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Osnovni podatki o glasilu

Odgovorna urednica: 
Tanja Grabrijan

Pomočnica odgovorne urednice, 
oglasno trženje: Stanka Jošt

Tehnični urednik: Tomaž Koprivc

Uredniški odbor: 
Nina Pader Topole, Rok Deželak, 
Nika Teraž, 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 Topole

Oblikovanje in grafična priprava:
Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,  
4220 Škofja Loka

Tisk: Present, d. o. o.,
Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana

Naklada: 5.150 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:
Ilustrirani Slovenec, tedenska priloga 
»Slovenca«, III., št. 235, Ljubljana, 1927

Naslednja številka predvidoma izide 
16. avgusta 2017.

Prispevke in oglase je treba  
oddati do 31. julija 2017  
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 3. julija 2017.
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sPOšTOvaNe 
ObčaNke IN ObčaNI!

Naš skupni časopis obeležuje jubilejno 
60. številko. Ob tem moram omeniti, da 
je ves ta čas kar prehitro minil in dob-
ro se spominjam, ko smo se kar malce z 
bojaznijo odločali za izdajo prve števil-
ke – kje bomo dobili gradivo za vsebi-
no, koliko finančnih sredstev bomo za to 
namenili, kako bogat bo naš časopis, ali 
bomo lahko zapolnili vsaj 16 strani vsebine in podobno. Vendar je bojazen hitro mi-
nila, saj naš Laški bilten temelji na vaših novicah, na delu uredniškega odbora, brez 
zaposlenega novinarja, z malo politike – temelji le na vzajemnem delu vas, ki v njem 
objavljate svoje prispevke, in tistih, ki to urejate in skrbite, da vsaka dva meseca izide 
v čim lepši verziji in obliki, pogosto s problemom, kako vso prispelo vsebino objaviti 
na straneh, ki so na voljo. Danes bilten izhaja na 60 ali več straneh, za kar gre zasluga 
predvsem vsem vam, ki bralce obveščate o vašem delu, delu v vaših društvih in o vaših 
uspehih, ki so tudi naši skupni uspehi, dobrem delu urednice in uredniškega odbora 
ter seveda vsem občanom, ki ga radi prelistate in preberete ter s tem pokažete, da naše 
delo ni bilo zaman.

Veliko uspehov in velik HVALA še naprej vsem, ki pri nastajanju časopisa aktivno 
sodelujete, ter veliko prijetnih trenutkov vsem, ki ga prebirate!

Vse najboljše ob 60. izdaji Laškega biltena!

Franc Zdolšek, župan

15. junija bomo obeležili 10 let, odkar je izšla prva številka Laškega biltena. 

Vse bralce in soustvarjalce našega glasila vabimo, da se nam pridružite  
na razstavi najlepših naslovnic Laškega biltena, in sicer  
v četrtek, 15. junija 2017, ob 19. uri v Muzeju Laško. 

Odprtje razstave bomo popestrili z glasbenim programom.

Uredništvo Laškega biltena

Vabilo
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790 LeT TRškIh 
PRavIc

V tokratni številki biltena namenja-
mo pozornost privilegijem trga Laško, 
ki so bili od srednjega veka naprej zelo 
pomembni za stopnjo samouprave in za 
pravice posameznih trgov. 

Privilegiji trga Laško

Trški privilegiji so rezultat prizade-
vanj tržanov za večjo samoupravo oz. 
za politično osamosvajanje laškega trga. 
Oblast so v srednjem veku namreč po-
deljevali cesarji, kralji, deželni knezi, še 
prej pa veliki zemljiški gospodje. Vsaka 
podelitev kakršnih koli pravic je bila tako 
privilegij oz. izraz dobre volje (milosti) 
oblastnika do podrejenih. Izraz privile-
gij v takratnem smislu je potemtakem bi-
stveno drugačen od sedanje rabe, ki po-
meni nekaj slabega, npr. dajanje kakršne 
koli prednosti sorodniku, znancu ali po-
litičnemu privržencu, kar enako velja za 
ustanove. 

Skozi zgodovinski razvoj pa so mora-
li deželni knezi trgom podeljevati ved-
no več privilegijev in pojem privilegija je 
zvodenel. Kajti privilegij ni več tisto, kar 
imajo vsi. Bolj bi ustrezal izraz potrdi-
tev trškega ali mestnega statuta, katerega 
vsebino so predlagali deželnemu knezu 
in si neredko izbojevali tržani ali mešča-
ni, deželni knez pa jo je rad ali nerad na-
posled moral potrditi. 

Laško je v trg povzdignil lastnik ze-
mljiškega gospostva in ostal njegov tr-
ški gospod, dokler s privilegijem ni bila 
uvedena formalna trška samouprava. To 
se pravi, da so bili tržani sicer na bolj-
šem kakor navadni kmečki podložniki, 
samostojni pa le niso bili. Zato so si pri-
zadevali pridobiti čim več pravic, pri če-
mer je šlo najpogosteje za razširitev ali 
ohranitev trškega območja (pomirja), za 

samoupravo – svobodne volitve trške-
ga sodnika oz. župana in njegove sodne 
pravice, za dajatve trškemu gospodu, za 
sejemske pravice, obveznosti tržanov, da 
kupujejo graščinske pridelke, npr. vino, 
itd. 

V nadaljevanju bomo predstavili 
osem privilegijev za trg Laško, od prve-
ga ohranjenega, izdanega leta 1490, do 
osmega, ki je bil podeljen leta 1809.

Najstarejši znani privilegij Laškega pa 
je bil izstavljen že 14. februarja 1484 v 
Gradcu. Tedaj je cesar Friderik III. kot 
deželni knez podelil oz. potrdil tržanom 
pravico do letnega (Martinovega) sejma, 
ki so jo imeli »že od nekdaj«. Kopijo tega 
privilegija so dolgo hranili v arhivu no-
tranjega ministrstva na Dunaju, žal pa 
je bila uničena v velikem požaru pravo-
sodne palače leta 1927, tako da njegova 
podrobna vsebina ni znana. 

1. privilegij – 16. 8. 1490: Cesar Fride-
rik III. je Laščanom potrdil že prej pode-
ljeno pravico do letnega sejma na marti-
novo s tržnimi svoboščinami 14 dni pred 
sejmom in 14 dni po njem – za priprave 
in pospravljanje, ker je bila izvirna listina 
o tej podelitvi požgana ob turških napa-
dih. Iz besedila privilegija izvemo, da so 
se s prošnjo za potrditev pravice do sejma 
na cesarja obrnili »sodnik, tržani in prebi-
valci Laškega«. Leta 1521 je tudi nadvoj-
voda Ferdinand potrdil »tržanom in lju-
dem v Laškem« njihove stare pravice ter 
odredil štajerskemu deželnemu glavar-
ju in vicedomu, da morata varovati pre-
bivalce laškega trga v uživanju njihovih 
svoboščin. 

2. privilegij – 16. 7. 1598: Nadvojvo-
da Ferdinand II. je dovolil tržanom v La-
škem izvoliti trškega sodnika vsako leto, 
potrditi pa ga je moral glavar ali uprav-
nik v Celju. Sodniku je bila predana sod-
na palica kot znamenje sodne oblasti. 
Skrbeti je moral za dobro politično upra-
vo, preprečevanje nedovoljene trgovine 
kmečkega prebivalstva, skrbno upravlja-
nje zapuščin v prid mladoletnih otrok, 
izterjevanje davkov itd. Ta funkcija je bila 
uvedena do preklica. S tem privilegijem 
je Ferdinand II. podelil trgu tudi grb oz. 
pečat s tremi srebrnimi lilijami v mod-
rem polju za potrjevanje raznih listin in 
aktov s strani trških sodnikov in sveta.

3. privilegij – 26. 1. 1627: Cesar Ferdi-
nand II. je potrdil poravnavo, sklenjeno l. 
1625 med baronom Karlom Moškonom 
in laškimi tržani o sporih, ki so izbruh-
nili zaradi prodaje laškega urada oz. la-
škega gospostva baronom Juriju, Karlu in 
Vidu Moškonu l. 1620. S tem privilegi-
jem je bila laškim tržanom potrjena pra-
vica svobodno izvoliti sodnika, pravica 

do starih (večjih) meja trškega območja 
oz. pomirja (kakor so bile zabeležene l. 
1581 v času nadvojvode Karla), pravica 
do priprave Martinovega sejma, ki pa so 
jo morali plačati s kupnino 20 startinov 
graščinskega vina (to je cca 9.000 l), za 
kar je moral denar izterjati sodnik in ga 
izročiti gospostvu.

4. privilegij – 7. 4. 1666: Cesar Leo-
pold je dobesedno potrdil privilegij iz 
leta 1627. 

5. privilegij – 22. 3. 1718: Cesar Karl 
je, sklicujoč se na privilegija iz leta 1598 
in 1666, potrdil svoboščine Laškega na 
splošno, še posebej glede volitev trškega 
sodnika in trškega pečata.

6. privilegij – 6. 3. 1762: Cesarica Ma-
rija Terezija je, sklicujoč se na privilegij 
iz leta 1718, potrdila privilegije laške-
ga trga na splošno, posebej pa je ome-
nila volitve trškega sodnika in trški pe-
čat. V dostavku si je pridržala pravico vse 
te privilegije povečevati, zmanjševati ali 
celo odpraviti.

7. privilegij – 3. 8. 1782: Cesar Jožef 
II. je s sklicevanjem na privilegij iz leta 
1762 potrdil svoboščine laškega trga 
z enakim besedilom, kot so zapisane v 
predhodnem privilegiju.

8. privilegij – 20. 12. 1809: Cesar 
Franc I. je dovolil laškemu trgu osem let-
nih in hkrati živinskih sejmov, in sicer 
Matijev sejem 24. februarja, sejem na ve-
liki četrtek, Jurijev sejem 24. aprila, se-
jem na binkoštni torek, kresni sejem 24. 
junija, Matevžev sejem 21. septembra, 
Martinov sejem 11. novembra in Toma-
žev sejem 21. decembra. Dostavljeno je 
bilo, da če je kateri izmed teh datumov 
na nedeljo ali na zapovedani praznik, naj 
bo sejem naslednji delovni dan. Tudi tu 
je izražen pridržek, da ima cesar pravi-
co privilegije povečevati, zmanjševati ali 
jih celo odpraviti. Ta privilegij je pomem-
ben predvsem za laško gospodarstvo, saj 
so imeli Laščani kar šest stoletij pravico 
le do enega samega (Martinovega) sejma, 
potem pa so jih imeli kar osem. 

Našteti laški privilegiji so pomem-
ben del zgodovine Laškega kot trga. Iz 
njih lahko razberemo predvsem politič-
no in statusno zgodovino kraja, nekoli-
ko pa tudi njegovo gospodarsko življenje. 
Z marčno revolucijo leta 1848 je Laško, 
štirideset let po zadnjem privilegiju, do-
končno dobilo, kakor vsi drugi trgi v avs- 
trijski monarhiji, svoje popolne trške 
pravice.

po prispevku dddr. Jožeta Mačka  
v Laškem zborniku 2007 

povzel Matej Jazbinšek



1. mesto v kategoriji najbolj urejen 
javni objekt/podjetje v letu 2016 

Sašo Gerčer, s.p., Belovo 4a

vse fotografi je: Boris Vrabec

1. mesto v kategoriji najbolj urejena kmetija v letu 2016 
Nevenka Vidmar, Veliko Širje 78

1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2016
Helena in Branko Kunšek, Valentiničeva ulica 10

1. mesto v kategoriji najbolj urejena 
vas/zaselek/naselje/ulica v letu 2016

zaselek Jagoče – po domače “Seliše” 

v sodelovanju s Komunalo Laško in
Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK) 

objavlja

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI 
IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2017

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA 
IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in 
obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje 
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s 

turizmom.

II.
Občina Laško v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško (STIK) organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini 
Laško. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k 

lepšemu in privlačnejšemu okolju.

III.
Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne 
institucije ter fi zične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko 
prijavijo posamezne fi zične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva. Tisti, ki so v 
preteklem letu dosegli prvo mesto znotraj posamezne kategorije, se ne morejo prijaviti v 

tekočem letu.

IV.
V letošnjem letu so objekti  razvrščeni v naslednje kategorije:

1. vas / zaselek / naselje / ulica,
2. hiša,

3. kmetija,
4. javni objekt / podjetje.

Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih 
površin,  ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.

V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo trije člani, po 

eden iz Občinske uprave Laško, Komunale Laško in STIK-a.

VI.
Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj 
posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, 
tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50% 

celotne ocene.

VII.
Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji 

slovesnosti ob občinskem prazniku.  Nagrade so sledeče:
1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,

2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.

Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo 
označevala ta dosežek v okolju.

VIII.
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si. 

Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.

VIIII.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri »tekmu-
jete«. Prijave pošljite najpozneje do 14. 7. 2017 na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 

3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
 Franc Zdolšek
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ObčINska UPRava

Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Obči-
ne Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občinskega sveta Občine Laško

o b j a v l j a

javNI RaZPIs
Za POdeLITev ObčINskIh 
PRIZNaNj ObčINe LaškO  

v LeTU 2016
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Laško podeljuje naslednja prizna-
nja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN:
 je najvišje priznanje, ki ga lahko prej-

me posameznik. Občinski svet Občine 
Laško podeli naziv posamezniku za iz-
jemen prispevek na področju znanosti, 
umetnosti, gospodarstva, športa, člove-
koljubnih in drugih dejavnosti, ki ima 
trajen pomen pri razvoju, ugledu in pre-
poznavnosti občine v Republiki Sloveniji 
in tujini. 

b) GRB OBČINE LAŠKO:
– zlati grb Občine Laško podeli Občin-

ski svet Občine Laško posamezniku ali 
skupini ljudi za dolgoletne vrhunske do-
sežke ali uspehe ali za izjemno življenj-
sko delo na gospodarskem, kulturnem, 
znanstvenem, športnem, razvojnem, hu-
manitarnem, izobraževalnem ali drugem 
področju, hkrati pa so ti dosežki, uspehi 
ali življenjsko delo izjemnega pomena 
za razvoj, ugled in prepoznavnost Obči-
ne Laško na področju Republike Slove-
nije ali v tujini. Zlati grb Občine Laško 
se praviloma podeli posamezniku ob za-
ključku njegove kariere oziroma pome-
ni pri skupini ljudi doseganje celovite ter 
zaključene faze razvoja. 

