih travnikih vrh
Lisce, 5 klepačev pa jim je kose v primeru neljubega srečanja s kamnom sproti
poklepalo. Tudi najstarejši kosec 86-letni
Ivan Palčnik iz Kremena in 83-letna Terezija Frece iz Loke sta se pridružila koscem. Gospodar Milan Volavšek je kmalu
po pričetku na lojtrnem vozu, ki ga je vlekel par močnih konjev pod vajetmi Stanka Klenovška, pripeljal malico in sod vina
za kosce ter za pridne grabljice. Slednje so
najprej redi trave za kosci raztrosile, nato
pa suho travo, pokošeno prejšnji dan,
pograbile, da jo je gospodar s svojima pomočnikoma ročno naložil na voz.
Sledila je pristna domača malica, ki so
jo sestavljale domača ocvirkova puhla,
ajdova ocvirkova potica, klobase, preka-

jeno meso, kuhana jajca, sveža šalotka in
druge domače dobrote. Po malici je poleg
košnje in grabljenja organizator za otroke pripravil iskanje sladkih dobrot v kupicah sena ter sankanje po travi, kar so
skupaj s številnimi otroci preizkusili tudi
nekateri pogumni odrasli.
Ves čas dogajanja so svoje izdelke na
stojnicah predstavljali in ponujali regionalni obrtniki in pridelovalci hrane, da
pa je bilo za obiskovalce še bolj prijetno, so poskrbeli Loški zeliščarji, ansambel Jarica, napovedovalec Ciril Dolinšek
in gostinska ponudba Tončkovega doma
na Lisci. Krajši kulturni program ob koncu košnje pa so nam podarili folklorniki Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor
ter mlada in odlična harmonikarja Žiga
Kališnik in Jakob Štigl.
Do večera so kosci travo pokosili in večji
del so jo grabljice obgrabile, za kar gre zas-

luga vsem pridnim aktivnim sodelujočim
možem in ženam iz vasi in zaselkov izpod
Lisce - iz Razborja, Loke, Šmiklavža, Vrha
nad Laškim, Jurkloštra, Planine pri Sevnici, Sevnice, Tržišča in drugod.
Zahvala tudi Občini Sevnica, KŠTM
Sevnica in Turistični zvezi Slovenije. Lisca se je to sobotno popoldne zopet dokazala kot regionalna in medobčinsko
povezovalna naravna in turistična destinacija, saj je povezala društva, kosce in
obiskovalce iz občin Sevnica, Laško, Šentjur in tudi od drugod. Tisti, ki letos niso
utegnili in so manjkali, naj naslednje leto
obvezno pridejo »u rajdo«. Srčno si želimo, da bo naslednjo liško travo z nami
kosil tudi Ivan iz Šmiklavža. Ob letu osorej – na svidenje na 5. Košnji na Lisci!
Matej Imperl, predsednik
KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco
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Ločevanje
odpadkov
Spoštovani občani,
najprej se moram
zahvaliti vsem tistim
posameznikom, ki se
zavedajo, da je ločevanje odpadkov na izvoru zelo pomembno in takšno ločevanje dejansko izvajajo. Naloga občanov je, da odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, ločijo
na 6 glavnih ločevalnih skupin. Tu je mišljeno predvsem na embalažo, papir in karton, steklo, biološko razgradljive odpadke,
preostanke komunalnih odpadkov in ostale odpadke, ki jih ni
mogoče razvrstiti v individualne posode doma ali na zbirne posode na ekoloških otokih in jih je potrebno predati na zbirnem
centru Strensko, ki za občane obratuje vsako sredo, med 13. in
17. uro, in vsako soboto, med 8. in 12. uro. Zelo pomembno je,
da lahko občani odpadke oddajo brezplačno.
Vendar pa se kljub omogočenemu ločevanju še vedno na
določenih točkah, predvsem v blokovnih naseljih in manj frekventnih točkah, pojavljajo t. i. divja odlagališča, prihaja do nedovoljenega - divjega odlaganja odpadkov na lokacije našega
odvoza odpadkov. Zaskrbljujoče je dejstvo, da nekateri občani
niso pripravljeni na ločevanje odpadkov, saj so prepričani, da
so ekološki otoki preveč oddaljeni. Trenutno je v na območju
občine 86 ekoloških otokov.
Da bomo lahko čez nekaj časa s ponosom ugotovili, da je
ločevanje odpadkov v občini Laško na višjem nivoju in da se
ne bodo več pojavljala divja odlagališča, bomo v sodelovanju z
medobčinskim inšpektoratom pripravili akcijo ustreznega ločevanja. V akciji bomo preverili predvsem ustreznost ločevanja,
čistočo na odjemnem mestu. Akcija se bo najprej odvijala v blokovnih naseljih, namen pa je predvsem ozaveščanje občanov, v
kolikor pa se bo slaba praksa nadaljevala, pa tudi kaznovanje
povzročiteljev. V izogib spodnjim situacijam apeliramo na vse
občane, da se dosledno držijo navodil na posodah za odpadke,
tiste odpadke, ki pa jih ni mogoče razvrstiti v noben zabojnik,
pa naj prepuščajo v zbirnem centru Strensko.

Za osvežitev spomina
Odpadki, ki sodijo v zabojnik za papir

Papirna embalaža, kartonska embalaža, knjige, revije, časopisi
Odpadki, ki sodijo v zabojnik za steklo

Steklenice, kozarci za vlaganje, drugo embalažno steklo
Odpadki, ki sodijo v zabojnik za embalažo

Plastična embalaža, kovinska embalaža, sestavljena embalaža
Preostanki komunalnih odpadkov se odložijo v zeleno posodo za odpadke.
Vsi ostali odpadki, ki jih ni mogoče odložiti v nobeno posodo, pa se odložijo na ZC Strensko. To so predvsem naslednji
odpadki:
• kosovni odpadki (kavč, omara, stol, miza, okno, vzmetnica,
cev za zalivanje),
• avtomobilske gume,

14

komunala
• električna in elektronska oprema (računalnik, monitor, tv,
telefon, mali gospodinjski aparati, igrače na baterije, varčne
žarnice),
• bela tehnika (hladilnik, zamrzovalna skrinja, pralni stroj …),
• nevarni odpadki (jedilno olje, škropiva, barve in laki),
• gradbeni odpadki (keramika, opeka, beton, strešna kritina,
gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest),
• biološko razgradljivi odpadki (večje količine pokošene trave,
rezanega cvetja …),
• tekstil (obleke, čevlji, drug tekstil).
Trend odpadkov v primerjav s preteklimi leti

Plastične vrečke, ki končajo na divjih odlagališčih, se skoraj
nikoli ne razgradijo, temveč v njih poteka razkroj v vedno manjše in manjše strupene delce, ki onesnažujejo zemljo in vodne
vire. Zaradi tega je ogroženo tudi zdravje ljudje.
Evropski parlament je letos aprila sprejel dva nova ukrepa za
zmanjšanje porabe plastičnih vrečk in sicer postopno zmanjševanje uporabe lahkih plastičnih vrečk in prepoved brezplačnega
razdeljevanja teh vrečk.
V Sloveniji že kar nekaj časa izvajamo te ukrepe, ki nas kot
potrošnike navajajo, da za nakupovanje uporabljamo svoje nakupovalne vrečke, ki so namenjene večkratni uporabi. Še vedno
pa radi posegamo po tankih brezplačnih vrečkah, ki so namenjene pakiranju sadja, zelenjave in mesa.
Največkrat pa nas jezijo hitri nakupi, pri katerih na blagajni
ne moremo več dobiti plastičnih vrečk. Vsaj takrat se zavedajmo, kako škodljive so te vrečke za okolje, ljudi in živali. Naslednjič s seboj zagotovo ponesemo svojo vrečko za večkratno uporabo. Enkratno je stvari uporabljati večkratno! Skupaj za boljšo
družbo in okolje!
Tomaž Novak, direktor

PIVO IN CVETJE 2015

Iz tabel je razvidno, da so trendi v pravih smereh. Ločeno
zbranih odpadkov je vedno več, zmanjšuje pa je količina odloženih odpadkov.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem občanom, ki jim je mar, v kakšnem okolju živijo.
Z vami in za vas odgovorno do okolja.
Andrej Ilijevec

Plastične vrečke in onesnaževanje okolja
Plastične vrečke so ena od različic nakupovalnih torb in se
uporabljajo praktično povsod po svetu. Največkrat so namenjene enkratni uporabi. Ponovno se uporabljajo le kot vrečke za
shranjevanje ali kot vrečke za odpadke. V svetu danes veljajo za
enega izmed večjih onesnaževalcev okolja, saj se nereciklirana
plastična vrečka razkraja tudi do 1.000 let.
Največja težava je v tem, da večina plastičnih vrečk nikoli ne
pride do odlagališča, saj jih ljudje odvržejo že prej. Najdemo jih
povsod: na ograjah, brežinah, drevesih ob vodotokih, nadalje
mašijo naravne in umetne jarke ter jaške in kanalizacijski sistem. Živali vrečke zamenjajo za hrano in jih pogoltnejo, kar jim
zamaši prebavni sistem. Zaradi tega vsako leto pogine na tisoče
morskih in tudi drugih živali.

Verjetno smo vsi
enotnega mnenja, da
je minuli festival Pivo
in cvetje v vseh ozirih
odlično uspel. Organizirati prireditev, ki
v naše malo mesto v
štirih dneh privabi kar
140.000 obiskovalcev,
ni mačji kašelj. Tisti najbolj vztrajni obiskovalci prireditve in meščani, ki zgodaj
zjutraj odhajajo na delo ali po opravkih, lahko nazorno vidijo, kako delavci JP Komunala Laško v pičlih dveh do treh urah
počistijo vso nesnago, ki se je nakopičila po mestu tekom prejšnjega dneva in noči. Vsako jutro, od četrtka do ponedeljka, je
bilo angažiranih 20 delavcev, ki so svoje delo odlično opravili.
Tudi poznavalci so vedno znova presenečeni nad tem, kako hitro in temeljito uspejo počistiti mesto in oprati ulice, ne glede na
to, da gre za uigrano ekipo in tradicionalno prireditev. Letos so
obiskovalci v vseh dneh pridelali več kot 150 m³ odpadkov, ki
so bili ustrezno odstranjeni in obdelani. Ob množici pohval organizatorjem za izjemno organizacijo prireditve je prav, da se za
odlično opravljeno delo zahvalimo tudi našim smetarjem, ki so
brez dvoma dodali svoj prispevek k uspešni izvedbi prireditve.
Marjan Salobir

Pohvala delavcem javnega podjetja Komunala
Laško, d. o. o.
Ob uspešnem zaključku 51. prireditve PIVO in CVETJE
želim vsem delavcem Javnega podjetja Komunala Laško, ki
so v času prireditve skrbeli za čistočo mesta, izreči pohvalo
in zahvalo za njihovo delo, ki ni bilo lahko. Tudi zaradi njih
je prireditev uspela.
Marjan Kozmus,
predsednik odbora za gospodarski razvoj
Občinskega sveta Občine Laško
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Ko Laško postane
prestolnica Slovenije
Podaljšani tretji vikend v juliju postane
Laško slovenska prestolnica glasbe, kulture,
etnografije, pa tudi družabnosti, veselja ter piva
in cvetja. Dogodek, kot ga Slovenija nima.
Da bi bila 51. festivalska izvedba lahko
rekordna, se je slutilo že v zaključni
fazi priprav. Da pa bodo preseženi prav
vsi do sedaj merljivi kazalniki, je bilo
težko pričakovati. Pa so bili. 135 tisoč
obiskovalcev, kar je skoraj 15 % več, kot
lani, četrt milijona popitih vrčkov piva, kar
je kar za četrtino več, kot lani, sta le dva,
vsako leto najbolj zanimiva podatka. Ob
tem pa še 50 koncertnih predstav na petih
glasbenih odrih, izvajalci iz kar 17. držav,
nov oder Malt za ljubitelje elektronske
glasbe, preko 30 spremljajočih dogajanj s
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področja kulture, etnografije in športa, 4
razstave. Prek 160 akreditiranih novinarjev
iz treh držav, premajhen kamping prostor
– presežkov nikakor ne zmanjka.

domačega popa. Modrijani, The
Moonlighting Orchestra, Alpski kvintet,
Tanja Žagar, Magnifico in Klemen
Bunderla so bili nesporne in velike zvezde.

Festivalski glasbeni program je skrbno
zasnovan z namenom, da se v Laškem
dobro počuti vsa družina, vse generacije in
vsi ljubitelji različnih zvrsti glasbe.

Oder Club ne nosi svojega imena kar tako.
Namenjen je privržencem bolj intimnega,
klubskega vzdušja. Tega je letos dodobra
spremenila in razgrela prava dama
svetovnega rocka Katrina Leskanich (bolj
jo poznamo kot Katrina & The Waves), ki
je vzdušje občinskega dvorišča pripeljala
skorajda do vrelišča. Tudi sicer so na tem

Oder Jubilejnik je tako tudi letos
ostal najljubše prizorišče ljubiteljev
narodnozabavne glasbe ter dobrega

odru kraljevale dame, Nuška Drašček,
Maja Založnik in Tinkara. Tudi balkanski
ritmi v tem okolju odmevajo najbolje, v
kar so prepričali Šukar, Attentat Fanfare,
Gipsy Ska Orchestra. Pa latino ritmi, ki
jim dodano vrednost ustvarijo najboljše
plesalke flamenka v Sloveniji, skupina
CoraViento.
Oder Malt, novost v letošnjem letu, je
prijetna osvežitev in tudi pomladitev
glasbenega dogajanja, saj ponuja glasbo za
vse ljubitelje didžejevstva in elektronike,
v Laško pa privablja nove, mlajše
obiskovalce.
Glavni oder Zlatorog ostaja svetišče
rocka in skorajda po pravilu tudi
največjih festivalskih zvezd. Najbolj težko
pričakovana je bila gotovo avstralska
zvezdnica Natalie Imbruglia, a so največ
poslušalcev privabili še vedno mladostni,
glasbeno pa trdi švedski rockerji Europe.
Odlični so bili tudi vsi ostali izvajalci,
posebej velja izpostaviti Mi2, Šank Rock,
enega najboljših kitaristov današnjega
časa Stevieja Salasa, pa tudi Hladno pivo,
I.C.E., S.A.R.S., Jacson, DoT in Manouche.
Festivalsko dogajanje v Laškem od drugih
podobnih festivalov loči vsebina, ki ji v

bližnji in daljni okolici ni primerjave.
Spremljevalni program je sestavljen iz
premišljene in dobro sestavljene palete
športnih, kulturnih in etnografskih
dogajanj. Predvsem skrb in odgovornost
za ohranjanje tradicije, starih navad ter
prenašanje znanja na mlajše generacije,
je spoštovanja vredna dodana vrednost
festivala. Zasluga za to gre domačim
kulturnim in etnografskim društvom,
združenim v Etno odbor Jureta Krašovca
Možnar, hortikulturnemu društvu in
športnim društvom. Slike življenja, ki so
ga nekdaj živeli na vasi, skozi dogajanja
v gostilni Pr`Tinki, so bile hudomušne,
vendar pristno predstavljene razglednice
življenje pred dobrim stoletjem in še več.
Med kulturno - etnografskimi dogodki je
najbolj obiskana »Ohcet po stari šegi«, na
kateri sta se letos poročila že 47. zaročenca,
ki sta svoje poznanstvo pričela prav na
festivalu Pivo in cvetje, nevesta Barbara
Vrečko in ženin Matjaž Guček. Barbara
je aktivna v Društvu Laških pivovarjev in
podporna članica KD Anton Tanc Marija
Gradec. Matjaž pa je pivovarčan od nog do
glave, dolgoletni predsednik in vaditelj KD
Anton Tanc Marija Gradec, od letošnjega
leta tudi predsednik Društva Laških
pivovarjev in član klape Gambrinus. Kot

starešina je s Tanci na Ohceti po starih
šegah na prireditvi Pivo Cvetju sodeloval
kar 23-krat.
Za živahen vrvež po ulicah Laškega pa
vsako leto poskrbi tudi Laška godba na
pihala, ki jo spremljajo ene najboljših
mažoretk v Evropi. Zaključna povorka,
z glasbenimi udeleženci tudi gostujočih
pihalnih godb, konji, vozovi in drugimi
vozili, predstavlja enega najbolj
raznolikih in mavričnih prikazov naše
bližnje zgodovine. Gre za povorko, ki
obiskovalcem ponudi zgodovinske slike
kraja in pivovarstva, hkrati pa izkazuje
zahvalo obiskovalcem za obisk ter pošlje
najbolj pristno povabilo na srečanje v
naslednjem letu.
Letošnji odziv in obisk festivala Pivo in
cvetje lahko zaokrožimo z vsesplošno
mislijo obiskovalcev: »Ni poletja brez
Laškega, ni Laškega, brez Piva in cvetja.
Mi k temu samo še dodamo: Pivo in cvetje
2015 je bil v vseh pogledih najuspešnejši
festival do sedaj. Hvala vsem Laščanom in
Laščankam za sodelovanje in vaš osebni
prispevek k skupnemu uspehu.
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Za 15. laščanski dan Laščani
k praznovanju zbrani!
V znamenju števila 15 je za nami jubilejno 15. skupno druženje, zabava in obujanje spominov, ki smo ga obeležili 15. julija 2015.
Letošnje srečanje je bilo še posebej pestro. Dogodek smo
pričeli s koračnicami laških bobnarjev in mažoret, sledila sta
pozdravna nagovora župana Občine Laško Franca Zdolška
ter člana uprave Pivovarne Laško Mateja Oseta, ki sta z zabijanjem soda uradno otvorila naš dogodek. Pripravili smo lepe
nagradne igre, odkrivali manj znane kotičke Laškega, razdelili
torto velikanko, nazdravljali s pravimi »krigli«, podarili Laščana,
polnjenega posebej za to priložnost ter rožice iz papirja, ki jih je
za Laščane naredila gospa Marica Lesjak, pripravili še posebno
darilo za obiskovalce, skupaj zapeli in prisluhnili različnim žanrom domačih glasbenikov: Vokalni skupini Vodomke, Kvartetu Sukerb, Max Triu, zasedbi Marvin, Klapi Gambrinus,
Ansamblu KR in si ogledali stare posnetke. Vsi nastopajoči so
sodelovali brezplačno, za kar se jim še posebej zahvaljujemo.
Kot vsako leto doslej smo odprli slavnostno knjigo vpisov, v
katero se je letos nabralo novo rekordno število, 953! Pregledali smo tudi nekaj statistike in najbolj zvestim obiskovalcem, ki
dogodku prisostvujejo vsako leto, podelili manjšo zahvalo. Štirje najbolj zvesti, ki jih je vredno pohvaliti, so: Mihaela Gračnar,
Mojca Korun, Srečko Lesjak, Luka Picej.

zasedbi Brass Band AGL in HoRORn, v petek je sledil musical
Brodway I love ter v soboto zasedba PanArs z Anjo Bukovec in
legendarna skupina Kladivo, konj in voda.

Koncerti, organizirani v okviru Pivo in cvetja, so privabili številne obiskovalce, obisk pa se iz leta v leto povečuje.
Tina Belej
Foto: Boris Vrabec

Ogledi Pivovarne Laško v času
festivala Pivo in cvetje
V času festivala Pivo in cvetje je v TIC-u Laško še bolj pestro
kot sicer. Obisk in zanimanje za nakupe spominkov ter oglede
in izlete v Laškem se poveča in zato smo letos organizirali dodatne oglede Pivovarne Laško za vse tiste, ki jih je zanimal tudi
nastanek in ne le uživanje v pitju tega hmeljskega napitka. Od
četrtka do sobote so bili organizirani trije ogledi dnevno in zanimanja je bilo res veliko. V vseh treh dneh si je Pivovarno Laško ogledalo 287 obiskovalcev, od tega največ Slovencev in Italijanov. Vsi so se z ogledov vrnili polni pozitivnih vtisov.

Organizatorja STIK Laško in Turistično društvo Laško se
zahvaljujeta vsem pokroviteljem: Občini Laško, Pivovarni Laško d. d., Thermani d. d., FRAGMAT TIM d. d. ter ostalim sodelujočim: moderatorki Mojci Jovan Knez, ŠMOCL-u z ekipo
TV Laško za vso tehnično pomoč in skrb za arhiv, Hortikulturnemu društvu Laško za okrasitev s cvetjem, ostalemu tehničnemu, administrativnemu in pomožnemu osebju, ne nazadnje
gre velika hvala Lojzetu Oberžanu, ki je bil pripravljen ponovno
pristopiti k soorganizaciji tega izjemnega dogodka.
Se vidimo drugo leto, na 16. Dnevu Laščanov!
Janja Urankar Berčon
Foto: Boris Vrabec

Pivocvetno dogajanje v
Kulturnem centru Laško
Oder Kulturnega centra je ponovno zaživel v času festivala
Pivo in cvetje. S klasično obarvanim program, ki predstavlja
protiutež pivocvetnemu vrvežu, sta v četrtek zvečer navdušili
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Etno in pivo
Letos smo začeli zgodaj. 190 let pivovarne je in Etno vas na
51. Pivo in cvetju mora biti nekaj posebnega, mar ne? In povorka tudi. Ohcet po starih šegah prav tako. Etno odbor Jureta Krašovca se je tako poglobil v šege in običaje, ki se jih dotika pivo.
Postavili smo vaško gostilno Pr‘ Tinki in oblikovali program
tako, da so prav letos v celotnem etno delu festivala sodelovala
vsa društva, vključena v Etno odbor. Mogočen zaključek etno

pivo in cvetje
programa je bila zagotovo povorka, v katero smo se vključili s
sedmimi konjskimi vpregami – stalnici svatovščini se je letos
pridružila Zgodba o pivu, a kraljica etno programa na festivalu
je gotovo Ohcet po starih šegah. Vedno znova navduši, letos pa,
ko sta bila ženin in nevesta tako aktivna člana laške skupnosti,
je bila ohcet še posebej lepa.

V Osrednji knjižnici Celje je še do konca letošnjega poletja
na ogled razstava Praznik piva in cvetja, ki jo je pred dvema
letoma ob petdesetletnici in lani ob petdeseti izvedbi prireditve pripravil Tomaž Majcen, kustos Muzeja Laško. Odprtje
razstave, ki je bilo teden dni pred pričetkom letošnje 51. prireditve, je popestrila Laška pihalna godba z mažoretkami. Za
pivsko osvežitev pa je poskrbela letošnja slavljenka Pivovarna
Laško, ki je ob tem dogodku v počastitev 190-letnice omogočila degustacijo blagovne znamke Special.
(sm)

ZAHVALA
V imenu Hortikulturnega društva Laško se najlepše zahvaljujem vsem članom in simpatizerjem društva, ki ste prostovoljno priskočili na pomoč, da smo ponovno lahko dodatno ocvetličili Laško v času Pivo in cvetja!

Letošnje Pivo in cvetje je bilo moje prvo na čelu Etno odbora.
Bilo je naporno, a vsi sodelujoči so pokazali, da zmorejo prav
vse zastavljeno ... in še kaj več!
Zatorej, hvala vsem, ki ste sodelovali, povezovali, igrali, pisali
in slikali, peli in plesali, krasili, vsi, ki ste nam karkoli posodili
in dali, z nami ostali in pospravili in v nedeljo vrata odklenili!
Urška Knez
PS Etno odbora Jureta Krašovca pri Zvezi Možnar

Laško Pivo in cvetje v Celju

Metoda Benedek,
predsednica HD Laško
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Intervju s Katarino Pražnikar,
Turistična kmetija Pirc

»Dobro se z dobrim
vrača«
Gostje iz mnogih držav sveta so že prenočili na Turistični kmetiji Pirc in s svojimi
ocenami na spletnem portalu Booking.com
apartmajem postavili visoko povprečno
oceno 9.8, ki jim je prinesla nagrado omenjenega portala. Pogovarjali smo se s Katarino Pražnikar, ki skupaj z družino od leta
2009 oddaja apartmaje na Lahomšku. Pražnikarjevi so se s turizmom začeli ukvarjati
po spletu okoliščin in če so prvih nekaj let
apartmaji nekoliko samevali, se danes ponašajo z veliko zasedenostjo in tudi gostje se
večkrat radi vračajo na hrib z razgledom na
laško okolico. Prijaznost, čistoča, razgled so
največkrat podani atributi apartmajev, ki so
po svoje galerija v malem. Na stenah visijo
grafike Katarininega dedka Mihe Maleša ter
dela slikarjev Maksima Gasparija in Metke
Krašovec. Katarina je apartmaje opremila
sama. Prevladuje les, hiši pa poseben pridih
dajejo tudi nekateri stari leseni elementi s
svojevrstno zgodovino.

Se morda spomnite prvih gostov?

njegove slike so prekomplicirane in nisem
našla nič primernega. Želela pa sem si en logotip in nato sem slučajno našla en detajl slike, ki pa jo je naslikala moja teta, tudi slikarka iz Maribora. Ona nam vsako leto za novo
leto pošlje koledarčke z različnimi motivi in
tako je eno leto narisala samo ptičke. In tisti
ptički, ki jih je pred leti naredila, so mi bili
tako zelo všeč, da sem jih dala v okvirčke in
jih imam izobešene na stopnišču v naši hiši –
12 motivov ptičkov je in ko smo gledali, kaj
bi bilo primerno za logotip, naenkrat zagledam tiste tri ptičke in sem si rekla: »Poglej,
tole bi pa bilo.«

Pa tri apartmaje imate ...

Prvi gostje so bili naši prijatelji iz Amerike. Oni so bili čisto prvi, ki so tu prespali.

Ja, tri apartmaje imamo, tri ptičke, z možem imava tri otroke. Torej vse dobre stvari
so v troje (smeh).

Kaj vam pomeni nagrada spletnega
portala Booking.com?

Na kaj ste sami najbolj pozorni, ko se
odpravljate na dopust?

Ta nagrada je vsekakor nagrada za delo.
Ne morem reči, da sem pri tem sama, saj pomaga cela družina. Ker to, da je okolica urejena, da vse teče tako, kot mora, so zaslužni
tudi člani moje družine. Sem si pa vseeno še
rekla: »Lej, še to in ono moramo urediti.« Še
bolj ti da zalet in ti pove, da v redu delaš, ampak da moraš tako delati še naprej.

Prvo je vsekakor čistoča. To je osnova, potem pa prostornost, lega, da je urejeno. Letos,
ko smo potovali in spali na različnih koncih,
smo videli zelo dobre ideje, ni bilo pa nobenega vzdrževanja, bilo je polomljeno ... Neurejenost me kar moti.

Zaščitni znak vaših apartmajev so trije ptički. Zakaj prav ptički?
Iskala sem kakšen detajl s slike mojega
dedka, ki je bil akademski slikar, grafik. V
apartmajih imam veliko njegovih slik, ampak
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Kakšen mora biti po vašem mnenju
lastnik apartmajev? Zaradi česa se gostje
vračajo?
Na prvem mestu je prijaznost, da pomagaš, če gost potrebuje kakršnokoli pomoč, da
mu znaš svetovati. Sigurno ne smeš biti vsiljiv. Nekateri gostje te takoj sprejmejo in rečejo: »Pridite naprej, saj to je vaše.« Drugi te
sprejme samo do vrat in ti moraš vedeti, da si
želi zasebnosti. Če gost želi, da mu kaj opereš
ali urediš, nikakor ne smeš pokazati dolgega

nosu in pojamrati, ker se ti vsekakor vrne z
dobrim, če si prijazen do njega. Veliko bolj
smo uredili kmetijo od takrat, ko smo začeli
delati v turizmu. Prej si rečeš: »Saj je v redu,
ni pomembno, če kakšno stvar pustimo ležati.« Ko pa veš, da so pri hiši gostje, moraš
urediti.

Kaj goste najbolj pritegne v Sloveniji oz. v Laškem? Kaj pa jim je všeč pri
apartmajih?
Lepa in zelena narava, mir. Tukaj ni masovnega turizma. Laško jim je pa tudi zelo
všeč. Mi Laščani se premalo zavedamo, kako
lepo mesto imamo. Z možem sva si vedno
rekla, kaj bodo pa gostje sploh v Laškem počeli. Ampak vidim, da je gostom Laško všeč.
Majhno je, ampak tako simpatično. Pri samih apartmajih pa jim je všeč urejenost, tista toplota, ki jo da oprema hiše in urejenost.
Najslabše ocene dobim za lokacijo. Tu gostje
ne mislijo na lokacijo hiše, sicer malenkost
tudi, ampak lokacija celotnega Laškega. Povezava od Celja je katastrofalna, pa tudi proti
Rimskih Toplicam. Verjamem, da je gostom,
ki so navajeni širokih in lepih cest, težko. Ta
lokacija je najbolj moteča, a tega ne moremo
spremeniti.

Česa ste se v času oddajanja apartmajev naučili? Kaj ste ugotovili o delu v turizmu?
Da še vedno se dobro z dobrim vrača. To
drži 100 %. Če si ti prijazen do ljudi, so tudi
oni do tebe. Če bi še enkrat kot mlada začela s šolanjem, ne vem, če se ne bi že takrat
usmerila v turizem. Ampak tega takrat nisem
poznala. Se mi zdi, da je srečevanje novih ljudi in kultur res nekaj lepega.
NK

thermana

Otvoritev vodnega
kolesa
Do nedavnega verjamem, da je le
malokdo od nas vedel, da smo v Laškem imeli prvo centralo na vodni
pogon na Slovenskem. Še več, tudi
prva žarnica z elektriko, proizvedeno
na vodni pogon, je v Sloveniji zasvetila v Laškem, natančneje v Zdravilišču Laško. To je bilo leta 1885. 130 let
kasneje smo blizu izliva Rečice v Savinjo na pobudo idejnega vodja projekta
mag. Srečka Lesjaka namenu predali
leseno vodno kolo. Maketo vodnega
kolesa sta izdelala Stanko Selič in Slavko Seidl, prvi pa jo je ob zvokih Vaške
godbe Vrh, kvarteta Sukerb in v družbi vabljenih gostov pognal Anton Gotar, upokojenec Zdravilišča Laško, ki
je upravljal z originalno vodno centralo. Postavitev vodnega kolesa sta poleg
Thermane omogočila še Občina Laško
in E. E. A. Medved d. o. o. Vabljeni, da
si ogledate maketo vodnega kolesa in s
pritiskom na gumb poženete kolo.

vremena ob petkih in nedeljah, od 18.30
do 20. ure, na voljo tudi otroška ustvarjalnica z animatorji Thermane. Ob petkih otroci iščejo medeni zaklad, ob nedeljah pa se prelevijo v pogumne viteze in
prikupne princeske …
V juniju smo se pridružili projektu Pisanega balona. Naša »enota« prireditve je
zaživela v popoldanskem času, ko smo si
pod drevesnimi krošnjami ogledali lutkovno predstavo Cirkus, nadaljevali pa
smo z ustvarjalnicami …
Kot uverturo v festival cvetlic in zlato
rumene tekočine, ki je ime Laškega ponesla v svet, smo pripravili dva z glasbo
obarvana večera, ki sta razveseljevala ljudi različnih glasbenih okusov. V petek,
10. julija, so nas na Sončni terasi obiskali
Doriji. Na njihove melodije se je tudi izdatno plesalo. Dan kasneje, 11. julija, pa
je k nam na vroč sobotni dan na zunanjem delu kopališča Termalnega Centra
prišla zasedba Help!The Beatles Tribute
Band, ki nas je ponesla v 60. leta prejšnjega stoletja. Oblečeni kot pravi Beatli, s frizurami, ki pritičejo Johnu, Paulu, Georgeu in Ringu in vokali, ki so jim
presenetljivo podobni, so pripravili pravo glasbeno poslastico.

Pobudnik postavitve vodnega kolesa mag. Srečko Lesjak je trak prerezal v družbi župana Franca
Zdolška in predsednika uprave Thermane mag. Andreja Bošnjaka.

Knjižnica na trati

V sodelovanju s Knjižnico Laško in
Stikom je konec maja pri igralih zaživela
Knjižnica na trati. Z veseljem opažamo,
da se nam vsako sredo na pravljični urici
pridruži več otrok, da z veseljem ustvarjajo, listajo knjige in revije … Knjižnica
na trati bo na voljo do konca avgusta.
Do konca počitnic pa je v primeru lepega

Sledil je za Laško zagotovo najnapornejši teden – teden Piva&Cvetja. Organizatorji so letos do nas pristopili z idejo,
ki smo jo toplo pozdravili. V Zdraviliškem parku so namreč v petek in soboto, ki veljata za najbolj obiskana dneva
festivala, zaživele razne ustvarjalnice z
Metodo Skovik – ljubko pernato ambasadorko vode Ode, in športne aktivnosti
– plezanje po plezalni steni, hoja po vrvi
oz. slackline, plezanje po krošnjah, žongliranje, akrobatska joga … Med drevesi

se je skrivalo tudi nekaj mojstrov, ki so
z motorno žago iz kosa debla ustvarjali
pravcate mojstrovine. Piko na i pestremu dogajanju v parku smo z organizacijo
gledaliških predstav dodali tudi mi. Gledališče KU KUC je odigralo odlični, domiselni in za otroke kot odrasle zabavni
predstavi Malina in Smetiščni škrat.
Na tem mestu velja omeniti še direkten
vklop v oddajo Dobro jutro, Slovenija na
RTV Slovenija. V petek, 17. julija, se je z
različnih lokacij po mestu v živo javljala TV ekipa. V Thermani smo predstavili na novo postavljeno vodno kolo in ob
vrtu medovitih rastlin ob medeni limonadi in medeni piti prisluhnili čebelarski
zakladnici Laškega. Zahvala Stiku Laško
za organizacijo inovativne promocije Laškega kot destinacije, primerne za izlet in
oddih.