– srebrni grb Občine Laško podeli Ob-
činski svet Občine Laško posamezniku 

ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih 
dosežkov ali uspehov na gospodarskem, 
kulturnem, znanstvenem, športnem, ra-
zvojnem, humanitarnem, izobraževal-
nem ali drugem področju, hkrati pa ima-
jo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem 
obdobju pomen za razvoj, ugled in pre-
poznavnost Občine Laško na področju 
Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni 
grb Občine Laško se podeli praviloma 
posamezniku po zaključku daljšega ob-
dobja njegove kariere oziroma pomeni 
pri skupini ljudi doseganje potrjene faze 
razvoja. 

– bronasti grb Občine Laško podeli Ob-
činski svet Občine Laško posamezniku 
ali skupini ljudi za nadpovprečne do-
sežke ali za večkratne uspehe v krajšem 
časovnem obdobju na gospodarskem, 
kulturnem, znanstvenem, športnem, ra-
zvojnem, humanitarnem, izobraževal-
nem ali drugem področju. Bronasti grb 
je praviloma namenjen prejemnikom 
kot spodbuda za nadaljnje delo in dosež-
ke. 

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

2. PREDLAGATELJI
 Predloge za podelitve priznanj lahko poda-

jo posamezniki, skupine ljudi, gospodar-
ske družbe, zavodi, društva, organi lokalne 
skupnosti in druge organizacije. 

3. PREDLOG ZA PODELITEV
 Predlogi za podelitev priznanj morajo biti 

vloženi v pisni obliki in morajo vsebovati 
naslednje podatke:
– podatke o predlagatelju (ime in prii-

mek/naziv družbe, naslov, kontaktni po-
datki),

– vrsto priznanja, za katero se podaja 
predlog (naziv častni občan, zlati grb, 
srebrni grb ali bronasti grb),

– podatke o predlaganem kandidatu za 

priznanje (ime in priimek, naslov, kon-
taktni podatki),

– utemeljitev oz. obrazložitev predloga, 
ki mora biti jasna in konkretna s poudar-
kom na podrobnejšem opisu rezultatov, 
dosežkov, uspehov ali dela kandidata, za-
radi katerih se predlaga,

– listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje 
alineje,

– datum predloga in podpis predlagatelja 
oz. žig in podpis zastopnika za pravne 
osebe.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV 
IN NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Ob-
činski svet Laško, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna 
ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »za občin-
ska priznanja«, osebno ali po pošti, prav 
tako se lahko oddajo po elektronski pošti 
na naslov: obcinski.svet@lasko.si. Predlo-
gi se oddajo v kuverti z navedenim polnim 
imenom ali nazivom predlagatelja na zad-
nji strani kuverte. Rok za oddajo predlogov 
je do petka, 15. 9. 2017. Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja bo 
obravnavala le tiste predloge, ki bodo poda-
ni v skladu z določili tega razpisa.

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

Številka: 430-21/2017 
Laško, dne 1. 6. 2017

Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja,  

predsednik Janko Cesar

Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o 
priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 
13/2009, 18/2011) razpisuje

javNI RaZPIs 
Za POdeLITev 

PRIZNaNja aNTONa 
aškeRca v LeTU 2018
Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski 

svet Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v 
preteklem koledarskem letu doseže zaključeno 
dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov 
ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo 
obletnico delovanja na področju kulture in ima 
to njihovo delo pomen ali za posledico dvigo-
vanje ugleda in prepoznavnosti občine Laško 
na področju Republike Slovenije ali v tujini.

Praviloma se podelijo tri priznanja Antona 
Aškerca na leto.

Predlogi za podelitev priznanja Antona 
Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in 
morajo vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– podatke in predstavitev kandidata,
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opi-

som rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela 
kandidata, 

– listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje ali-
neje, 

– datum predloga in podpis predlagatelja; če 
gre za pravno osebo pa žig in podpis zastop-
nika.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za 
podelitev priznanja Antona Aškerca.

Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v 
zaprti kuverti na naslov OBČINSKI SVET LA-
ŠKO, Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 La-

ško, s pripisom »Predlog za priznanje Antona 
Aškerca v letu 2018« ali na elektronski naslov: 
obcinski.svet@lasko.si.

Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpi-
sa, vendar najkasneje do ponedeljka, 20. 11. 
2017. 

Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navede-
nega roka, ne bodo pravočasni in bodo neodpr-
ti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki 
kot tudi vsi predlagatelji obveščeni po odločitvi 
Občinskega sveta Laško.

Za vse morebitne dodatne informacije lahko 
pokličete kontaktno osebo Jasno Kermelj na te-
lefonsko številko: 03 733 87 20.

Številka: 41010-254/2017
Datum: 31. 5. 2017

Janko Cesar
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 



1. mesto v kategoriji najbolj urejen 
javni objekt/podjetje v letu 2016 

Sašo Gerčer, s.p., Belovo 4a

vse fotografi je: Boris Vrabec

1. mesto v kategoriji najbolj urejena kmetija v letu 2016 
Nevenka Vidmar, Veliko Širje 78

1. mesto v kategoriji najbolj urejena hiša v letu 2016
Helena in Branko Kunšek, Valentiničeva ulica 10

1. mesto v kategoriji najbolj urejena 
vas/zaselek/naselje/ulica v letu 2016

zaselek Jagoče – po domače “Seliše” 

v sodelovanju s Komunalo Laško in
Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK) 

objavlja

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI 
IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2017

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA 
IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in 
obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje 
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s 

turizmom.

II.
Občina Laško v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje 
in kulturo Laško (STIK) organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini 
Laško. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k 

lepšemu in privlačnejšemu okolju.

III.
Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne 
institucije ter fi zične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko 
prijavijo posamezne fi zične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva. Tisti, ki so v 
preteklem letu dosegli prvo mesto znotraj posamezne kategorije, se ne morejo prijaviti v 

tekočem letu.

IV.
V letošnjem letu so objekti  razvrščeni v naslednje kategorije:

1. vas / zaselek / naselje / ulica,
2. hiša,

3. kmetija,
4. javni objekt / podjetje.

Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih 
površin,  ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.

V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo trije člani, po 

eden iz Občinske uprave Laško, Komunale Laško in STIK-a.

VI.
Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše znotraj 
posamezne kategorije. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, 
tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50% 

celotne ocene.

VII.
Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji 

slovesnosti ob občinskem prazniku.  Nagrade so sledeče:
1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,

2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.

Prav tako bo najlepše urejena vas/zaselek/naselje/ulica za nagrado prejela tudi tablo, ki bo 
označevala ta dosežek v okolju.

VIII.
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si. 

Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.

VIIII.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri »tekmu-
jete«. Prijave pošljite najpozneje do 14. 7. 2017 na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 

3270 Laško ali na elektronski naslov obcina@lasko.si.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
 Franc Zdolšek
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Številka: 430-20/2017-10503
Datum: 15. 6. 2017 

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 
ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US), Pra-
vilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ), Zakon o uveljavljanju pravic iz jav-
nih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZP-
CP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Odloka o splošnih pogojih 
Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prosto-
rov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 
45/11 in 28/15) in sklepa Odbora za gospodarski razvoj Občine Laško z 
dne 10. maja 2017, Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško, 

o b j a v l j a 

javNI RaZPIs 
Za dOdeLITev NePROFITNIh  

sTaNOvaNj v NajeM

I. PREDMET RAZPISA

1. 1. Predmet razpisa 
Občina Laško (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem 
okvirno 11 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upra-
vičencem oddana v najem predvidoma v letih 2018 in 2019. Število 
oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo 
pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2018–2019, 
oziroma do objave novega razpisa. 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
• lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, 

ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dode-
ljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljevanju: pravilnik) opro-
ščeni plačila varščine;

• lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, 
ki so glede na določila 10. člena Pravilnika iz predhodne alineje 
zavezanci za plačilo varščine.

Od razpisanega okvirnega števila 11 stanovanj bo predvidoma:
• 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so gle-

de na socialne razmere oproščeni plačila varščine in se bodo 
uvrščali na listo A, in 

• 5 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki prese-
gajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zave-
zanci za plačilo varščine ter se bodo uvrščali na listo B. 

• 1 stanovanje namenjeno za oddajo v najem invalidnim osebam, 
ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti prosil-
ci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni 
plačila varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo varščine), 
odvisno od dohodka gospodinjstva. 

V kolikor na posamezni listi ne bo dovolj upravičencev, se stanova-
nja, ki so namenjena za to listo, oddajajo po drugi listi. 

Stanovanja za invalide so na lokacijah Cesta v Rečico in Aškerče-
va cesta, v kolikor bo izpraznjeno katero od prilagojenih stanovanj, 
druga stanovanja pa na območju celotne Občine Laško. Lastnik sta-
novanj je Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

1. 2. Neprofitna najemnina 
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na pod-
lagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioni-
ranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – 

ZUPJS, 79/15 in 91/15), oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v 
času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencije najemnine 
v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziro-
ma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. 

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkova-
no s 320 točkami, znaša neprofitna najemnina, izračunana na pod-
lagi sedaj veljavnih predpisov, 180,52 €.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let 
od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju po-
gojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več 
upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo s tržno najemnino po merilih in po-
stopku, določenim s pravilnikom.

1. 3. Površinski normativi 
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila varščine

– lista A

Površina stanovanja
s plačilom varščine

– lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Opomba: Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravi-
čenec s tem strinja ali če to želi. Razpisnik lahko odda v najem tudi 
večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri 
čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji 
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popol-
no poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in, ob upošte-
vanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije ter ose-
be s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra 
stalnega prebivalstva. Za vse velja, da morajo imeti stalno prebiva-
lišče na območju Občine Laško. 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
• invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 

trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivali-
šča, če imajo v občini večje možnosti za zaposlitev ali imajo za-
gotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

• najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju 
– prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo sploš- 
ne pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja po pravilniku.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem ne morejo 
biti prosilci:
• ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 

in niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega na-
jemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka; 

• ki so najemniki bivalne enote v lasti razpisnika in enote ne upo-
rabljajo primerno, povzročajo škodo lastniku bivalne enote in 
škodo na skupnih prostorih ter tekom razpisnega postopka ni-
majo poravnanih vseh obveznosti za uporabo.



ObčINska UPRava

7

 2. 2. Dohodkovni kriterij 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če me-
sečni dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od 
povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 
1.030,16 €. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji pregle-
dnici v stolpcu LISTA B. 

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno iz spodnje 
preglednice, prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A (opro-
ščeni plačila varščine) ali za stanovanja po listi B (zavezani za pla-
čilo varščine).

Razmejitev med prosilci liste A in liste B je razvidna iz naslednje 
preglednice: 

Velikost 
gospodinj-

stva
LISTA A LISTA B

% Meja dohodka 
v EUR % Meja dohodka 

v EUR

1-člansko 90 % do 927,14 € od 90 do 200 % nad 927,14 €  
do 2.060,32 €

2-člansko 135 % do 1.390,72 € od 135 do 250 % nad 1.390,72 € 
do 2.575,40 € 

3-člansko 165 % do 1.699,76 € od 165 do 315 % nad 1.699,76 € 
do 3.246,39 € 

4-člansko 195 % do 2.008,81 € od 195 do 370 % nad 2.008,81 € 
do 3.811,59 € 

5-člansko 225 % do 2.317,86 € od 225 do 425 % nad 2.317,86 € 
do 4.378,18 €

6-člansko 255 % do 2.626,91 € od 255 do 470 % nad 2.626,91 € 
do 4.841,75 € 

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

Obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposred-
no pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri 
Finančni upravi Republike Slovenije, zato morajo prosilci podatke 
o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami, za navedeno ob-
dobje in za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva skupaj s ko-
pijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2016. 

2.3. Premoženje prosilca 
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
• da prosilec ali kdo izmed ožjih članov njegovega gospodinjstva 

ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino;

• da prosilec ali kdo od ožjih članov njegovega gospodinjstva ni 
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stav-
be, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stano-
vanja. Izjema so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih morajo 
lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas z nepro-
fitno najemnino;

• da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik dru-
gega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stano-
vanja. Upošteva se tudi vrednost premoženja kupljenega na le-
asing. Vrednost 40 % primernega stanovanja glede na velikost 
prosilčevega gospodinjstva je razvidna iz preglednice. 

Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja (vse drugo 
premično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upo-
števanju števila članov gospodinjstva ne sme presegati naslednjih 
zneskov: 

Število članov 
gospodinjstva

Največja  
površina 

lastniškega  
stanovanja 

Najvišja vrednost primernega  
stanovanja in drugega  

premoženja - 40 % vrednosti  
primernega stanovanja

1-člansko do 10 m2 15.512,37 €

2-člansko do 15 m2 18.515,20 €

3-člansko do 22 m2 22.763,60 €

4-člansko do 27 m2 26.224,26 €

5-člansko do 32 m2 30.381,76 €

6-člansko do 35 m2 33.579,84 €

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanova-
nja se upoštevajo stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti 
točke 2,63 € in površinski normativi, predvidenimi za stanovanja s 
plačilom varščine. Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastni-
škega stanovanja poveča za 3 m2, najvišja vrednost drugega premo-
ženja poveča za 1.918,85 evrov. 