Novo – Gledališke matineje
v Thermani
Thermana in Gledališče KU KUC vabita na serijo brezplačnih gledaliških
matinej, ki se bodo odvijale vsako prvo
soboto v mesecu, ob 10. uri. V toplih
mesecih se bomo v lepem vremenu gledališču predajali ob Grajskih igralih, ko
pa bo pritisnil hlad, se bomo pomaknili v toplo dvorano Thermaninega Kongresnega Centra. Gledališka matineja
bo tako na voljo v vsakem vremenu. Za
nami je prva zelo uspešna matineja. 1.
avgusta smo si namreč ogledali predstavo Paket Pika Net in spoznali, da se je
potrebno z »igračami«, kot so televizija, računalnik, telefon igrati previdno in
preudarno.
Vabljeni, da se nam pridružite na sledečih gledaliških matinejah:
Sobota, 5. september, ob 10. uri, pri
Grajskih igralih: ČEBELICA
Sobota, 3. oktober, ob 10. uri, pri
Grajskih igralih: MALI STRAH VELIKEGA TIGRA
Sobota, 7. november, ob 10. uri, v
Gala dvorani: PIKA IN CENE V PRAVLJICI
Napovednik ostalih dogodkov:
• Streetball turnir v soboto, 22. avgusta (prijave na 03/ 423 2073)
• Srečanje članov Thermana club v
nedeljo, 30. avgusta
• Vodomčkov party v soboto, 5. septembra
Podrobnosti najdete na www.thermana.si ali FB strani Thermane.
NP
Foto: Boštjan Vrščaj, NP
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TURISTIČNO DRUŠTVO
LAŠKO
Kavarniški večeri
Turistično društvo Laško je v letošnjem
letu začelo z organizacijo Kavarniških
večerov. Na večerih želimo skozi pogovor s povabljenimi gosti večera in vsemi
obiskovalci obujati spomine na Laško in
Laščane, ki so ustvarjali naše mesto.
1. kavarniški večer smo pripravili 13.
junija v Vili Monet. Tema kavarniškega

večera je bila družina Elsbacher, gosta
pa Ljerka Zemljič in Mitja Gobec, vnuka
Konrada Elsbacherja in Anete roj. Kukec,
ki sta ustvarjala slovensko podobo Laškega v obdobju pred prvo in med obema
svetovnima vojnama. Številni obiskovalci
so lahko slišali marsikatero neznano zanimivost, ki sta jo naša gosta sama doživela. Njune spomine smo obogatili s fotografijami iz osebnega albuma družine
ter z glasbenim nastopom. Prijetno druženje je s svojo ponudbo obogatila Kavarna Vila Monet.

Vabljeni na 2. kavarniški večer,
kjer bomo skupaj obujali spomine na Vinka Račiča – Cenka. Dobimo se 22. avgusta, ob 19.30, na
vrtu Vile Monet v Laškem.

Brezplačni vodeni ogledi mesta za
prebivalce našega mesta
Ali veste, kje je stala Žnideržičeva
hiša? Kdaj je Laško dobilo mestni vodovod? Kdaj je v Laškem zasvetila prva žarnica? Kje sta stala moško in žensko kopališče ob Savinji?
Odgovore na ta vprašanja lahko dobite
na brezplačnih vodenih ogledih našega
mesta, ki jih od septembra enkrat mesečno organizira Turistično društvo Laško.
Na prvo potovanje po skrivnostih našega mesta vas vabi vaš vodnik Tomaž Majcen, kustos Muzeja Laško, v četrtek, 3.
septembra, ob 18. uri. Zbirno mesto je
na ploščadi na Aškerčevem trgu. Vabljeni v čim večjem številu!
Boštjan Vrščaj

Dobrote slovenskih kmetij 2015
V prejšnji številki Laškega biltena smo
čestitali Tatjani Šolar za osvojeno zlato priznanje za njene odlične medenjake, tokrat bi želeli izraziti čestitke tudi
ostalim prejemnikom: Marjan Belej je
osvojil srebrno priznanje za češnjevo
marmelado ter bronasto priznanje za češnjev džem z jagodami, Simon Zajec je
osvojil tri zlata priznanja, in sicer za jabolčno žganje z zelišči, jabolčno žganje z
brinom ter zeliščni liker, Matjaž Pikl je
osvojil zlato priznanje za jabolčno žganje, Lidija Korbar, Kmetija Korbar pa je
osvojila bronasto priznanje za maslo, ki
ga lahko dobite vsako sredo dopoldne v
Domačem kotičku v TIC-u Laško. Vsem
iskreno čestitamo!
Janja Urankar Berčon

Slovenska noč 2015 v Novigradu:
»Dobrodošli Laščani!«
Nadaljujemo z dobrimi sosedskimi
odnosi Slovenija – Hrvaška, natančneje
Laško – Novigrad. Letos drugič zapored
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so nas ponovno z odprtimi rokami sprejeli in gostili prijatelji čez mejo. Na glavni
ulici nas je pričakal gostoljuben transparent z napisom »Dobrodošli Laščani!«, ki
ne potrebuje dodatne razlage ... V sklopu
dogodkov, ki smo jih organizirali v sodelovanju s Turističko zajednico Novigrad Cittanova, je ponovno sodelovalo več kot
200 oseb, med drugimi: Klapa Gambrinus, Laška pihalna godba, Mažorete Laško, Kulturno društvo Anton Tanc Marija Gradec, Likovno društvo Laško,
Kvartet Sukerb, AquaRoma, Špela Horjak (nakit), Zeliščna kmetija Plahtica,
Kmetija Kozmus, Čebelarstvo in lectarstvo Šolar, Galerije-ateliera Agata No-

vigrad, Vokalna skupina Ajda (Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag), KUD
Dajla ... Glavni partner dogodka je bila
Pivovarna Laško. Na letošnjem protokolarnem srečanju nas je poleg obeh županov nagovoril tudi gospod Božo Dimnik
(na fotografiji), predsednik Društva Slovensko – Hrvaškega prijateljstva in častni konzul Republike Hrvaške v Sloveniji, ki je z veseljem nazdravil z vrčkom
Laškega. Večer smo nadaljevali z otvoritvijo slikarskega Ex-tempora, nastopom
Laške pihalne godbe in Mažoret Laško, ki
so na glavni trg ponovno privabili množico turistov, razstavnimi stojnicami ponudnikov destinacije Laško-sotočje dobrega ter koncertom Kvarteta Sukerb.
Janja Urankar Berčon

Razstava del »slikajočega pesnika«
na Blejskem otoku
Na eni najbolj elitnih lokacij na Slovenskem, v starodavni, s posluhom obnovljeni Proštiji na Blejskem otoku, gostuje razstava del Mihe Maleša. »Slikajoči
pesnik«, kot ga imenuje umetnostnozgodovinska stroka, je umetnost doživljal
kot nekaj najlepšega in najčistejšega v
našem življenju. »Če nam je umetnost
notranje blizu, nas osreči, osreči zato,
ker raste in živi z nami«, je zapisal.

stik

Številne obiskovalce Blejskega otoka, ki prihajajo z vsega sveta, razstava
nagovarja skozi tri sklope umetnikovega ustvarjanja, katerih vsak je predstavljen v svojem prostoru. V prvem sklopu
razstave je predstavljen izbor avtorjevih sakralnih del, v drugem upodobitev
Sonetnega venca in v tretjem izbor grafičnih upodobitev znanih Slovencev, ki

so delovali na umetniškem in znanstvenem področju. Kustosinja razstave, ki bo
na ogled do zaključka letošnjega leta, je
mag. Breda Ilich Klančnik, omogočila pa
jo je Travica Maleš Grešak v sodelovanju
z vodstvom blejske župnije.
Jaka Ažman, direktor Turizma Bled,
je razstavo označil kot pomemben prispevek blejskemu kulturnemu turizmu

Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji
prireditev Kulturnega centra Laško

Gledališki abonma tudi letos prihaja z
obljubo po smehu in prešernem vzdušju
z naslednjimi igrami:
• Koko komedija, komedija, Špas teater
– oktober 2015
• Prevare, komedija, Mestno gledališče
Ljubljansko – november 2015
• Po mojem Slovenci, monokomedija
Borisa Kobala – januar 2016
• Jonas vs. Jonas, monokomedija, Špas
teater – februar 2016
• Slovenska literatura od A do Ž, komedija, Špas teater – april 2016

V prihajajoči sezoni vas želimo z raznolikim programom abonmajskih prireditev ponovno povabiti v Kulturni
center Laško. Tako kot do sedaj vas vabimo v Kulturni center s tremi različnimi
abonmaji, najmlajše in nekoliko starejše,
vrtčevske in osnovnošolske otroke pa kot
vsako leto z ABC abonmajčkom.
Poskrbeli smo tudi za nove abonmaje,
ki bodo potekali v Otročjem centru Kino
Laško: Mini abonma za najmlajše ter Jesenski in Spomladanski filmski abonma.
V pisani in barvit svet glasbe bomo
potovali z Glasbenim abonmajem in naslednjimi izvajalci:
• Pliš z Jurijem Zrnecem, SiTi teater –
oktober 2015
• Gala komorni novoletni koncert,
Lučka Krašovec, Inga Ulokina, Blaž
Gantar, Vladimir Mlinarić – december
2015
• Bassless – 11. februar 2016
• Španska rapsodija z Ireno Yebuah Tiran in Evo Hren – 8. marec 2016

Za Mavrično vzdušje bo na prihajajočih Mavricah polk in valčkov skrbel
Franci Podbrežnik skupaj z učenci Glasbene šole Laško – Radeče, ki bodo pripravili svojstvena glasbena presenečanja.
Na odru pa se jim bodo pridružili:
• Ansambel Petra Finka – 21. oktober
2015
• Ansambel Smeh – 18. november 2015
• Ansambel Toneta Rusa – 16. december 2015
• Ansambel Vikend – 17. februar 2016
• Zaključna Mavrica z Laškimi ansambli – 16. marec 2016

in žlahtnjenju galerijske dejavnosti v tej
najbolj prepoznavni in obiskani turistični destinaciji na Slovenskem. A razstava ne predstavlja le dela vsestranskega
umetnika in Prešernovega nagrajenca,
hkrati promovira tudi Laško – sotočje
dobrega, destinacijo, kjer gospa Travica Maleš Grešak živi in že leta omogoča dostop do umetnosti širši javnosti
ter s tem bogati kulturno in turistično
ponudbo naše občine. V STIK-u gospe
Travici čestitamo za odličen razstavni
dosežek, hkrati pa se ji zahvaljujemo za
promocijo naše destinacije obiskovalcem razstave.
Marina Bezgovšek

Mini abonma je namenjen otrokom
od 3. leta dalje in je mešanica igranih lutkovnih predstav in animiranih filmov z
zanimivo vsebino:
• O zeleni žabici Emi, ki ni marala
vode, igrana lutkovna predstava - 24.
oktober 2015
• Medvedek Pu, film, sinhroniziran v
slovenščino - 28. november 2015
• O dimnikarčku, ki je srečo iskal, igrana lutkovna predstava - 30. januar 2016
• Ernest in Celestina, film, sinhroniziran v slovenščino - 27. februar 2016
• Čarobno bo-ja-bi drevo, igrana lutkovna predstava - 19. marec 2016
Jesenski in Spomladanski filmski
abonma - v jesenskem delu si bomo ogledali tri odmevne in prepoznavne filme
preteklih sezon z žanrsko različno tematiko, v spomladanskem delu pa se bomo
ozrli po oskarjih in si prav tako ogledali
tri žanrsko različne filme iz preteklih sezon, nagrajene z oskarjem:
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• Transcendenca, akcijska znanstvenofantastična drama/triler - 27. oktober
2015
• Mogočni Oz, družinska domišljijska
pustolovščina - 3. november 2015
• Philomena, drama - 17. november
2015

• Selma, biografska zgodovinska drama
- 16. februar 2016
• Alica v Čudežni deželi, družinska domišljijska pustolovščina - 23. februar 2016
• Ida, drama - 1. marec 2016
Več informacij o posameznih predsta-

Pomagajte nam pri oblikovanju odgovorne in
zelene turistične destinacije
Slovenija se je v zadnjih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma, hkrati je to tudi močna zaveza v našem kraju, destinaciji Laško – sotočju dobrega. Z željo, da
bi destinacijo naredili kar najbolj zeleno (tako na področju
okoljskega, družbenega kot ekonomskega stebra trajnostnega
razvoja), smo v teku pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN, ki ga Slovenska turistična organizacija podeli tistim destinacijam, ki izkazujejo odgovorno ravnanje do naravnega
in družbenega okolja. To bo v prihodnje pomagalo turistom,
da bodo lažje prepoznali odgovorne, zelene destinacije, kot
tudi vam, spoštovani prebivalci, saj boste bivali v prijetnem
turističnem kraju, v sožitju s turisti.
Tekom postopka pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN
moramo znotraj destinacije Laško – sotočje dobrega izvesti
anketiranja treh ciljnih skupin – obiskovalcev, prebivalcev in
podjetij, z namenom pridobitve čim bolj relevantnih rezultatov za analizo stanja trajnostnega turizma v naši destinaciji.
ZATO VAS, PREBIVALCE, NAPROŠAMO, DA IZPOLNITE ANKETO, DO KATERE LAHKO DOSTOPATE PREKO INTERNETNE POVEZAVE https://goo.gl/H3Bue8,
PREKO QR KODE ALI JO DVIGNETE V TIC-u LAŠKO
TER NAM POMAGATE OBLIKOVATI TRAJNOSTNO,
ODGOVORNO OZIROMA ZELENO TURISTIČNO DESTINACIJO.

vah najdete v knjižici Abonmaji 2015/16
ali na spletni strani www.stik-lasko.si.
STIK Laško si kot organizator pridržuje pravico do spremembe datumov in
prireditev.
Vabljeni!
Tina Belej

Laško in Evropsko prvenstvo v košarki za dekleta U18
Med 30. julijem in 9. avgustom je bilo Laško ponovno del
evropske košarke. Tokrat so v Laškem, natančneje v Thermani
in hotelu HUM, bivale mladinke iz 16 držav. Tekme so dekleta
igrala v Celju, v dvorani Golovec in dvorani Zlatorog, dopoldanske treninge pa so opravljala tudi v naši dvorani Tri lilije.
Organizacija bivanja toliko reprezentanc in prevozi na treninge ter tekme je bil zelo velik organizacijski zalogaj, za Laško pa
je bila to lepa promocija turizma in športa, saj so nekatere
reprezentance v Laškem bivale kar tri tedne. Priprave na prvenstvo so bile večmesečne, nosilca organizacije pa sta bila Košarkarska zveza Slovenije in ŽKK Athlete Celje, v sodelovanju s
Thermano in STIK-om Laško.
Udeleženke letošnjega Evropskega prvenstva so bile iz naslednjih držav: Belgija, Češka, Estonija, Francija, Hrvaška, Izrael, Italija, Litva, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Rusija, Slovenija, Srbija in Španija.

Sabina Seme

Že pred prvenstvom so bila na krajših pripravah v Laškem
dekleta iz Izraela, Francije, Portugalske in Slovenije in s turnirjem, ki so ga odigrale, so lahko organizatorji prvenstva najlažje
ugotovili, na katerih segmentih so še kakšne pomanjkljivosti.
Aleš Antauer

Obletnice in ostalo
v Muzeju Laško
Komaj smo v Muzeju Laško sredi junija zaključili razstavo Vrtec na ogled postavi - čas je za spomine, ki je obeležila
sedemdeseto obletnico vzgoje in izobraževanja v občini Laško in priklicala spomine na vse tisto, kar je bilo z veseljem
in zanosom opravljeno v preteklosti, spomine na zadovoljno razigrane otroke, ki
so otročje spoznavali svet odraslih, spomine na nekdanje Laško in pogled na tisto, kar danes postaja spomin, že smo se z
novo prireditvijo posvetili novi obletnici.
Laški salamander se je imenovala
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razstava, ki je na prehodu iz junija v julij obeležila okrogli obletnici laških gasilcev. V letošnjem letu Gasilska zveza
Laško praznuje 60 let obstoja, medtem
ko Prostovoljno gasilsko društvo Laško,
eno prvih v naši državi, beleži že 145
dejavnih, uspešnih let. Razstava je v sliki in besedi ter skozi zgodovinske predmete predstavila zgodbo društva od nastanka do danes. Kakor je nezadržno
napredovala tehnika in kot se izpostavljajo vedno različnejše potrebe po ukrepanju, tako naši gasilci vse od prvotne
Požarne brambe v Laškem trgu znova
in znova izpričujejo zavezanost svojemu
humanitarnemu poslanstvu varovanja

ljudi in njihovega imetja. Vse to seveda
narekuje široko usposobljenost in
zahteva opremljenost, ki sledi sodobnim
tehnologijam. Razstavi na pot je ob
odprtju spregovoril predsednik Gasilske
zveze Laško Jože Rajh in orisal dolgoletno pot ter današnjo organiziranost naših gasilcev. O gasilstvu nam je nato nekaj besed namenil tudi Karli Križnik,
dolgoletni poveljnik Laške gasilske enote. Vsa pomembnost in ne navsezadnje
nepredvidljivost gasilske pripadnosti se
je žal pokazala prav ob odprtju razstave,
saj je bila le uro pred dogodkom celotna
zveza klicana k akciji – reševanju plazu in
poplave v tovarni Fragmat Tim.

stik
S tem pa predstavitev jubilejev v našem muzeju še ni bila
končana. Sredi julija smo na ogled postavili razstavo Enega točenega, prosim, ki obeležuje 190. obletnico Pivovarne Laško.
Sprehod med najrazličnejšimi tipi točilnih naprav, od tistega
najpreprostejšega, ko je v sod potrebno zabiti pipo in potem zlatorumena pijača po principu prostega pada steče v vrček, preko
črpalk na stisnjen zrak in znamenitega »ice boxa« do najmodernejše »Niagare«, ki natoči pollitrski vrček v treh sekundah,
je tudi sprehod skozi zgodovino pivovarstva in pivovarne v Laškem. Ob odprtju razstave naprav, brez katerih ne bi bilo točenega piva - kralja med pivi, je svoje spomine na delo z njimi
slikovito, doživeto in čustveno podal Marko Tušek. Popeljal nas
je na sprehod skozi 30-letno zgodovino servisne službe Pivovarne Laško. Seveda ob tako pomembnem jubilejnem dogodku niso manjkali niti godbeniki Laške pihalne godbe in mažoretna skupina. Z njimi in degustacijo laškega piva, ki ga je,
tako kot je po vseh pravilih potrebno, točil laški pivovar, so se
obiskovalci prireditve lahko svoji ljubljeni pijači predali z vsemi
čutili. Razstava Enega točenega, prosim bo v prostorih Muzeja
Laško odprta do petnajstega septembra.
Z veseljem in velikim spoštovanjem smo skupaj z Nadžupnijo Laško v prostorih laškega župnišča ob rojstnem dnevu dr.
Avguština Stegenška odprli razstavo posvečeno 140. obletnici rojstva začetnika umetnostne zgodovine in spomeniške topografije na Slovenskem. Delček življenja in ustvarjalnega opusa našega velikega rojaka, ki ga je prelat Franc Kovačič opisal
kot izredno talentiranega, s finim umetniškim okusom, železne
dejavnosti, visokih koncepcij, velikopoteznih načrtov, plodovite
domišljije, obsežne učenosti ter preprostega in pobožnega srca,
si je na razstavi v laškem župnišču moč ogledati vse do meseca oktobra. Razstava bo vključena tudi v mednarodni projekt
Evropski dnevi kulturne dediščine.
Mimogrede smo našo razstavo 50. praznik piva in cvetja, ki je
nastala ob lanski obletnici največje turistično kulturne prireditve
v Sloveniji, odprli še na gostovanju v Osrednji knjižnici Celje.
Poleg obletnic, ki so nas spomnile na bogato in zanimivo preteklost Laškega, smo v Muzeju Laško čas namenili tudi že ustaljeni razstavni dejavnosti Vitrina meseca. Razstavljene so bile
najdbe starorimske keramike iz grobov pri Breznem, ki so jih

odkrili pred dobrimi petdesetimi, oziroma tridesetimi leti. Eksponati obeh najdb so shranjeni v Pokrajinskem muzeju Celje,
replike pa so bile na ogled v junijski Vitrini meseca našega muzeja. Julija in avgusta pa Vitrina meseca predstavlja nekaj kriglov, ki so jih Laščani uporabljali za užitke ob druženju s hmeljnim napitkom, zvarjenim v bližnji pivovarni.
V Muzeju Laško smo se, tako kot že vrsto let, tudi letos pridružili vseslovenski akciji Poletna muzejska noč, ki v našem mestu
dobiva vedno več občudovalcev. V nočnem muzejskem dogajanju smo obiskovalcem ponudili strokovno vodenje in klepet ob
muzejskih razstavah, predali smo se glasbi, ki sta jo za nas izvedli violončelistka Katarina Majcen in flavtistka Tina Anderlič, za
konec pa smo si malo pred polnočjo skupaj ogledali še film Kumarati z gverka, ki prikazuje življenje laških rudarjev.
V preteklih dveh mesecih programa Muzeja Laško je zagotovo vsak lahko našel nekaj zase ...
Aljaž Majcen, Tomaž Majcen
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knjižnica

Fotograf Boris Vrabec v Knjižnici
Laško
Prostore naše knjižnice od konca junija krasi fotografska razstava domačina Borisa Vrabca. Gre za njegovo najobsežnejšo in najpreglednejšo razstavo
doslej, s katero se predstavlja kot ljubiteljski fotograf, ki sta mu še posebej pri
srcu domači kraj in občina.
Borisa Vrabca Laščani zelo dobro
poznamo. S fotografijo se intenzivneje ukvarja zadnjih deset let, ko je njegov
hobi prerasel kar v način življenja. Za to
ga je navdušil njegov oče, prek odraščanja na Strmci v bližini Krištofa in Šmihela ter Huma na nasprotnem bregu Savinje pa je njegovo oko postajalo občutljivo
na lepote, ki jih s fotografijami odkriva
vsak dan znova. Mnogi ga spremljamo
prek njegovih objav na Facebook profilu ali elektronske pošte. V zadnjih letih
s svojimi posnetki sodeluje pri različnih
publikacijah v lokalnem okolju, uveljavil
pa se je tudi kot svojevrsten ‚‘kronist‘‘ dogajanja v naši občini, saj je s fotografskim
objektivom prisoten praktično povsod.
Ob tem pa še vedno najde čas za potepanja in iskanja čim lepših motivov v bližnji
okolici, pa tudi širše po Sloveniji.
Z razstavo v knjižnici želimo reprezentativno predstaviti pestro fotografsko
ustvarjanje Borisa Vrabca, pri čemer med
drugim izstopa njegov občutek za ujetje
trenutka ter sveži pogledi na sicer že znane motive.

tom beleži njihovo glasbeno ustvarjanje.
Najprej bo nastopila ruska violinistka
Inga Ulokina, ki je prejela številne nagrade na mednarodnih glasbenih tekmovanjih in koncertirala po vsej Evropi,
zdaj pa živi in ustvarja v Celju. Ob koncu
večera pa se nam bo predstavil še domači novonastali Kvartet Sukerb – v sestavi Jaka Škapin, Saška Nemec, Sara Požin in Florjan Ajdnik. Mladi pevci imajo
bogato medsebojno zgodovino sodelovanja (predvsem v skupini Chillax), velik poudarek pa namenjajo večglasnemu
petju ter mladostni energiji, ki je njihov
zaščitni znak. Na večeru se nam bodo
predstavili s sproščenim poletnim programom vsem znanih slovenskih popevk
in nekaterih popularnih skladb.
Prijazno vabljeni!
Matej Jazbinšek

Nov knjižnični program Cobiss3/
Izposoja
V Knjižnici Laško smo konec junija
med prvimi slovenskimi splošnimi knjižnicami prešli na nov program za izposojo knjižničnega gradiva Cobiss3. Ta
deluje na novejših programskih osnovah
ter omogoča večjo preglednost, prehajanje med posameznimi oddelki knjižnice
itd.
Ker je prehod zahteval veliko prenosov iz prejšnje verzije in novih nastavitev,
vas prosimo za razumevanje, če določene
operacije še ne potekajo optimalno. Poleg tega imejte ob obisku knjižnice zaradi
enostavnejšega in hitrejšega dostopanja
do baze članov s seboj člansko izkaznico.
Obveščamo pa vas tudi, da smo ob prehodu podaljšali roke za izposojo neknjižnega gradiva, in sicer DVD-jev na 7 dni
in CD-jev na 14 dni.
Prijazno vabljeni v naše knjižnice!
Gabrijela Pirš

Razstava v Knjižnici Laško bo na
ogled do 25. septembra. V torek, 18. avgusta, ob 19. uri pa pripravljamo poseben večer, na katerem se nam bo Boris
Vrabec predstavil skozi krajši pogovor,
ob projekciji spregovoril o svojih fotografijah in nas popeljal po razstavi.
Prireditev bo tudi glasbeno obarvana. Nastopili bodo Borisovi prijatelji, ki
spremljajo njegovo fotografsko udejstvovanje, prav tako pa Boris s fotoapara-
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Izposoja e-knjig ponovno na voljo
tudi v naši knjižnici
Z veseljem vam sporočamo, da smo
do konca leta obnovili naročnino na
portal Biblos, ki je namenjen izposoji e-knjig. Ponudba se je v zadnjem času
zadovoljivo povečala, tako da je na voljo
več kot 1.000 naslovov, med njimi pa najdete poleg domačega branja in klasičnih

del tudi zelo priljubljena in brana sodobna dela.
Za izposojo e-knjig potrebujete le geslo za Cobiss, ki ga nekateri že uporabljate
za storitev Moja knjižnica ali dostop do
e-virov, sicer pa vam ga uredimo mi. Preko računalnika se morate še registrirati v programu, ki omogoča izposojo in
zaščito e-knjig (Adobe ID). Nato si izbrano e-knjigo izposodite in jo naložite na
svojo elektronsko napravo: računalnik,
bralnik, tablični računalnik ali pametni
telefon. Za več informacij in pomoč smo
vam na voljo knjižničarji; kot preizkus,
ali so e-knjige primerne za vas, pa imamo na razpolago bralnik za uporabo v
knjižnici.
Prijazno vabljeni h koriščenju nove
storitve - predvsem mlajši in vsi, ki vam
je e-branje praktično (možnost povečanja črk, branje na dopustu ali v tujini).
Obiščite nas tudi preko portala Biblos!
Jerica Horjak

Dnevi evropske kulturne dediščine
v knjižnici v znamenju planinstva in
Frana Orožna
V zadnjem tednu septembra, ko v Sloveniji in tudi po vsej Evropi obeležujemo Dneve evropske kulturne dediščine
(DEKD), se bomo v naši knjižnici spomnili rojaka Frana Orožna in njegovega
delovanja na področju planinstva. Na
ogled bomo postavili razstavo ob 120-letnici izhajanja Planinskega vestnika, ki
jo je pripravila Planinska zveza Slovenije,
in naš del razstave o Franu Orožnu, prvemu predsedniku Slovenskega planinskega društva in prvemu uredniku revije
Planinski vestnik. Ob otvoritvi razstave
v torek, 29. septembra, ob 19. uri bomo
v knjižnici gostili Marjeto Keršič Svetel, odlično poznavalko slovenskih gora
in planinstva ter nekdanjo ustvarjalko
priljubljene oddaje Gore in ljudje, ki bo
v svojem predavanju orisala delo Frana
Orožna, predvsem na področju planinstva, ter izpostavila takratno dojemanje
planinstva in njegov domoznanski pomen.
V tednu DEKD pa bo tudi naše bibliopedagoško delo s predšolskimi otroki in
učenci posvečeno planinstvu, Orožnu in
Planinskemu vestniku.
Matej Jazbinšek

knjižnica

Glasilo Naše delo – zbiranje
manjkajočih izvodov
Pomemben del domoznanske dejavnosti Knjižnice Laško v sodelovanju z
območno knjižnico v Celju je digitalizacija. Na dLibu (slovenski digitalni
knjižnici) so tako že dostopni vsi trije
Laški zborniki 1976, 2002 in 2007 ter
Orožnova zgodovina dekanije Laško.
Letos bomo digitalizirali Naše delo,
glasilo Skupščine občine Laško, ki je
izhajalo med letoma 1967 in 1982.
Ker v Knjižnici Laško (prav tako pa
v celjski knjižnici in NUK) nimamo
vseh izvodov, se obračamo na vas, naši
občani in lokalni zbiratelji, ki morda
še hranite kakšne izdaje tega časopisa.
Prosimo vas, če bi nam le-te posodili za
toliko časa, da jih digitaliziramo.
Prosimo vas, da nas o vaši pripravljenosti za sodelovanje obvestite po tel.
03 73 44 304 ali pa se oglasite v knjižnici.

Na zaključni prireditvi v torek, 10.
septembra, ob 17. uri, na knjižničnem
vrtu bomo gostili Adija Smolarja, kantavtorja in pisca slikanic, uspešne »poletne bralce« pa čakajo tudi nagrade.
Poletni bralci – avgust ima še nekaj dni
– izkoristite jih za sproščujoče branje in
kot smo zapisali na zbirni zgibanki projekta, za pridobitev super bralne navade!
Se vidimo v knjižnici!
Poleg Poletnih bralcev, ki so pravi hit
tega poletja, pa ste tudi letos radi posegali po »mačkih v žaklju«, nad katerimi
ste bili še posebej navdušeni v Rimskih
Toplicah. V času, ko je marsikateremu
otroku dobrodošel namig, kako zapolniti
proste počitniške urice, pa smo v naših
knjižnicah pripravili tudi različne ustvarjalnice. Nastale so prave umetnine, ki nas
bodo spominjale na lepa počitniška doživetja! Kako dobro smo se imeli, pa naj
povedo fotografije.

Poletni bralci in drugo poletno
dogajanje za otroke v naših
knjižnicah
Vsi, ki tudi poleti pridno obiskujete
naši knjižnici v Laškem in Rimskih Toplicah, ste prav gotovo že opazili našo
novo bralno akcijo – Poletne bralce.

Slovenskem etnografskem muzeju, nam
prek vrat iz različnih predelov Slovenije,
zgodb o ljudeh, ki so jih izdelali, in družin, ki so z njimi ‚‘živele‘‘, predstavi njihov praktični in simbolni pomen.
Igor Sapač in Franci Lazarini: Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem –
kako je arhitekturna ustvarjalnost tega
stoletja pomembno zaznamovala podobo slovenskega prostora, še posebej urbane naselbine, zdraviliške kraje, prometne
poti itd.
Paul Armstrong: Kako se literatura
igra z možgani – prva obsežna študija raziskovalnega dogajanja na področju nevroznanstvenega pristopa k proučevanju
literature.
Marie Kondo: Umetnost pospravljanja – podrobna in sistematična navodila,
kako narediti izbor med stvarmi, kako
zaživeti v končno urejenem prostoru itd.
Roderick Cave in Sara Ayad: Zgodovina knjige skozi knjige – bogato ilustrirano delo, ki nas popelje skozi razgibano
zgodovino knjige, od zapisov v grobnicah do njene elektronske oblike.
Vabimo vas tudi, da si v poletnem
času sposodite »mačka v žaklju« in prebirate knjige s seznama 8. Bralne značke za odrasle, ki smo jo tudi tokrat začeli junija na laškem gradu s predstavitvijo
knjig s seznama ter zelo lepim koncertom Kitarskega orkestra Glasbene šole
Laško – Radeče pod vodstvom prof.
Matjaža Piavca in recitalom poezije.

Jerica Horjak in Martina Ajdnik

Priporočamo iz naše knjižnične
zbirke

Poletni bralci so namenjeni vsem osnovnošolcem: tistim, ki pridno in radi
berete, tistim, ki ste šele osvojili samostojno branje, in predvsem tistim, ki za
branje potrebujete nekaj dodatne motivacije. Za uspešno sodelovanje pri projektu Poletni bralci morate med počitnicami brati vsaj 30 dni najmanj 30 minut
na dan in vsaj petkrat obiskati knjižnico.
Izpolnjen bralni seznam oddajte v knjižnici do 2. septembra.

Na spletni strani Knjižnice Laško lahko spremljate seznam mesečnih knjižnih
novosti, v tem prispevku pa vam v branje
ali samo v prelistanje ponujamo izbor nekaterih zanimivih del z različnih strokovnih področij:
Ceste na Slovenskem skozi čas – izvrsten vir za vse, ki želijo izvedeti, kje so
skozi zgodovino potekale ceste na slovenskem ozemlju, kako so nastajale ter
kako so vplivale na gospodarski razvoj in
podobo pokrajine.
Polona Sketelj: Vrata, prostorski in
simbolni prehodi življenja – monografija, ki je nastala po istoimenski razstavi v

V branje pa vam še posebej priporočamo tudi spodnja leposlovna dela:
Ciril Zlobec: Ljubezen, čas duše in telesa; Aleš Šteger: Nad nebom pod zemljo;
Vesna Milek: Razpoložena za Pariz; Irena
Štaudohar: Magija za realiste; Jela Krečič:
Ni druge; Mirt Komelj: Pianistov dotik;
Margaret Mazzantini: Ne premikaj se.
Gabrijela Pirš

27

DOMOZNANSKA KAMRA/album laškega

ZGODBE IZ DOMOZNANSKE KAMRE
www.kamra.si
Hum kot izletniško-planinska točka
Hum je bil že v preteklosti zanimiva
pohodniško-izletniška točka. V prejšnjih
stoletjih je bil pretežno gol in brez rastja.
Veliki požari na Humu v začetku 20. st.
(l. 1905, 1906 in 1907) so vplivali na prvo
večje urejanje poti v okolici Huma. Tako
so za lažji dostop gasilcev l. 1907 uredili
pot na Tovsto in za Humom.
Naši predniki so imeli do Huma
spoštljiv in lep odnos. Hrib nad mestom
je bil stalna skrb laškega Olepševalne-

ga društva od same ustanovitve l. 1889.
Poleg ureditve prve ceste in pogostega
pogozdovanja z borovci in smrekami –
ki je bilo težavno zaradi pogostih požarov vse do srede 20. st., spodbujala pa ga
je skrb za edinstveno floro Huma in za
njegov izgled – so nenehno urejali poti,
klopi in razgledišča na Humu. V začetku 20. st. je eden večjih ljubiteljev Huma,
laški brivski mojster Blaž Zupanc, uredil
in zavaroval razgledišče, ki še danes nosi
ime Blaževa skala. (Drugo razgledišče na
poti na Hum je blizu vrha, nad prepadno
udornino Divji farovž, imenovano Prižnica.) Iz tega časa je tudi ena najlepših
poti na pobočju Huma, od Žegnanega
studenca prek Blaževe skale do Divjega
farovža.
Za ilustracijo posebne skrbi za Hum si
lahko na spletni strani Kamre (www.ka-

mra.si) preberete članek iz časopisa Nova
doba iz l. 1921 in zanimivo notico iz l.
1938, ki govori o velikopoteznih, a povsem nepremišljenih načrtih s Humom,
kot je postavitev koče in ureditev kamnoloma na njegovih pobočjih.
Zadnja večja ureditev pohodne poti na
Hum je bila izvedena leta 2014 s strani
Stika Laško. Dandanes je namreč Hum
izredno obiskana vzpetina, ne glede na
vreme in letni čas. Pot na Hum je obogatena tudi z informacijsko tablo o rastju
na Humu, vključena je med pohodniške
poti v občini, od leta 2004 pa vsako leto
poteka tradicionalni pohod na hrib nad
mestom.
Matej Jazbinšek, Knjižnica Laško
Rubriko pripravlja Osrednja knjižnica
Celje v sodelovanju s Knjižnico Laško.