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja prosilca in njegovih ožjih 
družinskih članov bo upoštevana vrednost nepremičnin po modelu 
vrednotenja nepremičnin, dostopnem na portalu Prostor Geodets- 
ke uprave Republike Slovenije. Če se prosilec z navedenim vredno-
tenjem ne strinja, lahko predloži uradno cenitev nepremičnine, op-
ravljeno s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin oziroma 
sodno zapriseženega cenilca. 

2.4. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu 
Na razpisu ne morejo sodelovati:
• tisti, ki jim je bila najemna pogodba po sklepu sodišča odpove-

dana, razen če so poravnali vse obveznosti iz prejšnjega nepro-
fitnega najemnega razmerja, vključno s stroški sodnega po-
stopka (pogoj se nanaša tudi na bivše uporabnike stanovanja); 

• tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Laško 
in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.  

2.5.  Dodaten pogoj
Skladno z določili 4. člena pravilnika razpisnik določa še dodatni 
pogoj, in sicer: stalno bivališče v Občini Laško. Število točk, do ka-
terih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja, je naslednje: 

Stalno bivanje na območju Občine Laško: LISTA A LISTA B

nad 5 do 10 let 20 točk 20 točk

nad 10 let do 15 let 40 točk 40 točk

nad 15 let do 20 let 80 točk 80 točk

nad 20 let 120 točk 120 točk

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

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH 
IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno 
s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem ter na podlagi točkovnega vredno-
tenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem raz-
pisom. 
Ocenjuje se izključno stanovanjske pogoje prosilca kot tudi zdra-
vstvene razmere članov njegovega gospodinjstva, s katerimi kandi-
dira na razpisu ne glede na morebitno ločeno bivanje med njimi. 

3.1. Splošne in dodatne prednostne kategorije prosilcev 
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: mlade druži-
ne in mladi ter prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja 
ali pa so podnajemniki. 
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Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom pravil-
nika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: 
• prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo iz-

obrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči 
uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo. 
Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopija di-
plome, spričevala, spričevalom iz tujine se priloži mnenje o pri-
znavanju in vrednotenju izobraževanja);

• prosilci z daljšo delovno dobo. Prosilec dokazuje delovno dobo 
s potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
RS – izpis podatkov o pokojninski dobi zavarovanca. Upošteva 
se zgolj delovna doba prosilca, ne pa tudi delovna doba ostalih 
družinskih članov. 

• prosilci, ki so vsaj enkrat sodelovali na prejšnjih razpisih in so 
tudi izpolnjevali razpisne pogoje, tako da so se vsaj enkrat de-
jansko uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa niso 
pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na šte-
vilo razpisanih stanovanj. Določilo ne velja za prosilce, ki so 
sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in 
niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev. Pri prosil-
cih, ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in 
so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izse-
litve iz najemnega stanovanja dalje. Upošteva se zgolj udeležba 
prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva.

3.2. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij 
Prednostne kategorije prosilcev se za posamezno listo A oziroma 
listo B točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B

1. Mlade družine, mladi: 

• starost družine do 35 let 90 točk 90 točk

• starost prosilca do 30 let 60 točk 60 točk

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
V SKLADU S 6. ČLENOM PRAVILNIKA 

2. Izobrazba prosilca: 

• VI – višja 50 točk 50 točk

• VII/1 – visoka strokovna/1. bolonjska 
stopnja

• VII/2 – univerzitetna ali visoka strokov-
na s spec. ali magisterijem/2. bolonjska 
stopnja 

60 točk 60 točk

• VIII – magisterij ali IX – doktorat 80 točk 80 točk

3. Prosilci z daljšo delovno dobo: 

• prosilec je moški – več kot 13 let delovne 
dobe 50 točk 50 točk

• prosilec je ženska – več kot 12 let delovne 
dobe 50 točk 50 točk

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

50 – 150 
točk

50 – 150 
točk

Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stano-
vanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev 
prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju nasled-
njega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na ob-
močju Občine Laško, mlade družine, uvrstitev na prejšnjih razpisih, 
prosilci z daljšo delovno dobo in izobrazba prosilca. V primeru, da 
so prosilci prvo opredeljene kategorije še vedno izenačeni, se posto-
pek nadaljuje z naslednjo prednostno kategorijo. 

IV. VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika 
iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vseli-
tvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine zna-

ša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. 
Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega 
mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred 
oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in 
vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.  

V. RAZPISNI POSTOPEK

5.1.  Obrazci 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu razpi-
snika. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 
15. 6. 2017 do vključno 17. 7. 2017 v glavni pisarni Občine Laško, 
v pritličju objekta na Mestni ulici 2 v Laškem, v času uradnih ur. 
Obrazec vloge je na voljo tudi na spletni strani Občine Laško http://
www.lasko.si/. 

5.2.  Upravna taksa 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 
22,70 € za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne 
tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). 
Upravno takso lahko prosilci plačajo s plačilno kartico ali goto-
vino v glavni pisarni ali s plačilnim nalogom na račun št.: 01257-
4570309136, sklic na št. 11 75566-7111002 – Občinske upravne ta-
kse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo op-
rostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. čle-
nu Zakona o upravnih taksah, da so: 
• prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po 

predpisih socialnega varstva; 
• prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega 

varstva;
• prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo 

varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. 

Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo. 

5.3.  Rok za oddajo vloge 
Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati od 15. 6. 2017 do vključ-
no 17. 7. 2017 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Laško, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško. Vlogo s prilogami lahko prosilci od-
dajo tudi osebno v glavni pisarni Občine Laško v času uradnih ur. 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v dolo-
čenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po za-
ključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

5.4.  Priloge k vlogi 
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci 
obvezno priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5., 
druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. 
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kri-
terijih, ustrezne priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če 
vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal 
dodatnih točk. 

Izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdra-
vstvenih razmer. 

1. Izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih 
članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih 
zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi 
polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje 
osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov. 

2. Potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdob-
ju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (potrdilo delodajalca oziroma 
izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih do-
hodkih v letu 2016 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih 
dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadome-
stila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, staršev-
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ski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstve-
ni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, 
invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč) in odločbo o 
odmeri dohodnine za leto 2016. 

3. Potrdilo o delovni dobi. 

4. V primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, 
njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje). 

5. Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis stanovanjskih 
razmer, če je prosilec brez stanovanja (naslov bivanja prijavljen 
na pristojnih institucijah); najemna ali podnajemna pogodba 
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; dokazilo 
o bivanju pri starših ali sorodnikih: potrdilo o stalnem prebi-
vališču in gospodinjski skupnosti za starše oziroma sorodnike; 
prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu 
in vrednosti nepremičnine – cenitev oz. vrednost GURS. 

6. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvali-
teti bivanja – stanovanje, ovrednoteno z največ 150 točkami po 
starem sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu 
ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter siste-
mu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81, Uradni list RS, št. 
18/91-I – SZ, 65/99 in 127/04), oziroma z največ 170 točkami 
po novem sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih za ugota-
vljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list 
RS, št. 127/04 in 69/05); zapisnik o točkovanju stanovanja ali 
opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotra-
jane inštalacije ipd. 

7. V primeru neprimerne stanovanjske površine – navedba stano-
vanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo 
površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju pri-
javljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo. 

8. Kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zu-
najzakonske skupnosti oziroma potrdilo o registraciji istospol-
ne partnerske skupnosti ali potrdilo o sklenjeni partnerski zvezi 
ali overjeno izjavo o obstoju partnerske zveze. 

9. Kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka.

10. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let.

11. Zdravniško potrdilo o nosečnosti. 

12. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mla-
doletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rej-
ništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje nepri-
merne stanovanjske razmere). 

13. Odločbo in mnenje Centra za socialno delo o prenehanju biva-
nja v rejniški družini in nezmožnosti vrnitve k staršem. 

14. Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohra-
nilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odloč-
ba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizter-
ljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o 
izvršbi zoper zavezanca.

15. Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji dru-
žinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, 
trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno po-
moč druge osebe.

16. Potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o 
kronični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni. 

17. Potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, 
spričevala). Listinam, izdanim v tujini, mora biti priloženo 
mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, ki ga izda 
ENIC-NARIC center. 

18. Izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel 
v najemu neprofitno stanovanje. 

19. Dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalne-
ga prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote). 

20. Izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.

21. Dokazilo o dobi bivanja v Občini Laško (UE Laško).

22. Dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse. 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 
30 dni od objave razpisa. 

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in šte-
vilu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od 
pristojnega državnega organa. 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisne-
ga roka udeležencem razpisa ne vrača.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v dolo-
čenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v 
roku ne bodo dopolnjene z obveznimi dokazili, navedenimi pod tč. 
1., 2., 3. in 5., in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih 
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske in druge razme-
re prosilcev.

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času 
oddaje vloge in so navedene v vlogi. Poznejših sprememb se NE 
upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan 
roka za oddajo vloge.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pra-
vočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za 
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in do-
kumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in or-
ganizacijah ter posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske raz-
mere prosilcev tudi ogleda. 

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, 
ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne 
uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih raz-
mer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni 
na prednostni listi A in B. Seznam uvrščenih upravičencev bo javno 
objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku 
razpisa.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne-
uvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Udeleženec 
razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po preje-
mu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Laško. O pritožbi 
odloči v roku 90 dni župan Občine Laško. Odločitev župana o pri-
tožbi je dokončna. 

Po rešitvi pritožb bo objavljen dokončen seznam upravičencev. Z 
uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedolo-
čen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupra-
vičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni 
poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama 
upravičencev, pridobljena upravičenja pa prenehajo. 

Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni 
red po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti 
razpoložljivih stanovanj. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do do-
delitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih spre-
memb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in 
prosilca črta iz seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite v času uradnih ur osebno na Občini 
Laško, Mestna ulica 2, Laško in na telefonskih številkah 03 7338 700 
- tajništvo ali 03 7338 712 - Stanka Jošt ter na spletnih straneh Ob-
čine Laško http://www.lasko.si.

Župan Občine Laško 
Franc Zdolšek 
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 104/2015), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/2016), 
in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Uradni list RS, št. 
39/2015) Občina Laško objavlja 

javNI RaZPIs
za dodeljevanje finančnih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
in turizma v Občini Laško v letu 2017

I.  NAROČNIK 

 Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03 7338 700, faks 
03 7338 740.

II.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turiz-
ma v občini Laško v letu 2017 po shemi državnih pomoči skla-
dno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu 
Občine Laško za leto 2017 in se dodelijo za naslednji ukrep:

UKREP 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in sa-
mozaposlovanje

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o do-
deljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva in turizma v Občini Laško (v nadaljevanju pravilnik).

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISI-
JE (EU) ŠT. 1407/2013, VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI 
STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA UPRAVI-
ČENCI

Do sredstev so upravičeni:
• samostojni podjetniki,
• mikro in mala podjetja,
• potencialni podjetniki so občani, ki nameravajo odpreti 

obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem orga-
nu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega pod-
jetnika.

• podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis 
v register.

– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in 
ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 
milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.

– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 
ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 
milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.

– Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj naj-
manj v enem od naslednjih razmerij: 
• podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 

družbenikov drugega podjetja;
• podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 

članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja;

• podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na dru-
go podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu;

• podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 

navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

– Povezane osebe pomeni, da so to osebe, ki so posredno ali 
neposredno povezane z prijaviteljem (zakoniti zastopnik 
podjetja), in sicer:
• sorodniki prijavitelja (zakonec ali izvenzakonski partner 

ali registrirani istospolni partner, otroci ali posvojenci, 
starši ali zakoniti posvojitelji, bratje, sestre); 

• osebe, ki so v sorodstvu po svaštvu s prijaviteljem (starši 
ali otroci ali posvojenci prijaviteljevega zakonca ali iz-
venzakonskega partnerja ali registriranega istospolnega 
partnerja);

• fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p-ja in njegovim s.p.-
-jem;

• osebe, ki so imetniki deleža ali delnic gospodarske druž-
be.

Podjetje v težavah je podjetje, katerega tekoča izguba in izguba 
iz prejšnjih let, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta, dosega 
polovico osnovnega kapitala.

Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci s sedežem, dejavnostjo 
in lokacijo investicije na območju Občine Laško. Upravičenci 
morajo izpolnjevati vse pogoje. 

Do sofinanciranja so upravičeni ukrepi, ki so jih upravičenci za-
čeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu, do zapr-
tja javnega razpisa v tekočem letu (aktivnosti so že ali še bodo 
izvedene).

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:
• s področja ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 

sveta (ES) št. 104/2000,
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, prilogi I k Po-

godbi o delovanju Evropske unije, 
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih pri-

merih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 

zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proi-
zvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti pre-
nese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejav-
nosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi investicijami izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvo-
dov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki:
• nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Republike Slove-

nije in Občine Laško;
• imajo neplačane zapadle prispevke, plače in regres do zapo-

slenih.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravna-
vi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, 
da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami doseg-
la polovico osnovnega kapitala družbe

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziro-
ma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne 



11

ObčINska UPRava

sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prometu znaša zgornja dovo-
ljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega čle-
na ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opra-
vlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo 
Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podje-
tje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni 
iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis 
na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

Upoštevati se mora kumulacija skladno z 6. členom Pravilnika.

Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga nava-
ja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republi-
ke Slovenije ali sredstva EU.

IV. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAME-
NE, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, znaša 10.000,00 
EUR. 

Sredstva bodo dodeljena opravičencem po pravilu »de minimis«, 
kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravi-
čencu ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju preteklih treh 
let, ne glede na instrument ali namen pomoči.