Nova doba, 17. 6. 1938, str. 5
Pot na Hum je opremljena s številnimi informacijskimi tablami. Te planinca in izletnika seznanjajo z imeni nekaterih predelov oz. zanimivosti na poti (Divji farovž, Blaževa
skala, Prižnica) ali pa so izobraževalno-informacijske narave (tabla z opisi zavarovanih rastlin na Humu, tabla o varovanem območju narave, tabla z opisom poti na Hum).

ALBUM LAŠKEGA
Nekdanji laški nadžupnik in dekan
Jože Horvat (1942-2009) na
Triglavu (19. 8. 1992)
Nadžupnik in dekan Jože Horvat
(1942-2009) je v Laškem deloval preko 40
let. Ljudje so ga poznali po njegovi izredni
zavzetosti za obnavljanje laške nadžupnijske cerkve sv. Martina, župnišča in podružnic. Bogata fototeka je polna dokumentarnih posnetkov stanja pred restavriranji
in po njih.
Malokdo pa ve, da je stal tudi na vrhu
Triglava in Jalovca.
Čeprav je bil človek prekmurskih ravnic, je rad obiskal slovenske planine.
Pravzaprav so bili to edini dnevi v njegovem življenju, ko si je res oddahnil od
vsakdanjega pastoralnega dela in načrtovanj obnavljanj sakralnih lepot laške župnije. Pred vzponi si je kondicijo nabiral
na Humu – »laškem« Triglavu, kjer je iz
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zaobljube dal ponovno postaviti križ in
kamor je rad popeljal svojega velikega
prijatelja, pomožnega mariborskega škofa dr. Jožeta Smeja.
Horvatov sošolec je bil g. France Urbanija, župnik na Dovjem, duhovni naslednik Jakoba Aljaža. Z njim se je rad

pogovarjal o dogajanjih v Laškem. Srečala pa sta se tudi na Kredarici, ko so bile
slovesnosti ob blagoslovitvi kapelice Marije Snežne (fotografija je nastala 19. 8.
1992).
Gore, planinsko cvetje in razgledi so
mu pomenili zelo veliko, zato jih je rad
»zapisal v spomin« s fotoaparatom. Imel
je dar in estetski občutek za iskanje motivov, kompozicijo in postopke, povezane
z nastajanjem kvalitetnih fotografij. Včasih nam jih je po sobotni sveti maši tudi
predvajal v učilnici in jih pospremil z zanimivimi, tenkočutnimi, včasih pa tudi
humornimi komentarji.
Vesela sem, da smo lahko skupaj preživeli nekaj dni v kraljestvu Zlatoroga.
Prispevala: Justina Škorja
Rubriko pripravlja Domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje, info: 03
426 17 36 (Srečko Maček).
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije
– osebni spomini 20. st.
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POLETNA ZGODBA MAŽORET IN PIHALNE GODBE LAŠKO
Na poletje ponavadi gledamo kot na
obdobje počitka in dopustov, vendar pa
laškim mažoretam in godbenikom poletni čas pomeni vse kaj drugega – to je čas
prijetnih nastopov, gostovanj in priprav
na nove izzive, skratka čas, ko združi koristno s prijetnim.
Pestro julijsko dogajanje so pričeli v
soboto, 11. julija, z enodnevnim gostovanjem v istrskem mestu Novigrad. Tradicionalno praznovanje prijateljstva med
Slovenci in prebivalci Novigrada, tako
imenovano Slovensko noč, so že v zgodnjih popoldanskih urah popestrili z izvedbo edinstvenega »show« programa in
zanimivim vrvežem po ulicah obmorskega mesta. Seveda ni šlo brez oddiha na
plaži, kjer so si nabrali moči za zaključni
nastop. V večernih urah je Novigrad zažarel v barvah zahajajočega sonca, godbeniki in mažorete pa so večeru dodali
glasbeno-plesni pridih ter se po koncu
uspešnega nastopa pomešali med navdušeno množico in se naužili prijetnega
vzdušja.
Nastopi v Novigradu so bili zagotovo
dobra priprava na 5-dnevno dogajanje
v sklopu festivala Pivo in cvetje. Letošnje dogajanje multikulturne prireditve
je med 16. in 19. julijem potekalo v znamenju 190-letnice Pivovarne Laško, ki
je glavni pokrovitelj omenjene prireditve. Na festival so že na uverturnem sredinem dogajanju privabljali vonji, zvoki
in barve. Laška pihalna godba in mažorete so že vrsto let prepoznavni element
festivala in tudi letos so bili na njem prisotni vsak dan. Ponovno so dokazali, da
so nepogrešljivi del tradicionalnega spremljevalnega programa, o čemer je pričalo tudi navdušeno občinstvo.
Sreda je bila v znamenju praznika
Laščanov. Že v zgodnjih popoldanskih
urah so kljub julijski vročini z zanosom
in veseljem popestrili Dan odprtih vrat v

Pivovarni Laško, sledilo je odprtje tematske razstave v Muzeju Laško, za konec pa
so člani bobnarske skupine z mažoretami
odkorakali tudi do Občinskega dvorišča
ter v čast meščanom in meščankam nastopili na Dnevu Laščanov.
V četrtek, petek in soboto so lahko
obiskovalci v večernih urah spremljali
dobro znan ulični vrvež. Po ulicah Laškega so korakali tako godbeniki, bobnarska
skupina, kot tudi mične mažorete vseh
treh starostnih skupin – kadet, junior in
senior, ki so posebej za festivalsko dogajanje pripravile nove koreografije. Zasledili smo jih lahko v kateri izmed ulic
Laškega, na laškem mostu, pri katerem
izmed šankov ali na spremljevalni prireditvi Lepo je res na deželi na Valvasorjevem trgu. Godbeniki so se predstavili z
igranjem zabavnih skladb in koračnic,
večer pa so vsak dan zaključili z atraktivnim »show« programom, ki združuje
elemente plesa, glasbe in korakanja in v
sklopu katerega so se jim pridružile tudi
mažorete senior skupine.
Slavnostnemu odprtju festivala na
Aškerčevem trgu so v četrtek prisostvovali tudi člani Laške pihalne godbe, bobnarske skupine ter najstarejše in najbolj
izkušene članice mažoret. Petek je bil
v zgodnjih urah za mnoge v znamenju
počitka po neprespani prvi noči festivala, medtem ko je mažorete in godbenike
čakalo delovno jutro, in sicer snemanje
za oddajo Dobro jutro, ki ste si jo lahko
ogledali na RTV SLO.
Na zaključnem delu festivala Pivo in
cvetje, katerega prepoznavni del je tradicionalna parada, ki poleg vsega drugega vključuje etnološke elemente, se
je predstavila tudi nepogrešljiva Pihalna godba Laško z mažoretami. Dekleta
so bila izjemno vesela obiska mažoret iz
društva Trg Sevnica. Sklepno dejanje festivala vsako leto predstavlja Mednaro-

dni festival »plehmuzik«, ki ga zaznamujejo krajši koncerti sodelujočih godb,
orkestrov in nastopi mažoretnih skupin,
ki se predhodno predstavijo na že omenjeni paradi Pivo in cvetje. Poleg mažoret
iz Laškega, mažoret društva Trg Sevnica
in Pihalne godbe Laško, so se občinstvu
predstavili tudi Vaška godba Vrh nad Laškim, Orkester KGD Mosor, Vaška godba
Vuzenica in Godba Gorje.
Čeprav je festival Pivo in cvetje končan,
pa godbeniki in mažorete ne poznajo oddiha, saj jih v avgustu čakajo novi nastopi in izzivi. V sredini avgusta, natančneje
21. avgusta, odpotujejo na gostovanje v
madžarsko mesto Pecs, kjer se bodo brez
dvoma uspešno predstavili in ponesli
glas o domačem mestu tudi na tuje.
Elegantne mažorete, ki s svojimi nastopi navdušujejo mlado in staro, so v začetku avgusta pričele z aktivnimi pripravami na že 17. evropsko prvenstvo, ki bo
potekalo konec meseca, in sicer od 27. do
30. avgusta v Franciji. V francosko mesto Albi bosta letos prvič odpotovali kar
dve skupini, senior kot tudi junior, in se
borili za čim boljšo uvrstitev. Dekleta že
nestrpno čakajo na dan, ko bodo sodnikom in francoski publiki lahko pokazale,
česa so sposobne.
Laška pihalna godba in mažorete z
vsakim nastopom upravičujejo svoj sloves in vsako leto znova dokazujejo, da
so zares ena izmed vodilnih gonilnih sil
spremljevalnega programa festivala Pivo
in cvetje ter drugih prireditev po Sloveniji in Evropi. Njihova zgodba bo v prihodnje zagotovo še pestrejša in še uspešnejša,
saj mažorete in godbenike druži ljubezen
do glasbe, korakanja in plesa, kar je zagotovo ključ do uspeha. Tako je zatrdil tudi
Albert Schweitzer: »Če imate radi svoje
delo, boste uspešni.«
Valerija Jakopič
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MePZ Spev Zidani Most gostoval na Štajerskem
Na deževno soboto, 20. junija, smo se z mini avtobusom
odpravili v Bistrico ob Dravi. Letošnje že 11. srečanje »Od
Drave do Save« je organiziral Ženski pevski zbor KUD Svoboda Bistrica ob Dravi. Odzvali smo se na njihovo povabilo.
Sodelovalo je 9 pevskih zborov oz. vokalnih skupin. Vsak zbor
je zapel 3 pesmi. Spevovci smo zapeli Dekletom in Kumej sem
stopov v te osemnest let v priredbi Radovana Gobca ter pesem Slovenija v svetu Jožeta Osana. Po navodilih organizatorja
smo vsi zbori prejeli note za pesem Tam, kjer sem doma. Slednjo smo vsi nastopajoči, združeni v en zbor, skupaj zapeli. Po
prijetnem srečanju smo se odpravili proti domu. Zahvala pa
gre JSKD OI Laško in Občini Laško.

18. Srečanje pri lipi
Pevci MoPZ Sedraž smo letos na predvečer dneva državnosti
že 18. leto pripravili zaključek pevske sezone. Srečanje pod lipo
pri farni cerkvi sv. Jederti v Sedražu je postalo tradicionalno in
predstavlja druženje pevcev in krajanov KS Sedraž pred največjim slovenskim praznikom - dnevom državnosti.
Tradicija, ki se ponavlja že 18 let, je v spomin posaditve lipe,
katero so krajani posadili na predvečer razglasitve samostojnosti in pri kateri so sodelovali tudi pevci MoPZ Sedraž.
Ob posaditvi leta 1991 je bil v korenine lipe položen tudi zapis, ki govori o tem dogodku.
Zaradi neznanega vzroka se je prvotna lipa posušila in leta
2014 je bila le malo stran posajena nova, v katerih koreninah je
spravljen zapis, zakaj je bila posajena in kje je bila lokacija stare
lipe.
Vsakoletni koncert je tradicionalno ob 20. uri, pred tem pa je
v župnijski cerkvi maša za domovino.

JE PESEM V SRCIH
Čeprav je poletje v polnem razmahu,
želim obuditi spomin na dva dogodka v
maju in juniju, ki sta vtisnila pomemben
pečat pevski sezoni vokalne skupine VODOMKE.
V nedeljo, 17. maja, smo se udeležile območnega srečanja malih pevskih
skupin »Je pesem v srcih« v organizaciji
JSKD, Območne izpostave Šmarje pri Jelšah. Revija je potekala v ambientu cerkve
Marijinega vnebovzetja v minoritskem
samostanu v Olimju, ki je dal prireditvi
lepo celostno podobo. Številni poslušalci
so napolnili cerkev in prisluhnili petju osmih pevskih skupin iz Gorice pri Slivni-
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Helena Požin
Pevci smo se na letošnjem srečanju predstavili z dvema sklopoma pesmi. V prvem delu smo predstavili pesmi iz letošnje
medobčinske pevske revije in pesmi, ki imajo domovinski naboj, v drugem delu pa smo se poklonili Lojzetu Slaku in izvedli
pet njegovih pesmi. Koncert smo izvedli pod vodstvom zborovodje Dominika Jakšič. Pri izvajanju Slakovih pesmi nam je v
treh primerih kot solistka pomagala Saška Nemec.
Kot vsako leto, smo pevci na svoj koncert povabili tudi goste. Letos so to bili pevci MoPZ Papirničar iz Jagnjenice, ki so
predstavili del svojega koncerta iz praznovanja svoje 45. obletnice. S pevci iz Jagnjenice smo skupno zapeli pesem »Slovenec
sem« Gustava Ipavca.
Vsako leto pevci poskrbimo, da se predstavijo tudi nadebudni glasbeniki, kateri šele začenjajo svojo glasbeno pot. Na
letošnjem koncertu so to bili mladi harmonikaši iz Sedraža.
Seveda pa druženja po zadnji pesmi ni konec in pravo predpraznično druženje se takrat šele prične. Več kot 100 poslušalcev smo pevci pogostili z domačim kruhom in kozarčkom
rujnega. To je postalo že tradicija. Seveda pa tudi obiskovalke
koncerta poskrbijo za ponudbo najrazličnejšega peciva.
Vse to je razlog, da obiskovalci ostanejo še dolgo po koncertu
v pogovoru med seboj in ohranjajo svojo povezanost. V času, v
katerem živimo, so takšna srečanja vse bolj redka in zato je potrebno, da jih obdržimo.
Ob zaključku srečanja si zaželimo vse dobro ob prihajajočem
prazniku z željo, da se drugo leto spet srečamo na 19. tradicionalnem koncertu.
Jožef Lapornik, Aleš Knez

ci, Ponikve, Šmarja, Podčetrtka, Šentjurja in Laškega. Petje je dejansko prihajalo
iz srca, kot pove že naslov prireditve. Izbor pesmi je bil pester, saj organizator ne
predpisuje natančnejšega izbora pesmi
z namenom, da vodjem skupin prepusti
čim več svobode pri izbiri. Zaželeno je,
da se v spored vnese veliko inovativnosti.
Vodomke z umetniško vodjo Špelo Florjanič smo v program vključile tudi pesem
Pojdem na ravno polje, ki jo je uglasbil
Radovan Gobec. V spremni besedi smo
poudarile, da želimo s tem počastiti spomin njegovemu velikemu delu na vokalnem področju, saj letos mineva že 20 let
od njegove smrti. Strokovna spremljevalka Tadeja Vulc je zapisala, da je bil nivo

revije pri vseh skupinah na zelo visoki
ravni in kar štiri skupine je uvrstila na
regijski nivo. To smo: Vokalna skupina
Vodomke Laško, Vokalna skupina Freya, Vokalna skupina Osti jarej in Vokalna
skupina Glasovir.
Uvrstitev na regijski nivo nam je omogočila, da smo se 19. junija udeležile regijskega srečanja malih vokalnih skupin.
Prireditev je bila zaradi slabega vremena
prestavljena iz prvotno predvidene lokacije na vrtu Ipavčeve hiše v Šentjurju
v cerkev sv. Martina na Ponikvi. Prelepa cerkev je pričarala posebno vzdušje
in pevci smo uživali ob izvajanju pesmi.
Srečanje je strokovno spremljala Dragica
Žvar, ki je imela po končanem koncertu
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pogovor s pevovodji. Naknadno je poslala tudi strokovno oceno, ki pomeni za nas potrditev dobrega dela in daje usmeritve
za naprej.
Za vokalno skupino je koristno, da se predstavi izven svojega
domačega okolja, kjer sicer deluje. Na tak način spoznavaš nove
pevske sestave, prisluhneš njihovi izvedbi pesmi in ob tem se
porajajo nove ideje. Ker si želiš dober odziv poslušalcev, katerim
je pesem namenjena in tvoje ustvarjanje ne poznajo, se še bolj
potrudiš in vložiš dodatno energijo v izvedbo pesmi.
Pevsko sezono smo veselo zaključile z nastopom na Dnevu
Laščanov v okviru prireditve Pivo in cvetje. Odpiranje sodčka piva smo pospremile z Laško himno. Potem smo s pesmijo
Vrček sonca Laškega ob poskočnih ritmih harmonike Jake Škapina naznanile veselo dogajanje tradicionalne prireditve.

LIKOVNO DRUŠTVO LAŠKO
Tudi v poletnih mesecih se dogaja

Zdenka Lenko,
predsednica Vokalne skupine VODOMKE Laško
ja nastala dela smo poklonili in bodo krasila novo zgrajeni kulturni dom. Ga. Jelka Pleško-Gorenc in predsednik KS pa sta nas
toplo sprejela ter skupaj z nami preživela čudovit sončen dan na
dolenjskih gričih.
Kar nekaj zanimivih del je nastalo tudi na Etno prireditvi
»Košnja pod laškim gradom«, ki smo jih razstavili tudi na pouličnem dogajanju v času festivala Pivo in cvetje 2015.
Veseli smo bili tudi povabila STIK-a Laško za sodelovanje na
ex-temporah v Novem gradu, kjer smo uspešno predstavili slikarski utrip našega kraja.
Želimo si, da bi vam bilo prijetno v naši družbi tudi
9. 10. 2015, ob 18.00, v Kulturnem centru Laško,
kjer bomo skupaj proslavili »NAŠIH 10 BARVITIH LET« .

V majhno vasico Rovišče smo se laški likovniki napotili z vso
svojo slikarsko opremo in z namenom, da na platna prenesemo
njene lepote, na katere so gostoljubni krajani zelo ponosni. Svo-

Zaključek Laškega pasijona
Po slabih dveh mesecih od zadnje uprizoritve Laškega pasijona smo v nedeljo,
21. junija, s skoraj celotno igralsko in organizatorsko ekipo odšli na zaključni romarski izlet na bližnje Kozjansko-Obsoteljsko. S polnima avtobusoma smo se iz
Laškega najprej peljali do Šmarij pri Jelšah, kjer smo se peš napotili preko Kalvarije do cerkve sv. Roka, kjer smo imeli sveto mašo. Nato je del romarjev odšlo
na panoramsko vožnjo po Kozjanskem
z vključenim ogledom cerkva na Sladki
Gori in Tinskem ter Pivovarne in pivnice Lipnik. Ostali pa smo se »ohladili« v
Termah Olimia. V Olimju smo si kasneje ogledali tudi tamkajšnji samostan in
cerkev ter imeli skupno kosilo. Starejši
so bili navdušeni nad številnimi zelišči
in bogato zgodovino samostana in dela
minoritov, mlajši pa so se razveselili dobrot iz Čokoladnice Olimje. Dneva pa še
ni bilo konec, saj nas je v Šmarjah čakalo
še presenečenje – na gorci gospoda žu-

Še kar nekaj zanimivih dogodkov je pred nami, ki pa vam jih
bomo razkrili v naslednji številki Biltena. Ja, pa tudi kakšen dan
dopusta si bomo privoščili.
Nevenka Fantinato

pnika Roka Metličarja smo se okrepčali s
številnimi dobrotami in se ob čudovitem
razgledu družili do večera. S pesmijo
Angelček, varuh moj smo sklenili naše
letošnje sodelovanje v okviru Laškega
pasijona, ki nas je povezal v veri in med

nami spletel dobre prijateljsko-družinske
vezi. Že danes se nostalgično spominjamo dni, ki smo jih preživeli ob igri, petju,
druženju in molitvi.
B. Burger
Foto: Damjan Kolšek
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v spomin/literarni kotiček

Danijeli Zupan v spomin

LITERARNI KOTIČEK

PRIJATELJICI PALČKOV IN DOBRIH VIL

Stik Laško, Thermana Laško in Knjižnica Laško smo konec preteklega leta
organizirali literarni natečaj na temo pravljice, ki bi govorila o turističnih znamenitostih Laškega, njena glavna protagonista pa bi bila princ Vodomec in Vodna
vila. Danes vam v branje ponujamo pravljico Potovanje princa Vodomca, ki je
na natečaju dosegla 3. mesto. Napisali
sta jo Ajda Klepej in Sara Sakić, učenki Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
POŠ Debro, pod mentorstvom Dragice
Brinovec.

Smrt ima zadnjo
besedo. Svet je veliko
omrežje, prepleteno z
vezmi, si večkrat rekla in ugotavljala, kako
je teorija o vzporednih svetovih priročna reč, ker potem
še tako nelogične reči postanejo samoumevne. In da naključij res ni, da človek
mora po svoji poti točno ob tisti uri, po
tisti strani pločnika in ulice in da postavi piko natančno takrat in tam, kjer jo
mora. Resda morda poprej nekajkrat pokaže figo Stvarniku, češ, saj oba veva, da
si močnejši in tudi, da boš imel zadnjo
besedo, a vmes se lahko malo hecam s teboj. Tudi ti si piko postavila na podoben,
sebi lasten način.
Življenje nam niza paradokse. A vendar nam je odmerjeno točno določeno
mesto v kolesju skupnosti, ko se je treba zavrteti skupaj z drugimi v eno, točno določeno smer in skočiti, ko nam tako
naloži dolžnost in okoliščina, če nam je
všeč ali ne, kot si zapisala v Snežinki in
palčku. Pravljici, ki je veliko več kot samo
preprosta pravljica, je tvoja avtobiografska izpoved, z izjemno formo, imenitnimi opisi in večplastno podobo. Je posnetek vseh tvojih dilem in slika preizkušenj,
ki si jim nekaterim bila kos, drugim pa
ne. Tvoje remek delo. In tudi odšla si podobno, kot najbolj modrooka Snežinka
med snežinkami, vztrajala si skrita tako
dolgo, da si se stalila sredi najhujše poletne vročine.
Tihotna, kot si znala tudi biti, si ugasnila sredi nekajdnevnega bučnega slavja
v mestu, ki slavi norost na najvišji ravni,
takšni, ki para bobniče in brani pogovarjati se ljudem drug z drugim. To mesto
si imela neznansko rada. Pa se je tej tvoji
prisrčni simpatiji največkrat le nasmehnilo ...
Vsak človek ima svoje poslanstvo na
tem svetu in če je dovolj pogumen, temu
sledi in živi tako, kot mu to narekuje. Če
je ustvarjalec, umetnik, je njegova pot
najtežja, saj svojo otroškost ohranja ne
glede na to, kako glasno se temu posmehuje okolica; umetnik sledi svojim klicem. Da pove tisto, kar vidi, da je na tem
svetu narobe ali pa da je tako lèpo, da
mora to sporočiti drugim, v govorici tiste

32

umetnosti, ki jo izraža.
To početje seveda ni vedno poplačano z aplavzi in trepljanjem po ramenih,
je pospremljeno s posmehi, pomilujočimi pogledi in celo z brcami. Umetnik
krene sam, po svoji poti, ne glede na to,
kako samotna in zaraščena je ta pot, in
se ne ozira, ali gre kdo za njim. No, čez
nekaj časa mu sledijo prvi, najbolj korajžni, nato tudi tisti, ki se držijo varnih
poti, ker uvidijo, da je umetnik še enkrat
imel prav.
Ti si to svoje umetniško poslanstvo živela. Tudi če so bile zato potrebne žrtve,
če nisi bila vedno razumljena in čeprav
velikokrat nisi bila slišana.
Imela si izostren socialni čut, do najšibkejših, ki so v teh kaotičnih časih za
trenutek pozabili na samokontrolo in
jim je življenje ušlo iz rok. Iskala si poti
in načine, kako jim pomagati. To je bilo
najhujše, Sizifovo delo. Pa si vseeno valila težko malho obljub po strmem hribu
navzgor, dokler te okoliščine niso postavile na laž in si skupaj z bremenom spet
zdrknila v dolino.
Že pred časom si mi povedala, kako
zelo te najeda bolezen in da za božjo voljo ne smem tega povedat nikomur, da jo
boš ukrotila, ker si to že naredila in da
imaš te vrste kilometrino. Nisi bila najbolj prepričljiva, ugašala si, to je lahko videl vsak, ki je to znal videti. Tista
hladnost, ki si jo kazala navzven, pa je
vedno bolj služila le temu, da je pohladila
vročico zdaj tega, zdaj onega palčka, kot
v tvoji pravljici. Videlo se je, da je bil stik
z vročino vsakokrat bolj boleč in na koncu zate usoden.
Bila si posebna v svojih razmišljanjih,
dojemanju in videnju sveta. Vsi, ki smo
jih znali videti in jim prisluhniti, smo
lahko samo neznansko hvaležni, da smo
te poznali in delili s teboj tisto, kar nam
najbolj kroji življenje in nam najbolj uhaja z rok: naš čas.
Zdaj je tu trenutek slovesa. Vsi, ki delimo trenutke slovesa, smo žalostni, saj te
v resnici ne bomo več videvali. Tolaži nas
le to, da si prestala kroge pekla že tu, na
zemlji, in da na oni strani uživaš v potovanjih prostranih poljan raja. Nasvidenje
pri Stvarniku v večnosti.
Boža Herek

Potovanje princa Vodomca
Nekega dne je princ Vodomec odprl oči v prelepo sončno jutro in se zehajoče pretegnil. Joj,
tako lepega vzhoda pa že dolgo nisem videl, si je
mislil sam pri sebi. Izza vrha Huma je sijalo sonce in obarvalo okolico Laškega z nežno oranžno-rumeno barvo. Nekaj samotnih lastovk se je
preganjalo okoli vrha cerkve svetega Mihaela in
se z vso hitrostjo spuščale k tlom, nato pa se spet
zagnale proti vrhu. Izgledalo je, kot da se močno
zabavajo. Vodomec je vstal iz svojega skrivališča
pri obrobju reke Savinje in se živahno napotil
proti laškemu parku. Tam je bil to jutro zmenjen
z eno izmed najlepših deklic te dežele, vodno
vilo Odo. Ona ima moč, da uporablja vodo na
kakršen koli način hoče. Pogosto jo nadzira tako,
da ji doda vse možne zdravilne funkcije in svoje
razne uroke ter s tem ustvari, kakor so jo poimenovali ljudje, termalno vodo. Zadnje čase jo veliko uporabljajo v novejšem kompleksu laških
term, a Oda se nad tem ne pritožuje, saj je sama
rekla, da je njena najljubša dejavnost pomagati
ljudem.
Ko je že šel mimo igral, je s kotičkom očesa
zagledal poznano figuro in se ozrl proti njej. To
ni bil noben drug kot sama Vila Oda. Pomahala mu je, a zdela se mu je nekako zaskrbljena.
Pomahal je nazaj in se s hitrimi koraki sprehodil do nje. Skrbelo ga je nenadno srečanje. Takoj
ko je prišel bližje, jo je hotel vljudno pozdraviti, a ga je prehitela in mu začela govoriti: »Nevarnost prihaja! Obraniti moramo naše mesto.«
Vodomec je bil nekeko zbegan. »K-kaj? Kakšna
nevarnost? Ali se bomo s kom borili?« Oda je
neučakano zavzdihnila in začela: »Pred leti sem
imela prerokbo …« je, kolikor umirjeno je lahko, povedala. Vodomec je nagnil glavo na stran
češ, da mu prav nič ni bilo jasno. Vila je rekla: »V prerokbi je bilo rečeno, da bomo nekega
dne izpostavljeni velikemu razdejanju in le štiri sile imajo moč, da to razdejanje preprečijo.«
Princ se je ob tem streznil. Potem pa že mora
biti dober razlog, da bomo sklicali vse štiri sile, si
je mislil Vodomec. Štiri sile je bila skupnost ljudi, pravzaprav niso bili ljudje, marveč sestri vile
Ode, ki sta prav tako vili, škrat Perkmandeljc in
nekakšen magičen starček, ki je živel na Humu.
Vsi so imeli nalogo obvarovati mesto, ko je bilo
ogroženo. A to je bil načrt le v teoriji in do tega,
da bi jih morali prav zares zbrati skupaj, je prišlo
prvič. »Zdaj pa me dobro poslušaj, Vodomec,«
je nadaljevala Oda. »Stvar je v tem, da hoče naše
mesto prevzeti Vranja kraljica. Zavladala je že ve-
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literarni kotiček
liko mestom in tamkajšnje prebivalce spremenila
v grozne stvore. V Laškem pa je prebudila grozno pošast, ki je vse do zdaj prebivala v Polhovi Jami. Kdo ve, koliko časa imamo, preden nas
napade. Vranja kraljica pobere vse znamenitosti
mest, v katera pride, in jih uniči. Zdaj je na vrsti
naše mesto. Uničila bo naš med, našo pivovarno
in ... in ...« Odi se je stresel glas in glavo je obrnila proti tlom. Vodomec ni sprva rekel ničesar,
a je po kratkem premisleku vprašal: »Ampak …
Kako veš, da bo prišla ravno zdaj?« »To sta mi
sporočili moji sestri. Za en mesec sta šli nabirat
zelišča po svetu in nedaleč od tukaj videli kraljico. Rekli sta, da je bil prizor pretresljiv, strašen,
kot iz najmračnejših delov domišljije.« Pri tem
se je Oda stresla. »Pomisli, kaj bo storila našemu mestu. Vem, da bo zavzela Laški grad. Zato
zberi vojsko in najdi modreca. A pazljivo z njim!
Preden boš na Humu našel razpoko, v kateri živi,
boš moral prestati tri preizkušnje, da preveri, ali
si vreden njegove pomoči. Jaz grem medtem po
svoji sestri, vilo Ognja in vilo Vetra. Ko pridem z
njima nazaj, se bomo zmenili, kako in kaj, prav?«
Vodomec se je, čeprav še vedno malo zmeden,
zavedal, kako resna je situacija. Zato je odločno
odgovoril: »Prav, vila Oda.«
Takoj sta se oba odpravila vsak v svojo smer.
Oda mu ni dala nobenih posebnih navodil glede
tega, kakšno vojsko naj zbere. Res se ji je mudilo. Zato se je najprej odločil iti v mesto in prositi meščane za pomoč. Potrkal je na prva vrata,
ki jih je videl. Čez nekaj časa je iz njih pokukala
starejša ženska. Ko ji je povedal, kaj se obeta, mu
je namenila začuden pogled in sploh ni privolila njegovi prošnji. Pred nosom mu je zaloputnila vrata. Princ je zavzdihnil in si mislil: »Če bo
šlo tako naprej, bo Vranja kraljica prišla, preden
bom sploh uspel sklicati štiri sile.«
In tako je nadaljeval od hiše do hiše. Nekateri
so se takoj strinjali in klicali svojce in prijatelje,
da bi jim povedali novico, drugi so malo oklevali, saj niso vedeli, kaj jih čaka, tretji pa so bili
precej skeptični. »Oh, kaj bo z mojimi otroci?«
so preplašeno govorile matere in stiskale svoje
malčke k sebi. »Oni bodo medtem počakali v
našem Kulturnem centru,« je vsaki dejal in če
še vedno ni bila povsem prepričana, je hitro dodal: »Brez skrbi, še posebej ga bomo obvarovali z
našim najboljšim obrambnim sistemom.« Mame
so po tem izgledale malo bolj sproščene, a v resnici Vodomec še sam ni vedel, kakšen sploh je ta
‘obrambni sistem’. Pravzaprav je imel načrt, kako
ga izpeljati, a najprej je moral zbrati dovolj ljudi,
da bi deloval.
Vodomec do popoldneva še vedno ni zbral
dovolj meščanov, kar mu je res zbilo upanje. Veliko se jih je balo tistega, kar se bo v bitki zgodilo. Poleg tega je novica, da v mesto prihaja neka
kraljica vran, vse precej presenetila. Nekateri
temu tudi niso verjeli, zato je bilo vse še toliko
težje. Vodomec se je sprehajal po praznem trgu
in obupano razmišljal, kaj naj stori. Tistih nekaj
ljudi, ki jih je bilo naokoli, so se zdeli tako srečni,
tako sproščeni. Pogled na to ga je malce razveselil, a ko je pomislil na to, kaj jih čaka v naslednjih
nekaj dneh, mu je pri srcu postalo tesno. Naenkrat se je ustavil na svojih stopinjah. »Ne …« je
zašepetal. »Ne bom dopustil, da se grozna usoda
tega mesta uresniči!«
Pospešil je korak in začel teči. Pozvonil je na
vsak zvonec in potrkal na vsaka vrata, mimo katerih je šel in na splošno zganjal cel kraval. Vedno več ljudi se je začelo zbirati na ulici in trgu.
Spraševali so se, kaj se dogaja in se jezili, ko so vi-

deli, da je ves ta hrup povzročal le nepremišljeni
princ. A čeprav so ga obrekovali, se je Vodomec
ozrl naokoli in bil zadovoljen z množico ljudi, ki
jih je privabil. Stopil je na streho najbližjega avtomobila in zažvižgal, da bi pozornost ljudi preusmeril nase. Ko so vsi potihnili, je zajel globok dih
in z močnim glasom spregovoril: »Ljudje Laškega, če takoj ne ukrepamo, bo naše mesto doletela
grozna usoda!« Meščani so se čudno spogledali
in začeli šepetati med seboj. »Ali se vam ne trga
srce ob misli na uničene mestne hiše, znamenite cerkve in knjižnice ter šole, ki dajejo našim
otrokom znanje in modrost?« je nadaljeval. »Vsi
hočemo storiti nekaj za naše mesto in za vse nas,
kajne? Zdaj je to naša priložnost! Zaščitimo naše
mesto, našo najdražjo znamenitost!« Nekaj ljudi
se je opogumilo in začelo vzklikati, pridružilo se
jim je več in več in kmalu so vsi v en glas vzklikali: »Za naše mesto!« Princu se je srce spet napolnilo z upanjem. Glasno je rekel: »Hvala vam!
Ampak ne moremo več izgubljati časa! Pojdite
domov in se pripravite na bitko! Svoje otroke odpeljite v Kulturni center. Tam bodo varni.«
Medtem pa je vila Oda iskala Perkmandeljca.
Škrat Perkmandeljc je živel v Padežu v majhnem rudniku. Nekateri pravijo, da je zelo nagajiv in zganja same vragolije. Rudarji pa menijo
drugače, pravzaprav nasprotno, češ da je zelo
koristen in da jih je že večkrat opozoril na nevarnost. Ko pa je Oda prišla do rudnika, ga ni
bilo na spregled. Obupano ga je iskala po vseh
kotičkih in s tem hodila globlje in globlje v rudnik, a brez uspeha. »Perkmandeljc, kje si? Potrebujemo tvojo pomoč!,« je večkrat zaklicala, a v
odgovor zaslišala le odzvanjanje svojega glasu.
Po eni uri iskanja je sedla na skalo. Pogledala je
po rudniku in ugotovila, da sploh ni tako temno.
Nad njeno glavo je bila velika luknja, skozi katero
je prihajala svetloba in osvetlila kamnita tla. Poglobila se je v svoje misli in preučevala vse podatke, ki jih je od rudarjev dobila o Perkmandeljcu.
Kmalu ji je na misel prišla ukana. Perkmandeljc je rudarjem večkrat izmaknil malico, zato je
vila Oda vzela čarobno palico in trikrat zamahnila. V njenem naročju se je prikazal sendvič in pa
okusen jabolčnik. Spet je zamahnila s palico in
tokrat pričarala prtiček. Položila ga je na tla in
nanj postavila sendvič ter jabolčnik. Pogledala
je naokoli in zagledala veliko skalo. Sprehodila
do nje in se skrila za njo. Pričakujoče je gledala
v lepo pogrnjen prtiček. Ni trajalo dolgo, dokler
ni zagledala majhnega možiclja, ki se je smukal
okoli malice, ki mu jo je Oda namerno pripravila. Ravno je hotel narediti grižljaj sendviča, ko
ga je vila Oda zmotila in že napol izrekla urok,
da se škrat ne bi mogel premikati. A presenečeno
je ugotovila, da pri sebi nima čarobne palice. »A
še pred minuto sem jo imela pri sebi!« si je sama
pri sebi rekla vila Oda. Zmedeno je pogledala
naokrog, nato pa zagledala palico v Perkmandeljčevih rokah. »Ne kličejo me nagajivi škrat kar
tako,« se je zarežal in zasmejal na ves glas. Tudi
Vila Oda si ni mogla kaj, kot da bi se sama nasmehnila. Perkmandeljc jo je povabil, da prisede k
njemu in tako je tudi storila. Oda je še sebi pričarala sendvič in tako sta skupaj veselo pomalicala. Ko v vrču ni bilo več sledu jabolčnika, je Oda
previdno začela: »No, torej … res bi potrebovali
tvojo pomoč, Perkmandeljc.» Ker škrat še ni kazal znakov nestrinjanja, je nadaljevala: »V mesto
prihaja Vranja kraljica, uničiti namerava vse, kar
ji pride na pot. Še spečo pošast v Polhovi Jami
je prebudila, da bi uresničila svoje načrte.« Perkmandeljc jo je gledal s širokimi očmi, kot da ne bi

mogel verjeti temu, kar je pravkar slišal. »S tvojimi spretnostmi bi lahko prelisičili tako kraljico kot pošast. Bil bi nam v veliko pomoč.« Ko je
Oda nehala govoriti, je Perkmandeljc obrnil glavo proti tlom, kot da bi jih z velikim zanimanjem preučeval. Po premisleku, ki se je vili zdel kot
celo večnost, je odgovoril: »No, saj nimam ravno
velike izbire, kajne? Izbran sem bil kot tretja sila,
te zadolžitve ne morem kar tako opustiti.« Nasmejal se je in vila ga je gledala z upanjem v očeh.
»Torej … nam boš pomagal?« je vprašala, čeprav
se ji je njegov odgovor zdel že odločen. »Seveda
vam bom! Poleg tega gre to tudi za moje mesto,«
se ji je zasmejal. In tako sta se skupaj odpravila iz
rudnika in proti mestnemu trgu.
Vodomec se je vzpenjal na Hum in iskal razpoko, kot mu je naročila vila Oda. Stikal je po
vseh vidnih kotičkih, a se mu ni zdelo, da bi se
v nekatere razpoke spravil kdorkoli, kaj šele nek
starček. Stopal je naprej, ko mu je nenadoma spodrsnilo. Pod nogami ni več čutil tal in ko se je hotel prijeti na nekaj travnatih grmičkov, jih je mimogrede izpulil. Ni padal dolgo, a pristanek na
kamnita tla je bil vseeno precej boleč. Stežka se
je pobral z njih in se ozrl v luknjo, skozi katero je
padel. »Morda pa je to tista razpoka, ki bi jo moral najti,« si je zamišljeno dejal. Ošinil je brezno
in zagledal ozek prehod. Previdno je začel stopati
do njega in postajalo je vedno temneje. Prehod je
bil bolj prostoren, kot se je zdel na prvi pogled.
Oprijemal se je sten in hodil naprej. Razmišljal je
o preizkušnjah, ki ga čakajo na poti. »Zakaj moram sploh prestati te preizkuse, saj sem že večkrat dokazal, da sem dober princ,« se je spraševal
Vodomec.
Prehod se je sčasoma razširil in vodil v veliko
votlino. Čeprav je bilo temno, je na sredi jame videl nekaj lebdeti. Previdno je stopil bližje pojavu
in videl, da je to rubikova kocka. Spomnil se je,
da jo je imel že kot otrok. Zelo rad se je igral z njo
in vedno mu jo je uspelo sestaviti. »Morda pa je
to moj prvi preizkus,« je pomislil. »A nisem prepričan, če mi jo bo uspelo sestaviti. Morda tega
sploh ne znam več …« Še bolj se ji je približal in
iztegnil roko, da bi jo prijel. A takoj, ko se jo je
dotaknil, se je pred njim prikazala ura, ki je odštevala od dve minuti. Vodomec ni okleval, saj je
vedel, da nima veliko časa. Pograbil je po kocki in
jo vrtel in obračal v vse smeri. Uporabljal je vsak
svoj prst. Skoraj je bila že sestavljena, potem pa
se je ustavil in razmišljal, v katero smer naj jo zasuče, da bosta še zadnji dve barvni stranici tako,
kot bi morali biti. Ošvrknil je uro. Kazala je, da
ima samo še dvajset sekund časa. Pogled je spet
usmeril v kocko, zajel dih in jo obrnil še zadnjič. Pogledal je vse stranice in ugotovil, da mu je
uspelo. Kocka je odletela iz njegovih rok in ura
se je ustavila. »Prestal sem prvi preizkus,« je izdahnil Vodomec. A v želodcu ga je stisnilo, saj je
vedel, da bo druga preizkušnja še težja kot prva.
Kocka se je ustavila visoko nad njegovo glavo in
se začela vrteti, z močnim bliskom pa je izginila. Princ se ni dolgo obotaval in razmišljal, kako
je kar naenkrat izginila kocka, marveč se je hitro
napotil naprej. Votlina je bila res velika. Dolgo je
že hodil in se spraševal, če je mogoče kje zašel
s poti. Ni imel dobre orientacije v prostoru, kjer
ni videl ne začetka ne konca. Sklenil je, da sede
na bližnjo skalo in si malo odpočije, ob tem pa
tudi premisli, v katero smer naj gre. A skala, na
kateri je sedel, se je iznenada premaknila. Vodomec je hitro vstal in videl, da izpod nje teče
voda. Poskušal jo je potosniti navzdol in s tem
ustaviti vodo, a nič ni pomagalo. Vodo je slišal
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odtekati še iz drugih koncev votline in kaj kmalu
mu je segala že do kolen. »Od kje prihaja vsa ta
voda?« se je panično spraševal in poskušal priti
do stene, a je bilo pretemno, da bi lahko razbral,
kaj je kje. Voda pa se je le nabirala in nabirala ter
kmalu preplavila že vso votlino. Vodomec je globoko zajel zrak, tik preden mu je voda preplavila
glavo. Začutil je, kako ga je vodni tok začel odnašati po svoje. Prijel se je za manjšo skalo, a tok
je bil premočan. Skala se je premaknila. S tem pa
je princ dobil idejo. Začel je razkopavati še drugo
kamenje okoli skale in kmalu je roko pomolil na
drugo stran. Spet je nekajkrat razkopal skalovje
in naredil dovolj veliko luknjo, da se je lahko prerinil skoznjo. Ko je trdno pristal na drugi strani,
se je za njim vsula voda in z njo pomešano kamenje. Vodomec je hitro pograbil po prvi skali,
ki jo je zagledal in z njo spretno zaprl luknjo. Bil
je moker od glave do peta, bil je čisto premražen.
A ni imel časa, da bi se smilil samemu sebi. Raje
je premišljeval, kaj naj stori zdaj, saj je verjetno
na napačni poti. Pogledal je naokrog in ugotovil,
da se ta jama ne razlikuje veliko od prejšnje. Tudi
ta se je raztezala na dolge razdalje, ki jim ni bilo
videti konca, pravzaprav je bilo pretemno, da bi
ga lahko videl. A odločno je stopil naprej v upanju, da mu bo uspelo opraviti še zadnji preizkus.
Ni hodil dolgo, ko je v daljavi zagledal lebdeči list
papirja. Stekel je do njega in ga zgrabil. Hitro je
prebral, kar je bilo napisano na njem.
»So med najlepšimi laškimi znamenitostmi. Tri
tam na hribu stojijo, velike in mogočne, da lahko
vanje stopiš in osupneš od njihove lepote.«
»Je to nekakšna uganka?« si je zamomljal in
začel na vse pretege premišljevati. »Laška znamenitost, ki je na hribu. Ampak katerem? Kam
smo že šli lansko leto, ko smo sodelovali na turističnem pohodu? Zadnja stvar, ki smo si jo ogledali … je bil hrib Šmohor. Toda kaj bi tam bilo
velikega in mogočnega. Kolikor vem, tam stoji le
cerkev. Ampak je le ena, ne pa kar tri. V kaj pa
bi lahko stopil … Oh, seveda! Šmohorske lipe!«
je veselo ugotovil Vodomec. Ko je to izrekel, se
je list v njegovih rokah sežgal in čez trenutek ga
ni bilo več. Oddahnil si je ponosno ugotovil, da
je bila to zadnja naloga. A še vedno mora najti
modreca in mu razložiti vse o Vranji kraljici in
pošasti. Začel je hoditi in pozorno opazovati po
jami. Mogoče se ta starček skriva v kakšni špranji, je pomislil. Po nekaj korakih pa je že videl snop
svetlobe, ko je prihajal izza ogromne skale. Stopil
je do nje in pokukal za njo. Zagledal je prostorno
sobano, v kateri so bile visoke omare, njihove police pa so bile polne starih in prašnih knjig in raznih epruvet ter stekleničk. Ob eni omari je slonela dolga lestev, na njenem vrhu pa je čepel starček
z dolgo belo brado in starimi, nekoliko razcapanimi oblačili. Zgledal je, kot da bi že celo večnost
prebival v tej jami. Ozrl se je nazaj in se ob pogledu na princa Vodomca nasmehnil. Počasi je
zlezel z lestve in mu zadovoljno dejal: »Čestitam,
princ! Opravil si vse tri moje preizkušnje. Dobro
si se izkazal, zato ti bom zdaj povedal, kako ustaviti pošast.« Vodomcu je obrnil hrbet in se sprehodil do omare, ki je bila čisto na koncu sobe. Z
roko je segel po nečem v njej in ‚stvar‘ skril za
hrbet. Počasi je stopal nazaj do princa in mu med
hojo razlagal: »Dal ti bom napoj, s katerim boš
uspaval pošast. Zaspala bo za nadaljnih sto let in
ko jih bo toliko minilo, moraš spet priti do mene,
da ti spet dam napoj.« Ustavil se je korak pred
Vodomcem in mu res izročil napoj, o katerem je
govoril. Bil je vijoličaste barve z majhnimi svetlečimi drobci. Ko si ga je princ ogledal in ga spra-
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vil v žep, je modrecu namenil nekoliko začuden
pogled. »Ampak … Saj ne boste več živi čez sto
let. Tudi jaz ne bom več živ. Kako pa naj potemtakem spet uspavamo pošast?« ga je vprašal. A
on se je le zakrohotal in Vodomca potrepljal do
rami ter mu dejal: »Vse boš izvedel ob pravem
času, princ. No, zdaj pa le pojdi, nimaš več veliko
časa!« In tako se je Vodomec modrecu zahvalil in
res pohitel nazaj v mesto.
Ko je prispel na mestni trg, je bilo tam zbranih že veliko ljudi. Zagledal je vilo Odo in njeni dve sestri. Ob njih je stal tudi škrat Perkmandeljc. Ena od sester, vila Ognja, je opazila da je
prišel princ in pomignila drugima dvema. Oda
se je obrnila proti njemu in mu namenila vprašajoč pogled, češ, kako je šlo. Vodomec se je nasmehnil in dvignil palec v znak, da se je načrt
do zdaj dobro iztekel. Oda si je oddahnila, a ne
za dolgo. Z glavo mu je namignila, da vsem razglasi, kaj namerava ukreniti s pošastjo. Vodomec je pokimal in stopil na mesto, kjer bo najbolj viden. Zažvižgal je, da je vse potihnilo in oči
zbranih so se obrnile nanj. »Prosim vse, da pozorno poslušate! Pošast se bo zbudila v Polhovi
jami. Napotila se bo proti mestu, a to ji moramo
preprečiti. V mislih imam ukano, ki jo bo odvrnila od našega mesta. Blizu jame bi morala čakati tudi Vranja kraljica, saj bi ona usmerjala zver.
Zdaj pa mi sledite!« Vodomec je začel korakati
v smeri Polhove jame, za njim pa so hodili vsi
meščani. Med potjo je na glas razlagal: »Načrt je
tak - postaviti se boste morali na sredino jame in
ko se pošast zbudi, počakajte, da vas zagleda. Če
bo kdorkoli začel teči, preden vsi pohitite, bi to
lahko bilo za nekatere pogubno. Vila Vetra, Vila
Ognja in Vila Oda bodo med tem ostali pri jami,
da ustavijo tudi Vranjo kraljico. Ta čas bomo vsi
ostali tekli proti Govcam, kjer je odličen vdrt
prostor, v katerega se bo pošast po vsej sreči ujela. S Perkmandeljcem bova tekla za pošastjo, zato
računam na vse vas, da se potrudite s svojimi najboljšimi močmi.« Meščani so si dajali spodbudne
besede in se še nekaj časa smejali, a ko so v daljavi
zagledali vhod v jamo, so se njihovi glasovi eden
za drugim utišali. Prispeli so pred jamo. Vranje
kraljice še ni bilo na spregled, a vseeno so bili vsi
zelo pazljivi, ko so vstopali v jamo. Tudi pošasti
v temačni votlini ni bilo videti. Vodomec, Perkmandeljc in vse vile so se ta čas poskrili v okolici.
Nekaj časa niso iz jame slišali ničesar. A naenkrat
je bilo, kot da bi se prevalila ogromna skala, nato
je po vsej jami zadonelo mogočno rjovenje. Nedolgo za tem pa so se meščani kričeče v trumi
prerivali skozi jamo. In res jim je šlo za življenje
ali smrt. Ko je iz jame priteklo še zadnjih nekaj
prestrašenih ljudi, se je za njimi slišalo glasno korakanje. Iz svojega skrivališča je prišla ogromna
zver.
Bila je bledo rumene barve, iz njene sicer
majhne glave se je dvigalo v višino mogočno
rogovje. Prikazen je imela štiri noge. Na sprednjih je imela ostre kremplje, na zadnjih pa
zašiljena konjska kopita. Izgledala je kot naravnost iz grozljivke. Ko je stopila iz svoje votline,
je najprej pogledala v nebo proti zamegljenemu
soncu, nato pa okoli sebe. Izgledalo je, kot da je
preverjala, če je vse še vedno tako, kot je bilo ko
je nazadnje zaspala. A ko so se njene rdečkaste
oči ustavile na meščanih v daljavi, so se ji zenice
zožile in z glasnim bobnenjem jih je pričela loviti.
Kot po načrtu.
Iz svojih skrivališč sta planila Vodomec in
Perkmandeljc ter začela teči za njo. Pošast je bila
hitra in na vse pretege sta se trudila, da bi ji sledi-

la. Kaj kmalu je dohitela meščane in od tega, da
bi jih lahko zgrabila s svojimi kremplji, je manjkalo komaj kaj metrov. Ljudje so to opazili in
tisti, ki so bili na koncu gruče, so kričeče začeli
teči hitreje. Vsi so si malce oddahnili, ko se jim
je začela bližati velika vdrtina. Zver je na srečo
ni opazila, saj je imela v mislih le to, kako slasten
prigrizek bodo meščani, ko jih bo končno ujela.
Malce se je spotaknila ob skali, ki je štrlela iz travnika in se nekaj časa opotekala. To je dalo ljudem dovolj časa, da so se poskrili po gozdu, ki
je obdajal vdrtino. Zver se je ob pogledu na to
razjezila in zarjovela, nato pa se podala naravnost proti gozdu, stran od luknje. Perkmandeljc
in Vodomec sta se ob pogledu na to spogledala,
češ, kaj naj zdaj. A Perkmandeljc se je takoj nečesa spomnil. Odhitel je do najbližnjega drevesa in
odtrgal dolgo ovijalko, ki se ga je tesno prijemala. Vodomcu se je takoj posvetilo, kaj ima za bregom. Oba sta z zadnjimi močmi stekla vsak na
svojo stran pošasti, ki je z dreves poskušala sklatiti meščane. Perkmandeljc je ovijalko podal Vodomcu in on jo je spretno zagrabil. Uspelo jima
jo je oviti okoli pošastinega vratu in Vodomec
je Perkmandeljcu zaklical: »Začni vleči proti luknji, prav?« Perkmandeljc je prikimal in oba sta
povlekla. Zver se je zdela zelo presenečena in za
trenutek se ni branila, a ko se je še sama hotela
povleči nazaj, je bilo že prepozno. Zadnje noge ji
je na prepadu v kotanjo spodneslo in z glasnim
treskom je padla v vdrtino. Princ je spustil ovijalko in planil po napoju, ki mu ga je dal modrec.
Splazil se je v luknjo in vijoličasto tekočino zlil
v pošastina ogromna usta. V istem trenutku pa
je zver odprla oči in začela z ogromnimi šapami
klatiti po zraku, a kmalu je prenehala in oči so se
ji spet počasi zaprle. Vsi so glasno vklikali v triumfu in se objemali. Vodomec je splezal iz jame
in si zadovoljno ogledoval zdaj spet spečo pošast.
»Vsi ste opravili izvrstno! Vrnimo se k jami!«
Ko so bili spet pri jami, so zagledali Vilo Odo,
zgrudeno na tleh. Ob njej sta sedeli nesrečni sestri. Ko sta zagledali, kako so se vsi meščani vrnili
živi in zdravi, sta se nasmehnili, a trenutek sreče
je hitro minil. »Odo je ranila Vranja kraljica. Nismo je uspele pokončati in zato nam je ušla, preden ste prišli nazaj. Ne vemo, kaj naj storimo,«
je otožno povedala vila Vetra. »Izvir…« je komaj
slišno dahnila Oda: »Odnesite me k mojemu izviru …« Princ jo je takoj pograbil in s pomočjo njenih sester so se v trenutku znašli pri izviru. Vodomec je vilo položil ob izvir in zajel nekaj
vode z dlanmi. Polil je Odino čelo, kjer je imela
tudi rano, in čakal. Kaj hitro je odprla oči in rana
je izginila. Vidna ni bila niti praskica. Počasi se je
vstala in res je izgledala veliko bolje. Nasmehnila
se je Vodomcu. Vzela je paličico in z njo naredila
krog. Čez trenutek sta se spet znašla v Govcah,
pred vdrtino. V njej je ležala speča pošast.
»Hvala, Vodomec,« se mu je zahvalila. »Brez
tebe nam ne bi uspelo, vila Oda« ji je odvrnil. »Zdaj pa poskrbimo, da se pošast vrne, od
koder je prišla.« Oda je vzela čarobno palico, z
njo zamahnila in pošast je izginila iz kotanje.
»Prestavila sem jo nazaj v jamo,« je razložila vila
Oda. Vse mesto je začelo proslavljati, vsi so bili
veseli, da je pošast premagana. Proslavljali so sedem dni in šest noči in še vedno se zabavajo, kot
še nikoli.

Foto: Boris Vrabec
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GINEKOLOŠKI LASER
V Zdravstvenem domu Laško smo se
v preteklem letu odločili za nakup ginekološkega laserja. Za pomoč smo zaprosili tudi Pivovarno Laško, d. d., ki nam je
namenila del sredstev in s tem omogočila
izpolnitev zastavljenega cilja. V maju je
bil projekt delno realiziran, sledila so izobraževanja in poskusno testiranje, sedaj
pa lahko storitve, ki jih omogoča laser,
končno ponudimo tudi našim pacientkam in občankam.
V ZD Laško smo zadovoljni zaradi
nove pridobitve, nakupa aparata za lasersko zdravljenje, ki jih proizvaja podjetje
Fotona, d. d. Laser je izjemno varen in
omogoča učinkovito zdravljenje prenekaterih bolezni in stanj na ginekološkem
področju, v dermatologiji in tudi kirurgiji.
Lasersko zdravljenje je minimalno invazivna metoda zdravljenja, ki se izvaja
ambulantno, prijazno bolniku in le-ta je
že takoj po posegu sposoben opravljati svoje delo ter ne potrebuje bolniškega
staleža.
V tem prispevku predstavljamo možnosti zdravljenja ginekoloških motenj, ki
se zadnja tri leta uveljavljajo tudi v Sloveniji.
Laser omogoča uporabnicam zelo uspešno zdravljenje:
• Stresne urinske inkontinence (uhajanje urina ob naporu, kihanju, kašljanju)
• Cistokele, rektokele in prolapsa (ponižanje nožnice in maternice ter izpad
maternice)
• Lichen sclerosus (zelo moteče kronično obolenje zunanjega spolovila)

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

Udejanjajmo naša načela
Letos mineva 50 let od takrat, ko so
bila na 20. mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega polmeseca na Dunaju sprejeta in slavnostno razglašena

• Atrofija vagine
• Sindroma ohlapne nožnice (posledica
vaginalnih porodov in naravnega staranja tkiva nožnice)
• Labioplastike (korekcija velikih sramnih ustnic)
Pri laserskem zdravljenju navedenih
stanj dosežemo, da se v tkivu nožnice
poškodovana, ohlapna in krhka kolagen
vlakna obnovijo ter da spodbudimo neokolagenezo, t.j. nastanek novih, zdravih
vlaken kolagena. To zdravljenje je zelo
učinkovito za vse stopnje opisanih stanj,
tako blage, srednje in težke. Le manjšina pacientk (3%) so na zdravljenje slabo
odzivne ali neodzivne. Zdravljenje se izvaja v obliki tretmajev. Glede na motnjo
oz. bolezen, ki jo zdravimo, je za doseganje maksimalnega učinka potrebnih 2 5 tretmajev, izvedenih v presledkih štirih
do šestih tednov.
Pri zdravljenju stresne urinske inkontinence in sindroma ohlapne nožnice sta
povprečno potrebna dva tretmaja, pri
zdravljenju cistokele, rektokele in prolapsa pa trije in več.
Klinične študije dokazujejo izvrstno
izboljšanje blagih in srednje težkih motenj stresne urinske inkontinence ter izboljšanje težkih oblik in sicer 94-odstotno bistveno izboljšanje, 70% pacientk
je 3 mesece po zdravljenju držnih oz.
popolnoma suhih. Dosežen učinek po
določenem času slabi (povprečno po
18. mesecih), zato se priporoča ponovni vzdrževalni tretma. Kljub temu pa
se stanje brez dodatnega vzdrževalnega tretmaja ne poslabša na stopnjo pred
zdravljenjem.
Lasersko zdravljenje je zelo varno, neželeni učinki so redki in le kratek čas po
posegu: oteklina nožnice (do 48 ur po
posegu), blage bolečine, obilen izcedek
(do 4 dni po posegu), blag krvav izcedek,
zelo redko se pojavi kratkotrajno siljenje
k uriniranju.

temeljna načela Rdečega križa (RK) in
Rdečega polmeseca (RP). Le ta predstavljajo temelj delovanja in povezujejo sestavne dele mednarodnega gibanja
RK in RP, ki so: Mednarodni odbor RK
(MORK), Mednarodna federacija društev RK in RP in 189 nacionalnih društev RK in RP po vsem svetu.
Načela pomenijo vodilo, pot, lahko bi
rekli tudi ideal naših humanitarnih dejavnosti, ker so odraz vrednot, potrebnih za udejanjanje humanitarnega poslanstva. Sedem temeljnih načel RK in RP
preveva odnos soodvisnosti in prepletenosti, zato je pomembno, da jih beremo,

Izjemno učinkovito je zdravljenje sindroma ohlapne nožnice, ki nastane že
po prvem vaginalnem porodu, po vseh
naslednjih pa se še poslabša. Dosežemo
boljšo čvrstost nožnice, zoženje, bistveno
se izboljša seksualna funkcija in mnogo
manj je vnetij nožnice. Pri tem zdravljenju ni neželenih učinkov.
Novost je lasersko zdravljenje atrofije
vagine, stanja nožnice v post menopavzi, ki je zelo moteče za pacientke. Povzroča srbenje, pekočine v nožnici, občutek
suhosti in boleče spolne odnose. Do sedaj je bilo zdravljenje mogoče le s hormonskimi zdravili. Lasersko zdravljenje
je primerjalno s slednjimi učinkovitejše
ter edina možnost odpravljanja teh težav
pri pacientkah po zdravljenju raka.
Za vse podrobnejše oziroma dodatne
informacije smo vam na voljo v Zdravstvenem domu Laško, na telefonski številki 03/736 36 00.
Ob tej priliki bi se zahvalila kolektivu
Pivovarne Laško za finančno pomoč pri
nakupu tako pomembnega zdravstvenega pripomočka.
Mag. Janja Knapič,
Jelka Markovič Grahek, dr.med., spec.gin.

razumemo in spoštujemo. Lahko bi rekli,
da se nanašajo na živ, nenehno spreminjajoč svet in na človeško družbo, ki ne
pozna popolnosti. Smotrno udejanjanje
načel v praksi pa je odvisno predvsem od
pravilnega razumevanja njihovega pomena. Še več. Prav danes, ko kriki groze
ali pa nemi glasovi nemočnih prevevajo
sodobni svet, so še toliko pomembnejša,
saj izražajo globoko pozornost do posameznika – človeka v stiski in nas vzpodbujajo, da mu prisluhnemo, prepoznamo
njegovo trpljenje in ukrepamo v smeri zmanjševanja le tega. Prav v tem je
tudi najgloblji smisel delovanja Rdečega

35

sociala in humanitarna dejavnost
križa. In na koncu še moramo omeniti,
da smo ponosni, ker so na RKS sprejeli predlog za letošnje geslo, ki je nastalo
pri nas.

Območno združenje Rdečega križa
Laško ima novo vodstvo
Na seji skupščine Območnega združenja RK Laško (OZ RK Laško) kot
najvišjemu organu združenja, ki je bila
17. junija letos v Thermani Laško, so
zastopniki vseh krajevnih organizacij RK laške in radeške občine najprej
pregledali bogato in obširno poročilo
o opravljenem delu v minulem obdobju in sprejeli program nalog tekočega
leta. Med pomembnimi točkami dnevnega reda je bilo sprejetje sprememb in
dopolnitev Statuta OZ RK Laško. Ker pa
je vodstvu in članom organov skupščine
potekel mandat, smo opravili še volitve.
Za predsednico Območnega združenja
Rdečega križa Laško je bila soglasno izvoljena Jožica BRILEJ iz Radeč, za podpredsednici pa Nuša KONEC JURIČIČ,
dr. med. iz Laškega in Slavica AŠKERC iz
Rimskih Toplic. Na skupščini so izvolili
še 11-članski Območni odbor, Nadzorni
odbor, Častno razsodišče, Strokovni center za prvo pomoč, krvodajalstvo in preventivno zdravstveno dejavnost, Komisijo za socialna vprašanja in elementarne
nesreče, Svet za delo z mladimi v RK ter
imenovali sekretarja za naslednje mandatno obdobje.

Zaključna ekskurzija krožkov RK
Dejavnost krožkov Rdečega križa na
osnovnih šolah laške in radeške občine se ob koncu šolskega leta vsakokrat
zaključi s t. i. zaključno ekskurzijo. Letošnja je bila že 17. po vrsti. V tem šolskem letu je delovalo deset skupin krožkov Rdečega križa in skupin za prvo
pomoč na vseh centralnih šolah in na
podružničnih šolah v Jurkloštru, Debru
in Rečici, ki so jih vodile mentorice Klavdija Artank, Dragica Đerić, Irena Grešak,
Jasna Koritnik, Maja Leben, Jožica Romih Krajnc, Magdalena Stopinšek, Renata Topolovec in Milena Žohar. Vanje je
bilo vključenih 112 učencev.
Za letošnjo zaključno ekskurzijo smo
si izbrali Ljubljano. Najprej smo si z vodenjem lokalnih vodnic ogledali znamenitosti in lepote stare Ljubljane, ki je tega
dne bila izjemno živahna, saj je bila v
znamenju predstavitve eksperimentov, se
z gondolo povzpeli na Ljubljanski grad,
kjer smo izvedeli še nekaj zanimivosti o
njem in si ogledali še Ljubljano iz druge perspektive, ekskurzijo pa zaključili z
ogledom živalskega vrta. Ob koncu smo
si vsi skupaj zaželeli prijetne počitnice in
vse, ki še ostajajo v šoli, povabili k sodelovanju tudi v novem šolskem letu. Pričakujemo, da se nam bosta letos na novo
pridružila vsaj dva, če ne kar trije krožki
RK na podružničnih šolah. Tega se že sedaj veselimo.

V obeh primerih nismo stali križem
rok. Skupaj s predstavniki krajevne skupnosti in krajevne organizacije RK Rimske
Toplice ter Laško smo opravili terenski
ogled v obeh primerih in pripravili predlog za pomoč.
Pri reševanju tovrstnih težav v nadaljevanju vedno strnemo sile skupaj z Občino Laško, krajevno skupnostjo, krajevno
organizacijo RK in Rdečim križem Slovenije, da z roko v roki proučimo upravičenost in možnost pomoči ter dogovorimo višino le te. Pri Šeškovih je realizacija
pomoči že v polnem teku, medtem ko
smo pri požaru v Doblatini na pobudo
tamkajšnjih okoliških krajanov Doblatine, Požnice, Padeža, Ojstrega in Tovstega
organizirali zbiralno akcijo. S prostovoljnimi prispevki je 60 družin in posameznikov našima prostovoljkama Anici in
Cvetki skupaj darovalo 1.080,35 EUR,
vaščani pa so že tudi pomagali pri čiščenju pogorišča. Predlagali so nam, da bi z
zbranimi sredstvi Slavici, ki ima skromne
dohodke in je šibkega zdravja pomagali
pri zamenjavi strešne kritine na hiši, saj
je po požaru zaradi visoke vročine in starosti dodatno hitreje dotrajala. Tudi pri
slednji bomo v naslednjih tednih strnili
moči skupaj z Občino Laško, Krajevno
skupnostjo Laško, Krajevno organizacijo
RK Laško in Rdečim križem Slovenije, da
bo prišlo do realizacije pomoči. Prepričani smo, da bo solidarnost prisotna tudi
ob omenjeni pomoči še s kakšno uro prostovoljnega dela.

Elementarna nesreča pri Šeško in
Belaj

Jožica Brilej, prva iz leve, v družbi z nekdanjima predsednicama RK, Mihaelo Pečar in Marijo Šmauc po izvolitvi.
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Tudi v letošnjem letu žal nesreča ne
počiva. Že nekaj dni po novem letu smo
se soočili s požarom stanovanjskega
objekta na Gračnici pri Šeškovih, kjer
je požar domala uničil bivalne prostore
sinu Borisu, 20. junija pa je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju v
vasi Doblatina pri Belaj. Poslopje je pogorelo do tal, pri tem pa so nekaj škode
utrpeli tudi sosednji objekti, ki so v neposredni bližini, zato sta sreča in učinkovito ukrepanje vaščanov ter gasilcev
pripomogli, da ni prišlo do požara večjih
razsežnosti.

Vlado Marot

Križem in počez po Krajevnih
organizacijah Rdečega križa
Marija Gradec
Na pragu poletja, 21. junija, smo pri
organizaciji Rdečega križa Marija Gradec pripravili zbor članov. Na njem smo
poslušali izčrpno poročilo o našem delu
in nalogah ter načrtih za prihodnje obdobje. Sekretar Območnega združenja
RK Laško se je prisotnim in krajanom
zahvalil za članstvo, prostovoljcem v Odboru za uspešno delo, praporščakoma za
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nošenje prapora, še posebej pa krvodajalcem za njihovo plemenito pomoč z darovanjem krvi.
V drugem delu nas je s svojo življenjsko zgodbo seznanil Herman Čater, predavatelj, ki smo ga povabili v goste. Klopni meningoencefalitis je usodno posegel
v njegovo življenje, a Herman ni obupal.
Kakor ptič Feniks je vstal iz pepela in poletel svojim sanjam naproti …
Zaključek, pospremljen z njegovimi
fotografijami in glasbo, je tudi nas ponesel v višave.

Laško
Pri Krajevni organizaciji RK Laško so
za letošnje leto pripravili poleg rednih
nalog še kar nekaj dodatnih aktivnosti, ki
jih želijo uresničiti. Tako bodo naslednji
tedni in meseci zanje kar precej naporni
in delovni. Najprej bodo za vse tiste člane
in članice, ki so se že v preteklosti odločili, da bi se udeležili kakšne ekskurzije,
povabili nanjo, nato načrtujejo v oktobru izpeljati pregled dojk s predavanjem
za samopregledovanje za vse tiste članice, ki so se že lani in predlani prijavile za
omenjeno akcijo, pripravljajo pa tudi srečanje za vse krvodajalce Laškega, ki jim
gre eno od priznanj za darovano, skupaj s
Krajevno skupnostjo Laško in Društvom
upokojencev Laško pa bodo pripravili še
redno srečanje vseh krajanov Laškega,
starih 80 in več let.