Upravičenec lahko kandidira za izvedbo naložbe pod pogojem, 
da jo lahko izvede v celoti in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi 
v Republiki Sloveniji. Pri odpiranju novih delovnih mest in sa-
mozaposlitvi mora biti oseba, ki se zaposluje, zaposlena za polni 
delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko.

V.  FINANČNA SREDSTVA SE NAMENIJO 

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlo-
vanje

Namen:
• odpiranje novih delovnih mest,
• kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne 

osebe za nedoločen čas.

Oblika pomoči: dotacija.

Pogoji:
• zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število de-

lovnih mest delodajalca,
• če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v pri-

merjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 
mesecih,

• novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po 
prejeti pomoči,

• zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavo-
du za zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, vsaj en mesec pred 
dnevom zaposlitve,

• ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uvelja-
vlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,

• kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne 
osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba 
je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, iz-
postavi Laško, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,

• brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini 
Laško.

Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov vendar ne 
več kot 2.500 € pri samozaposlitvi.

Upravičeni stroški:
• stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev.
• do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače za zaposlitev 

brezposelne osebe. 

VI. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽIT- 
VE, DATUMI ODPIRANJA VLOG IN ROKI ZA ODDAJO 
ZAHTEVKOV

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v ob-
čini Laško«,

• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k po-
sameznim ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo 
»Obrazca ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od za-
četka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer 
na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtev-
kov so naslednji:

ROK ZA PRIJAVO DATUM ODPIRANJA VLOG

1. 29. 9. 2017 4. 10. 2017

VII. OBRAVNAVANJE VLOG

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravo-
časnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril 
iz tega razpisa.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in 
vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo z odločbo zavržene in ne 
bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog 
strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča po-
oblaščena oseba. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Če se preje-
mnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da 
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritož-
bo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpo-
zneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Datum dodeli-
tve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa. Z izbranimi kan-
didati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško 
(www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvigne-
jo v Glavni pisarni Občine Laško in v Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, mag. An-
drej Flis, tel. 03/7338-731, e-mail: andrej.flis@lasko.si, v času 
uradnih ur.

Upravičenci, pogoji za pridobitev sredstev in način obravna-
vanja vlog iz naslova tega razpisa so v celoti objavljeni na sple-
tni strani Občine Laško www.lasko.si. 
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ObčINske INvesTIcIje

elaborat o oblikovanju cen oskrbe s 
pitno vodo

V lanskem letu je z junijem javna služ-
ba oskrbe s pitno vodo prešla pod okrilje 
JP Komunale Laško. Izvajalec javne služ-
be je dolžan 1x letno na podlagi Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 
109/12) pripraviti elaborat o oblikovanju 
cen oskrbe s pitno vodo.  Vse storitve, ki 
so vezane na omrežnino in vodarino, ne 
odstopajo za več kakor 10%, zato tudi v 
letu 2017 cene ostajajo na istem nivoju.

Z naslednjim obračunom komunalnih 
storitev bo v skladu z Uredbo števnina, ki 
je do sedaj znašala za DN 20 0,9970 EUR, 
sestavni del omrežnine. Višina zneska na 
celotni položnici pa ostaja tako enaka. 
Pojasnilo bo podano tudi na sami po-
ložnici. 

Izvajanje polaganja infrastrukture 
na Trubarjevi ulici

V maju so se pričela izvajati dela pola-
ganja novega vodovodnega omrežja, fe-
kalne kanalizacije, kanalizacije za optiko 
in javne razsvetljave. Po položitvi infra-
strukture se bo na novo preplastilo povr-
šine ceste in hodnikov za pešce.

Kot nadaljevanje temu se bo v juniju 
pričelo z izvajanjem del položitve infra-

strukture in rekonstrukcije cest na ob-
močju Poti na Grad, Stegenškove ulice, 
Mestne ulice in dela Trubarjeve ulice od 
pošte do bivše pekarne. 

Infrastruktura na keršetovi ulici

V maju 2017 se je nadaljevalo z izgra-
dnjo vseh ureditev na območju Lahom-
ška. Meteorne vode in fekalne vode iz ob-
močja Šercerjeve ulice in Keršetove ulice 
se bodo vodile pod železniško progo in se 
pri gostišču Bezgovšek priključevale na 
obstoječo kanalizacijo. Pri zemeljskih de-
lih ob progi so se našle še neeksplodirane 

letalske bombe iz druge svetovne vojne. 
Posredovale so posebne enote za odstra-
nitev in razminiranje.  

Luka Picej

energetske sanacije javnih objektov

Občina Laško je bila uspešna v prija-
vi na razpis za sofinanciranje energetske 
prenove stavb ožjega javnega sektorja v 
letih 2017, 2018 in 2019. Tako se bodo 
med šolskimi počitnicami izvedle ener-
getske sanacije podružničnih osnovnih 
šol, in sicer: POŠ Sedraž, POŠ Vrh nad 
Laškim in POŠ Jurklošter. Operacijo 
delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Kohezijskega sklada. Operacija se iz-
vaja v okviru »Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za obdob-
je 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Traj-
nostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja«, tematskega cilja 4 
»Podpora prehodu na nizkoogljično go-
spodarstvo v vseh sektorjih«, predno-
stne naložbe 4.1 »Spodbujanje energet-
ske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabe obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno 
z javnimi stavbami, in stanovanjskem 
sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sek-
torju«. S sredstvi evropske kohezijske po-
litike bo sofinanciranih 40% upravičenih 
stroškov operacije. 

Boštjan Polajžar

MedObčINskO TekMOvaNje  
»kaj veš O PROMeTU«

Letos smo medobčinsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu« med občinama La-
ško in Radeče organizirali na torek, 16. 5. 
2017. Veselilo nas je, da se je v letošnjem 
letu za udeležitev tekmovanja odločilo kar 
17 otrok starih od 12 do 15 let. Na tekmo-
vanju je sodeloval en učenec iz Osnovne 
šole Marjana Nemca Radeče, devet učen-

cev iz Osnovne šole Antona Aškerca Rim-
ske Toplice in sedem učencev iz Osnovne 
šole Primoža Trubarja Laško.

Teorijo so tekmovalci opravili zjutraj 
na Podružnični šoli Debro in na Osnov-
ni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice, 
nato pa se odpravili na poligon v Ločici 
ob Savinji. Tam so tekmovalci s pomoč-
jo člana Avto moto društva Laško, čla-
na Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Laško, policista Policijske postaje Laško 

ter članov SPV Laško, najprej opravili 
preizkus varne vožnje in za tem spretno-
stne vožnje po poligonu. 

Po vseh zbranih točkah za posame-
zne discipline (teorija, vožnja in poligon) 
smo po malici za vse sodelujoče razglasi-
li rezultate tekmovanja. Zmagal je Leon 
Knez, učenec Osnovne Šole Marjana 
Nemca Radeče, drugo mesto je dosegel 
Matija Slapšak, učenec Osnovne šole 
Primoža Trubarja Laško in tretje mes-
to dosegel Žiga Pompe, učenec Osnov-
ne šole Antona Aškerca Rimske Toplice. 
Vsem trem je Dimitrij Gril, predsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Laško čestital za njihov 
dosežek, priznanja in medalje pa so pre-
jeli kasneje na osnovnih šolah.

Najboljši tekmovalec iz občine Laško, 
Matija Slapšak, se je v soboto, 27. 5., ude-
ležil državnega tekmovanja »Kaj veš o 
prometu« na Ptuju.

Jasna Kermelj
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cPs - čas za skupno uresničevanje 
ukrepov!

Svetnice in svetniki so na 20. seji ob-
činskega sveta  sprejeli Celostno prome-
tno strategijo Občine Laško.

S sprejetjem Strategije se začenja ob-
dobje drugačnega načrtovanja prome-
ta in mobilnosti, kjer osebni avtomobil 
nima več absolutne prednosti, ampak je 
obravnavan vzporedno z drugimi oblika-
mi prometa. Namen Strategije je zmanj-
šati število voženj z osebnimi avtomobili 
in hkrati povečati deleže hoje, kolesarje-
nja ter v čim večji možni meri tudi upo-
rabo javnega potniškega prometa. Za 
takšno postopno spremembo potoval-
nih navad bo potrebno z ukrepi izboljša-
ti pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, 
vzporedno pa o njih tudi ozaveščati, iz-
obraževati in vzgajati javnost, predvsem 
mlade. V akcijskem načrtu CPS so pred-
videni številni ukrepi za izboljšanje po-
gojev in varnosti kolesarjenja, javnega 
potniškega prometa, hoje, motornega 
in mirujočega prometa. Glavni nosilec 
ukrepov bo Občina Laško, mnogi ukrepi 
pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugi-
mi organizacijami. 

Sprejetje Strategije pomeni zadnje de-
janje 10-mesečnega strateškega načrto-
vanja.  Izdelovalci so strategijo obliko-

vali   v tesnem   sodelovanju z občinsko 
upravo,  ključnimi deležniki in zaintere-
siranimi občankami ter občani. Na šti-
rih   javnih razpravah in več delavnicah 
so predstavniki javnosti skupaj z izdelo-
valci CPS razpravljali o obstoječem sta-
nju na področju prometa, o problemih in 
izzivih, o možnih poteh razvoja in o že-
leni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih 
ukrepih na področju mobilnosti v občini. 
S podajanjem mnenj je tako javnost po-
membno sooblikovala vsebino strategije 
in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za 
izvajanje prednostnih ukrepov. Strategi-
ja je s tem postala naša skupna smernica 
za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

Nove tehnične ureditve in infrastruk-
tura pa same po sebi ne bodo rešile vseh 
obstoječih prometnih izzivov. Potrebne 
bodo tudi spremembe v razmišljanju in 
ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove 
rešitve zaživele le z aktivno podporo in 
sodelovanjem občank in občanov ter 
obiskovalcev občine. Vsi mi bomo na-
mreč   uporabniki novih rešitev in tis-
ti, ki bomo z izbiro potovalnih načinov 
lahko dejansko naredili mobilnost v 
prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čis-
tejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

Kako lahko občanke in občani pri-
spevamo k trajnostni mobilnosti v Ob-
čini Laško: 

• seznanimo se z vsebino CPS in aktivno 
podpremo izvajanje ukrepov v praksi: 
z dobro mero strpnosti in podpore v 
okviru svojih možnosti sodelujemo pri 
izgradnji nove infrastrukture, uvajanju 
novih prometnih ureditev in storitev;

• seznanimo se s pravilno rabo novih 
prometnih rešitev - in kot udeleženci/
ke v prometu novosti tudi na pravi na-
čin uporabljamo;

• vse pogosteje vožnje z osebnim avtom 
nadomeščamo z drugimi načini poto-
vanj;

• če smo lastniki/ce avtomobilov, se v 
okviru svojih možnosti odločimo za 
avtomobil, ki manj obremenjuje okolje;

• aktivno sodelujemo pri ozaveščanju o 
trajnostne mobilnosti - s svojim zgle-
dom prispevamo k izboljšanju varnos-
ti v prometu in smo zagovorniki/ce 
trajnostne mobilnosti v svoji družini 
in v družbi;

• spremljamo stanje, opozarjamo na po-
manjkljivosti in predlagamo izboljšave 
za še varnejšo, cenejšo, dostopnejšo in 
učinkovitejšo mobilnost;

• dejavnosti na področju trajnostne mo-
bilnosti uporabimo za razvoj novih 
poslovnih priložnosti.

Milena Marega, Zavod CEPP

»Celostna prometna strategija je so-
financirana iz Evropskega kohezijskega 
sklada ter sredstev Ministrstva za infra-
strukturo RS ter se pripravlja v skladu z 
enotnimi evropskimi smernicami za pri-
pravo tovrstnih dokumentov.«

LaškO – PROsTOvOLjsTvU 
PRIjaZNO MesTO

Kaj nastane, ko se v mestu in okolici združi vse, kar je naj-
bolj ustvarjalnega in odličnega s pripravljenostjo biti udeležen 
pri aktivnostih v skupnosti, dokler bosta um in telo dopuš-
čala? Občina postane »Prostovoljstvu prijazno mesto 2017«. 

Prostovoljstvo na vseh področjih je odraz plemenitosti in 
nesebičnosti. Prostovoljci s svojim udejstvovanjem na različ-
nih področjih delujete v dobro drugih ali za skupno javno ko-
rist. Včasih ste preprosto družabniki osamljenih, ogroženih 

ali kako drugače potisnjenih na rob. Ste človeški odziv na de-
janske potrebe ljudi, s katerimi sobivate. Predajate znanja, ve-
ščine, podarjate svoj prosti čas, organizirate prireditve v kraju 
in nesebično pomagate ob naravnih in drugih nesrečah. 

Odraz vašega prostovoljstva je nenazadnje tudi naš lokalni 
časopis, Laški bilten, ki ga ustvarjamo v sodelovanju z občani 
za občane.  

Občina Laško je že zdavnaj prepoznala prostovoljstvo kot 
svojo prednost in vrednoto, saj ima zagotovljene institucije, 
organizacije in druga društva, ki delujejo na področju pro-
stovoljstva. V zahvalo vsem prostovoljskim organizacijam in 
prostovoljcem, ki predstavljajo skoraj 10 % vseh občanov, se 
je Občina Laško v letošnjem letu prijavila na poziv Slovenske 
filantropije in pridobila naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto 
2017«. Slavnostna podelitev nazivov je bila 18. maja ob Slo-
vesnem dnevu prostovoljstva v Gradu Negova v Gornji Rad-
goni.

Občina Laško se zahvaljuje vsem posameznikom, društvom 
in drugim institucijam na vseh ravneh delovanja za njihovo 
nesebično prostovoljsko delo in požrtvovalnost, s katerim za-
gotavljajo boljšo kakovost življenja občanov in razvoj občine. 