Pri naših slavljencih
Zahvala predsednice Marije Zupanc predavatelju
Hermanu Čatru

Marija Zupanc

Šentrupert
Kakor velevajo Pravila delovanja Krajevnih organizacij RK, so tudi v Šentrupertu pripravili zbor članov, da svojim
259 članom predstavijo svoje dejavnosti,
ki so se odvijale v preteklem letu, predlagajo načrt dela tekočega leta in potem
skupaj z njimi dokončno sprejmejo programske naloge. Med večjimi bo zagotovo srečanje krvodajalcev, prejemnikov
priznanja za večkrat darovano kri in srečanje krajanov z 70 in več leti, ki bo 11.
oktobra. Še prej pa izvedba že 37. ekskurzije njihovih članic in članov, ki bo 12.
septembra. Po uradnem delu zbora pa so
v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Laško prisluhnili še predavanju O dejavnikih tveganja za bolezni srca in ožilja.
Lepo in nazorno jim je ob video projekciji spregovorila mag. vzg. in mag. v zdravstvu Tomislava Kordiš, sicer njihova patronažna sestra ter jih iz njene bogate
prakse pri delu na terenu poučila, kaj je
prav in kaj bi bilo bolje drugače.

Redno in tekoče poteka in se uresničuje projekt obiskov naših slavljenk in
slavljencev, torej vseh tistih, ki obeležujejo svoj lep, okrogli življenjski jubilej. Omenjeno nalogo smo tudi tokrat
za vse tiste, ki so nam izrazili dobrodošlico, uresničili skupaj z Občino Laško
in županom Francem Zdolškom, predstavniki krajevne skupnosti, od koder
so naši slavljenci, običajno so to njihovi
predsedniki, predstavniki Rdečega križa in seveda tudi z Društvom upokojencev in Društvom invalidov, v kolikor so
njihovi člani.
Od zadnje predstavitve v aprilu do zaključka redakcije je kar devet naših občanov praznovalo svoj 90-letni jubilej, in
sicer: Marija Maček z Reke, Jožef Kačič
iz Debra, Ljudmila Zalokar iz Laške vasi,
Ivan Tašker iz Brstovnice, Judita Zalezina iz Poženelove ulice v Laškem, Ljudmila Polak iz Ulice 14. divizije v Rimskih
Toplicah, Marija Bestijanič iz Strenskega,
Pavla Babnik iz Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah in Ana Kačun iz Zgornje
Rečice.
Našega obiska pa so se razveselili in
nas s hvaležnostjo sprejeli:

Mariji je najprej voščil župan Franc Zdolšek.

Angela ARNŠEK
je do svojega 25. leta živela v Padežah,
po domače pri Strgarjevih, v družini, kjer
je bilo kar 15 otrok. Bilo je lepo in težko.
Izučila se je za kuharico in potem jo je
službena pot zanesla vse do Trbovelj, kjer
je dočakala svoj zasluženi pokoj, sedaj pa
že nekaj let živi v Domu starejših Thermane Laško. Zelo je hvaležna za pozornost, ki smo ji jo v družbi z njenimi sorodniki izkazali. Čestitati ji je poleg našega
župana prišla tudi županja občine Trbovlje Jasna Gabrič.

Slavljenka Angela s pravnukinjo Živo, svojci in gosti

Judita ZALEZINA
jesen svojega življenja že štiri leta preživlja v Domu ob Savinji Celje, sicer pa
je stanovala v bloku na Poženelovi ulici v
Debru. Že v prvem razredu je hrepenela
in bila odločena, da bo, če bo le zmogla,
postala učiteljica. Uspelo ji je. Službena
pot jo je iz rodne vasi Reber nad Sevnico vodila po različnih krajih in na koncu tudi v Laško, kjer je večino let učila
učence prvega razreda osnovne šole in v
Laškem tudi ostala. Laščane je pohvalila,

Marija MAČEK

Sestri Tomici se je zahvalil predsednik Vinko Knafelc.

Najprej smo se konec aprila podali k
Mariji MAČEK iz Reke pri Laškem, po
domače Kržiški Miciki, ki sedaj čas svojega življenja preživlja v Domu starejših
Šentjur. Prijetno je bilo poklepetati z njo,
saj je izjemno komunikativna in zdravega uma. Rada bi še marsikaj postorila in
prepričani smo, da ji bo tudi uspelo, če ji
bo le zdravje še tako naklonjeno.

Judita meni, da je prehitro minilo teh 90 let.
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da ste bili pridni učenci in učenke. Judita
dobro izgleda in kar verjeti ne more, da
čas tako hitro teče. V čast ji je bilo, ker
smo ji prišli voščiti skupaj z županom,
zato se nam je lepo zahvalila.

Pavla BABNIK
Bilo je zadnjega junija, ko smo jo obiskali. Skupaj s hčerko Ireno, ki lepo skrbi
zanjo, sta nas pričakali že pred vrati hiše
na Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah, v
čudovitem objemu rož, grmovnic in sadnega drevja. V družbi s hčerko ji je lepo,
je urejena in dobro skriva svoja leta, a

Jabolko navdiha
tudi za dve mami iz
Laškega
V maju je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor štirim mamam podelil posebno priznanje, imenovano Jabolko navdiha, med katerimi sta tudi
Andreja Pader in Spomenka Valušnik.
Paderjeva je aktivna v društvu Drugi
dom, Valušnikova v društvu Vesele nogice. Obe se borita za kvaliteto življenja
svojih otrok in otrok staršev, ki se spopadajo s podobnimi izzivi življenja. S
prejemnicama priznanja smo opravili intervjuja, kjer sta nam zaupali misli
ob prejemu priznanja in kako je prepoznavnost v slovenskem prostoru pripomogla k uresničitvi ciljev društev.

Andreja Pader
Kako ste sprejeli podeljeno priznanje?
Kakšen pomen ima za vas in vaša prizadevanja?
Informacijo o podelitvi državnega priznanja Jabolko navdiha sem prejela po
uspešni in odmevni prireditvi v Unionski dvorani, kjer smo za otroke s posebnimi potrebami pripravili modno revijo z naslovom Ko mene več ne bo. Ko
sem prejela klic gospe s protokola, je bila
moja prva misel, da sem na prireditvi na-

Pavla Babnik s hčerko Ireno (levo) v dobri družbi z
gosti

odkrito prizna, da ji je v veselje tudi, ko
kdaj pa kdaj zaide v svoj skrivnostni svet,
ki ga menda ostali težko razumemo. Ro-

redila nekaj narobe. Običajni
ljudje ne vidimo svojih prizadevanj in dejanj na takšen
način, da bi zanje pričakovali nagrado, kar sem povedala
tudi v svojem precej odmevnem nagovoru gospodu predsedniku Borutu Pahorju in
ostalim prisotnim: »Spoštovani gospod predsednik Borut
Pahor, spoštovani prijatelji,
sorodniki, dragi Filip! Kako
globoka misel je skrita v eni
samcati besedi, ki jo slovenski pravopis opiše kot: ustvarjalna moč, domišljija,
ki jo vzbuja pojav ali stvar. Danes je tako
poseben dan zame. Nagrada. Priznanje.
Ki ga kot malce posebna mama v življenju sploh ne pričakuješ, razen z magičnima »prosim« in »hvala« našega Filipa.
Kar je velik uspeh. Ko se ozrem nazaj, me
ohrabrujejo pogosto težavne in poti polne izzivov, ki sem jih zmogla prehoditi.
In spoznanje, da se je rodila ideja drugega doma zato, da bi sonce nekoč lahko v
miru zaspalo, pa vendar z novim jutrom
znova vzšlo! Biti zgled. NAVDIH nekomu, ki bo navdih drugemu in tako se
krog nikoli ne bo zares sklenil. Zato mi
je v čast in priznanje. In v enciklopediji
svojih misli in spoznanj iščem svoj navdih. FILIP, ki mi vsak dan znova, na svoj
način pokaže, da bi ne smelo biti v življenju korakov, ki so merljivi v dolžini. LE
PRAVI NAJ BODO! PONOSNA SEM.
Spoštovani gospod predsednik, tudi JABOLKO NAVDIHA JE GLOBOK NAVDIH. ZATO ISKRENA HVALA!«
Hkrati ste prejemnice Jabolka navdiha postale tudi osebnost meseca marca
po izboru poslušalcev radia Val 202. Torej je vaše delo in delo društva poznano
tudi širši javnosti. Kako gledate na prepoznavnost vaših prizadevanj v slovenskem prostoru?
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jena je bila na Strenskem, nekaj časa je
delala v tekstilni tovarni, sicer pa je tudi
veliko šivala. Zelo rada se gre kopat, vsak
dan, če bi lahko, sicer pa je veliko brala,
zato do podrobnosti pozna dela Cankarja, Župančiča ... Ko smo jo vprašali, kako
se počuti, nam je dejala, da še nikoli bolje. Mi pa smo to razumeli tudi tako, da
verjetno zato, ker je sedela med dvema
imenitnima gostoma, županom Francem Zdolškom in Janezom Pinterjem iz
Društva upokojencev Rimske Toplice.
Tudi nam je bilo v družbi prijetnih gostiteljic lepo in sproščeno.
Vlado Marot

Čas je, da se na področju obravnave oseb s posebnimi potrebami zgodijo
spremembe, na nekaterih področjih tudi
zakonodaje. V Sloveniji so nekateri pristopi zastareli, krivični in z lahkoto zatrdim, da osebe s posebnimi potrebami
niso v enakovrednem položaju. Pogosto
so kršene njihove pravice iz naslova zdravstvene obravnave, enakovrednega vključevanja v družbo, pa tudi o njihovem življenju po naši smrti bi lahko razpravljala
ure in ure. Naše delo je gotovo prepoznano, prinaša pa pozitivne spremembe
in posledično strah nekaterih, ki delujejo utečeno in brez sprememb že desetletja. Veseli me, da so ljudje prepoznali,
da nismo »le« matere, temveč osebe, ki s
svojimi idejami, izkušnjami in znanjem
zmoremo pognati kolesje, zaradi česar bo
družba spremenila nekatere stereotipne
poglede na osebe s posebnimi potrebami in predvsem na pravice, želje in hotenja, ki jih ima vsak človek. Čemu pričakovanje, da osebe s posebnimi potrebami
funkcionirajo drugače? Prepoznavnost
je del razumevanja celotne »zgodbe«, ki
ima veliko in še več »odstavkov«.
Je pojavljanje v medijih in izpostavljanje prizadevanj društva pripomoglo k
uresničitvi ciljev? Kako se to odraža?
Gotovo je naklonjenost medijev tista,
ki zmore spodbuditi javnost. Seveda pred
letom in pol nihče ni vedel, kaj je DRU-

intervju
GI DOM. Danes nas ljudje prepoznajo
predvsem po plemeniti ideji in trudu,
ki ga vsakodnevno vlagamo v to, da se
približamo cilju. Seveda ne gre pozabiti,
da smo mlado društvo, ki je registrirano
leto in pol. Poleg priložnosti, da javnosti
pokažemo, da je vsako življenje vredno,
neprecenljivo in eno samo (kar je eno izmed naših vodil), se tako lahko predstavimo v besedi in sliki, kar ljudem pogosto razjasni pravo podobo naših življenj.
Takrat pričnejo razumeti, ZAKAJ. Vsekakor so mediji tisti, ki vplivajo na sprejetje ali zavrnitev neke ideje in posledično olajšajo ali zavrejo prizadevanja.

Spomenka Valušnik

Kako daleč ste s projektom Drugi
dom? Po čem bi se Drugi dom razlikoval
od ostalih, podobnih inštitucij?

Sama sem bila presenečena in globoko počaščena, ko so me poklicali iz urada predsednika. To priznanje pa ni bilo
namenjeno le meni in še trem mamicam,
ampak se je z njim poistovetilo ogromno staršev izjemnih otrok. Prejeli smo ga
vsi! Jaz sem ga prejela z veliko odgovornostjo. Mislim, da je treba delati naprej
tako, kot sem delala do sedaj. Veseli me,
da je predsednik opazil moj trud. Ne le
moj, ampak od vseh staršev otrok s posebnimi potrebami in seveda članov našega društva. Res čutim, da je to, kar
počnem, moja dolžnost, in da moram v
prihodnosti delati še boljše. Še naprej se
bom borila za pravice naših izjemnih otrok in njihovih staršev.

Drugi dom se po ničemer ne bo razlikoval od inštitucij, saj nikoli ne bo inštitucija. Tudi o podobnosti ne gre govoriti,
saj je naš cilj graditi enote, kjer bo bivalo največ pet oseb s posebnimi potrebami. Ustvariti torej približek doma, kamor bo oseba s seboj odnesla prav vse,
kar jo bo spominjalo na dom. Svoj prostor in hkrati možnost druženja z »brati
in sestrami«. Ne kopičenje diagnoz. Spoštovanje življenja, ki bo po smrti staršev
prepuščena usodi in naključju. Podarili
smo jim življenje, ki ga brez nas ne bodo
zmogli kvalitetno preživeti. Kvaliteta življenja. Ja. To bo drugi dom. Ne gre le za
preživetje. Gre za čim manj stresen prehod od doma v drugi dom, kjer bo sprejet, varen in spoštovan, z vsemi svojimi
primanjkljaji in ovirami. Društvo je zelo
dejavno. Predvsem bomo pričeli z iskanjem zemlje, kjer bo stal prvi Drugi dom,
sočasno pa bomo vodili več aktivnosti,
o katerih bomo javnost kmalu obvestili.
Morda pa je prav v laški občini zemlja, ki
je nihče ne želi. Kaj pravite?
Življenje ste posvetili skrbi za Filipa. Si
vzamete čas zase? Kaj najraje počnete, ko
ste sami, ko imate čas le zase?
Življenje sem posvetila Filipu. Kar ni
vrlina, temveč dolžnost in bi hkrati morala biti dolžnost vsakega odgovornega
roditelja, ki je podaril življenje. Včasih
se ne izide po pričakovanjih. Vselej se
vprašajmo, kaj pa mi? Že jutri smo lahko odvisni od tuje pomoči. Že jutri v vlogi, ko bomo potrebovali nekoga, ki ne
bo kdorkoli. Filip je moj čas, moj prosti
čas in središče mojega življenja. Veliko se
posvečam tudi društvu, najraje pa se vračam na področje modro zelenega odseva
Soče. In če je nad najraje še stopnjevalni
izraz -se vračam- DOMOV.
Foto: osebni arhiv

da le-teh družine ne morejo rešiti same.
Velikokrat se vprašam, kaj le delajo pristojni, da vseh težav do sedaj niso videli in
jih reševali.
Je pojavljanje v medijih in izpostavljanje prizadevanj društva pripomoglo k
uresničitvi ciljev? Kako se to odraža?
Vsekakor je pripomoglo, odraža se največkrat v še večji podpori. Po vsakem
javljanju ali objavljenem članku na društvo ali na moj mail pride veliko pozitivnih
sporočil podpore in zahval. Kar nam daje
nove moči in volje, da delamo naprej.

Kako ste sprejeli podeljeno priznanje?

Kakšen pomen ima za vas in vaša prizadevanja?

Resneje ste se lotili akcije za postavitev terapevtskega centra. Kdaj in kako
ste dobili idejo za akcijo? Po čem bi se
center razlikoval od ostalih terapevtskih
centrov?
Ideja je nastajala že pred ustanovitvijo društva, samo pot do cilja mi še takrat
ni bila znana. Sedaj je že vse pripravljeno za akcijo zbiranja sredstev, prepričana pa sem, da bo otvoritev kmalu. Razlikovali se bomo od obstoječih centrov
v tem, da bo najpomembnejši otrok in
njegove potrebe, vse ostalo se bo prilagajalo njim in njihovim družinam. Kar se v
zdajšnji rehabilitaciji ne počne. Redki so,
ki nam prisluhnejo. Na tej poti nas podpira že mnogo ljudi, zato bi se iskreno
zahvalila tudi vsem občanom Laškega, da
nas zvesto podpirajo že od ustanovitve
naprej.

Kot sem že dejala: Odgovornost delati
naprej tako kot do sedaj, oziroma še bolje.
Hkrati ste prejemnice Jabolka navdiha postale tudi osebnost meseca marca
po izboru poslušalcev radia Val 202. Torej je vaše delo in delo društva poznano
tudi širši javnosti. Kako gledate na prepoznavnost vaših prizadevanj v slovenskem prostoru?
Najprej hvala vsem, ki so glasovali za
nas za osebnost meseca na Valu 202 ali
pa nas na kakršen drug način podpirajo.
Morda se niti ne zavedamo, da smo lahko s svojimi dejanji vzor mnogim. Glede
prepoznavnosti v slovenskem prostoru pa mislim, da so veliko zaslužni tudi
mediji, ki so nam pri vsem pomagali in
nas podpirali. Menim, da je moje delo
in delo društva prepoznavno prav zato,
ker je problematika tako zelo obširna
in se mnogi zavedajo, da jo je potrebno
reševati na najvišji ravni. Javnost nam
je s podporo, ki smo jo dobitnice prejele, sporočila, da se vsi zavedajo težav
družin otrok s posebnimi potrebami in

Življenje ste posvetili skrbi za Najo. Si
vzamete čas zase? Kaj najraje počnete, ko
ste sami, ko imate čas le zase?
Ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami si postavljen pred dejstvo, ali boš to
pot prehodil ali ne. In od tebe kot starša
je največ odvisno. Da, svoje življenje sem
prilagodila potrebam naše Naje. Ne le jaz,
ampak cela naša družina. Kar je nujno, če
želiš, da otrok napreduje in živi kvalitetno življenje. Z veseljem si vzamem čas
zase, zelo rada spijem kavico s prijatelji,
se odpravim na sprehod ob Savinji, berem knjige in še kaj bi se našlo. Samo dan
je vedno prekratek, tako da potem velikokrat delam pozno v noč.
Nika Košak
Foto: Urška Golob
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hiša generacij

HIŠA GENERACIJ V ZNAMENJU
PIKNIKA, RAZSTAVE,
USTVARJALNEGA POLETJA TER
VEČERA DALMATINSKIH MELODIJ
V soboto, 6. junija, smo z Medgeneracijskim društvom za
kakovostno starost Laško pripravili tradicionalni piknik za naše
prostovoljce. Tokrat so nas prijazno sprejeli v Laškem, na Fali,
kjer smo imeli poleg prijetnega druženja tudi voden ogled po
Muzeju elektroprenosa Fala, ki ga z ljubeznijo in strokovnostjo
ureja in nadgrajuje Srečko Lesjak, kateremu se tudi zahvaljujemo za gostoljubje, zahvaljujemo pa se tudi Damjanu Kolšku, ki
nam je (v veliki večini smo bile ženske) na poljuden način razložil »skrivnosti« elektrike in številnih aparatur, ki so postale del
našega vsakdana.
V času Piva in cvetja 2015 smo v naši dvorani pripravili
razstavo ročnih del zlate generacije: Spretne roke Hiše generacij Laško. Na njej so številni obiskovalci lahko videli, kaj zmorejo spretne roke tretje generacije, ki z veseljem obiskuje naš medgeneracijski center. Razstava je bila bogata z unikatnimi izdelki
iz različnih materialov, oblikovanih z različnimi tehnikami. V
ospredju je bila klekljana čipka, kateri so delali družbo rože iz
krep, origami papirja, perlic, najlon nogavic, voščilnice v pick-point, quilling, teabag folding, iris folding tehniki, umetelni
izdelki iz polimernih mas, pa kvačkan, pleten, klekljan polsten
nakit, vezeni, kvačkani in šivani prti in še kaj. Prav vsak obiskovalec si je ob pogledu na bogastvo spretnih rok spočil oči, napolnil duši in vznemiril ustvarjalno žilico.
Med 20. in 24. julijem 2015, med 9. in 11. uro, smo izvedli
prvi del Ustvarjalnega poletja s Hišo generacij Laško. V petih
dneh smo skupaj zabeležili 96 obiskov v večini mladih počitnikarjev, pridružili pa so se jim tudi starejši in skupaj smo uživali
ob poslikavi kamnov, ki so postali kamnite hiške, lepljenju papirčkov v iris folding tehniki, rezanju blaga, iz katerega smo naredili čudovite albume za počitniške fotografije ali razglednice,
lepljenju bombažnih čipk ter pisanih gumbov na steklene svečnike za čajne lučke. Najslajše pa nas je čakalo v petek, ko smo
naredili turško kokosovo sladico Keskul ter breskovo sadno strjenko … Bilo je tako dobro, da nismo utegnili počakati, da bi se
sladici ohladili in verjemite, tudi tople so bile slastne.

jam, ki so nas v toplem poletnem večeru popeljale na morje. Po
zaključku koncerta, ki ga je obiskalo 150 ljudi, smo se še posladkali z dobrotami, ki smo jih pripravili prostovoljci Hiše generacij ter najbližji Jake Škapina, Florjana Ajdnika, Saške Nemec
in Sare Požin, ki sestavljajo kvartet SUKERB, kateremu želimo
uspešno poletje še naprej in naj še večkrat s svojimi ubranimi
glasovi pobožajo naša ušesa.
Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti

POMOČ DRUŽINI NA DOMU
SOCIALNA OSKRBA

Konec avgusta, natančneje med 24. in 28. avgustom, bomo
izvedli 2. del Ustvarjalnega poletja s Hišo generacij Laško.
Program najdete v tokratni izdaji Laškega biltena. Vabljeni!
V petek, 24. julija 2015, pa smo z glasbenim kvartetom SUKERB, ob 20. uri, pred Hišo generacij Laško pripravili Večer
dalmatinskih melodij. Pod zvezdnatim nebom, v soju sveč,
smo se predali Cesarici, Veli luki, Ribarim in drugim melodi-
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Če se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni
ne zmorete oskrbovati in negovati sami, želite pa
živeti doma, lahko pokličete
Center za socialno delo Laško
(Hiša generacij Laško)
na telefonsko številko

03/734 18 80 ali 041 415 021.
Obiskali vas bomo na domu in se dogovorili za
oblike pomoči pri negi in gospodinjskih opravilih.

upokojenci

Senior vadbeni park Doma starejših Laško
Prepričanje, da ima stik z naravo ugoden vpliv na človeka, je
staro stoletja. Dokazano je, da pristen stik človeka z naravo ugodno vpliva na zniževanje stresa, lajša simptome določenih bolezni, pospešuje zdravljenje in pozitivno vpliva na splošno počutje.
Ker nam je v Domu starejših Laško dano, da se nahajamo v
neokrnjeni naravi, smo si zadali cilj, da stanovalcem omogočimo aktivno preživljanje prostega časa v naravi. V začetku julija
smo tako postavili Senior vadbeni park, ki je v prilagojen starejšim osebam in osebam, ki imajo težave pri gibanju. Obstoječemu balinišču smo dodali rusko kegljišče, krožno sprehajalno
pot in pet vadbenih naprav.
Vadba na napravah uporabnikom omogoča, da poskrbijo za
fizično kondicijo, izboljšajo oziroma ohranjajo mišično moč,
zmanjšajo tveganje za pojav bolezni, se sprostijo v neokrnjeni
naravi in preživijo čas v družbi prijateljev.
Poleg tega vadbene naprave omogočajo ponovno učenje dnevnih aktivnostih kot so vstajanje, hoja v bradlji in hoja preko ovir.
Stanovalci Doma starejših Laško so nad novo pridobitvijo navdušeni in Senior vadbeni park radi obiskujejo. Naprave

so umeščene pod krošnje dreves, zato tudi v sončnih dneh ni
prevroče za vadbo.
Postavitev Senior vadbenega parka Doma starejših Laško so
omogočili dobavitelji z donacijskimi sredstvi.
Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek

Sladoledno obarvano dopoldne v TDU Loka pri
Zidanem Mostu
V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
se v vročih poletnih dneh ohlajajo na najboljši možni način – s
sladoledom. V hladno senco njihovega domskega parka so privabili številne stanovalce, ki so nestrpno čakali na svoje kepice
sladoleda, ki so jih pripravili v Pekarni Kruhek iz Sevnice.
Stanovalci Trubarjevega doma upokojencev so se ob sladoledu družili, klepetali in smejali, na dan pa so prišli tudi spomini
o prvem srečanju s sladoledom. Loški stanovalci niso izbirčni
glede okusov – radi imajo vse, da je le sladoled.
V Trubarjevem domu se zavedajo, da je sladoled tudi koristen, saj vsebuje kalcij in fosfor, zato ni čudno, da so številni stanovalci želeli še kakšno dodatno kepico te hladne poletne
sladice. Uživanje sladoleda osrečuje in je čudovito sredstvo pri
odpravljanju stresa, ugotavljajo strokovnjaki, zato si stanovalci
želijo še veliko sladolednih dni.

OBISK PSIČKOV V TRUBARJEVEM
DOMU UPOKOJENCEV
Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu je obiskala gospa Polona s svojima štirinožnima prijateljema, ki
sta razveseljevala stanovalce. Psička sta

bila pasme cavalier king charles spaniel
po imenu Lena in Fingi. Stanovalci so jih
božali, pestovali, hranili s priboljški ter
se ob tem veselili in obujali spomine na
marsikateri dogodek iz preteklosti. »Kavalirčki« so neskončno polepšali in popestrili dopoldne, saj je božanje prisrčnih

D. R.
kužkov znova izvabilo nasmehe na usta
naših oskrbovancev. Gospa Angela je
naše srečanje zaključila z besedami »hovhov, jutri gremo spet na lov«.
Nada Božnar,
delovna terapevtka
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70 let »hišice ob Žikovci«
S slavnostno akademijo 10. junija se
je zaključilo praznovanje Vrtca Laško,
ki v letošnjem letu obeležuje 70 let vzgoje in izobraževanja v kraju.
Hišica, ki so jo na Thermaninem odru
postavili slavljenci, je predstavljala preteklost in prve začetke vrtca v našem kraju. Podobna hišica, v kateri so se otroci
radi igrali, je stala na dvorišču Doma igre
in dela ob potoku Žikovca. Od takrat je
torej minilo 70 let. Projekcije fotografij
ob odru so pripovedovale zgodovino vrtca, na odru pa so vzgojiteljice in otroci
prikazali zgodbo sedanjosti.

Ptički se radi gibamo
»Gibanje je za otroka zelo pomembno,
ker spodbuja njegov telesni razvoj
in tudi razvoj njegovih miselnih sposobnosti.«
V predšolskem obdobju je pomembno
veliko gibanja. Gibanje je otrokova
osnovna potreba. Z gibanjem si otrok
pridobiva odpornost in krepi imunski
sistem. Različne oblike gibanja in gibal-

Na slovesnosti so se med drugim
spomnili ravnateljic, ki so v letih delovanja v vrtcu pod svoje okrilje vzele strokovne sodelavce in otroke. Marija Kolar,
prva upravnica iz vrst vzgojiteljic in katere se starejši spomnijo kot Mimice, Marija Kolka, Vida Kreže, Hermina Lipar,
Milica Jan, Cveta Hudoklin in sedanja
ravnateljica Greta Labohar Škoberne so
v Vrtcu Laško pustile delček v mozaiku.
Slednja je zbrane v dvorani tudi nagovorila in omenila, da so vrtec danes otroci,
ki so jim zaupani, in zaposleni, ki življenje v vrtcu ustvarjajo in živijo. »S kakovostnim programom, fleksibilnostjo,
povezovanjem z okoljem, učinkovitim poslovanjem potrjujemo, da znamo

ne igre pozitivno vplivajo na razvoj mišic
in okostja. Gibanje je pomembno za celostni razvoj otroka, preko gibanja otrok
zazna in spoznava okolje, se uči, razvija
možgane, razvija logično mišljenje, se uči
upoštevanja pravil in navodil, doživlja
veselje, hkrati pa gibanje vpliva na zdravje otrok.
Zato smo v naši skupini »Ptički« velik poudarek namenili prav gibanju in
gibalnemu razvoju otrok. Izvajali smo

prisluhniti otrokom, staršem in okolju,
da smo se pripravljeni nenehno učiti in
skrbeti za trajnostni razvoj predšolske
dejavnosti,« je pojasnila Labohar Škobernetova. Tega se zaveda tudi župan občine
Laško Franc Zdolšek, ki meni, da dobro
delo vrtca ustvarja dobre in uspešne ljudi, ki jih potrebuje vsak kraj. Na odru so
spodbudne besede in čestitke Vrtcu Laško namenili tudi nekateri posamezniki
in predstavniki javnih zavodov, čestitkam
pa se je pridružila Sonja Zajc, predstojnica Zavoda za šolstvo enote Celje. »S tem
hočemo tudi sporočiti, da cenimo njihovo strokovno delo, ker poznamo njihovo
delo, dobro sodelujejo z Zavodom za šolstvo, uvajajo novosti, izvajajo kurikulum
za vrtce in mislim, da obstaja visoka dobra klima,« je dodala Zajčeva.
Vsako obdobje v sedmih desetletjih je
pisalo svoje zgodbe. Hišica ob Žikovci je
danes prerasla v devet igralnic na prostem, kolikor je enot vrtca v občini. Otroci se še vedno radi igrajo in morda se del
otroka še vedno skriva v vsakem izmed
nas in v naših spominih na dni, ki smo
jih preživeli v vrtcu.
NK

predvsem naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek, padci, plezanje,
skoki, potiskanje, vlečenje, dviganje, nošenje, meti in lovljenje predmetov, prijemanje). Gibanje smo izvajali v igralnici,
telovadnici in na prostem. Izvajali smo
načrtovane in spontane gibalne dejavnosti. Prosto so se gibali, premagovali poligone v telovadnici, izvajali igre z žogo,
baloni, kotalečimi predmeti ... Veliko pa
smo se gibali na prostem v naravi. Hodili smo na sprehode in tudi »pohode«, tekali po travniku, hodili po hribu navzgor
in navzdol, potiskali različne predmete,
se sankali, vozili s kolesi in pogajalci in
razvijali spretnosti na igralih. Pri gibalnih igrah so otroci uživali in se zabavali.
Na enostaven in njim prijazen način smo
se veliko naučili in poskrbeli za naše telo
in naše zdravje.
Otroci in vzgojiteljice skupine »Ptički«
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Solidarnost v Vrtcu »Ostržek«
Rimske Toplice
Skrb za sočloveka sodi med najpomembnejše vrednotne domene, kar jih
človek pozna. Temelji skrbi za sočloveka se pokažejo že v otroštvu, ko se pri
otroku začno razvijati primarna občutja
empatije. Skrb za sočloveka je del nas in
našega življenja v družbi. Prične se v družini, kjer otrok s strani staršev dobi vso
potrebno pomoč pri dejanjih, ki jih še
sam ne zmore. Ravno tako pa tudi nudi
pomoč drugim, če otroku to dovolimo,
raste njegova samopodoba in občutek, da
nekaj zmore, občutek zadovoljstva in sreče. Skrb za sočloveka se širi v ustanove in
skupnosti, v katerih ljudje živimo. Temelj
skrbi za sočloveka je vživljanje v drugega, ko lahko začutimo potrebe in občutke drugih ljudi, tako je pot do spoštovanja solidarnosti, enakopravnosti lažja in
uspešnejša.
Vzgoja za solidarnost je vzgoja za
človečnost. Zaposleni v vrtcu skrbimo
za uresničevanje temeljnih pravic otrok in staršev, opredeljenih v mednarodni konvenciji. Otroci v vrtcu imajo
enake možnosti za optimalni razvoj in
poglobljen razvoj na določenih področjih. Delo in življenje v vrtcu organiziramo tako, da upoštevamo otrokove individualne razlike in možnosti, nudimo jim
možnost izbire in drugačnosti. S takim
načinom dela pri otroku postopno razvijamo strpnost, solidarnost, odgovornost,
kritičnost in samostojnost v odločitvah.
Solidarnost pomeni skrb za tiste, ki imajo manj. Zavedati se moramo, da je solidarnost vzajemna odgovornost za drugega. Če bomo danes solidarni z drugimi,

bodo tudi drugi solidarni z nami. Solidarnost je temeljno vezivo vsake družbene skupnosti, je stvar naše odločitve in
je mogoča preko naših dejanj. Zato smo
strokovne delavke Vrtca »Ostržek« Rimske Toplice sprejele povabilo Slovenske
Karitas, da sodelujemo v akciji Pokloni
zvezek. Z našo odločitvijo smo spodbudile starše in otroke k solidarnosti. V akcijo so se vključili vsi oddelki. Starše smo
povabili k sodelovanju preko zgibanke,
ki so jo otroci odnesli domov. Dodatno
smo starše spodbudili za akcijo na roditeljskih sestankih. V garderobi smo obesili plakat, v starejših oddelkih je potekal
didaktični pogovor: Kaj je solidarnost?
Otroci so risali na razglednice in zapisali smo otrokovo sporočilo za prejemnika,
spoznali pa smo tudi zgodbe na temo solidarnosti. Skupaj smo zbrali 72 velikih
zvezkov, 7 kompletov tempera barv. Vse
smo zložili v kartonsko škatlo, ki smo jo
polepšali in predali Karitasu v Laškem.
Hvala staršem za pomoč pri izvedbi akcije Pokloni zvezek.
Vsak izmed nas je povabljen, da pomaga družinam in otrokom v stiski, le
odločitev je potrebna.
Za majhne in velike zapisala
Jelka Kapun, dipl.vzg.