Stanka Jošt 
in mag. Sandra Barachini
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RedNa vOLILNa 
skUPščINa OO desUs 
LaškO 

Za nami je štiriletno delovanje v ob-
činskem odboru DeSUS Laško in skla-
dno s statutarnimi pravili smo 19. maja 
2017 izvedli redno volilno skupščino. 
Program smo pričeli s kratkim kultur-
nim programom, v katerem je sodelo-
vala pevka Viktorija. Izvolili smo novo 
vodstvo. OO Laško bo za naslednja 4 leta 
vodil Matjaž PIKL, Jože Kotnik je postal 
podpredsednik, člani pa Milena Dobr-
šek, Vinko Zeme, Branko Pavčnik, Vida 
Flis in Bojan Bukovec. 
Na skupščini, kjer smo 
povabili v goste ge-
neralnega sekretarja 
stranke Branka Simo-
noviča, sekretarja PO 
Celje Jožeta Prevorška, 
predsednika ZDUS 
Občine Laško Željka 
Grofelnika, predsedni-
ke posameznih društev 
upokojencev in člane 
vseh KO smo predsta-
vili minulo delo in si 

začrtali plan dela za prihodnje obdobje. 
Skupna ugotovitev je, da smo pred zah-
tevnimi nalogami, ki bodo bistveno vpli-
vale na razvoj naše stranke in v želji po 
čim bližnjem spoznavanju našega dela in 
članstva bomo v poletnem času predsta-
vili našo novo spletno stran, kjer bodo 
vsi pomembni podatki in dogodki. Našli 
nas boste na www.desuslasko.si.

Preden zaključimo, pa še iskrene čes- 
titke ob 10. obletnici izhajanja našega 
Biltena in naj bo pisana beseda še naprej 
tako živa, uredniškemu odboru in občin-
ski upravi pa zahvala za korektno sode-
lovanje.

V kolikor imate za nas vprašanje, nam 
ga lahko zastavite na desuslasko@gma-
il.com in z veseljem bomo odgovorili. V 
kolikor pa se nam želite pridružiti, vas 
pričakujemo in si želimo dobrega sode-
lovanja. 

Matjaž Pikl,  
predsednik OO DeSUS Laško

ObčINskI sveT 
LaškO

20. seja 

24. maja je občinski svet obravna-
val in potrdil zaključna poročila za 
leto 2016, ki so jih pripravili Rdeči križ 
Slovenije - Območno združenje La-
ško-Radeče, Študentski, mladinski in 
otroški center Laško, JZ Regijsko štu-
dijsko središče, Šolski center Sloven-
ske Konjice – Zreče, Javni zavod Socio, 
Inštitut Vir, Skupnost občin Slovenije, 
Združenje občin Slovenije, ORP Osre-
dnje Celjsko za leto 2016 in Gasilska 
zveza Laško. 

Svetniki so potrdili tudi Poročilo o 
potrjevanju investicijske dokumenta-
cije za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 
2017, Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Laško za leto 
2017 – IV. dopolnitev in Letno poroči-
lo o izvajanju koncesijske pogodbe za 
čiščenje odpadnih komunalnih vod v 
letu 2016. 

Sprejeti so bili Tehnični pravilnik o 
javnih vodovodih v Občini Laško, Od-
lok o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o ureditvenem načrtu za parki-
rišče tovornih vozil KP4 ter Celostna 
prometna strategija Občine Laško. 

V Svet zavoda Zdravstvenega doma 
Laško so bili kot predstavniki ustano-
viteljice Občine Laško imenovani Bar-
bara Žagar, Irena Flis, Bojan Šipek in 
Polonca Teršek. 

Gradiva za seje Občinskega sveta 
in posnetki sej so dostopni na občinski 
spletni strani www.lasko.si. Prav tako 
so na občinski spletni strani objavljeni 
vsi sprejeti občinski predpisi. 

Tanja Grabrijan
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LO sMc LaškO gOsTIL 
dR. bRgLeZa

Na povabilo lokalnega odbora SMC 
Laško je 2. junija občino Laško obiskal 
predsednik državnega zbora dr. Milan 
Brglez v spremstvu poslanke SMC, Janje 
Sluga. Celodnevni obisk smo pričeli pri 
županu Francu Zdolšku in njegovimi naj-
tesnejšimi sodelavci. Po krajši predstavi-
tvi občine se je pogovor nadaljeval o te-
koči problematiki v občini in načrtih za 
prihodnost. Dr. Brglez je v razgovoru po-
udaril, da vlada, ki jo vodi stranka mo-
dernega centra, dosega zavidljive uspe-
he na vseh področjih, kar bo nedvomno 
pomagalo tako pri razvoju turizma v ob-
čini kot zmanjšanju brezposelnosti, ki je 
trenutno v občini Laško nad republiškim 
povprečjem.   Prav tako je izrazil svojo 
podporu pri reševanju poplavne varnos-
ti in nadaljnem razvoju infrastrukture v 
občini.

Obisk smo nadaljevali s srečanjem in 
pogovoru s člani in simpatizerji SMC v 
občini Laško. Po sproščenem pogovoru, 
ki je v glavnem tekel o aktualnih zadevah 
v Sloveniji in občini Laško, smo skupno 
obiskali mesečni Laški sejem, ki se od-
vija vsak prvi petek v mesecu. Na sejmu 
se je dr. Brglez srečeval in pogovarjal z 
občani, predvsem o aktualnih temah s 
področja kmetijstva in pridelave zdrave 
domače hrane. Naslednje na našem ur-
niku je bil ogled predstavitve sil civilne 
zaščite in reševanja učencem osnovnih 
šol. Na odlično pripravljeni predstavitvi, 
ki jo je organizirala Uprava RS za zaščito 
in reševanje, z ekipo za odkrivanje neek-
splodiranih ubojnih sredstev, nujno me-
dicinsko pomočjo ZD Laško, potapljači 
PGE Celje, PGD Laško, radioamaterji v 
sistemu ARON, se je vršil prikaz gaše-
nja začetnih požarov, temeljni postop-
ki oživljanja, defibrilator in prikaz dela 
gasilsko-reševalnega psa PGE Celje. Za 

najmlajše pa je bil organiziran otroški ga-
silski poligon. Dr. Brglez je dal priznanje 
za uspešno opravljeno delo vsem sodelu-
jočim in se strinjal z mnenjem podpred-
sednika LO SMC Laško Bojana Špilerja, 
da bi bilo potrebno določene prikazane 
tematike, kot je prva pomoč, oživljanje ... 
uvajati v šolski sistem in mlade pripraviti 
tudi na takšne nenadne situacije.

Naslednji je bil obisk v podjetju Tur-
naplast, oziroma v njeni poslovni enoti v 
Laškem. Ogled in predstavitev podjetja 
je dala dober občutek, da se je našla reši-
tev za večje število delavcev, ki bi zaradi 
stečaja podjetja Sekaplast ostali brez služ-
be, s prehodom v novo podjetje pa so se 
temu izognili.

V Laškem smo še obiskali Hišo ge-
neracij, kjer so dr. Brgleza toplo spreje-
li aktivisti društev upokojencev iz obči-
ne Laško in prostovoljci, ki tukaj dnevno 
ustvarjajo različna ročna dela. Pričakal 
nas je vonj po sveže pečenem pecivu in v 
tem čarobnem vzdušju je potekal prijeten 
pogovor z udeleženci.

Po obisku Laškega smo pot nadalje-
vali v Rimske Toplice, kjer smo obiska-
li Osnovno šolo Antona Aškerca Rimske 
Toplice. Ob kratkem programu pod šol-
sko češnjo je dr. Brglez s prvo stopinjo 
odprl pot »Po Aškerčevih stopinjah«. Ob 
ogledu šole so nam učenci pričarali obi-
čajen delovni dan na šoli. Predsednik je 
na hitro odigral partijo šaha z enim od 
učencev ter si ogledal nekaj nagrajenih 
projektov, ki so jih izvajali učenci v prete-
klih letih. Učenci so opozorili na problem 
premajhne in neprimerne telovadnice in 
predstavili projekt za novo, ki že leta čaka 
na zeleno luč. Pogovor je nadalje potekal 
ob kosilu, kjer sta dr. Brglez in poslanka 
Janja Sluga obljubila, da se bosta zavzela 
in preverila, kakšne so možnosti za izgra-
dnjo nove telovadnice.

Naslednja točka obiska so bile RIM-
SKE TERME. Po kratkem ogledu zdravi-
liškega kompleksa in pogovora z lastni-

kom in vodstvom term je dr. Brglez dejal, 
da ga veseli, ko vidi uspešno in v priho-
dnost naravnano podjetje. Upa, da se 
bodo tudi v samem kraju ustvarili pogoji 
za razvoj turizma, kar bo še izboljšalo že 
tako dobro sodelovanje.

Prva taka povezava s krajem je Ašker-
čeva domačija, kjer je pesnik Anton 
Aškerc preživel svojo mladost. »Ašker-
čevina« je v neposredni bližini Rimskih 
term. Dobrodošlico nam je z recitacijo 
priredilo kulturno društvo Anton Aškerc, 
nakar nam je oskrbnik Aškerčevine raz-
kazal domačijo in spregovoril o pesniko-
vi življenjski poti. Člani lokalnega odbo-
ra pa smo izkoristili priložnost in se dr. 
Brglezu zahvalili za njegov obisk s prilo-
žnostnim darilom iz zeliščne zakladnice 
domačina, zeliščarja dr. Janka Rodeta.

Čakala nas je še predstavitev nove knji-
ge ‘’Gasilstvo v občini Laško 1869-2017« 
Milana Breznikarja, za katero spremno 
besedilo je napisal dr. Brglez.

Zaključek delovnega obiska je bilo sre-
čanje s krajani Rimskih Toplic in priso-
tnost na slavnostni seji sveta KS Rimske 
Toplice.

Ob tej priložnosti se želim v imenu 
lokalnega odbora SMC Laško zahvaliti 
vsem, ki ste odmerili del svojega drago-
cenega časa za pogovor z dr. Brglezom, 
našo poslanko Janjo Sluga, predsednico 
LO SMC Laško Minko Zupanc in vse-
mi ostalimi sodelavci, ki so sodelovali v 
pogovorih na naših srečanjih. Še posebej 
pa se zahvaljujem vsem gostiteljem, res-
nično smo se dobro počutili pri vseh vas, 
hvala. Verjamem in želim, da se bomo v 
prihodnjih letih še velikokrat srečali in 
prijateljsko pogovorili. 

Več slik lahko vidite na https://lasko.
strankasmc.si/2017/06/05/obisk-pred-
sednika-dz-rs-dr-milana-brgleza-v-la-
skem/

Drago Zupanc
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Povezovanje Upravne enote Laško z lokalnim okoljem

Z namenom povezovanja državnega organa z aktivnostmi 
okolja, v katerem deluje, se je Upravna enota Laško vključila v 
»2. olepševalno akcijo« mesta Laško. V ta namen so javni usluž-
benci upravne enote v torek, 25. aprila, očistili stopnišče in oko-
lico dreves na Ploščadi prijateljstva. 

S pomočjo dveh predstavnikov društva Vesele nogice in z nji-
hovim prevozom je Upravna enota Laško v četrtek, 4. maja, iz 
svojega arhiva na uničenje odpeljala več kot 1,6 tone odpadnega 
papirja. S tem dejanjem je bilo pridobljenega nekaj prepotreb-
nega prostora v arhivu, izkupiček od oddanega papirja pa je bil 
preko Surovine Laško doniran v korist otrok s posebnimi potre-
bami, ki svoje interese združujejo v društvu Vesele nogice. 

Preverite veljavnost vaših potovalnih dokumentov

Bliža se čas poletnih počitnic in z njimi tudi čas, ko bo mar-
sikdo odšel na počitnice v tujino. Ker pričakujemo v poletnih 
mesecih povečano število vlog in s tem podaljšanje roka za izde-
lavo osebnih dokumentov, predlagamo, da preverite veljavnost 
osebnih izkaznic in potnih listin ter pravočasno vložite vlogo za 
nov dokument. 

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

Darja Kuclar 

RePUbLIka sLOveNIja
UPRavNa eNOTa LaškO

Finančni urad Celje obvešča, da Finančna pisarna La-
ško, na lokaciji Mestna ulica 2, Laško, v juliju in avgustu 
2017 ne bo poslovala.

Zavezanci lahko pridobijo vse informacije v zvezi z iz-
polnjevanjem svojih davčnih obveznosti na sedežu ura-
da na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje, na spletni strani 
www.fu.gov.si, ali postavijo vprašanje preko ce.fu@gov.si. 
Pisne vloge lahko naslovijo na Finančni urad Celje, p. p. 
2399, 3102 Celje, jih oddajo preko eDavkov kot lastni do-
kument, ali prinesejo osebno na urad v času uradnih ur. 

Uradne ure Finančnega urada Celje:
• ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
• torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
• sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
• petek od 8. do 13. ure.

Kontaktni podatki Finančnega urada Celje: T: 03 422 
33 00 (za informacije za fizične osebe, po odzivniku na-
vedene klicane številke, pritisnete 3, nato 1 in nato prve 
tri številke vaše davčne številke), F: 03 422 38 90, e-pošta: 
ce.fu@gov.si. 

ks RečIca

Uredniški odbor Laškega Biltena v le-
tošnjem letu slavi deseto leto skupne-
ga sodelovanja. Uredniškemu odboru 
in Občini Laško iskrene čestitke za op-
ravljeno delo. KS Rečica se prav tako lah-
ko ozre v pretekle mesece, ko smo skupaj 
z različnimi društvi in posamezniki prip-
ravili lepe dogodke, ki so v našo sredino 
pripeljali izjemno veliko število obisko-
valcev. Lahko omenimo tri in sicer posta-
vitev mlaja na Šmohorju, kresovanje na 
športnem igrišču v Hudi Jami in srečanje 
ob 1. maju na Šmohorju. Tu gre zahvala 
vsem posameznikom in društvom za po-
moč ter Občini Laško, ki nam je omogo-
čila izvedbo teh prireditev. 