Barve in oblike

V mesecu maju in juniju sva se odločili, da z otroki pripraviva dejavnosti, pri
katerih spoznamo barve in oblike, ki se
nahajajo okrog nas. Najprej smo se lotili oblik. Skupaj smo spoznali krog, kvadrat in trikotnik. Iskali smo, kaj v igralnici je podobno tem likom, kaj je okroglo,
oglato. Otroci so brskali med igračami,
jih razvrščali po oblikah, se igrali z lesenimi natikankami in vtikankami. Otrokom pa sva pripravili oz. izrezali različne like, katere so nato lepili v določene
kroge, kvadrate in trikotnike. Ob tem
smo spoznavali tudi barve. Kašne barve
so naše igrače, pohištvo, barve v naravi?
Spoznali smo mavrico in barve v njej s
pomočjo slikanice, razvrščali kocke po

barvah in se igrali s prstnimi barvami.
Odpravili pa smo se tudi na sprehod in
na travniku iskali in si ogledovali travniške rože, kakšnih pisanih barv so. Otroci so z zanimanjem raziskovali tako barve kot oblike. Nekateri so že prepoznali
osnovne barve, vedeli, da je trava zelena,
sonce rumeno in podobno. Skupaj smo
se igrali in raziskovali in se pri tem tudi
veliko naučili.
Otroci DV Gradišnik
s Patricijo in Matejo

Zaključek šolskega leta v Vrtcu
Jurklošter
V vrtcu Jurklošter vsako leto prav na
poseben način zaključimo šolsko leto.
Tako je bilo tudi to leto. Da je vse skupaj še bolj zanimivo, pa na zaključne prireditve povabimo še naše starše, brate in
sestre.
Tako smo se letos na zaključni izlet
odpeljali z avtobusom, in sicer v soboto,
16. maja. Pot nas je peljala v Arboretum
Volčji potok, kjer je vsak izmed nas našel nekaj zase. Otroci so uživali ob ogledu dinozavrov, malo starejši ob ogledu
cvetja, vsi skupaj pa smo uživali v prečudoviti naravi, se sprehodili po prostranih
travnikih, nahranili ribe v ribnikih ter
se poigrali na čudovitih igralih v samem
parku.
Popoldne nas je pot popeljala do Braslovč, kjer so otroci presenetili starše s
programom ob 70-letnici vzgoje in izobraževanja v občini Laško. Seveda so
v programu sodelovali tudi starši. Tudi
Jaka s svojo kitaro ni manjkal. Po končanem programu smo si privoščili kosilo,
se poigrali na igralih ter se pozno popoldne vrnili pred vrtec.
Ampak s tem še nismo zaključili šolskega leta.
V ponedeljek, 22. junija, smo se zopet
zbrali na zaključnem pohodu s piknikom
ter spanjem v vrtcu.
Prehodili smo del poti po Orionovi
poti. Začeli smo na ribnikih Marof, se
odpravili do Puršnice, nato pa si ogledali
še Počerenjski slap. Na velikem travniku
smo se igrali gibalne igre, kjer smo uživali tako otroci kot odrasli. Pot smo nadaljevali ob kanjonu Gračnice ter uživali
ob pogledu na čudovito reko. Že malo utrujeni in lačni smo se okrepčali pri ribiškem domu Marof, se poigrali in porabili
še preostanek energije iz pohoda. Ko se je
dan prevesil v noč, smo si vsi zaželeli počitka. Odpeljali smo se do vrtca. Otroci
so poiskali svoje pižame – od navdušenja
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in pričakovanja prespane noči brez staršev skoraj niso rabili nobene pomoči.
Po ogledu risanke o Krtku ter pravljici
za lahko noč smo vsi, ki smo se odločili, da prespimo v vrtcu, utonili v prijeten
spanec. Ali vas zanima, o čem smo to noč
sanjali? Ja, o počitnicah, seveda.
Milena in Renata

Zlato priznanje na tekmovanju iz
znanja angleščine
24. marca je
bilo v Šentjurju
državno tekmovanje iz znanja
angleščine za deveti razred. Udeležil se ga je tudi
Matija Podbreznik, učenec OŠ
Primoža Trubarja Laško, ki se je
na tekmovanje
pripravljal celo šolsko leto. Obiskoval je
dodatni pouk iz angleščine in večkrat
prebral knjigo David Copperfield avtorja Charlesa Dickensa. Državno tekmovanje je obsegalo dve nalogi pisnega sporočanja na temo prebrane knjige. V prvem
spisu so morali tekmovalci opisati odnos
junaka s prvo in z drugo ženo ter ju primerjati. V drugem spisu so morali orisati
junakovo poklicno pot in iskanje službe
primerjati s situacijo v današnjem času.
Oba spisa sta poleg odličnega znanja jezika zahtevala tudi natančno poznavanje prebranega literarnega dela. Matija Podbreznik je svojo nalogo opravil
več kot odlično, saj je ne le prejel zlato
priznanje, ampak kot eden redkih tekmovalcev celo osvojil vse možne točke.
Učiteljice angleščine menimo, da je šola
lahko ponosna, da je Matija naš učenec,
v prihodnosti pa mu želimo še veliko veselja do angleščine.
Katarina Pinosa

English club in angleška noč branja
Pozno petkovo popoldne 30. januarja smo se učenci, ki angleščino uvrščamo med svoje ljubše predmete, ponovno
zbrali v šoli z namenom, da bi tam preživeli noč. Sliši se nenavadno, a to v naši
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šoli že nekaj let ni več novost. V preteklosti so namreč že bile noči branja v slovenskem jeziku. Letos pa je učiteljica angleščine Lidija Šober, prvič organizirala tudi
t. i. angleško noč branja. Vsi smo dobili
odlično priložnost, da smo (spre)govorili
v tujem jeziku. Moram priznati, da nisem
pričakovala toliko smeha, zabave in toliko novih informacij hkrati. Vsekakor je
angleška noč branja presegla moja pričakovanja. Iz osrednje teme (knjige in filma
Krive so zvezde, seveda v angleščini) sem
se namreč naučila veliko novih besed
(tudi v prenesenih pomenih) in fraz. Najbolj mi je bilo všeč, da smo se lahko o trenutno zelo priljubljenem filmu in knjigi
pogovarjali, o njiju podali svoje mnenje
in se hkrati družili. A ni šlo brez zapletov
s šolskim alarmom, brez pripovedovanja grozljivk, točenja solz ob filmu, branja angleških knjig in pogovorov pozno v
noč. V soboto pozno dopoldne se je noč
branja končala s pozitivnimi vtisi. Seveda
menim, da je predstavljala združitev prijetnega s koristnim. Sama sem kot devetošolka to izkusila prvič in zadnjič, a bilo
bi super, če bi se angleška noč branja v
prihodnjih letih nadaljevala, da bi jo doživele tudi naslednje generacije.
Nataša Grešak
»Krive so zvezde,« so v en glas zaklicala
dekleta, ko sem jih vprašala, katero knjigo
naj jim pripravim za skupno branje.
Fantje so se seveda po stari navadi morali
strinjati, a ni bilo čutiti pretiranega
odpora. Resnično? Krive so zvezde? Mladi na vrhu brstenja in polni energije ter

življenja bi radi brali, razmišljali in govorili o smrti, umrljivosti, o nesrečnem
koncu ljubezni? Knjiga, ki so jo starši v
Ameriki prav zaradi osrednje teme bojkotirali, je najljubša knjiga mojih učencev. Težko besedilo sem pripravila v lažji
različici in v učilnici so se, sedeč na blazinah, spopadli z njo. Bil je pravi literarni
večer, kjer se glasno bere, glasno razmišlja in na glas pove svoje mnenje. Smrt je
del našega življenja, ki ga prevečkrat jemljemo kot nekaj samoumevnega. Zdravi smo in za dihanje nam ni treba s seboj prenašati kisikovih bomb, pri čemer
velikokrat ne vemo, kako zelo vredno
je to naše zdravje. Hodimo lahko v šolo
in ne poznamo njene vrednosti. Vse to
so bile misli naših in vaših otrok, ki so
se po filmu objokani zazrli v moje objokane oči. Vsi smo imeli podobne misli.
Film je učence tako prevzel, da na poti do
konca niso več vedeli, da poslušajo film v
angleščini in berejo angleške podnapise.
In ker smo prepovedali uporabo slovenščine, so se trudili povedati v angleščini.
Pravijo, da sem jim podarila nepozabno izkušnjo, in njihovi zadovoljni obrazi
ob odhajanju domov so poplačali vse ure,
ki sem jih vložila v poenostavljanje angleškega besedila ter vse bolečine v križu,
s katerimi sem se v soboto zjutraj zbudila. In oni? Tudi oni so meni podarili nepozabno izkušnjo, kajti priložnost sem se
imela družiti s čudovitimi mladimi ljudmi, ki znajo razmišljati s svojo glavo in ki
ob tuji bolečini ne ostanejo neprizadeti.
Hvala vam, dragi moji!
Lidija Šober, prof. ang. in nem.
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Ogled terarija

Na izletu

V Mariboru

V torek zjutraj smo se z vlakom odpeljali v Maribor. Ogledat smo si šli terarij
in akvarij. Videli smo ribe, rake, kuščarje,
kače, želve in krokodila. Najbolj me je bilo
strah kač. Po končanem ogledu smo jedli
in pili. Lahko smo si kupili tudi spominke. Najbolj mi je bila všeč vožnja z vlakom.

V torek sem se imel zelo lepo. Videl
sem kače, kuščarje, ribe in krokodila. Bil
sem v akvariju in terariju. Kupil sem si
kuščarja in se z njim igral. Najbolj so mi
bile všeč ribe. Peljali smo se z vlakom. Bil
je lep sončen dan.

Peljali smo se z vlakom. Videli smo veliko postaj in travnikov. Ko smo prišli v
Maribor, smo videli veliko staro lokomotivo. Potem smo šli v terarij in akvarij. Videli smo kuščarje, kače, želve … Kdor je
želel, je lahko pobožal kačo. Pojedli smo
in se vrnili v šolo.

David Jurkošek, 2.b-razred MŠ

Jan Gosak, 2.b-razred MŠ

Luka Lešek, 2.b-razred MŠ

Kar seješ, to žanješ
Čebelarska zveza Slovenije je s pomočjo
razpisa izbirala najbolj izvirne, domiselne
in pristne rešitve osnovnošolcev, starih
od devet do dvanajst let. Kreativna mapa,
ki so jo morali izpolnjevati, je vsebovala štiriindvajset motivov oziroma nalog
za reševanje, ki so jih učenci dopolnili
po svojih zamislih. Namen natečaja je bil
spodbuditi kreativno razmišljanje otrok,
jih usmerjati k pozornemu opazovanju
in doživljanju narave, ozaveščati o pomenu varovanja okolja, o vlogi in ranljivosti čebel ter spoznavanju čebelarstva in
čebeljih pridelkov. Najboljša dela so bila

uporabljena za nastanek didaktične igre
(spominske karte) v obliki pomanjšanih
panjskih končnic. Z učenci PŠ Šentrupert je sodelovala tudi Gaja Kolšek, pri
čemer sta bila kar dva njena ustvarjalna
izdelka izbrana in vključena v didaktično igro.
Renata Kolšek

Raziskovalno delo je ključ do novih
rešitev in spoznanj
V okviru raziskovalnega dela pridobivamo spoznanja in izkušnje, ki se dogajajo izven šolskih klopi. V OŠ Primoža
Trubarja Laško in njeni podružnični šoli
v Debru že nekaj let z zunanjo ustanovo
skrbimo za novosti in trajnost predvsem
v naravoslovju. Naravoslovne vsebine
poglabljamo s pomočjo raziskovalnih
del, v katere so vključeni mladi raziskovalci, učenci. Ti sodelujejo pod mentorskim vodstvom Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo Uni-

verze v Ljubljani ter somentorice Milene
Žohar, učiteljice v OŠ Primoža Trubarja
Laško. Raziskovalna skupina iz leta v leto
izdeluje raziskovalne naloge s področja
kemije in sorodnih ved.
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško in podružnična šola Debro sta se do
zdaj predstavili na državnem tekmovanju
v Murski Soboti s šestimi raziskovalnimi
nalogami. Visoki rezultati kažejo na uspešnost sodelovanja med šolo in zunanji-
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mi ustanovami. Sodelovanje posega tudi na področje nekaterih
mednarodnih projektov in predagoških ter znanstvenih disciplin.
Raziskovalci, kot so Maja Selič, Ana Zabret, Nik Kajtna, Ana
Blatnik, Taja Jančič, Klara Hohkraut, Larisa Ortl in Lea Lešek
Povšič, so pripravili projekte in nekatere novosti, ki posegajo na
področje kemije, biologije in delno fizike. V raziskovalni skupini sodeluje tudi učiteljica Lidija Toplišek, ki raziskovalce s slovenističnega vidika pripravi na javni nastop. V povezavi med izobraževanjem in raziskovanjem je ključni del povezovanje strok
in vidikov, zaradi katerih mladi raziskovalci pridobijo ustrezne
kompetence znanja.
V skupini raziskovalcev smo izjemno ponosni na Nika Kajtno, ki je zdaj že dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Letos je med vsemi lanskimi državnimi projekti njegovo
delo šlo skozi serijo komisij. Odločeno je bilo, da se uvrsti na
mednarodno srečanje mladih znanstvenikov v Milanu, imenovano Eucys 2015. Srečanje bo septembra, kjer bodo raziskovalci iz posameznih skupin predstavili svoja spoznanja in inovacije. Raziskovalna skupina, ki jo vodi Marko Jeran (vključno z
Nikom Kajtno), mora pripraviti predstavitev, poster in zanimiv
material, vezan na raziskovalno delo. V slovenskem jeziku se je
projekt glasil Razvoj in uporaba reakcijskega sistema na osnovi kemiluminiscence za ciljane forenzične aplikacije. Ker gre
na olimpijadi za osnovno komuniciranje v angleškem jeziku, je
morala ekipa projekt prevesti v angleški jezik. Zdaj se glasi Development and application of the reaction system based on chemiluminiscence for forensic applications. Nik bo v svojem delu
predstavil nov material in inovativen pristop k iskanju prstnih
sledi in krvi na kraju zločina, ki predstavlja posebnost v forenziki in analizi kaznivih dejanj. Temelj dela je kemijska reakcija,
ki poteka na vzorcu sledi, kjer se sprošča svetloba (podobno kot
pri kresničkah). Slovensko ekipo bo poleg Nika Kajtne kot tekmovalca na področju kemije sestavljal še njegov soimenjak iz
srednje gradbene in geodetske šole v Ljubljani, in sicer na področju ekologije. Držimo pesti za uspešno predstavitev Slovenije in projekta, ki je nastal prav tako z uspešnim sodelovanjem in
še vedno traja, saj Nik z mentorjem Markom Jeranom še vedno
raziskuje in nadgrajuje znanje.
Na mednarodno srečanje mladih znanstvenikov Eucys že
dolgo časa Slovenci pošiljamo različne aplikativne in vrhunske
projekte ter dosegamo prepoznavne rezultate. Kot član ekipe se
lahko kot raziskovalec posameznik uvrsti le enkrat v življenju.
Srečanje mladih znanstvenikov organizira in s finančnega vidika podpira Evropska unija.
Mentorja Marko Jeran in Milena Žohar sva na raziskovalce in
naše skupne projekte izredno ponosna, saj z leti opažava, da zanimanje za pridobivanje znanja na praktičnih primerih počasi
narašča. Opažava tudi, da je povezovanje z vrstniki, predvsem
srednješolci (ki delujejo pod vodstvom Marka Jerana), nadvse
koristno, saj si medgeneracijsko izmenjujejo ideje in spoznanja
ter ob tem nenehno rastejo in se razvijajo.
Marko Jeran, Kemijski inštitut Ljubljana
Milena Žohar, OŠ Primoža Trubarja Laško

Zaključni izlet Rdečega križa 2015
V PŠ Debro smo v okviru dejavnosti Rdeči križ na predmetni
stopnji v letu 2014/15 izvedli dve tekmovanji.
Jeseni smo se pripravljali na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Na šolskem tekmovanju smo dosegli deset bronastih
priznanj. Prvi trije so se udeležili državnega tekmovanja. Tatjana Terbovc je dosegla zlato priznanje, medtem ko je Anže Jan-
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čič posegel po srebrnem priznanju. Marca smo se pripravljali
na tekmovanje ekip prve pomoči. V PŠ Debro smo tekmovali
s tremi ekipami in na območnem tekmovanju ekip laške in radeške občine dosegli drugo, šesto in sedmo mesto. Za nagrado
smo si zaslužili zaključni izlet, ki ga organizira Območni odbor
Rdečega križa Laško, ki se mu vsi najlepše zahvaljujemo za čudovit izlet.
Odšli smo v Ljubljano. Najprej smo si vodeno ogledali staro
mestno jedro, polno dogodkov. Nato smo se po tirni vzpenjači
odpeljali na Ljubljanski grad, kjer smo si ogledali tudi »mesto, ki
živi«. Pot smo nadaljevali v živalski vrt, kjer smo si ogledali živali in se družili z učenci in učenkami PŠ Rečica, MŠ Laško, OŠ
Marjana Nemca Radeče, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in
PŠ Jurklošter. Po kosilu smo se odpravili domov. Pomembno je
sodelovanje, povezovanje, druženje in pridobivanje znanja.
Učenci in učenke PŠ Debro z učiteljico Mileno Žohar

Šolski parlament – Izobraževanje in poklicna orientacija
Konec marca je bil v naši šoli regijski otroški parlament, na
katerem je sodelovalo 18 poslancev iz 17 osnovnih šol celjske
regije. Delo je bilo organizirano v štirih delavnicah, ki so jih vodile učenke naše šole. Na vsaki delavnici so sprejeli sklepe, ki so
jih predstavili na plenarnem delu, ki je bil v Otročjem centru.
Najzanimivejši sklepi so: Slovenija ne prepozna nadarjenosti otrok; najbolj nujni poklici v prihodnosti bodo farmacevt, matematik, znanstvenik, ekolog, psiholog, izdelovalec robotov in
specialist za odvajanje od tehnologije; javne šole so za otroke
najboljša izbira. Izbrali so tudi predstavnike, ki so jih zastopali
na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. Več lahko izveste v prispevku, ki je objavljen na TV Laško.
V ponedeljek, 13. aprila, je bilo v veliki dvorani Državnega
zbora RS zasedanje 25. nacionalnega otroškega parlamenta. Letošnjo osrednjo temo sta predstavljala izobraževanje in poklicna
orientacija. Ob prihodu v parlament so mladi poslanci posedli na udobne stole in program se je začel. V uvodu so predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez,
predsednik države Borut Pahor, minister za javno upravo Boris
Koprivnikar in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije
Darja Groznik v svojih nagovorih poudarili, da morajo mladi
slediti svojim željam z veliko mero radovednosti, predvsem pa
vztrajnosti.
Po uvodnem delu je sledila izvolitev predsednika 25. nacionalnega otroškega parlamenta. To je postal Ciril Cerovšek iz
dolenjske regije.
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Sledilo je delo v skupinah. V vsaki skupini je bil odrasel mentor oziroma moderator.
Parlamentarci so se razvrstili v štiri
skupine. V prvi skupini so se pogovarjali
o poklicih prihodnosti. Izpostavili so kar
nekaj poklicev, kot so genetiki, robotiki,
astronomi, gozdarji. V drugi skupini so
se pogovarjali o vseživljenjskem učenju.
Mladi se zavedajo, da je izobraževanje
vseživljenjski proces, zato si želijo izboljšati njegovo kakovost. Podali so naslednje predloge: učitelji bi morali imeti krajšo delovno dobo, več medgeneracijskega
učenja in sodelovanja in organiziranje
več natečajev. Zdi se jim tudi, da otroci
v osnovnih šolah niso dovolj ozaveščeni
o poklicih, zato težko sprejmejo odločitev, ki jih spremlja vse življenje. Menijo,
da bi bilo dobro več govoriti o poklicih
že na razredni stopnji. Predlagajo, da bi
se v šoli uveljavili karierni dnevi, ki bi bili
zasnovani enako kot naravoslovni dnevi, le da bi si učenci odšli ogledat poklice. Pravijo tudi, da bi morali otrokom
pred odločitvijo zagotoviti prakso. Pogovarjali so se tudi o razlikah med gimnazijo in srednjo šolo. V tretji skupini so
se pogovarjali o formalnem in neformalnem izobraževanju. Menijo, da formalno
izobraževanje sestavljajo šola, učbeniki
in obveza, neformalno pa mediji in vse
ostalo. Opažajo, da neformalni krožki v
šoli postajajo formalni in da so za prazna
mesta odgovorni šolski delavci, saj imajo premalo predstavitev krožkov, saj vsi
učenci z njimi niso seznanjeni. Navedli
so tudi nekaj slabih lastnosti neformalnega izobraževanja.
Želijo si, da bi bila v šolah organizirana
zasedanja med učitelji in učenci o krožkih.
V četrti skupini so se vsi strinjali, da so
vsi poklici pomembni. Pravijo, da imajo

Noč, baterija in knjiga
Nadarjeni učenci in učenci, ki imajo
radi knjige, so z mentoricama Veroniko in Mileno preživeli noč v telovadnici šole. 7. tabor Skriti zaklad, ki je imel
letos naziv »S knjigami sanjamo prihodnost«, se je po pohodu k Aškerčevemu

mladi danes različne cilje in vrednotenje.
Vsi želijo delati v ugodnih pogojih in
ne spoštujejo vseh poklicev, a drug brez
drugega ne moremo. Zelo pomembno
vlogo v življenju bodo vedno imeli kmetje, smetarji, čistilke … in noben poklic
ni manjvreden. Menijo, da na pogostost
poklica vplivata tudi industrializacija in
okolje.
Sledil je plenarni del zasedanja v veliki dvorani, kjer so mlade parlamentarce
pozdravili povabljeni gostje: predsednik
vlade Miro Cerar, varuhinja človekovih
pravic Vlasta Nussdorfer, poslanec Tone
Peršak ...
Sledilo je poročanje skupin o delu
v delavnicah ter postavljanje vprašanj
gostom. Po končanem plenarnem delu
je sledilo kosilo, po njem pa so se mladi
parlamentarci odpravili v predsedniško
palačo, kjer je sledil glasbeno-humanitarni dogodek, na katerem je predsednik
države izročil nagrado jabolko navdiha
bobnarju glasbene skupine Elvis Jackson.
Ob tej priložnosti je bilo prisotnih nekaj
glasbenih skupin s povabljenimi gosti.
Otroški parlament je nepozabna izkušnja, pogled v svet odraslih, zavedanje resnosti te inštitucije in človečnosti. Videla
sem ljudi, ki v našem imenu odločajo za
nas. Zavedam pa se, da je vsakdanje življenje v parlamentu zelo drugačno.
Anja Stopar, Marjeta Ocvirk

Zaključek Mega kviza v Ljubljani
Mestna knjižnica Ljubljana nas je kot
koordinatorje in zavzete reševalce povabila v Narodni muzej Slovenije na slovesen zaključek letošnje sezone Mega kviza.
Mega kviz je knjižnično muzejski kviz,
namenjen osnovnošolcem 2. in 3. Tria-

obeležju na Globokem nadaljeval z ogledom predstave Striptiz naše razredničarke v izvedbi KD Zidani Most in z okroglo
mizo ter predstavitvijo poklica novinar/
producent.
Najprej so predstavili svoje knjige, ki
so bile vstopnice, in povedali, zakaj so se
odločili zanje. Potem so se pogovarjali
o poklicih, tudi o sanjskih in spoznavali
dela in opravila novinarja in producenta,
kar jim je predstavil Matjaž Knez. Matic, Tjaša in Anže, ki so moderirali okroglo mizo, so se zelo dobro znašli v svoji
vlogi, tako da so učenci zavzeto razpravljali o poklicih in analizirali gledališko
igro. Nekateri učenci pa so se prav vživeli v dramatizacijo in so pripravili pra-

de. Ti naj bi z reševanjem pridobili določene spretnosti informacijskega opismenjevanja in se podrobno seznanili z
določeno zgodovinsko temo na atraktiven način. Osrednja gosta prireditve sta
bila soustvarjalca kviza, mladim bralcem
dobro poznana, pisatelj Žiga X. Gombač
in ilustrator Ivan Mitrevski. Nato smo si
ogledali najodmevnejše razstave Narodnega muzeja Slovenije - videli smo čisto
pravo mumijo egipčanskega svečenika
Akesuita, original kipa Emonca in se oblekli kot stari Rimljani, Vaško situlo, prvo
piščal in ogromno predmetov iz prazgodovine. Veseli smo bili, da smo prvič prisostvovali uradnemu zaključku priljubljenega kviza, saj smo preživeli čudovit dan.
Zahvalila bi se učiteljici Biljani Jošovc, s katero vsako leto pri njenih urah
z učenci rešujemo kviz in sodelujemo v
tako odmevnem in zanimivem projektu.
Hvala vodstvu šole in spremljevalkama,
da so prisluhnili edinstveni priložnosti,
doživetju zaključka Mega kviza.
Na koncu bi se rada zahvalila še vam,
učenci, ker ste pridno reševali kviz in s
svojimi rešitvami pripomogli, da je na
vseslovenski ravni kviz doživel največji uspeh do sedaj – zbranih je kar 17.463
rešitev!
Jerica Horjak

vo mini predstavo. In končno je nastopila težko pričakovana noč branja, ki je
bila tudi letos polna hihitanja, šepetanja,
seveda tudi branja. In vmes se je v telovadnico pretihotapil tudi palček Bralček,
ki je povedal sodobno pravljico o muci,
ki je skrila copatke. Nočni bralci so se
ob vzgojni pravljici spraševali, kam se je
skril tisti prijazni palček izpred nekaj let,
ki je pripovedoval same lepe in zabavne zgodbe. Morda jim je nauk iz pravljice
dal misliti, da so se kar hitro umirili in se
posvetili branju.
In potem je počasi vse potihnilo in
okrog 1.30 se je zaprla zadnja knjiga in
ugasnila je še zadnja lučka.
Milena Suhodolčan
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PŠ JURKLOŠTER
Noč branja
Vse je enkrat prvič. Tako smo se tudi na naši šoli že ob začetku šolskega leta odločili, da na dan knjige izvedemo noč branja.
Čas zelo hitro mineva, zato se je 23. april zelo hitro približeval.
Starši so se s predlogom strinjali, učenci pa neizmerno veselili.
Učiteljice smo se potrudile, da so bili učenci za branje dobro
motivirani. V četrtek zvečer 23. aprila je bila v garderobi prava gneča. Starši so pripeljali v šolo učence s spalnimi vrečami
in garderobo za nočno bivanje. Vsi učenci so prišli nazaj v šolo
dobro razpoloženi in ob odhodu staršev ni nihče potočil solze. Spraševali smo se, komu je bilo bolj tesno, učencem ali staršem. Z vso prtljago smo se odpravili v telovadnico, kjer smo se
namestili na blazine. Sledila je slastne večerja izpod rok gospe
Zlatke. Po večerji smo se odpravili na večerni pohod na Lovsko
kočo, kjer nas je pričakal lovec Simon s svojima prijateljema, ki
sta prišla v spremstvu lovskih psov. Seznanil nas je delom in vlogo lovca pri skrbi za divjad, njegova prijatelja pa z nalogami lovskega psa. Ogledali smo si lovsko kočo in trofeje, nad katerimi
so bili učenci še posebej navdušeni. Ko nas je objela temačnost
noči, smo se s svetilkami odpravili nazaj proti šoli. Migetajoča
svetloba žepnih svetilk je dajala videz plesa junijskih kresničk.
Ob prihodu v šolo je sledilo umivanje zob in tuširanje, nato smo
zlezli v spalne vreče in pričeli z branjem najljubše knjige, ki jo je
vsak prinesel s seboj. Vsi učenci so bili tiho in so pridno brali,
ko pa so oči postale utrujene in so se veke vse težje odpirale, so
priplesale ovčke in jih popeljale v globok spanec. Nekateri mlajši so lažje zaspali, če jih je vsaj malo pobožala odrasla roka. Noč
je minila mirno, naša telovadnica pa se je spremenila v veliko
spalnico. Ko so se učenci zjutraj zbudili, so bili vsi zadovoljni,
saj ni bilo treba na kombi. To je bila za šolarje prva v šoli prespana noč, ker pa smo bili vsi zelo zadovoljni, bomo takšno noč
gotovo ponovili.

mladino naše podružnice. V zgodnjih večernih urah smo se
ponovno zbrali v šolski avli z vso prtljago, potrebno za nočitev
v šoli. Seveda so bile obvezna oprema naše najljubše pravljice
in pa naglavna svetilka. Začeli smo s pripravami – ena skupina je pripravila in uredila ležišča, druga je spekla super kruh in
žemljice, tretja pa je pripravila osrednji prostor – kurišče in okrog njega klopi. Tu smo namreč prisluhnili prvim pravljicam ta
večer ter si spekli slastne hrenovke na palčkah, zraven katerih
smo pohrustali dišeče, še tople žemljice izpod naših prstov. Po
večerji smo v jedilnici skuhali čaj, za katerega smo zelišča nabrali kar na našem šolskem vrtu. Vanj pa smo zlili čarobni, bralni napoj neverjetne modre barve. Učitelji so rekli, da je to sicer
slezenovčev čaj, ampak mi jim ne verjamemo – čaj pa že ni moder! Kakorkoli – delovalo je in do 22. ure smo brali s takšnim
zanosom, da se je kar kadilo. Nato smo zatisnili oči in kot hrčki spali vse do zjutraj. No, eni bolj, drugi manj – saj veste, ko je
človek od navdušenja tako vznemirjen, tudi ne more spati kot
top. Ampak zjutraj, ko so prihajali prvi sošolci v šolo, smo jim
še v pižamah navdušeni pripovedovali, kako je Noč branja ena
fantastična zadeva. Drugo leto ponovimo!
Jasna Koritnik

Humanitarna dejavnost

pš zidani most
Noč branja
Svetovni dan knjige smo na PŠ Zidani Most obeležili na prav
poseben način – priredili smo Noč branja za vse knjigožere,
knjigoljubce, knjižne molje in na sploh vso bralno navdušeno
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Na PŠ Zidani Most je v letošnjem šolskem letu med drugim
deloval tudi humanitarni krožek. V okviru slednjega smo se srečevali ob različnih priložnostih, največji akciji pa sta gotovo potekali v septembru, ko smo z zbiranjem pločevink sodelovali v
akciji za nakup novega inkubatorja za porodnišnico Trbovlje,
ter v mesecu maju, ko smo zbirali potrebščine za socialno ogrožene otroke. V okviru slednje smo se povezali z RK Laško, ki
smo mu zbrane stvari tudi predali. Akcija je potekala celoten
mesec, zbrali pa smo res lep kupček stvari – od oblačil, igrač,
knjig, higienskih pripomočkov … Zbran material smo predali g. Marotu in ge. Babič, ki sta nas obiskala na šoli. Srečanje je
minilo ob prijetnem klepetu o pomenu sodelovanja med ljudmi
in solidarnosti, gosta pa sta naše male člane krožka razveselila
tudi z darilcem. Druženje je hitro minilo, mali »humanitarčki«
pa so nato navdušeni pomagali znositi zbrane stvari v avtomobil, ki se je pod težo darovanega vztrajno nižal. Še enkrat bi se
rada zahvalila mojim članom krožka za izkazan čut do soljudi,
vsem staršem in krajanom za darovano, s čimer so pokazali, da
jim ni vseeno, ter nenazadnje g. Marotu in ge. Babič za prijetno
sodelovanje in druženje. Lepo je, ko stopimo skupaj!
Jasna Koritnik

mladi

Portret Ajde Kostevc

Dekle z žametnim glasom in širokim
pogledom na svet
Ajda Kostevc je dekle z mnogimi talenti. Pleše, poje, piše, debatira, zanimajo jo gledališče, fotografija, umetnost.
Verjetno še niti ni odkrila vseh svojih
talentov. Ajda, ki bo v septembru prestopila prag devetega razreda, je zgovorna in vedno pove svoje mnenje. »Lahko
vprašate učiteljice, da včasih niso najbolj zadovoljne s tem, kar povem. Ne
»šparam« z jezikom,« smeje pripoveduje.

»Glasbeno mi je jazz zelo ljub, tudi interpretiram samo jazz, ker sem se v tem
stilu našla. Pojem alt in prav v višine ne
morem iti. Zato sem zelo vesela, da sem
odkrila svoj stil.« Lahko bi trdili, da je
malo njenih vrstnikov, katerih glasbene
vzornike bi iskali v imenih kot so Etta
James, Nina Simone ter legendarni The
Beatles in John Lennon. To so glasbeniki, ki so Ajdini vzorniki in katerih glasbo
rada posluša. Tudi sicer najraje prisluhne
zvokom rocka, rock’n’rolla, jazza. Naj bo
petje v zboru ali solo petje, oboje, pravi
Ajda, ima svoj čar, čeprav za kanček raje
poje v solo izvedbi.

Besede, ki prinašajo priznanja

S plesom se je začela ukvarjati pri šestih letih – zdaj že eno leto pleše pri Plesnem forumu iz Celja, pred tem je plesne
korake spoznavala v glasbeni šoli. Pravi,
da pri plesu ne mara tehnike. »Dosti raje
imam ples kot ples – zato, ker ni treba
nič razmišljati, lahko se odklopiš in samo
plešeš. Si čisto »na easy« in to mi je pri
plesu zelo všeč,« razlaga Ajda in dodaja,
da je sploh zadnje leto s plesom še posebej povezana, saj je v celjski plesni šoli v
sebi odkrila še druge dimenzije plesa in
upa, da se bodo razvijale tudi v prihodnje. »Morda ples na zunaj ni tako viden
del mene, je pa zelo pomemben del,« pojasnjuje.
Pomemben del Ajde pa je tudi petje.
V šolskem pevskem zboru sodeluje že
vrsto let, zadnja leta pa svoje glasbene talente izpopolnjuje pri urah solo petja pri
Ireni Vrčkovnik. Pravi, da je v tem času
zelo napredovala, odkrila pa je tudi zvrst
glasbe, ki njenemu glasu najbolj ustreza.

Pisateljsko žilico je ob spodbudi učiteljice slovenskega jezika Dragice Brinovec
odkrila v 6. razredu. Najbližje ji je proza,
rada piše kratke zgodbe, zapisuje pa tudi
kratke misli, ki odražajo njeno razmišljanje. »Po stavek ali dva. Nekaj si zamislim
in to zapišem. Iz tega ne delam nobene
pesmi ali proze.« Meni, da je par besed
dovolj, da izrazi bistvo. Večino zgodb in
misli črpa iz svojega življenja, največ z
opazovanjem okolja. Svoja dela je predstavila na literarnih večerih, ki jih je organizirala osnovna šola, njen talent za
besedo pa so opazili tudi na vseslovenskem literarnem natečaju Bodi pisatelj v
organizaciji Pionirskega doma Ljubljana,
kjer je lani in letos prejela posebno omembo za nadebudnega mladega pisatelja.
S pevsko točko in recitacijo lastnih
besedil je v juniju pred 1500 ljudmi nastopila na prireditvi Zotkini talenti 2015 v
Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu.
Napovedali so jo kot dekle z žametnim
glasom. »Super je bilo. Hvaležna sem za
to izkušnjo, saj se zavedam, da ni dana
vsakomur in sem res zelo počaščena,«
edinstveno izkušnjo opisuje Ajda. Tovrstna priznanja in priložnosti ji pomenijo
veliko. »Dobiš potrdilo, da dobro delaš,
da je tvoje delo in prizadevanje na tem
področju vidno. Se ti pa vedno zdi, da bi
lahko bilo še bolje.«

Nove priložnosti
V smehu pravi, da je učenje med vsemi
obveznostmi, ki jih ima, bolj na stranskem tiru, a se z voljo vse da. Tako naj-

de tudi čas za debatni krožek in komaj že
čaka oktobrski debatni turnir. »Mislim,
da bo naslednje leto, ko v srednjo šolo
odide starejša generacija, ki je bila res dobra, prišel naš čas,« se novih priložnosti
veseli Ajda, ki so ji bliže teme povezane z
ljudmi in socialnimi problemi kot teme,
ki so povezane z okoljem.
Morda bi mislili, da sta njena najljubša
predmeta glasba ali slovenščina, vendar
pojasnjuje, da najraje prisluhne pri urah
zgodovine. Kam pa jo bo zanesla prihodnost? Še eno leto bo gulila šolske klopi
na debrski osnovni šoli, nato pa jo bo pot
najverjetneje ponesla v Ljubljano. Čeprav
meni, da bo malo zanemarila ples in verjetno tudi petje, želi svoj čas posvetiti gledališču. Zato bo temu primerno obiskovala tudi srednjo šolo, ki ji bo omogočila
uresničitev te želje. Z igro se sicer še ne
ukvarja, vendar redno obiskuje gledališke predstave v ljubljanski Drami. »Obožujem gledališče. V tem res uživam. Zadnjič (maja, op. p.) sem gledala predstavo
Grad Franza Kafke. Bila mi je res všeč.
Noro dobra predstava, igrali so super. V
dramskem smislu imam rada klasiko. Je
pa seveda tudi moderna dramatika dobra. Imajo zanimive zadeve. Torej vsega po malem,« navdušeno pripoveduje o
pred kratkim videni gledališki predstavi
in o tem, katera dramska dela so ji najljubša.
Sočasno jo zanima tudi umetnost –
zelo ji je všeč abstraktna umetnost, kar
lahko povežemo tudi z njenim karakterjem. »Sem oseba, ki ni rada usmerjena v nekaj, ampak zelo rada gledam
široko in tudi na umetnost rada gledam
z vseh zornih kotov. Iz tega stališča imam
rada abstraktno umetnost, ker si jo lahko razlagaš čisto po svoje, tudi, če je čisto »mimo«.« V smehu pojasnjuje, da je
človek, ki ga ni dobro omejevati, ker lahko kaj hitro postane tečna in za zaključek
pravi, da bi življenje rada odkrila z vseh
področij in da bi rada doživela prav vse.
Nika Košak
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Za nami je dobra polovica leta,
ki je bila v društvu nadvse pestra
pri izvajanju programa in različnih dejavnosti za otroke, mlade
in študente. V Otročjem Centru
poleg številnih dogodkov v času
šolskega leta uspešno izvajamo
dnevni center, ki omogoča preživljanje prostega časa za osnovnošolske otroke, vzporedno pa je
v tem času v prostorih društva Šmocl odprt dnevni center za
študente in mladino. Tako je urejen prostor za vse generacije in
želje pri ustvarjanju prostoročnih dejavnosti.
Obenem je bil uspešno izveden otroški festival Pisani Balon,
ki je bil letos še posebej edinstven, saj smo program sestavili
v sodelovanju s Thermano, Čebelarskim društvom, društvom
Vesele nogice, Likovnim društvom, Hortikulturnim društvom,
Ofirovci in zavodom Stik.

Rock Holiday 1.5 Warm up. 23. maja pa je domača zasedba
In The Crossfire v nabito polni dvorani zarila plug v rodovitno
zemljo in predstavila ploščo »Vae Victis«, ki jo je posnela v prostorih društva Šmocl, pod taktirko vsestranskega mojstra raznoličnih veščin Tomaža Goriška.

Na drugem tiru smo izvajali DJ natečaj, kjer smo skozi štiri prireditve med dvajsetimi tekmovalci izbrali devet finalistov,
ki so v času prireditve Pivo in cvetje nastopali na odru Malt.
Nova pridobitev prireditve je tako gostila mlade tekmovalce, ki
so lahko izkusili profesionalni nastop izvajanja elektronske glasbe pred polno množico obiskovalcev.
To seveda ne pomeni, da smo zapostavili alternativno sceno,
pri kateri se naš predsednik Jonas Lesjak iz leta v leto trudi, da
v naših kozjanskih krajih ta zvrst glasbe ne bi zamrla. Temu primerno smo 25. aprila z ofenzivnim pristopom organizirali Punk

Obenem se je ideja sodelovanja z različnimi društvi in kulturnimi organizacijami dobro prijela, zato smo letos bili še posebej aktivni pri izvajanju ozvočenja, video snemanja, osvetlitve, organizacije in izvedbe prireditve, itd.
V drugi polovici avgusta bomo ponovno pričeli izvajati otroške sobote, ki bodo v primeru lepega vremena na vrtu Savinje
oziroma v Otročjem centru, če bo dež.
Jurij Šuhel
Foto: Boris Vrabec, Jaka Teršek

Športna eksplozija
v Rečici
Športno društvo Rečica je 4. julija, v
sklopu krajevnega praznika Rečice pri
Laškem, organiziralo športno prireditev
»EXPLOZIJA ŠPORTA 2015«. V Rečici
se je tega dne trlo ljubiteljev športa. Na
štiri turnirje se je prijavilo 32 ekip. Priča
ste lahko bili petim športnim dogodkom:
• Turnirju mešanih trojic v odbojki na
mivki
• Turnirju v ulični košarki
• Turnirju v nogometu na travi
• Mini eksploziji za otroke
• Zorbing nogometu
Na turnir v odbojki na mivki se je pri-
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javilo devet ekip. Igralci so pod strogim
očesom organizatorja turnirja v odbojki
in sodnika Matjaža Gorenška poskrbeli za kar nekaj lepih in borbenih potez.
Kot že mnogokrat doslej, je tudi na letošnji Explozijo športa zmagala ekipa Spiro iz Celja. Drugi so bili domačini, ekipa Športno društvo Rečica, ki je v finalu
dodobra namučila in skoraj presenetila
letošnje prvake. Tretje mesto je osvojila
ekipa Rimske Toplice.
Turnirja v ulični košarki se je udeležilo osem ekip. Vodja turnirja Marko Napret in sodnik Ambrož Hočevar sta ob 14.
uri označila pričetek tekmovanja. Letošnji turnir v ulični košarki so dobili naši
sosedje iz Dola pri Hrastniku, ekipa K5
Team. V finalu so tesno, a zasluženo pre-

magali letošnje favorite GJP Team, ki so
do takrat prikazali zelo suvereno košarko. Letošnje leto smo prvič izvedli tudi
tekmovanje v metu trojk, ki ga je dobil
Jasmin Kazaferovič, sicer član ekipe GJP
Team.
Turnirja v nogometu na travi se je
udeležilo sedem ekip. Vodja tekmovanja v nogometu David Vegel je poskrbel,
da je tekmovanje potekalo brez zapletov.
Ko sta naša sodnika Milan Perko in Denis Motoh s piščalko označila konec skupinskega dela, so v polfinale napredovale
najboljše štiri uvrščene ekipe. Na koncu
je slavila ekipa Lipov List, ki je v finalu
premagala ekipo ŠD Vrh. Tretji so bili do
sedaj večkratni zmagovalci tega turnirja
NK Pivovar.

šport
Tudi na naše najmlajše nismo pozabili. Ob 15. uri je ekipa animatork pod organizacijo naše prijateljice Marije Plavec
sprejela vse otroke, ki so bili željni športnih in ustvarjalnih iger. Vsem otrokom
smo podarili majice. Ni ga lepšega priznanja, kot zadovoljni obrazi otrok, ki se
udeležujejo naše prireditve.
Tudi za zabavni del smo poskrbeli. Naj bo nekaj novega vsako leto! Tako
smo pomagali Mateju Kostajnšku, da je
organiziral turnir v Zorbing nogometu,
na katerem se je zabavalo in potilo osem
ekip.
Letošnje leto so okoli pol osme ure
prireditev popestrili atraktivni pristanki treh jadralnih padalcev iz DJP Metulj
Rimske Toplice. Neustrašnost je pokazal
tudi naš prijatelj, ki je z motornim zmajem preletel prireditveni dogodek.
Prireditev je bila zaključena s pode-

litvijo nagrad najboljšim tekmovalcem,
temu pa sta sledila pogostitev ter druženje ob dobri glasbi našega DJ Rokyja, ki
je znova odlično izpeljal svoj nastop.
Izpostaviti je potrebno sponzorje prireditve, ki so poskrbeli, da smo prireditev
lahko izpeljali in najboljšim tekmovalcem podelili praktične nagrade. Eksplozijo športa 2015 so podprli: Občina Laško, KS Rečica, Laški Akademski Klub,
Arpros Digital Printing, Pizzerija Špica,
Maxi Rossi, Thermana Laško, Pivovarna
Laško, TV Laško (Šmocl). Vsem sponzorjem se lepo zahvaljujemo. Posebna
zahvala gre Mitji Knezu, ki je komentiral
dogajanje na igriščih ter poskrbel za lep
prispevek o dogajanju. Naš letošnji fotograf Domen Deželak je poskrbel, da je v
objektiv ujel vzdušje tega dne.
Zahvaljujemo se tudi plesalkam Plesnega vala Celje, ki so s svojimi nastopi

Bojan Šipek,
predsednik Športnega društva Rečica

oziroma 4. novembra, finalni turnir četverice pa bo na sporedu med 29. aprilom in 1. majem 2016.

KK Zlatorog letos tudi v
evropskem pokalu
Medtem ko je za večino ostalo še nekaj počitniških dni, so se ti za košarkarje KK Zlatorog že končali. 10. avgusta je namreč trener članske ekipe
Predrag Milović zbral moštvo in začeli
so s pripravami. Teden dni prej pa so se
na novo sezono začele pripravljati tudi
mlajše selekcije.
Večji del članske ekipe se je po slabih
dveh mesecih ponovno zbral v Treh lilijah, kjer se bodo pripravljali na novo
sezono. Večina igralcev se je individualno sicer pripravljala ves čas, spet drugi, izbranci reprezentanti, so trenirali v
državnih selekcijah.
Moštvo, ki bo v prihodnji sezoni nastopalo v državnem prvenstvu, Pokalu
Spar in evropskem pokalu, pa je precej spremenjeno. Pogodbe so namreč
potekle Igorju Tratniku, Bojanu Jovanoviću, Franu Marasoviću in Aleksandru Ponjaviću, Saša Zagorac in Miha
Lapornik pa sta se odločila preizkusiti
še v ljubljanski Olimpiji. So pa postali novi člani KK Zlatorog Matej Krušič, ki s svojimi 211 cm igra na poziciji
centra, po treh letih se je vrnil domačin Danijel Vujasinović, ki je nazadnje nosil dres španskega drugoligaša
Básquet Coruñe. Pogodbi o sodelovanju sta podpisala še 24-letni Jakob Čebašek, ki je prišel iz Elektre ter prav
tako 24-letni Branislav Djekić, srbski
krilni center, ki je košarkarsko kariero

vsem prisotnim odprle usta. Želimo jim
uspešne nastope na državnem prvenstvu
tudi v bodoče!
Prav je, da veste, da je poleg vseh navedenih za dobro počutje vseh tekmovalcev
na petih vzporednih dogodkih skupaj
skrbelo skoraj 40 udeležencev te prireditve. Nekatere morda niste niti opazili,
toda tudi ti so odločilno vplivali in vsak
na svoj način pomagali, da je bila prireditev znova izpeljana tako kot se spodobi
za Športno društvo Rečica. Tem osebam
se še posebej zahvaljujemo!
Vse ljubitelje športa že vabimo na našo
naslednjo prireditev Rečicafest 2015 in
seveda Eksplozijo športa 2016 prihodnje
leto, ko bomo znova poskrbeli za kaj novega, pestrega in še bolj zanimivega. Do
takrat pa prijeten športni pozdrav.

Mojca Knez Jovan

Turnir ulične košarke
v Lazišah

Danijel Vujasinović - 25-letni Laščan, ki je s košarko
začel v Zlatorogu, velja za enega boljših podajalcev.

začel v Partizanovi šoli. Z na novo postavljeno ekipo, kateri se bo še pridružil kakšen košarkaš, želi klub narediti
korak naprej in ohraniti dobro vzdušje
v ekipi. Prav tako se bo tudi letos veliko delalo z mlajšimi igralci, ki se bodo
kasneje pridružili članski ekipi.

V soboto, 13. 6., je na igrišču Gaj
- Laziše potekalo zdaj že tradicionalno tekmovanje v ulični košarki,
ki ga vsako leto organizira Športno
društvo Gaj. Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip, zmage pa so se ponovno veselili lanskoletni zmagovalci, ekipa Gasilci iz Šentruperta. Po
napetem tekmovanju je popoldne
minilo v prijetnem in sproščenem
druženju ljubiteljev tega športa.

Pokal FIBA
Letos bo Košarkarski klub Zlatorog tekmoval tudi v evropskem pokalu FIBA. V začetku meseca je bil v
Münchnu žreb skupin, v katerem bodo
med skupno 56 klubi slovenske barve
branili Tajfun, Krka in Zlatorog. Laščani se bodo v skupini D pomerili z nizozemskim moštvom Shoeters Den Bosch, avstrijskim Magnofitom Güssing
Knights in francoskim Elanom Chalonom. Fibino tekmovanje se bo začelo 3.
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Zlato, srebro in bron iz Los Angelesa
v Laško
Za Binetom Korenom je življenjska izkušnja, za katero pravi,
da je ne bo nikoli pozabil. S trdim delom in treningi ter nenehnimi dobrimi rezultati v zadnjih letih si je v letošnjem letu zagotovil mesto v slovenski reprezentanci, ki se je od 25. julija do
2. avgusta mudila na poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade v Los Angelesu. V mestu angelov se je Laščan okitil kar s
tremi odličji – zlatim, srebrnim in bronastim.
»Ko sem izvedel, da sem se uvrstil v slovensko reprezentanco,
se najprej sploh nisem zavedal, dokler nisem dresov videl, kjer
piše Slovenija. Ko dobiš slovensko opremo, čevlje, hlače, majice,
potovalko, potem veš, da si noter, da ti je uspelo. Da se je trud, vsa
tekmovanja izplačala. Je super izkušnja, to v življenju ne bom pozabil,« strne misli o uvrstitvi v reprezentanco.
Varovanec Centra za varstvo in delo Golovec Celje (VDC Radeče) se je na specialni olimpijadi s suvanjem krogle povzpel na
2. mesto, nato pa je v disciplini met mini kopja stopil še stopničko
višje. Zlato medaljo okoli vratu je pospremila Zdravljica. »Ko si
na odru, ko ti podelijo medaljo in slišiš Zdravljico, si lahko ponosen na svojo državo, na svojo himno,« se Bine spominja občutkov ob podelitvi medalj. Za zaključek specialne olimpijade pa
je v mešani štafeti s sotekmovalci osvojil še 3. mesto v disciplini
4x100 metrov. Prav vse medalje imajo zanj poseben pomen. »Tja
sem šel, da bom tekmoval in da bom videl, iz kakšnega testa sem.
Kaj še lahko dodam. Vse tri so posebne. Vsaka ima svoje mesto,«
ponosno pove in doda, da že ima rezerviran prostor za medalje.

Ko se ozre nazaj na tekmovanje, je vesel, da se ni ustrašil
nasprotnikov, za katere pravi, da so bili precej večji od njega. Ko
je eden izmed njih sunil kroglo precej daleč, si je mislil, da tako
daleč pa pri njemu ne bo šlo. »Ampak sem se potem skoncentriral, zbrisal vse okoli sebe, okolico in sem zalučal dlje.« Dejansko
je na tekmovanju videl, česa je zmožen, kar mu je dalo dodatno
energijo.
Poseben sprejem je specialne olimpijce čakal tudi 4. avgusta,
ko so se vrnili iz Amerike. V ljubljanskem Tivoliju je slovenske
športnike pričakala množica navijačev. »Bil sem v šoku,« pravi Bine, »bil sem zaspan in sem mislil, da bom šel domov spat.
Ampak specialne športnike so presenetili mediji, predvsem pa
domači in drugi navijači. »Prvo sem videl svoje domače, šel do
njih, jih objel,« je bil ponovnega snidenja in podpore vesel Bine.
V Ljubljani so ga poleg domačih pričakali tudi prijatelji iz CDV
Golovec in predstavnik lokalnega društva Sožitje. »Super je, da
vidiš, koliko podpore imamo Slovenci. Sem ponosen, da sem Slovenec.«
Izkušnja iz Amerike ga je marsikaj tudi naučila. Po olimpijadi
je ugotovil, da bi se za naslednje takšno tekmovanje moral še bolj
pripraviti. »Bolj se moram skoncentrirati in ne poslušati drugih,
kaj ne morem. Ker jaz vem, kaj sem zmožen. Poslušati moraš sebe
in svoje srce,« pravi Bine, ki se, poleg atletske steze, rad zadržuje
tudi v fitnesu, všeč mu je crossfit, tuji pa mu niso niti zimski športi – rad smuča in borda.
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Los Angeles mu je zlezel pod kožo. Pravi, da je rad komuniciral
v angleščini, s pogovorom pa je želel svoje znanje tujega jezika še
dopolniti. Je pa pogrešal domačo slovensko hrano. Čeprav je pogrešal svojce in veliko mislil na njih, je vesel, da je imel možnost
videti del sveta.

Binetovih uspehov se razveselil tudi Luka Kisovec iz CVD Golovec, ki pravi, da čeprav je Bine v privatnem življenju svojeglav,
je na športnem terenu pravi športnik in vzor ostalim. Hkrati pojasnjuje, da imajo v zavodu jasno usmeritev, da tekmujejo vsi varovanci in da imajo vsi enake možnosti. Držijo se načela, da njihovi varovanci, ki so že okusili tekmovanja na tako veliki ravni,
prevzamejo nalogo vodij in so vzgled ostalim v letih do naslednjega velikega tekmovanja. To nalogo bo zdaj prevzel tudi Bine.
Sicer pa Binetu motivacije pri športnem udejstvovanju ne
manjka. »Če ne bi bil tak borec, če ne bi imel v sebi športnega
duha in agresije, ki jo uporabim v pozitivno smer, potem tudi ne
bi tako daleč prišel. Eni rabijo nekoga, da jih žene naprej, meni
pa je že to dovolj, da slišim en komad in grem potem na polno na
treningih,« zaključuje Bine.
Nika Košak

13. SVETOVNO PRVENSTVO VETERANOV
V KOŠARKI - ORLANDO 2015
Košarkarski klub Veterani Zlatorog Laško se bo udeležil
13. svetovnega prvenstva veteranov v košarki, ki bo od 20.
do 30. avgusta v Orlandu v Združenih državah Amerike. Laške veterane bodo zastopali: Miha Uršič, Jože Sadar, Gregor
Zdovc, Matjaž Cizej, Stojan Zor, Matej Pajnič, Srečko Lesjak,
Marko Pinter, Zoran Blatnik in Tomaž Blagotinšek.
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Vodnik po razširjeni slovenski
planinski poti
Naravne danosti naše dežele so hribi, planote, gore ... In te danosti lahko
izkoristimo za prijetno in koristno preživljanje prostega časa v naravi ter spoznavanju novih (in starih) kotičkov hribovite in gorate Slovenije. Zato je novi
vodnik Razširjena slovenska planinska
pot (RSPP) namenjen vsem ljubiteljem
hribov in gora, predvsem pa tistim, ki bi radi prehodili RSPP.
Avtor vodnika, Gorazd Gorišek, je odrasel v kraju, obdanem s
hribi. Nad njegovim domačim Lokavcem se dviga Veliko Kozje,
hkrati pa je Gračnica ena izmed izhodiščnih točk na Lisco. Je
navdušen obiskovalec hribov in gora, ki si želi, da bi v gore čim
manj nosili dolinskih navad in da bi na vrhove zahajali po mir
in opazovali tisto, kar ponuja narava sama.
V vodniku je opisanih 44 ciljev po vsej Sloveniji – od resnejših vrhov v visokogorju preko vrste gozdnatih hribov do blagih
severovzhodnih gričev. Za večino ciljev je opisanih več izhodiščnih točk, kar je tudi po mnenju avtorja dodana vrednost
vodnika. Hkrati velja omeniti tudi dejstvo, da je vodnik v preteklem letu na Slovenskem knjižnem sejmu prejel nagrado Najlepša slovenska knjiga v kategoriji poljudnih knjig. Preglednost
vodniku dajejo ključni podatki, ki so izpostavljeni ob straneh
vsakega opisa cilja (višina gore, čas hoje, potrebna oprema, težavnost in drugi ključni podatki, ki jih potrebujemo za varno
osvojitev cilja), poglobljeno branje opisa vrhov in izhodiščnih
točk pa bralcu ponuja še precej več informacij. Pri opisih Gorišek izpostavlja predvsem klasifikacijo zahtevnosti določenega
cilja – klasifikacija je opisana v uvodu vodnika in pojasnjuje
težavnostne stopnje od nezahtevne do izjemno zahtevne zavarovane plezalne poti.
Vodnik je nastajal 3 leta in je nadgradnja svojega predhodnika iz leta 1993, katerega avtor je Jože Dobnik. Gorišek

POHOD PO REČIŠKI KROŽNI POTI 27. JUNIJ
Planinsko društvo Laško in Krajevna skupnost
Rečica pri Laškem sta 27. junija skupaj izvedla že
13. Pohod po Rečiški krožni poti.
Samo poimenovanje pohoda ne sme zavajati, saj ne gre za pohod po utrjenih cestnih poteh, temveč za zahteven pohod po vseh
vrhovih, ki obdajajo Rečiško dolino. Zahtevnost spozna vsak, ki
se pohoda udeleži, toda zadovoljstvo, da je pot premagana, pretehta nad težavnostjo in mnogi se pohoda udeležujejo že nekaj let.

omenja cilje v svetu nad Kolpo in
ob Kočevski Reki kot sta na primer
Goteniški Snežnik in Cerk. »Tam so
zelo zanimivi kraji in gore in ravno
zaradi tega, ker so bile dolga leta zaprte, so zelo dobro ohranjene. Skoraj vsepovsod, kamor stopiš, je pragozd, ker se nič ne posega v naravo.
Ta del je skoraj mističen in divji,«
svet ob Kolpi opisuje Gorišek. Sicer
so cilji RSPP že vnaprej določeni, je
pa zato avtor imel možnost, da je po
lastni presoji odločil, kateri poti na
določen vrh bo namenil največ pozornosti. Na tem mestu lahko omenimo Lisco, na katero vodi
mnogo poti, Gorišek pa je glavni opis namenil poti iz Gračnice in domačega Lokavca. Pravi, da je nekaj posebnega pisati o
krajih, ki jih poznaš že iz otroštva. »Nekaj ''mojega'' je v vodniku. Gračnica, Lokavec, Lovrenc so malo bolj predstavljeni,
kot bi bili pri katerem drugem avtorju,« pojasnjuje. Na njegovo
željo tudi fotografija z naslovnice vodnika prikazuje domače
hribe – fotografijo je Gorišek posnel v ranem jutru na Smrekovcu, od koder pogled sega na Gozdnik na levi in Mrzlico na
desni, med njima pa se v ozadju kažeta Lisca in Veliko Kozje.
Gorišek je med planinci in gorniki poznan po zapisih svojih gorskih osvajanj na spletni strani Gore in ljudje, redno pa
objavlja v reviji Planinski vestnik. Besede mu vsekakor niso
tuje, pravi pa, da mu je pri pisanju vodnika izziv predstavljalo
dejstvo, da je želel napisati nedolgočasen vodnik. »Nisem želel
napisati vodnika, ki bi bil narejen po neki šabloni, torej da bi
besedilo ostajalo, spreminjal pa bi samo imena gora in izhodišč. Želel sem začeti malo drugače. Recimo opis Mirne Gore
sem začel s kratko pravljico. Na tak način sem hotel poživiti
vse skupaj. Narediti sem hotel privlačen vodnik, ki ne bi bil
uporaben samo v tehničnem smislu,« zaključuje Gorišek.
Nika Košak
Pohod se je začel in zaključil v lepem vremenu, rahel veter pa je bil za 34 pohodnikov
prav dobrodošel, da je hladil
razgreta telesa.
Sproščen klepet je pohodnike spremljal od začetka pohoda, ko so hodili še lepo skupaj
in nato ob prvem premaganem
hribu Tovsto (779 m) pa še na Šmohorju (784 m).
Potem pa so se malce porazgubili in zastavili pot vsak glede
na svoje kondicijske sposobnosti, da je bilo mogoče premagati
Gozdnik (1090 m ) in se spustiti do razpotja na Igrišah, kjer je
posladek že obvezno tradicionalen.
Dobro podkrepljeni so nadaljevali pot na Mrzlico (1120 m)
in na Kal (985 m) in nato na Ostri vrh (855 m) ter Babo (783
m) in potem skoraj v dolino na Zavratih, kjer jih je pričakala
malica, ki jo je pripravilo Rudarsko etnološko društvo Brezno
- Huda Jama.
Pohoda pa še ni bilo konec - premagati je bilo potrebno še
Govško Brdo (811 m).
Potem pa zares v dolino na 200 m in utrujenost se je izgubila
v zadovoljstvu, da so zmogli.
Se vidimo naslednje leto.
Zdenka Pešec, predsednica Planinskega društva Laško
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Že 20. po Aškerčevi poti
Dve desetletji že poteka pohod po
Aškerčevi poti, pa vendar je pohodnike
le enkrat ujel dež. In tudi letos se je na
dan pohoda, 13. junija, še 19. prikazalo sonce. »Spet je tako, kot mora biti za
pohod po Aškerčevi poti – sončno, prijetno, s prijaznimi ljudmi, z ljudmi, ki se
želijo družiti in ki imajo odnos do Antona Aškerca; tak odnos, kakšnega imajo učenci OŠ Antona Aškerca in kakršnega je imela profesorica Joža Košak, ki je
začela to pot, ki jo zdaj po njeni zaslugi
razvijamo,« je povedala
Milena Suhodolčan, predsednica Kulturnega društva Anton Aškerc Rimske
Toplice. Pohod se je razvil
iz šolskega projekta, danes
pa poteka pod okriljem
omenjenega društva. In
če je bilo na začetku 10,
20 ali 30 pohodnikov, se je
skozi leta njihovo število
vztrajno višalo. 150 se jih
je podalo na jubilejni, 20.
pohod po Aškerčevi poti z
izhodišča v Zidanem Mostu proti Senožetim, kjer
stoji Aškerčeva domačija.
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Da je pohod še vedno obiskan v tako
množičnem številu, veseli pesnikovega
pranečaka Avgusta Aškerca. »Vendarle je
to spomin na človeka, ki je nekaj naredil za slovenstvo, za slovenski narod in
za naš jezik.« Kot je pojasnila Suhodolčanova, je namen pohoda združevati krajevni skupnosti Rimske Toplice in Zidani Most, po katerih poteka trasa pohoda,
in njuna društva, predvsem pa združuje
vse ljudi, ki imajo odnos do pohodništva,
sodelovanja, kulture in seveda do pesnika. »Naš osnovni namen je, da se Anton
Aškerc ne pozabi in da se o njem vedno

znova nekaj novega naučimo. Naši govorniki, ki govorijo o različnih vidikih
Aškerčevega življenja, vedno nekaj novega povedo. Torej poleg druženja pohod
spremlja tudi učenje,« je še dodala Suhodolčanova.
Ob poti so domačini poskrbeli za gostoljublje in okrepčilo, društva iz obeh
krajevnih skupnosti pa na posameznih
postojankah za pester kulturni program,
katerega (za)ključni del so organizatorji pripravili na Aškerčevini, kjer so se s
priznanji zahvalili vsem, ki so in še vedno pomagajo pri pripravi pohoda. Tudi
letos je zbrane na Senožetih nagovoril slavnostni
govornik – prof. dr. Tomo
Korošec je s prebranim
Aškerčevim pismom izpostavil pesnikovo poznavanje tujih jezikov.
Spomin na enega največjih slovenskih pesnikov
že 20 let živi v pohodu, ki
po besedah Suhodolčanove raste. »Radi pa bi, da bi
se dodala še kakšna nova
vsebina, ampak to bi bila
pa naloga za mlajše generacije.«
NK
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2. LAŠKI KROG
Kolesarjenje in druženje
20. junija so se kolesarji podali na kolesarsko druženje, ki je
vodilo po poteh Laškega kroga. Razgibana pot in dobra volja
sta bila naša spremljevalca na celotni poti. Stik, Občina, Komunala Laško in Kolesarski klub smo bili zadovoljni, da smo v lepem vremenu izpeljali družabni dogodek. Bilo je 12 udeležencev, med njimi tudi zmagovalec med posamezniki »Dirke okoli
Slovenije 2015« in udeleženca v kategoriji dvojic. Na pot so se
podale tudi tri kolesarke, ki so dokazale svojo moč, vztrajnost
in nepopustljivost. Najhitrejši so pot premagali v štirih urah in
petinštiridesetih minutah, vključujoč tri postanke na lokaciji
Jurklošter, Širje in Zavrate. Zaključek s podelitvijo praktičnih
nagrad je potekal v hotelu Zdravilišče Laško.

Praznovanje
gasilcev ob visokih
jubilejih
Pisalo se je leto 1840, ko je Laško
povsem pogorelo. Leta 1859 se je podobno zgodilo še s hribom Hum, ki je
pogorel od vznožja do vrha. Omenjena
požara sta najverjetneje tudi povod za
ustanovitev protipožarne brambe v kraju
leta 1870. 145 let kasneje so gasilci eden
najpomembnejših členov lokalne skupnosti. Gasilstvo v Laškem je prešlo skozi
obdobja štirih držav in sistemov. V tem
času je bila 20. maja 1955 ustanovljena
tudi Gasilska zveza Laško, katere prvi
predsednik je postal Miha Prosen.
Danes je požarov morda res manj, je
pa več naravnih nesreč, ki ogrožajo bivalni prostor in življenja. V GZ Laško je
vključenih osem prostovoljnih gasilskih
društev in preko 1000 članov, operativcev je nekaj čez 360. Gasilci so s sodobno opremo v vsakem trenutku sposobni
učinkovito in varno posredovati ter pomagati sočloveku v nesreči, kar navsezadnje dokazujejo ob vsaki intervenciji –

samo v juniju so zaradi močnih nalivov
morali posredovati zaradi ujetih vozil v
vodi, plaz v Rečici pa je združil vsa gasilska društva v občini.
Zadnji teden v juniju so gasilci dva
visoka jubileja, 60-letnico GZ Laško in
145-letnico PGD Laško, obeležili z otvoritvijo razstave v Muzeju Laško, s slavnostno akademijo, z večjo operativno
vajo pred Kulturnim centrom Laško in s
6. Memorialom Rudija Cestnika.

Laški salamander
Gasilci so razstavo, ki je prikazovala
vsa obdobja gasilstva v občini, v besedi,
sliki in razstavnih eksponatih poimenovali Laški salamander. Kaj pravzaprav je
salamander? Je močerad, ki iz ognja prileze nepoškodovan in prestavlja pravičnika. Tako hladen, da pogasi ogenj ... In
je šega, ki je bila prenešena iz salzburškega v času Avstro-Ogrske in predstavlja
gostilniški obred s pijačo, pri katerem po
pogrebu umrlega tovariša gasilci izkažejo
čast in spomin. Muzej Laško, kjer je bila
razstava na ogled, je tako postal najvarnejši prostor v mestu, se je pošalil Aljaž
Majcen iz laškega muzeja.

Luka Picej

Obeležitev visokih obletnic s
slavnostno akademijo in operativno
vajo
Obeležitev jubilejev gasilcev se je nadaljevala v soboto, 27. junija, na slavnostni akademiji, ko so predstavniki zveze
in društva podelili priznanja in priložnostne plakete. Hkrati so župan Franc
Zdolšek ter predsednik in poveljnik GZ
Laško – Jože Rajh in Slavko Špiler –
razgrnili prvi prapor GZ Laško in ga predali praporščaku Petru Brbretu, gasilci
PGD Laško pa so v namembnost dobili
čoln, vse bolj potrebno prevozno sredstvo v primeru poplav, saj se v Laškem z
njimi srečujemo vse pogosteje.
Na slavnostni akademiji so bila podeljena tudi priznanja GZ Slovenije, ki jih
je gasilcem izročil Jošt Jakša, predsednik
zveze – gasilske plamenice so prejeli Andrej Lah (III. stopnja), Matej Špiler (II.
stopnja) in Peter Romih (I. stopnja). Dobitnik gasilskega odlikovanja II. stopnje
je postal Bojan Špiler, iz laških gasilskih
vrst pa prihajata tudi gasilca, ki sta prejela odlikovanji za hrabrost – Teo Brbre
in Matej Špiler sta v posameznih inter-
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vencijah tvegala svoji življenji, da sta
rešila drugi.
Jakša je na proslavi spregovoril tudi
kot slavnostni govornik in poudaril, da
čeprav časi niso bili vedno naklonjeni
gasilcem, je volja pomagati sočloveku v
nesreči vedno premagala vse težave. Med
drugim se mu zdi pomembno, da država prizna njihovo delo v skromnih, a potrebnih sredstvih za delovanje, in upa,
da se bodo gasilci znali ubraniti zmanjševanju sredstev za lokalne skupnosti, ki posledično pomenijo tudi zmanjševanje sredstev za delovanje gasilske
organizacije. »Mnenja sem, da je denar,
ki ga lokalna skupnost in država naložita v gasilsko organizacijo, dobro naložen
denar, saj s svojim delom povrnemo tako
lokalni skupnosti kot državi mnogo več,
kot je vloženo v nas. Torej lahko rečemo,

da smo zelo uspešno in dobro podjetje,«
nam je po proslavi še zaupal Jakša.
Praznovanje gasilcev se je nadaljevalo z večjo operativno vajo, pri kateri je
sodelovalo vseh osem društev GZ Laško.
Tokrat je šlo za vajo – kako pa bi bilo,
če bi se podobna nesreča zares zgodila? »Če se nam to zgodi v resnici, torej,
da je poškodovanih 45 ljudi, bi moralo
sodelovati več gasilskih društev, potrebno bi bilo usklajeno delovanje, predvsem
pa strpnost ljudi, ki bi gledali reševanje –
danes so trak nekateri prestopali in vse to
otežuje delo gasilcem,« je pojasnil Bojan
Špiler, predsednik PGD Laško.
Sobotno praznovanje so gasilci zaključili z gasilsko veselico, v nedeljo pa s
6. Memorialom Rudija Cestnika. Tekmovanje je spomin na enega najvidnejših
gasilcev v Laškem – Cestnik je tudi pre-

jemnik najvišjega priznanja v slovenskem
gasilstvu, priznanja Matevža Haceta.