Zaključila so se obnovitvena dela na 
športnih objektih – igrišču v Hudi Jami, 
dokončala se je investicija izgradnje jav-
ne kanalizacije v Spodnji Rečici in nada-
ljuje se izgradnja glavnega kanalizacijske-
ga sistema med trgovino Tehnika Debro 
– podjetjem Monting. V sklopu obnove 
javnih poti smo izvedli določena dela in 
sanirali najnujnejša dela, kot je popravilo 

bankin, sanacija udarnih jam in poško-
dovanega cestišča zaradi pogrezanja ter 
očistili jaške in zamenjali poškodovane 
cevi odvodnjavanja ( javne poti Privšek, 
Huda Jama). V Spodnji Rečici pri Guček 
se je namestila nova avtobusna postaja 
in tako smo zaključili projekt obnove av-
tobusnih postaj. V mesecu maju je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje za izgra-
dnjo javnega vodovoda Zgornja Rečica. 
V aprilu se je izvedla vsakoletna čistilna 
akcija in s pomočjo Komunale Laško in 
članov PGD Rečica smo to tudi uspešno 
opravili. Ob sami akciji smo obnovili in 
prebarvali vsa lesena oglasna mesta – pa-

noje, planinske smerokaze in avtobusna 
postajališča. 

Namestili smo tudi nekaj novih tu-
rističnih smerokazev, predvsem tam, 
kjer mejimo s sosednjimi krajevnimi 
skupnostmi. Izvedli smo javna razpisa 
za obnovo javnih poti v letnem času in 
košnjo brežin. Izvajalec del za leto 2017 
je Branko Selič s. p. V okviru priprav na 
krajevni praznik KS Rečica aktivno prip-
ravljamo program, v katerega se bomo 
vključevali preko različnih društev. 2. ju-
lija bomo organizirali osrednjo priredi-
tev na Zavratih s pričetkom ob 15. uri. V 
zabavnem programu bodo sodelovali na-
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rodnozabavni ansambel Kvinton in kot 
osrednja glasbena gostja Brigita Šuler. 
Tudi letos bodo podeljena krajevna pri-
znanja. Srebrni znak KS Rečica prejmeta 
Tomaž Alauf Fantinatto in Alen Matek, 
zlatega pa Milan Breznikar. Iskrene če-
stitke. Tega dne bo Rudarsko etnološko 
društvo Brezno – Huda Jama na Zavratih 
organiziralo dodaten program, kjer bodo 
na Festivalu knapovske kulture gostili 
preko 120 nastopajočih. 

24. junija s pričetkom ob 9. uri bo v 
okviru PGD Rečica izvedeno 49. gasil-
sko tekmovanje GERES, ki predstavlja 
eno najstarejših gasilskih tekmovanj. Naš 
kraj bo gostil preko 250 tekmovalcev in 
sodnikov. Istega dne bo Planinsko dru-
štvo Laško v sklopu prireditev ob krajev-
nem prazniku organiziral tradicionalni 
pohod Po rečiški krožni poti s pričet-
kom ob 7. uri pri Sindikalnem domu v 
Hudi Jami. 

Strelskemu društvu Dušan Poženel in 
vsem nastopajočim, ki ste dosegli odlične 
rezultate na evropskem prvenstvu v mes-
tu Plzen iskrene čestitke, posebno pa De-
janu Jager in Jagodi Tkalec. 

Na začetku maja je praznovala svoj 
okrogli življenjski jubilej – 90 let Mari-
ja Bezgovšek iz Spodnje Rečice. Vse naj-
lepše in naj ji zdravje služi. Na začetku 
poletja se bo v naši rečiški dolini marsi-
kaj dogajalo. Bodite del teh prireditev in 
SREČNO.

Matjaž Pikl, 
predsednik KS Rečica

Krajevna skupnost Rečica, Huda 
Jama 1, 3270 Laško, skladno z do-
ločbami Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Odlokom o proračunu 
Občine Laško za leto 2017 s progra-
mom razpolaganja objavlja name-
ro za sklenitev neposredne pogod-
be za oddajo gostinskega lokala v 
Sindikalnem domu v Hudi Jami. 

Dodatne informacije in pojasnila 
v zvezi z oddajo poslovnega prosto-
ra v najem ter ogledom poslovne-
ga prostora lahko interesenti dobi-
jo na tel. 041 794 006, predsednik 
Matjaž Pikl. 

ks MaRIja gRadec

V vasi Trojno so se, tako kot leto nazaj, 
ponovno lotili pletenja butare velikanke. 
Domačini ji pravijo »Trojnski pušeljc«. 
Moški so najprej podrli tanko in dolgo 
smreko, letos jim je uspelo takšno dolži-
ne 17 metrov, jo obdelali in pustili nekaj 
časa sušiti. En teden pred pletenjem se je 
zbrala cela vas in odhiteli so nabirat ma-
terial kot so pušpanj, dren, narcise, šmar-
nice, resje in zajčki. Kot v preteklosti, so 
se dan, preden se butara nese k žegna-
nju, lotili izdelave same butare. Sredi vasi 
so se ponovno zbrali vsi vaščani, s sabo 
prinesli nekaj dobrot in se tako ob delu 
zabavali, prepevali, predvsem pa druži-
li. Naslednje jutro so fantje in dekleta, 
stari od 3. do 18. let poprijeli tako ime-
novan »Trojnski pušeljc« in ga odnesli v 
Laško. Postavili so ga ob cerkev in ta je 
segel prav do vrha strehe. Vsi so jo ob-
čudovali, saj je bila največja butara pri 
cerkvi. Pri vračanju domov so jih skozi 

naselja ustavljali domačini, jim čestitali, 
pogostili ter jim vlivali voljo z željo, da se 
prihodnje leto zopet vidijo, morda z dalj-
šo butaro. Potrebno je bilo najti primeren 
kraj za shrambo te velikanke in tega so 
našli ob velikih vaških topolih, kjer jih bo 
obvarovala pred hudo uro. 

19. 4. 2017 smo predali svojemu na-
menu temeljito prenovljeno LC Bezgov-
je - Olešče v skupni dolžini 1430 metrov. 
Od tega je 250 metrov v upravljanju kra-
jevne skupnosti. Cesta je bila v zelo sla-
bem stanju, na določenih mestih tudi 
kritičnem stanju, en del pa je bil celo v 
makadamski izvedbi. Zamenjati je bilo 
potrebno celotno podlago, katere strošek 
v višini 45.000 € je krila Komunala Laško, 
ostalih 250 metrov pa krajevna skupnost. 
Asfalterska dela v višini 44.000 € je pla-
čala Občina Laško, izvajalo pa ga je pod-
jetje Gradnje Žveplan. Vsa gradbena dela 
je opravilo gradbeno podjetje Hercog. 
Vsem uporabnikom ceste želimo srečno, 
predvsem pa varno vožnjo.

Pred kratkim so je končala prva faza 
rekonstrukcije JP Gaberno - Trnovc. V 
letošnjem letu so se izvajala dela na naj-
bolj kritičnih mestih. Izdelali so se pod-
porni in oporni zidovi. V naslednjem 
letu je v prvi vrsti na sporedu obnova vo-
dovoda, ki poteka po celotni trasi, nato 
pa ostala dela vključno z asfaltiranjem. 
Največji problemi so tu izpostavljeni za-
radi strmih brežin, ki ne dovoljujejo več-
jih posegov, vendar upam, da bomo ob 
upoštevanju določenih dogovorov odsek 
pripravili za normalno uporabo. Izvedbo 
vseh del financira Občina Laško.

Kot ste verjetno že ugotovili iz naslov-
nice, je pred vami 60. izdaja Laškega bil-
tena. Ob tej priložnosti bi čestital celot-
nemu uredniškemu odboru za ta jubilej. 
Hkrati želim še naprej takšno sodelova-
nje pri urejanju naših prispevkov.

Martin Brečko,
predsednik KS Marija Gradec

Foto: Saša Klezin
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Postavljanje mlaja v bukovci

Mlaj ponosno gor stoji,
v Bukovci, na hribčku,  
v dolino dol strmi.
Ga veter ziblje sem ter tja,
v ponos na praznik dela, 
državo in ljudi pa zastava plapola.

Martina Dornik Snoj

Postavljanje mlaja na Trojnem

Kot je že večletna tradicija, smo se tudi 
letos vaščani Trojnega na praznik dela 
zbrali ob postavljanju mlaja, ki je letos 
meril kar 27 metrov. Najprej so se mož-
je in fantje odpravili v gozd po smreko, 
nato pa smo jo s skupnimi močmi okra-
sili in mlaj je bil pripravljen, da ga zadnji 
dan v aprilu tudi postavimo.

Postavljanje mlaja smo prepustile moš-
kim, dekleta pa smo poskrbela, da je bila 
miza polna domačih dobrot in da fantje 
niso bili žejni. Zvečer smo se vsi skupaj 
odpravili na vaško igrišče in se družili ob 
igranju nogometa ter prijetnem klepetu. 
Ko se je stemnilo, pa smo v bližini zaku-
rili kres, ki nas je grel še pozno v noč.

Saša Klezin
Foto: Nika Novak

ks LaškO
Pomladansko prebujanje v ks 
Laško

Po zaključeni zimski sezoni smo po-
mlad pričeli s prijetnimi opravili. 11. 
aprila smo kljub dežnim kapljicam izpe-
ljali otvoritev prenovljene asfaltne ceste v 
Rifengozdu do domačije Zalokar. Kakšne 
volje so bili prisotni, je lepo vidno na sli-
ki. Gostiteljem se zahvaljujemo za prijet-
no pogostitev. 

Prav tako dobre volje so bili tudi go-
stje, ki so jih 20. aprila povabili Pirševi 
s Šmihela na otvoritev nove asfaltirane 
ceste do njihove domačije. Kot je razvi-
dno s slike, nam je bilo vreme tokrat bolj 
naklonjeno in zbrala se nas je kar številna 

druščina. Tudi tukaj so nas obilno pogos-
tili, za kar se najlepše zahvaljujemo.

Že lansko jesen smo načrtovali prepla-
stitev določenih odsekov cest v naši kra-
jevni skupnosti. No, to nam zaradi vre-
mena takrat ni uspelo. Sredi aprila pa 
nam je in tako smo uspeli preplastiti kar 
nekaj večjih posedov na lokalnih cestah 
v Zgornjem in Spodnjem Rifengozdu in 
na Mulenci. Porabili smo dobrih 150 ton 
asfaltne mase, za kar smo porabili prib-
ližno 16.000 evrov. Številke navajamo 
zgolj zato, da imate krajanke in kraja-
ni predstavo, za kakšne vsote gre. Uspe-
li smo sanirati najnujnejše odseke, ostali 
pridejo na vrsto prihodnjič. 

V začetku maja smo ob kontejnerjih za 
odpadke v Jagočah postavili nadomestno 
oglasno desko. Prejšnjo so lastniki zem-

ljišča odstranili, zato smo morali poiskati 
novo lokacijo. Upamo, da bo tudi tukaj 
služila svojemu namenu. 

Prav tako nam je po dveh letih napo-
rov in prošenj sredi maja uspelo preplas-
titi kar precejšen del posedov in poškodb 
na državni cesti Laško-Svetina-Štore in 
sicer na lokaciji v Jagočah in v Brstni-
ku. Hkrati so pristojni izvedli še nekate-
ra nujna vzdrževalna dela na teh odsekih. 
Za vse storjeno smo se zahvalili Ljiljani 
Herga iz Direkcije za ceste v upanju, da v 
Ljubljani ne bodo pozabili tudi na sana-
cijo naslednjih odsekov te državne ceste 
na Doblatini. 

Še en velik met nam je uspel. Vsi, ki 
se vozite iz Laškega proti Celju ali obra-
tno, ste v Debru pri Rozman opazili 
gradbišče. Po dolgih letih so se pristojne 
oblasti v Ljubljani na podlagi naših pro-
šenj in prepričevanj o potrebi le odločile 
in pristopile k izgradnji še zadnjih avto-
busnih postajališč na relaciji od Celja do 
Laškega. Investicija bo zaključena do sre-
dine julija in tako bosta državna cesta in 
križišče z lokalno cesto na tem odseku 
tudi z varnostnega vidika bistveno bolje 
urejena, krajani pa bodo končno dobi-
li sodobno avtobusno postajališče z vso 
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potrebno infrastrukturo. Vsem želimo 
srečno pot in varno vožnjo. 

Skupina, ki pripravlja knjigo ob 50. 
obletnici naše krajevne skupnosti, se re-
dno sestaja vsak mesec. Pisnega in sli-
kovnega materiala ima avtor Andrej 
Mavri že precej in sedaj sledi zaključeva-
nje in končno oblikovanje izdelka. Glede 
na zavzetost vseh sodelujočih lahko pri-
čakujemo izredno zanimivo branje. 

Martin Kokotec, KS Laško

Postavitev mlaja na šmihelu nad 
Laškim

V sredo, 26. aprila, so se vašča-
ni zgornjega dela Strmce in Šmihe-
la zbrali pri tradicionalni postavitvi 
mlaja. Smreko sta že pred dnevi v bli-
žnjem gozdu posekala Štefan in Du-
šan. Na dan postavitve jo je bilo tre-
ba prepeljati na prostor za postavitev. 
Sledilo je lupljenje skorje z debla in 
okrasitev mlaja. Sledil je najzahtev-
nejši del, ko je bilo potrebno dvigniti 
mlaj. Skoraj 30 metrov visoki mlaj se 
je pričel počasi dvigovati v nebo. Da je 
vse potekalo tako kot mora, je že tra-
dicionalno skrbel Pero. Sledilo je ve-
selo navdušenje, ko so možje in fantje 
ročno postavili mlaj, vrh katerega je 

zaplapolala slovenska zastava, v čast 1. 
maju - mednarodnemu prazniku dela.