Pomen izobraževanja
Za zagotavljanje nadaljne uspešnosti se
gasilci zavedajo pomena izobraževanja in
usposabljanja, saj so lahko le tako intervencije varne in učinkovite. V pomoč jim
je tudi center izobraževanja EHO, kjer so
zadnji vikend v maju v organizaciji izobraževalne skupine GZ Laško že imeli
dvodnevno izobraževanje in usposabljanje gasilcev. Tudi na GZ Laško vedo, da
je največja vrednota usposobljen človek.
»Nobena tehnika nič ne pomaga, če za to
nimaš usposobljenih ljudi, ki s to tehniko
znajo in si tudi upajo delati,« je poudaril
Jože Rajh, predsednik GZ Laško.
Nika Košak

PGD Rečica
Letos je mladina PGD Rečica pridno obiskovala vse vaje in se odlično odrezala na
vseh tekmovanjih (v orientaciji v Sedražu, otroškem Fire combatu v Rečici ter na
pokalnem tekmovanju celjske regije v Šentjurju). Zaradi prizadevanja mladine je društvo organiziralo taborjenje na lovski
koči na Šmohorju, kjer so najmlajši člani resnično uživali, saj
niso imeli težav z vremenom in tudi okolica Šmohorja oz. lovske koče jim je ponujala ogromno različnih dejavnosti (pohodi, dva strelišča, ki sta se zlahka spremenila v igrišči, lovske opazovalnice, glinasti golobi, šmohorske lipe in ‚legende‘ povezane
z njimi ...). Tabor je potekal od 29. 6. do 2. 7. Večina otrok je
spala v šotorih, na voljo pa so imeli sodobno opremljeno in lepo
vzdrževano lovsko kočo s kuhinjo, večjo kopalnico, zunanjim
WC-jem, večjim prostorom s krušno pečjo in dvema spalnicama, kjer bi lahko prespali v primeru neviht in hladnejšega vremena. Na taboru je sodelovalo 27 otrok, starih od skoraj 5 do
15 let, štirje pripravniki, stari 16 in 17 let, katerih naloga je bila

KAJ SMO IN
BOMO POČELI
Zadane naloge iz letnega načrta dela smo izpeljali po programu in sicer:
• udeležili smo se »Golažijade« v
Rimskih Toplicah,
• izvedli smo tematski dvodnevni obramboslovni tabor na Šmohorju z rekordno udeležbo in spodbuditvijo tovrstne dejavnosti v prihodnje,
• člani so se udeležili tekmovanja v streljanju z MK puško in metu bombe v
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animacija in igra z otroki, ter 6 odraslih gasilcev, ki so skrbeli za
prehrano, nemoten potek programa, igre, pohode …
Rečiški gasilci se iskreno zahvaljujemo Lovski družini Rečica
za uporabo in koriščenje lovske koče na Šmohorju ter g. Napretu za odlično predstavitev šmohorske flore in favne ter predstavitve življenja in dela lovske družine.

Brežicah in dosegli zavidljive rezultate
(tudi zmagovalec v metu bombe je iz
naših logov),
• ob dnevu državnosti smo se udeležili
svečanosti v Radečah in Laškem ter s
svojimi močmi pripomogli pri izvedbi svečanosti v dvorani ŠMOCL, kjer
je bil slavnostni govornik naš predsednik Zveze slovenskih častnikov generalmajor dr. Aloj Štainer,
• ob dnevu državnosti smo izvedli prvi
pohod ob dnevu državnosti iz Laškega do Olešč ter zaključek s programom
pri ali na »ranču pri Karlu« - pri našem
članu Karlu Vodišku,
• izpeljali smo VI. že tradicionalno sre-

Aleš Ilijevec, predsednik društva

čanje domoljubnih in veteranskih
združenj našega območja in tovarišev iz Zgornje-posoške pokrajine v
Laškem in okolici,
• sodelovali smo na tradicionalni svečanosti in pohodu po poteh partizanske
Rečice,
• v prvi dekadi avgusta smo izvedli
usposabljanje članic in članov v ravnanju z vojaškim orožjem – pištolo CZ
M-57 cal. 7.62.
Udeležba na navedenih aktivnostih je
bila zadovoljiva in v okviru pričakovanj,
v prihodnje pa upamo, da se bo udeležba
na organiziranih aktivnosti, ki še sledijo,
še povečala:

društva
• sodelovanje na svečanosti ob obeležjih partizanskih postojank na Kozjanskem (Bohorju),
• pohod na Graško goro in srečanje domoljubnih in veteranskih združenj ter
svečanosti ob tej priliki,
• pohodu iz Laškega do Jurkloštra s počastitvijo spomina na partizanske bolnišnice na tem območju ter svečanosti
ob prazniku KS Jurklošter,
• sodelovanje na ultramaratonu in maratonih ter tekih od Celja do Logarske
doline,

• predstavitve poklica slovenskega vojaka v osnovnih šolah v Laškem, Rimskih Toplicah in Radečah,
• udeležba na praznovanjih Občine Radeče ob njihovem prazniku,
• udeležba na tridnevni ekskurziji po
Republiki Srbiji v času od 11. do 13.
septembra 2015,
• sodelovanje na usposabljanju in tekmovanju v streljanju s polavtomatsko
puško CZ cal. 7.62,
• sodelovanje na usposabljanju in tekmovanj v pripravi in kuhanju vojaške-

ga obroka,
• spoznavanje lepot in dobrot Prlekije in
Prekmurja,
• pa še kaj se bo našlo v vmesnem času …
Za podrobnejše informacije smo vam
na voljo na tel. št.: 041 405 113 (predsednik Zvone) in 070 394 150 (sekretar
Kondi) ali na številkah in naslovih, ki jih
lahko najdete v okviru naših običajnih
obvestil o naših aktivnostih.
Lepe, prijetne in mirne dni!
OZSČ Laško
Konrad Zemljič

VI. SREČANJE DOMOLJUBNIH IN VETERANSKIH
ZDRUŽENJ LAŠKEGA IN SEVERNE PRIMORSKE V
LAŠKEM
VI. srečanje domoljubnih in veteranskih združenj s področja delovanja OZSČ
Laško (občini Laško in Radeče) ter sorodnih združenj Zgornje-posoške pokrajine je tudi letos potekalo v prijateljskem
in prisrčnem vzdušju.
S srečanji smo pričeli v letu 2009, ko
smo se srečali na skupnem obisku pomnikov pretekle in polpretekle zgodovine v Bosni in Hercegovini ter prvem srečanju pri prijateljih istega leta pri Mostu
na Soči.
Srečanja so namenjena medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju vojnih pomnikov iz naše zgodovine, izmenjavi izkušenj udeležencev ob osamosvojitveni
vojni, pričevanjih domačinov o dogodkih izpred mnogih let, obiskom obeležij zgodovinskim dogodkom in družabnim srečanjem udeležencev z domačini
(enkrat enega, drugič drugega okolja).
Letos smo bili gostitelji OZSČ Laško
(ki tudi sicer vodi aktivnost na našem
območju).
Gostom smo priredili program, ki,
(menimo) je zadovoljil njih, pa tudi naše
članice in člane, ki so na določenih točkah bili prvič.
Program je potekal po programu:
• sprejem gostov z manjšo pogostitvijo
(zajtrkom) v Laškem, pozdravna nagovora predsednika Zorca in vodje
gostov g. Biščanina ter obrazložitev
programa za ta dan s strani Zemljič
Konrada (hvala Sadar Jožetu ml. za
donacijo in pripravo pogostitve v
Špici);
• obisk domačije pesnika Antona
Aškerca v Senožetih nad Rimskimi Toplicami, ogledom zgodovinske
zbirke in predmetov izpred dobrega

•

•

•

•

•

stoletja (Avgust Aškerc – pranečak
pesnika je predstavitev s citati pesnikovih stvaritev opravil odlično in
zaključil s pokušino domačih dobrot
– tudi njemu in STIK-u Laško hvala);
pri pomniku žrtvam živega zidu in
padlem narodnem heroju Iliji Badovincu v dolini Gračnice je Konrad
Zemljič pojasnil pomen pohoda XIV.
divizije na Štajersko, orisal konkretno dogajanje v dolini Gračnice ob
preboju divizije ter nakazal smer pohoda divizije naprej proti Lažišam;
obisk radarsko vremenoslovske postaje na Lisci, kjer je naš član Jože
Vrhovšek obiskovalcem pokazal in
razložil namen in možnosti spremljanja in napovedovanja vremenskih dogajanj in drugih (tudi vojaških) spremljanj preko njihovega
sistema;
obisk turistične točke na Lisci in
manjše okrepčilo z napitki ob donaciji našega člana Nestla Kladnika
(za dobrote s kmetije v Harju – Erni,
hvala!)
upravnik točke Orion v Kartuziji Jurklošter, naš član Janko Cesar je
obiskovalcem predstavil nekdanji samostan – kartuzijo v Jurkloštru, njegovo zgodovino, povezano z legendami in pričevanji grofov Celjskih
ter Veroniko Deseniško, današnji
utrip Jurkloštra in še kaj zanimivega;
na Vrhu nad Laškim je Konrad
Zemljič nadaljeva s potjo XIV. divizije, ki se je prebijala s področja Lažiš,
Vrha nad Laškim, Tevč do Sv. Petra
in naprej proti Svetini. Lepo vreme je

omogočalo celoten pregled območja
in še bolj ponazorilo ne samo trpljenje izpred dobrih sedemdeset let,
tudi današnje lepote teh krajev;
• v bivši graščini na Marija Gradcu,
danes gostišču Čater, smo pripravili
pozno popoldanski obrok z napitki
in družabno srečanje udeležencev ter
domačinov (večinoma članov naših
enot TO – 3/31 part br TO, četa TO
Laško … med osamosvojitveno vojno 1991, ki so razložili tudi kakšno
vaško posebnost tega lepega konca
Slovenije;
• sledila je izmenjava nagovorov, zahval, simboličnih daril in pomnika
srečanj – okruška granate 250 mm iz
I. svetovne vojne z našimi obletnicami;
• 22.00 – zaključek in slovo gostov, ki
so odšli proti domu.
Namen srečanja je bil vsekakor dosežen – prijatelji z drugega konca Slovenije
so spoznali košček domovine, ki ga sicer
ne bi, predstavljene so jim bile aktivnosti, ki smo jih skozi zgodovino predstavili prebivalci v teh naših »štajerskih« koncih, navezale pa so se tudi nove vezi, ki
bodo pot druženja in prijateljstva še okrepile in nadaljevale.
Zahvala gre vsem udeležencem in tudi
našim pripadnikom, ki so nam omogočili pripravo in izpeljavo srečanja.
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glasba

EURO KVINTET
Euro kvintet je ansambel, ki ga sestavlja pet muzikantov - trije iz Laškega, eden iz Štor in eden iz Šmarja pri Jelšah. Igrajo
Avsenikovo, Slakovo in Miheličevo glasbo, seveda pa obvladajo tudi veliko novejših narodno zabavnih in zabavnih uspešnic.
Ansambel z občasnim mirovanjem deluje že deset let, v trenutni ekipi pa od začetka letošnjega leta. In kdo so člani? Gregor,
Miha, Damjan, Mitja in Rok, ki imajo veliko idej in zagona! Obljubljajo, da bomo o njih še večkrat slišali!
Damjan Pasarič

KVINTET DO JUTRA

mi točkami v njihovem show programu.
Največkrat nastopajo na privatnih zabavah, za katere je značilno, da trajajo vse
do jutra. Ob ritmih njihove glasbe se lahko zabavate tudi na različnih veselicah.
Naj vam zaupamo tudi to, da lahko na
cestah srečate avtobus, polepljen prav z
njimi pri turistični agenciji M&M Tours.
Letos so se odločili, da bodo posneli
tudi prvo skladbo, ki nosi naslov »V naši
družbi« . Besedilo je napisala Vera Šolinc, melodijo in aranžma pa Rok Švab,
saj se želijo predstaviti tudi širšemu krogu poslušalcev narodno-zabavne glasbe.
Skladba je bila posneta v studiu Bojana
Lugariča.

Kvintet do jutra sestavlja 5 veseljakov,
mladih fantov, ki so se odločili, da se resno podajo v glasbo tudi s snemanjem novih skladb, da jih boste slišali tudi preko
medijev, ne samo na nastopih.
Na harmoniki Gregor Pušnik, klarinetist Dušan Kovač, trobentač Matej Jančič, kitarist Peter Založnik ter baritonist
Blaž Jakop. Fantje prihajajo iz okolice
Frankolovega, Laškega, Vitanja ter Nove
Cerkve. Ansambel deluje že četrto leto, a
v tej zasedbi nastopajo šele pol leta. Znani
so predvsem po tem, da so polni energije
in humorja, kar pokažejo tudi z različni-

Vatomica
Vatomica je sedemčlanska prog/post
rock zasedba iz Laškega, ki je letos spomladi objavila svoj drugi album »Lust
for Divine«. Zasedbo sestavljajo Rok Matek (vokal), Sebastjan Bartol (kitara, bass
kitara, klaviature, produkcija), Katarina Novak (vokal), Gašper Salobir (klarinet), Sandi Petrej (klaviature, blues orglice), Matic Nareks (gostujoči vokali) in
na novem albumu se je pridružil še Bojan
Krhlanko (tolkala).
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Vatomica svoj prvenec »Tanniyan
Oreyssom« objavi leta 2011. Sledi
sodelovanje na kompilacijskem albumu magazina Nocturne, ki predstavlja
zasedbe iz bivših Jugoslovanskih držav.
V sklopu objave prvega albuma sodelujejo s slikarjem Stanetom Klančnikom
in fotografom Robertom Hutinskim.
Leta 2012 sledi objava EP-ja »You Can
Find Me«, na katerem so poleg naslovne
skladbe še dve nikoli izdane pesmi. EP je
objavljen pri založbi Rebeat in tako je od
takrat mogoče zasedbo spremljati tudi
skozi digitalne izdelke in glasbi primerne strežnike.
Drugi album »Lust for Divine« predstavlja zasedbo v nadaljevanju svojega glasbenega ustvarjanja, ki dopušča
prosto pot posameznikom v zasedbi,
prav tako pa postavlja smernice glasbene usmeritve zasedbe. Tako se Vatomica predaja svoji prog/post rock usmeritvi, ki jih je zaznamovala že na prvencu
ter se hkrati brez zadržkov prepusti tudi
vplivom world glasbe, hard rocka in celo
IDM. 19. maja »Lust for Divine« ponudi 12 novih komadov kot rezultat delo-

vanja zasedbe. Pesem »Take Apart« pa je
bil izbran kot prvi »singl«, ki je izdelek
predstavil preko glasbenih medijev. Album je tudi prvi izdelek zasedbe, ki je
končno podobo zagledal kot popolnoma
digitalna verzija Vatomice ter se ga lahko sliši preko iTunes, Spotify, Bandcamp,
Emusic, Yourlisten, Ourstage ... Svojo
premiero pa je album doživel na internetnem radio Aiiradio. Zasedba je ponovno sodelovala s fotografom Robertom
Hutinskim (AQ Galerija), ki je ustvaril
slike za ovitek plošče in promocijo izdelka, Nenad Ostrovršnik je poskrbel za
grafično podobo izdelka, logo zasedbe
pa je delo Sebastjana Bartola. Zasedbo
lahko spremljate preko njene internetne
strani in strežnikov kot so Reverbnation, MySpace, Soundcloud in preko uradne Facebook strani. Za letošnjo jesen
pa Vatomica načrtuje ponovno sodelovanje z umetnikom Johannom Craigom
ter podporo njegovemu literarnemu ter
dramskemu delu s pesmijo »Forever ...
One«, ki se prav tako nahaja na zadnjem
albumu zasedbe!

živali

VETERINARSKA
POSTAJA LAŠKO
Sonce ne prizanaša nikomur!
Čeprav izgleda, da so najbolj vroči
dnevi tega poletja za nami, ni slabo
omeniti nekaj osnovnih nasvetov, kako
preprečimo nevarnosti in olajšamo življenje našim najljubšim štirinožnim prijateljem v vročih poletnih dnevih.
Nesreča nikoli ne počiva, zato je priporočeno, da imate vedno pri sebi telefonsko številko veterinarske ambulante
ter njihov naslov - v krizni situaciji lahko
vsaka minuta šteje.
Nihče ne pozna bolje vaše hišne živali kot vi sami. Zato bodite pozorni na
kakršnekoli spremembe v obnašanju.
V primeru suma na nenormalne znake,
pokličite za nasvet veterinarja.
Ne puščajte živali v avtu! Tudi če greste
v trgovino ‚‘samo‘‘ za minuto. Mogoče se
že sliši kot kliše, a veliko lastnikov pse še
vedno pušča v avtih.

MARLO
Prijazen pes, star 1-2 leti, najden v Marija Gradcu pri Laškem, išče starega oz.
novega lastnika. Če ga kdo prepozna ali
pogreša, naj pokliče v zavetišče Sevnica.

Poskušajte imeti živali čez dan stran od
sonca. Psi in mačke težje prenašajo vročino kot ljudje, zato so tudi bolj občutljivi
na toplotne udare. Še posebej je nevarno
za starejše, mladiče in tiste s povečano
težo. Nekatere pasme kot npr. buldog ali
shih-tzu so še bolj predisponirane nevarnostim, ki jih prinese vročina. Prav tako
imajo večje težave dolgodlake pasme.
Vročinska kap – najpogostejša posledica povečanih temperatur, se kaže v močno povečanem sopenju, slinjenju, pulzu
in zvišani temperaturi psa. Psa hitro polijte z mrzlo vodo (ne ledeno!) ter ga ovijte z mokrimi brisačami in ga poskušajte
čim prej pripeljati k svojemu veterinarju.
Vedno glejte, da ima žival dostop do
sveže in hladne vode ter da ima senčen
prostor, kamor se lahko umakne pred
sončnimi žarki. Za pse, ki imajo radi
vodo, lahko napolnite otroški bazen s
hladno vodo in ga postavite nekam v
senco – verjemite, pes vam bo hvaležen.
Omejujte dnevne aktivnosti s psom.
Poskušajte hoditi na sprehode zgodaj
zjutraj ali pozno zvečer. S sabo vedno

imejte plastenko sveže vode. Dobro je
tudi, da sprehodi ne trajajo dlje kot 20
minut.
NE SMEMO POZABITI NA REJNE ŽIVALI. POSKRBETI MORAMO, DA IMAJO TE V HLEVU PRAV
TAKO DOSTOP DO HLADNE VODE
IN DA SO PROSTORI PREZRAČENI.
ŽIVINA NA IZPUSTU MORA IMETI SENČNA PODROČJA, KAMOR SE
LAHKO UMAKNE PRED SONČNIMI
ŽARKI IN MRČESOM TER DOSTOP
DO HLADNE VODE, KI NAJ BO V
SENCI.
Vročina ne prizanaša nikomur. Pomislite, če že mi trpimo v teh vročih dnevih,
kako mora biti šele našim hišnim (in rejnim) živalim, ki so primorane na sebi
vedno nositi zimske plašče, katerih žal ne
morejo sleči po mili volji, kot lahko storimo mi. Tako jim poskušajmo olajšati
vroče dni in jim vrniti nekaj brezpogojne
ljubezni, ki nam jo dajejo one.
Rožle Kranjc, dr. vet. med.,
Veterinarska postaja Laško, d. o. o.

Mucki so stari
od dveh do dveh
mesecev in pol.
Oki je prijazna
muca brez desnega očesa.
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AVGUST

Sobota, 22. avgust
• Vila Monet: Kavarniški večer »Spomin na Vinka Račiča –
Cenka« (19.30)
• Parkirišče pred Thermano: Thermana Streetball turnir (več
na www.thermana.si; od 10. ure dalje)
Ponedeljek, 24. avgust
• Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica »Makrame zapestnica« - pletenje barvnih niti (9.00 - 11.00)
Torek, 25. avgust
• Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica »Morski pick point«- pikanje in šivanje (9.00 - 11.00)
Sreda, 26. avgust
• Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica »Sešijmo si beležnico« (9.00 - 11.00)
Četrtek, 27. avgust
• Hiša generacij Laško: Ustvarjalna delavnica »Hranilniki za
pisala« (9.00 - 11.00)
Petek, 28. avgust
• Hiša generacij Laško: Kuharska delavnica »Slaščice brez pečice« (9.00 - 11.00)

IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH LAŠKO
Spoštovani, mi vemo, da vi veste, da je izobraževanje pomembno!
Za šolsko leto 2015/16 vabimo k vpisu
v naslednje srednješolske programe za odrasle:
 3-letni programi: gastronom hotelir, bolničar-negovalec,
oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih instalacij,
trgovec
 4-letni programi: ekonomski tehnik, strojni tehnik,
predšolska vzgoja
 poklicno tehniško izobraževanje (3+2): ekonomski
tehnik, strojni tehnik, tehnik varovanja in gastronomski
tehnik
 poklicni tečaj: ekonomski tehnik, predšolska vzgoja
–
–
–
–

Organiziramo in izvajamo tudi:
usposabljanje in postopke za pridobitev nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (NPK),
tečaje in seminarje za prosti čas in osebno rast,
tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, tečaje komunikacije
različna usposabljanja za delo.

Obiščite nas in skupaj bomo izbrali pravo izobraževanje
za vašo uspešno poklicno pot.
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

Sobota, 29. avgust
• Vrt Savinje: Garažna razprodaja in Domači kotiček (9.00 12.00)
• Rimske Toplice, Aqua Roma: Turnir trojk na mivki (9.00)
Nedelja, 30. avgust
• Termalni Center Thermana Park: Srečanje članov Thermana
cluba (več na www.thermana.si)

SEPTEMBER
Petek, 4. september
• Trubarjevo nabrežje: Laški sejem (8.00 - 16.00)
• Rimske Toplice: Kolesarjenje upokojencev po dolini Gračnice ali v Laško
• Rimske Toplice, »pri Purgu«: Rimski večer z gostom (19.00)
Sobota, 5. september
• Rimske Toplice, Aqua Roma: Kolesarjenje TD Rimske Toplice s piknikom (Jurklošter ali Laško; ob 9.00)
• Rimske Toplice, Aqua Roma: »Zaplavajmo skupaj« - zaključek kopalne sezone (od 9.00 dalje)
• Grajska igrala, Zdraviliški park Laško: Brezplačna gledališka
matineja Čebelica (v primeru slabega vremena predstava v
hotelu Thermana Park, ob 10.00)
• Termalni Center Thermana Park: Vodomčkov party (več na
www.thermana.si)
Sreda, 16. september
• Bidermajer salon Zdravilišča Laško: Predstavitev pesniške
zbirke Tujec iz zakotja avtorja Milenka Straška (20.00)
Petek, 18. september
• Vrt Savinje: Marjetka Popovski – Večer ljudskih in borbenih
pesmi (20.00)
Sobota, 19. september
• Rečica: 7. Rečicafest: KUD Lipa Rečica, Harmonikarski orkester, ansambel Klateži
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Četrtek, 24. september
• Muzej Laško: Odprtje razstave »3 lilije slavljenki« (18.00)
Petek, 25. september
• Vrt Savinje: Kvartet SUKERB: Večer slovenskih popevk (20.00)
Sobota, 26. september
• Vrt Savinje: Garažna razprodaja in Domači kotiček (9.00 12.00)
Sobota, 26. september – sobota, 3. oktober
• Župnišče Laško: Razstava »dr. Avguštin Stegenšek - 140 let«
(9.00 - 19.00)
Ponedeljek, 28. september – petek, 2. oktober
• Hiša generacij Laško: »Mizica, pogrni se« - razstava ročno
narejenih prtov za praznične dni. Razstava je v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2015 (9.00 - 15.00)
Torek, 29. september
• Knjižnica Laško: Marjeta Keršič Svetel: Vloga Laščana Frana
Orožna pri slovenskem planinstvu (domoznansko predavanje
ob otvoritvi razstave 120 let Planinskega vestnika; ob 19.00)

OKTOBER
Petek, 2. oktober
• Trubarjevo nabrežje: Laški sejem (8.00 - 16.00)
• Občinsko dvorišče: Simbolična trgatev stare trte (11.00)
Petek, 9. oktober
• Kulturni center: Naših barvitih 10 let (18.00)
Sobota, 10. oktober
• Rimske Toplice, Večnamenski objekt gasilski dom: Občinsko
srečanje ljudskih pevcev in godcev

Foto: Boris Vrabec

Torek, 18. avgust
• Knjižnica Laško: Večer s fotografom Borisom Vrabcem in
glasbenimi gosti (ob razstavi Vrabčevih fotografij; ob 19.00)

oglasi
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RIMSKI PELETI
energija preteklosti za toploto sedanjosti
lokalna proizvodnja
lokalna prodaja

ORLOVO GNEZDO IN RUDNIK SOLI – 29.08.2015
CENA: 56,00 €
avtobusni prevoz, vstopnina za ogled Orlovega
gnezda, zunanji ogledi, vodenje in organizacija
izleta.
Doplačilo: vstopnina v rudnik soli 14,00 €
ROMANJE K »MARIJI POMAGAJ«
NA BREZJE – 06.09.2015
CENA: 29,00 €
avtobusni prevoz, zunanji ogled znamenitosti,
topel obrok, spremstvo harmonikarja, vodenje in
organizacija izleta.
GOLI OTOK IN OTOK KRK – 19.09.–20.09. 2015
CENA: od 106,00 €
avtobusni prevoz, 1 x polpenzion, izlet z ladjo
na Goli otok, kosilo na ladji, pijača dobrodošlica,
ogled mesta Krk z lokalnim vodnikom, obisk
Vrbnika, vstopnine po programu, vodenje in
organizacija izleta

prodaja peletov
lokacija: lokavec, rimske toplice
tel: 041 515 220
email: rimskipeleti@gmail.com

�
ODNO�

NO UG

CENOV
JEZIKOVNI STUDIO

Sonja Kotar s.p.
Cesta na Svetino 10, 3270 Laško, tel.: (03) 734 12 60
email: sonja.kotar@siol.net - web: www.jezikovnistudio.si
DELAVNICE / TEČAJI
ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE
za začetnike in nadaljevalce v Laškem/Debru/Rimskih Toplicah









za otroke v vrtcih, starost: od 3. leta dalje
in za učence od 1. do 9. razreda
pouk v majhnih skupinah enkrat tedensko
v sproščenem vzdušju z efektivnim učenjem
kvaliteten in didaktičen učbenik
upoštevanje starosti in stopnje znanja
bralna značka iz angleškega/nemškega jezika
nastop z roditeljskim sestankom za mlajše učence
plačilo na 8 mesečnih obrokov









INDIVIDUALNI POUK NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE
za učence, dijake in odrasle
IN TEČAJI ZA ODRASLE V PODJETJIH
čas in dan izvajanja po dogovoru
število ur po potrebi
za boljše oz. pozitivne ocene
za dodatno znanje
intenzivna priprava na teste
pouk za enega ali dva učenca skupaj
v zelo prijetnem vzdušju in zelo uspešno








PREVODI
nemščina, angleščina, hrvaščina…
25 letne izkušnje
zelo ugodna cena
popusti od 5% do 40%
lektoriranje prevedenih tekstov
sodno overjeni prevodi

Dodatne informacije in prijave:
tel: 734 12 60 ali email: sonja.kotar@siol.net

SARAJEVO in KONJIC, 24.10.–25.10.2015
CENA: 108,00 €
avtobusni prevoz, 1 x polpenzion, vstopnino
v Tunel upanja, vstopnino na Vrelo Bosne,
vstopnino v Titov bunker, lokalno vodenje
v mestu, vodenje in organizacija izleta
MEĐUGORJE, PELJEŠAC, OBIRANJE MANDARIN
IN MAKARSKA RIVIERA
TERMIN: 09.10.–11.10. TER 23.10.–25.10.2015
CENA: 159,00 €
Prevoz s turističnim avtobusom, obisk
Međugorja, ogled slapov Kravice, 2 x polpenzion
v hotelu na Makarski rivieri, vožnjo z ladjo po
delti Neretve, fige in žganje, 2 kg obranih
mandarin, kosilo v dolini Neretve, neomejeno
količino vina ter živo glasbo, obisk Stona, ogled
oljarne in degustacija na Pelješacu, vodenje,
organizacija, nezgodno zavarovanje na avtobusu.

NA POČITNICE Z AVTOBUSOM
OTOK KORČULA – HOTEL BON REPOS –
23.08.–30.08.2015
CENA: 429,00 €
prevoz s turističnim avtobusom, 7 x ALL
INCLUSIVE, 1 x enodnevni avtobusni izlet
po Korčuli, 1 x večerni obisk mesta Korčule,
turistična taksa, stroški trajekta in cestnin.
NEUM – HOTEL STELLA – 23.08.–30.08.2015
CENA: 325,00 €
prevoz s turističnim avtobusom 7 x pol penzion,
turistična taksa
NEUM – HOTEL NEUM – 23.08.–30.08.2015
CENA: 389,00 €
prevoz s turističnim avtobusom 7 x pol penzion,
turistična taksa
OTOK PAG – HOTEL TONY – 12.09.–19.09.2015
CENA: 282,00 €
avtobusni prevoz, 7 x pol penzion in turistično
takso, dalmatinska večerja z živo glasbo (v sklopu
pol penziona), ogled muzeja paških solin, ogled
starega mestnega jedra, degustacija paškega sira

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
T: 08 205 36 05, M: 051 668 700,
E: mmtours@siol.net,
www.mmtours.si
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oglasi
TERMALNI UŽITKI
ŽE OD 3,5 € ...
1-urno hitro kopanje (pon-pet,
prazniki so izvzeti) .................................... 3,50 €
4-urno kopanje (pon-pet) ..................... 9,00 €
Celodnevno kopanje (pon-pet) .........12,00 €
Večerno kopanje po 18. uri (vse dni).. 6,00 €
Celodnevno kopanje
+ presenečenje iz žara (pon - pet)......13,00 €
Celodnevno kopanje
+ kosilo (pon - pet).................................16,50 €
Savna po 18. uri (vse dni v tednu) ........ 8,00 €
Bazen po 18. uri (vse dni v tednu) ........ 6,00 €

DNEVNA KOSILA
ALL INCLUSIVE LIGHT Samopostrežni hladno-topli bife
vsak dan od 13. ure do 15. ure:
samo 15 € (otroško kosilo samo 10 €)
POSTREŽENO KOSILO (3 hodni meni;
na voljo je tudi brezmesno kosilo)
- vsak dan od 13. ure do 17. ure:
samo 9,90 € (otroško kosilo samo 6,50 €)

POLETNA PONUDBA
MASAŽ NA BAZENU
Masaža stopal (10 min)
+ osvežilna pijača ...................................... 10 €
Masaža glave (15 min)
+ osvežilna pijača ....................................... 15 €
Masaža hrbta (20 min)
+ osvežilna pijača ....................................... 20 €
Hladilna nega telesa po sončenju
z masažo stopal (30 min) + sladoled ..... 35 €

FITNESS UGODNOSTI ...
MESEČNA CELODNEVNA KARTA:
39 € (redna cena: 43 €)
ENKRATNI OBISK: 5 € (redna cena: 6 €)

03 574 2011 | info@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si
RIMSKE TERME
Toplice 10
Rimske Toplice

LE T

Fasadi dajemo ime.

POSEBNA PONUDBA
BEAUTY SALONA ...
Pedikura (30min) ................................. 19,00 €
Globinsko čiščenje obraza (20 min) ...16,00 €
Shellack lakiranje ................................. 21,00 €

Pri nakupu nad
100 m2 fasade
DEMIT Original vam

ob 40 letnici
40 kg ometa

PODARIMO.
Posebna akcija:

5% popust na material za fasado DEMIT Original.

Za koga?

Za vse prebivalce občine Laško, ki gradijo ali
obnavljajo svoj dom.

kako, kje in kDaj?
Demit d.o.o., Sp. Rečica 77, Laško
T 03 73 44 703, M 041 304 065, E andrej.ledinsek@demit.si
PODALJŠANA GARANCIJSKA DOBA
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EKOLOŠKA NARAVNANOST

Popust lahko uveljavljate le na osnovi predložitve
veljavnega predračuna za material in sicer na
sedežu podjetja Demit vse do konca leta 2015.
DOLGA ŽIVLJENSKA DOBA

WWW.DEMIT.SI

Thermana
vas
razvaja
Thermana vas razvaja
TERMALNI CENTER THERMANA PARK
LAŠKO
• 50 % popusta na CELODNEVNE DRUŽINSKE VSTOPNICE
Termin: 1. 9. - 27. 9. 2015
Ne velja za nakup darilnih bonov. Popusti se ne seštevajo.

• Kopanje po 19.00 uri za samo 3,99 €
Ponudba velja za člane Thermana Cluba.

Informacije:
termalni.center@thermana.si | 03 734 89 00 | 080 81 19

7. marec

DAN ZA RAZVAJANJE IN DELAVNICA LIČENJA Z MATEJO POZEB
OČKO

• Cena: 49 € na osebo
• Program si oglejte na www.thermana.
si
• Prijave sprejemamo na 080 81 19 ali
na info@thermana.si

POSEBNA UGODNOST V WELLNESS SPA
CENTRU THERMANA PARK LAŠKO
DO 30. 9. 2015
• 3 = 5 Anticelulitna masaža + Biostimulacija telesa
(5 x Anticelulitna in 5 x Biostimulacija ) SAMO 198 €

Ponudba in koriščenje do 30. 9. 2015. Ni možen nakup darilnega bona. Vsi ostali popusti se
izključujejo. Cena velja za člane Thermana Cluba.

Rezervacije in informacije:
wellness.spa@thermana.si | 03 423 20 40 | 080 81 19

BREZPLAČNE SOBOTNE MATINEJE V
THERMANI S KU-KUC GLEDALIŠČEM
Gledališko – lutkovni abonma za naše najmlajše goste in njihove
starše organiziramo vsako prvo soboto v mesecu ob 10. uri.
• Sobota, 5. september, ob 10. uri, pri Grajskih igralih*: ČEBELICA
• Sobota, 3. oktober, ob 10. uri, pri Grajskih igralih*: VELIKI STRAH
MALEGA TIGRA
Več o brezplačnih gledaliških matinejah na www.thermana.si ali na FB profilu
Thermane Laško!
* V primeru slabega vremena se predstava izvede v hotelu Thermana Park Laško.

NAPOVEDUJEMO …
•
•
•
•

22. 8. 2015 Streetball turnir – turnir košarkarskih trojk (prijave ekip na nina.pader@thermana.si)
30. 8. 2015 Srečanje članov Thermana cluba
5. 9. 2015 Vodomčkov Party
21. - 25. 9. 2015 Rekreacija v Thermani - teden brezplačne rekreacije (več na www.thermana.si)

www.thermana.si
info@thermana.si | 080 81 19