Tone Šterban

ks sedRaŽ
številni dogodki v govcah

Naše Govce so v aprilu spet oživele, 
ne le zaradi primernega letnega časa za 
pohodništvo, ampak predvsem zahvalju-
joč sodelovanju in povezovanju, ki smo 
si ga postavili za strateški cilj tudi v sve-
tu KS Sedraž. Središče dogajanj je seve-
da prostor pri lovski koči, kjer že tradi-
cionalno zaključujemo naše vsakoletne 
čistilne akcije. Za realizacijo letošnje se 
zahvaljujem maloštevilni, a učinkoviti 
ekipi: Francu Hrenu, Alojzu in Klemnu 
Kandolfu, Urošu Peklarju, Alojzu Kotar-
ju, Maticu Rotarju, Lei in Saši Alešovec 
ter Marici Cestnik in Danici Debelak. V 
središču Sedraža smo pometli cestišče, 
pograbili športno igrišče v Breznem, ob 
javnih poteh na območju KS Sedraž pob-
rali odvržene odpadke in generalno očis-
tili naš Dom krajanov. Zahvaljujem se 
tudi Komunali Laško, poleg zabojnikov 
so nam zagotovili tudi nekaj osnovnih 
pripomočkov in pa pomembno priso-
tnost svojih dveh strokovnjakov, ki sta na 

naših Dnevih skrbi za okolje vodila ok-
roglo mizo na temo komunalnih voda. 
Še enkrat hvala vsem - dokazali smo, da 
se vse da, če se le hoče in verjemite, da 
takšne svetle iskre predstavljajo začetek 
velike svetlobe ozirajoč se v prihodnost 
skupnosti. 

Naslednji že tradicionalni dogodek je 
bila ponovno uspešno izvedena Salami-
jada v Govcah. Ekipa ocenjevalcev ima 
vsako leto težjo nalogo, saj se prijavlja 
vedno več izdelovalcev salam in le-te so 
si po kakovosti vse bolj blizu, zato je seve-
da vse težje izbrati zmagovalca. Tokrat je, 
kot so povedali, v niansah oziroma zgolj 
s točko prednosti zmagala Šardijeva sala-
ma iz Čeč pred drugouvrščeno Mačkovo 
iz Rečice, tretje uvrščena pa je bila Juva-
nova iz Trobnega Dola. Izdelovalci prvih 
treh so prejeli lepe praktične nagrade, 
prav vsi sodelujoči salamarji pa zahvalo 
za sodelovanje. Med ocenjevanjem je po-
tekala tudi nagradna igra za obiskovalce, 
s stavami smo se namreč potegovali za 
okusen in zajeten kos dišečega suhome-
snatega izdelka Vinka Križnika. 

Zdi se, da Salamijado v Govcah jemlje-
mo že kot samoumevni dogodek, zato se 
ponovno zahvaljujemo pobudniku in 
glavnemu organizatorju Janezu Napretu 
in še posebej vsem donatorjem oziroma 
sponzorjem salamijade. Postala je prije-
ten in uspešen tekmovalni in družabni 
dogodek, primer dobre prakse sodelova-
nja kot tudi združevanja prijetnega s ko-
ristnim, na kar prav gotovo kaže vse večji 
interes krajevnih in okoliških proizvajal-
cev suhomesnatih izdelkov, da se pome-
rijo med seboj v kvaliteti svojih izdelkov. 
Vedno večji pa je tudi odziv obiskovalcev, 

pokuševalcev in navijačev, zato res hvala 
prav vsem in se vidimo spet!

V Govcah skušamo uveljaviti tudi tra-
dicionalna kresovanja. Na tej poti smo 
naredili izjemno uspešen prvi korak, za 
nami je namreč kresovanje na predvečer 
prvega maja, ki je združevalo praktično 
vse generacije naših krajanov in zelo pri-
jetno druženje s pesmijo ob spremljavi 
harmonike nam bo prav gotovo vsem os-
talo v najlepšem spominu. V pričakova-
nju obujanja tega dela slovenske tradicije, 
ki je bil v preteklosti povezan predvsem 
s pravicami delavcev, že daleč pred tem 
pa tudi s praznovanjem pomladi, sonca 
in toplote, ter v upanju, da bomo vse to 
združevali v eno, se veselimo prihodnjih 
kresovanj.
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Iskreno se zahvaljujem za pomoč pri 
postavitvi mlaja in pripravi kresova-
nja predvsem Janezu Napretu in Jožetu 
Koprivcu ter vsem njunim pridnim po-
močnikom: Daretu, Dragici, Anji, Janu, 
Lojzu, Dragu, Zvonetu, Anteju, pa tudi 
Moškemu pevskemu zboru Sedraž, ki so 
prispevali nekaj nujno potrebnih rok, da 

nas mlaj spet ponosno pozdravlja v sre-
dišču Sedraža.

Če ne prej, se ponovno dobimo v Gov-
cah sredi julija. Vabimo vas namreč na 
počastitev Magdalenske nedelje, ki je 
prav tako tradicionalen govški dogodek 
in to skoraj zagotovo v najlepšem času 
leta za uživanje v prijetni senci mogočnih 

krošenj, petju ptic in vonju po pokošeni 
travi oziroma našem prečudovitem pake-
tu neokrnjene narave s pridihom bogate 
kulturno zgodovinske dediščine. Nasvi-
denje v Govcah!

J. Miša Alešovec, 
predsednica KS Sedraž

ks šeNTRUPeRT

Postavitev mlaja v Mali brezi

Tudi letošnje prvomajske praznike smo v Mali Brezi po tra-
diciji obogatili z ročnim postavljanjem mlaja. Smreko zanj je 
prispeval Sandi Ocvirk, članice so ponovno poskrbele za vence 
oz. okrasitev, moški pa smo se nato v številčni zasedbi potrudili, 
da smo mlaj postavili pokonci. Brez poveljevanja pri takšnem 

zahtevnem in napornem skupinskem delu ne bi šlo. Omenjeno 
nalogo je je letos odlično opravil Ivan Videc. Mlaj, ki se je skozi 
ves mesec maj bohotil pri Strelskem domu v Mali Brezi, je visok 
kar 31,5 metra. Po postavitvi je sledilo še prijetno druženje. Po-
zabili nismo tudi na kresovanje. 

Vsekakor pa je svojevrstni dogodek članic in članov Strelske-
ga društva Mala Breza tudi prvomajski pohod. Glede na lansko 
kislo vreme smo imeli letos z njim več sreče, zato je bila tudi 
udeležba številčnejša. Izpred strelskega doma v Mali Brezi smo 

ks RIMske TOPLIce

V dvorani Krajevne skupnosti Rimske 
Toplice smo 5. aprila izvedli zbor kraja-
nov. Udeležilo se ga je približno 80 lju-
di, slednji pa so podali 28 različnih idej, 
kritik ali pobud za spremembe v kraju. 
Predstavniki Občine Laško in Javnega 
podjetja Komunala Laško, d. o. o., so po-

dali odgovore ter časovne okvirje za mo-
žne spremembe oziroma rešitve. S priso-
tnostjo na zboru smo krajani pokazali, 
da nam ni vseeno za naš čudovit kraj. 
Verjamemo namreč, da se lahko Rimske 
Toplice z dobrimi idejami in predanim 
delom v prihodnosti razvijejo v pravi tu-
ristični biser.

Zadnji aprilski večer smo preživeli na 
travniku pri Turist biroju. Gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva Rimske To-
plice so prižgali kres, ki je bil v pomla-
dnih mesecih pripravljen iz odpadnega 
vejevja ali lesa. Na kresovanju se je druži-
lo okoli 100 krajanov, brezplačne prigriz-

ke in pijačo zanje pa so prispevali Aqua 
Roma, Rimske Terme, Turistično dru-
štvo Rimske Toplice ter Krajevna skup-
nost Rimske Toplice.

17. maja smo pri cerkvici svetega Kol-
mana v Lokavcu slovesno otvorili 1200 
metrov novega odseka asfaltirane ceste. 
Na odlično organiziranem dogodku se 
je zbralo okoli 50 krajanov, vse zbrane 

pa je nagovoril župan Franc 
Zdolšek. Blagoslov ceste je 
opravil župnik Klemen Ja-
ger. Za obisk se na tem mes-
tu zahvaljujemo tudi ostalim 
prisotnim predstavnikom 
občine ter krajevnim svetni-
kom. Hvala tudi članom Va-
ške godbe Vrh nad Laškim, ki 
so s poskočnimi melodijami 
ustvarjali še boljše vzdušje.

26. maja se je pričel tudi 
niz etnografskih, kulturnih 
in športnih prireditev. Z nji-
mi v Rimskih Toplicah ves 
mesec obeležujemo Dan kra-

ja, ki ga uradno sicer praznujemo 10. ju-
nija, na obletnico smrti Antona Aškerca, 
mojstra balad in romanc.

Matjaž Knez,  
predsednik KS Rimske Toplice

Obnovljena in blagoslovljena kapela 
v Lokavcu 

Na prelepo sončno nedeljo, 9. aprila, 
se je po končani popoldanski sveti maši, 
ki je bila v cerkvi sv. Kolmana, lepo šte-
vilo ljudi udeležilo blagoslova kapele, ki 
je bila s pomočjo krajanov obnovljena že 

v lanskem letu. Radi bi se zahvalili vsem, 
ki ste si vzeli čas in pomagali pri njeni 
obnovi ter pogostitvi na dan blagoslo-
va. Hvala tudi gospodu kaplanu, Klemnu 
Jagru, za lepo opravljen obred.

Družina Holcer

Napovednik prireditev v ks 
Rimske Toplice

Petek, 23. junij
Aškerčeva domačija na Senožetah: Li-
terarni večer: KD Anton Aškerc (ob 
19. uri)

Petek, 7. julij
Rimske Toplice – Kopitnik: Tradici-
onalni pohod na Kopitnik: Društvo 
upokojencev Rimske Toplice (ob 9. 
uri)

Petek, 28. julij
»pri Purgu«: Filmska projekcija An-
dreja Marinška: KD Rimljan (ob 19. 
uri) 

Sobota, 5. avgust
Kopitnik: Popoldne ob citrah: Planin-
sko društvo Rimske Toplice (od 11. 
ure dalje)
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Razstava ročnih izdelkov Terezije dernač

Terezija Dernač iz Olešč se je prijazno odzvala našemu po-
vabilu, da bi v tednu ljubiteljske kulture v prostorih strelskega 
doma na ogled postavila svoje ročne izdelke.

Terezija se z ročnimi deli ukvarja ljubiteljsko, z veliko mero 
veselja ter ljubezni, kolikor ji ob ostalem delu dopušča čas. Če 
se je leta nazaj več ukvarjala s slikanjem na steklo in platno, jo 
sedaj ponovno navdušuje ustvarjanje z vezenjem in šivanjem, ki 
ga je podedovala od svoje mame in še ene starejše gospe. Veze-
nje izvaja na različne materiale, od platna, lana, džinsa in še kaj 
bi se našlo. V obdobju zadnjih desetih let se je navdušila tudi 
nad klekljanjem idrijske čipke, katero s svojimi idejami še pose-
bej popestri. Znanje s tega področja si enkrat tedensko pridobi-
va skupaj z ostalimi članicami v klekljarski skupini KITICE, ki 
deluje v Hiši generacij Laško, pod mentorstvom Grete Dremel. 
Sicer pa smo njeni izdelki lahko tudi lep spominek ali ideja za 
darilo.

Terezija je s svojim dolgoletnim ustvarjanjem naredila veliko 
unikatnih in čudovitih izdelkov in jih nekaj postavila na ogled v 
našem strelskem domu v Mali Brezi, za kar smo ji zelo hvaležni. 
Vredno jih je bilo videti. 

Matic Marot

Na podlagi podatkov iz letnih poročil 
za leto 2016, ki so jih družbe in podjetni-
ki predložili Agenciji Republike Sloveni-
je za javnopravne evidence in storitve (v 
nadaljevanju AJPES), sta lani v laški ob-
čini poslovali 202 gospodarski družbi in 
352 samostojnih podjetnikov.

Družbe laške občine so v letu 2016 
ustvarile 124 milijonov evrov prihodkov 
ali dobre 4 % več kot v letu prej. Večino 
prihodkov so ustvarile s prodajo na do-
mačem trgu (102 milijona evrov), med-
tem ko so na tujem trgu ustvarile le 15 % 
vseh prihodkov od prodaje. Dve tretjini 
jih je poslovalo z dobičkom, vse skupaj 
pa so leto zaključile z neto čistim dobič-
kom v znesku 4,2 milijona evrov. V la-
ških družbah si je lani služilo kruh dob-

rih 1.600 oseb, v primerjavi z letom prej 
pa so družbe omogočile 86 novih zapo-
slitev. Povprečna bruto plača pri laških 
družbah je znašala 1.280 evrov, kar je za 
256 evrov manj od slovenskega povpre-
čja.

Samostojni podjetniki laške občine so 
v letu 2016 ustvarili slabih 28 milijonov 
evrov prihodkov ali 4 % več kot v letu 
prej in 1,9 milijona evrov neto podjetni-
kovega dohodka (dobička). Dobre štiri 
petine laških podjetnikov je preteklo leto 
končalo v pozitivnih številkah. Brez za-
poslenih je poslovalo 70 % podjetnikov, 
ostali pa so zaposlovali 248 oseb in v pri-
merjavi z letom prej števila zaposlenih 
niso spreminjali. Povprečna bruto pla-
ča pri laških podjetnikih je znašala 937 

evrov in je bila za 37 evrov nižja od slo-
venskega povprečja.

Več podrobnih podatkov o rezulta-
tih poslovanja poslovnih subjektov la-
ške občine je v Informaciji o poslovanju 
gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v savinjski regiji v 
letu 2016, ki jo najdete na portalu AJPES 
www.ajpes.si. Individualni podatki iz let-
nih poročil posameznih poslovnih su-
bjektov so javno objavljeni in brezplačno 
dostopni na portalu AJPES v aplikaci-
ji JOLP. Naročnikom so prav tako že na 
razpolago nove bonitetne ocene S.BON 
AJPES in zbirka novih finančnih podat-
kov Fi=Po.

Več koristnih informacij in novosti 
AJPES mesečno objavlja v brezplačnem 
AJPES Informatorju, nanj se je možno 
naročiti na informator@ajpes.si.

Andreja Topole,
AJPES - izpostava Celje

v LaškIh dRUŽbah LaNI ObčUTNO NIŽja 
PLača Od sLOveNskega POvPRečja

krenili na pot proti Svetini, nato do Celjske koče, od tam nap-
rej pa še na Grmado, ki je bila letošnji cilj. Po okrepčilu smo se 
odpravili še peš nazaj do strelskega doma, kjer smo napravili 

zaključek. Dolga pot pa je vseeno hitro minila, saj je bilo na njej 
obilico dobre volje.

Foto: Saša Benkič
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simon Zajec iz belovega prejemnik najvišjih priznanj za 
kakovostna žganja

Na letošnji že 28. razstavi Dobrote slovenskih kmetij, ki pred-
stavlja osrednjo predstavitev gastronomske raznolikosti slo-
venskega podeželja in kakovosti izdelkov s kmetij, so sodelova-
li tudi kmetje z našega območja in za kakovost svojih izdelkov 
prejeli številna visoka priznanja. 

Najvišja vsekakor Simon Zajec iz Belovega, ki je v ocenje-
vanje oddal tri svoje žganjarske mojstrovine - zeliščno žganje, 
nešpljevo žganje in zeliščni liker. Vse tri so bile nagrajene z zla-
tim priznanjem. 

Zeliščno žganje in zeliščni liker sta si prislužila še znak kako-
vosti, saj je bilo to njuno že tretje zaporedno zlato priznanje za 
kakovost. Najvišje priznanje – znak kakovosti se namreč podeli 
izdelkom, ki so tri leta zapored nagrajeni z zlatim priznanjem.

Da je Simon Zajec res mojster žganjarstva je pokazal že pred 
leti, ko je prejel prvi znak kakovosti, takrat za jabolčno žganje 
z brinom. Zeliščni liker, v katerem je kar 48 zelišč, pa je bil z 
zlatim priznanjem nagrajen tudi na mednarodnem tekmovanju 
Mostbarkeiten na Avstrijskem Koroškem.

Priznanja za kakovost izdelkov so prejeli tudi drugi ponudni-
ki z našega območja: 
• Milena Kozmus iz Paneč zlato priznanje za Zeliščni čaj po-

potnega meniha,
• Boža Herek srebrno priznanje za Konigundin čaj, 

• Marjanca Deželak iz Debra srebrno priznanje za mešani 
kruh, 

• Matjaž Pikl iz Šmohorja srebrno priznanje za jabolčno in sre-
brno priznanje za slivovo žganje,

• Kmetija Bezgovšek iz Doblatine bronasto priznanje za kva-
šene rogljičke.

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo, vas pa vabimo, 
da nagrajene izdelke poiščete na sobotni tržnici, v Domačem 
kotičku in v prodajalni domačih dobrot v TIC-u v Laškem. 

Jožica Krašovec, KGZ Celje

Simon Zajec na slovesni podelitvi priznanj na Ptuju

ZeLeNjava Z 
dOMačega vRTa aLI 
bLIŽNje kMeTIje

Trgovske police so poleti in pozimi 
polne najrazličnejše zelenjave, tudi take, 
ki je v naših razmerah v določenem času 
ni mogoče pridelati. Včasih smo letne 
čase razločevali tudi po ponudbi sadja in 
zelenjave v trgovinah, danes pa temu ni 
več tako. Paradižnik in papriko lahko ku-
pujemo vse leto, mladi krompir je na po-
licah že v času, ko ga v naših razmerah še 
posadili nismo. 

Velika izbira nam omogoča, da zelen-
javo vse leto vključujemo v našo prehra-
no. Pri tem je pomembno, da smo po-
zorni na kvaliteto. Ta pa je poleg načina 
pridelave odvisna tudi dolžina poti, ki 
jo je zelenjava prepotovala. Prav zato je 
solata z domačega vrta lahko tako zelo 
okusna in kvalitetna. Čas, ki je pretekel 
od pobiranja z vrta ali njive do upora-
be v kuhinji, naj bo čim krajši. Pomem-
bno je, da so plodovi pobrani v ustrezni 
tehnološki zrelosti in ne zorijo na poti. 
Zelenjava z domačega vrta ali bližnje 

kmetije je sveža, v njej je več vitaminov 
in mineralov. 

Razveseljivo je, da je v naših krajih 
zelo priljubljeno vrtičkarstvo in se veliko 

ljudi trudi pridelati čim več lastnih zdra-
vih pridelkov. Včasih nam to uspe bolj, 
včasih manj. Je pa delo z vrtninami ne-
kaj posebnega. Poleg pridelkov daje za-
dovoljstvo, nas sprošča in nam pomaga, 
da bolj razumemo dolgo pot od semen 
do plodov in našo odvisnost od narave in 
njene moči. 

Naj vam bo delo na vrtu tudi v polet-
nih mesecih v veliko veselje!

Tiste, ki nimate lastnih vrtov ali vam 
ne uspe pridelati dovolj različnih pride-
lkov, pa vabimo na kmetije, kjer ponujajo 
kvalitetno svežo zelenjavo. To so:
• Ekološka kmetija Očko, Zgornja Re-

čica 1, tel. 070 419 094
• Kmetija Belej, Zgornja Rečica 6, tel. 

031 474 071
• Kmetija Lapornik, Sedraž 1, tel. 041 

763 755
• Kmetija Šolinc, Požnica 6, tel. 031 596 

845
• Kmetija Pertinač, Olešče 45, tel. 040 

361 449
• Kmetija Klezin, Trojno, tel. 031 576 

458

Jožica Krašovec, KGZ Celje
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sLOveNskI 
čebeLaRskI PRaZNIk 
v PRIčakOvaNjU 
sveTOvNega dNeva 
čebeL

Slovenija je dežela čebelarjev – kar 
10.000 Slovencev čebelari (ali rečeno 
drugače, na 1.000 prebivalcev imamo 5 
čebelarjev, kar nas uvršča v sam evrop-
ski vrh). Čebelarji so letos obeležili že 
15. slovenski čebelarski praznik, ki ga je 
organiziralo Čebelarsko društvo Laško 
v sodelovanju s STIK-om Laško, Obči-
no Laško in Čebelarsko zvezo Slovenije 
(ČZS). 

Mestece ob Savinji je v soboto, 20. maja, 
obiskalo več kot 1.000 čebelarjev in drugih 
obiskovalcev, med gosti pa so bili tudi  dr-
žavna sekretarka z ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja 
Strniša, poslanca Matjaž Han in Janja Slu-
ga, veleposlanik Švice Pierre-Yves Fux in 
veleposlanik Romunije Anton Niculescu 
ter predstavnica veleposlaništva Slovaške 
v Sloveniji. Da so si čebelarji za praznik 
izbrali prav 20. maj ni naključje, saj je to 
rojstni dan «očeta« slovenskega čebelar-
stva Antona Janše.

Pod šotorom pred Kulturnim centrom 
Laško se je ob 11. uri odvila slavnostna 
proslava, ki jo je otvorilo 110 praporšča-
kov, ki so duša čebelarskega praznika, je 
v svojem govoru povedal predsednik ČZS 
Boštjan Noč. Čeprav se letošnja čebelar-
ska sezona ni začela najbolje (čebelarji so 
imeli dokaj visoke zimske izgube, naravo 
je ponovno prizadela pozeba, tudi majsko 
vreme jim ni bilo najbolj naklonjeno), 
čebelarji ostajajo optimisti, je izpostavil 
Noč. Hkrati je poudaril, da čebelarji želi-
jo biti obravnavani enakovredno kot os-
tale kmetijske panoge, stremijo pa tudi 
k temu, da bi bila Slovenija v svetu pre-
poznavna kot dežela odličnih čebelarjev. 
Zbrane so nagovorili še predsednik Čebe-
larskega društva Laško Franc Šolar, župan 

občine Laško Franc Zdolšek in državna 
sekretarka mag. Tanja Strniša. Slednja je 
pohvalila slovenske čebelarje, ki so z od-
nosom do čebel, s tehnološkim znanjem 
in napredkom dobro prepoznani v med-
narodni skupnosti, omenila pa je tudi le-
tošnjo pozebo, ki je ponovno prizadela 
kmetijstvo, tudi čebelarstvo. Dodala je, 
da na ministrstvu spremljajo dogajanje v 
čebelarstvu in da bodo po potrebi najbolj 
ogroženim čebelarjem tudi pomagali.

Proslavo so popestrili otroci iz Vrtca 
Laško, Veteranska godba Gambrinus in 
laške mažorete, zapel pa je tudi Komor-
ni pevski zbor čebelarske zveze. Podelje-
na so bila še priznanja za najboljšo linijo 
čebel (Anton Kumer iz Luč), najmirnej-
šo linijo čebel (Robert Bali iz Čebelarstva 
Pislak) in najbolj medonosno linijo čebel 
(Janez Dremelj iz Litije). Spominski trak 
za društvene prapore sta letos prejela ČD 
Ravne pri Šoštanju in Slovensko čebelar-
sko društvo Trst.

Praznik v znamenju promocije 
shem kakovosti in pričakovanja 
prvega svetovnega dneva čebel

Letošnji čebelarski praznik je potekal 
tudi v znamenju predstavitve in promoci-
je shem kakovosti medu. Gre namreč za 
promocijo treh zaščitenih medov v Slove-
niji, in sicer slovenskega medu z zaščite-
no geografsko označbo, Kraškega medu in 
Kočevskega gozdnega medu z zaščitenim 
geografskim poreklom. «Gre za tri sheme 
na področju medu, ki so zaščitene v Evrop-
ski uniji. Ta med se od ostalega medu, ki je 
pridelan v Sloveniji, razlikuje po tem, da 
ima strožja merila kakovosti. Predpisani so 
torej strožji kriteriji in čebelarji, ki se vklju-
čujejo v te sheme, zagotavljajo, da med pri-
delajo na način, da so te zahteve izpolnje-
ne. Med je podvržen tudi dodatni kontroli, 
dobri čebelarski praksi, vodenju, sledljivosti 
dokumentacije. Na tak način so lahko po-
trošniki prepričani, da kupijo med z doda-
no vrednostjo, z višjo kakovostjo in pred-
vsem znanega porekla,« je razložila Nataša 
Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne 

hrane pri ČZS. »Vključitev čebelarjev v 
sheme kakovosti je ena izmed priložnos-
ti za razvoj čebelarskega turizma in ra-
zvoj pridelkov z dodano vrednostjo,« meni 
Strnišatova, medtem ko Noč pravi, da so 
sheme kakovosti priložnost za naprej, saj 
ljudje iščejo višjo kakovost, ki jo slovenski 
čebelarji zlahka dosegajo: »Zato je treba 
vstopiti v sheme kakovosti, da potrošni-
kom pokažemo, da to dosegamo, je pa tre-
ba z birokratsko zadevo to dokazati.«

Dan je minil še v pričakovanju nasled-
njega, 16. čebelarskega praznika, za kate-
rega čebelarji upajo, da bo hkrati tudi 1. 
svetovni dan čebel. Že nekaj let si namreč 
prizadevajo, da bi Organizacija združenih 
narodov 20. maj razglasila za dan, posve-
čen čebelam. In ciljna črta je zdaj na vi-
diku. Stopničko višje bodo stopili čez en 
mesec na Svetu Organizacije ZN za pre-
hrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu, nato 
pa pričakujejo, da bo v sredini decembra 
v New Yorku 20. maj dokončno razgla-
šen za svetovni dan čebel. »Ampak samo 
praznovanje ni tako ključno – ključno je, 
da se bodo v svetu ustvarili takšni pogoji, 
da bodo čebele lahko preživele,« opozar-
ja Noč in dodaja, da praznik ne bo imel 
pravega smisla, če se ne bodo izboljšali 
pogoji za čebelarje, čebelarjenje in čebele. 
Zato si čebelarji med drugim že 10 let pri-
zadevajo, da bi čebele razglasili za ogrože-
ne, k temu pa bi pripomogel tudi omenje-
ni svetovni dan čebel. Pretekli mesec je na 
to Noč opozoril tudi v Bruslju, pri tem pa 
je podporo predlogu, da se čebele razglasi 
za ogrožene, napovedal tudi komisar EU 
za okolje Karmenu Vella. »To je tisto, kar 
želimo – da se svet zaveda pomena čebel. 
Treba je omejiti uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, treba je dati več poudarka na saje-
nju medovitih rastlin. Ampak to mora priti 
v splošno navado in temu je namenjen sve-
tovni dan čebel,« zaključuje Noč. 

Naslednji čebelarski praznik se seli v 
rojstni kraj Antona Janše v Breznico pri 
Žirovnici. Tako bo tudi prvi svetovni dan 
čebel obeležen v zibelki slovenskega čebe-
larstva.

N.T.
Foto: Rok Deželak



24

TURIZeM

2. OLePševaLNa akcIja LaškIh 
dRUšTev 

Lansko leto je v Laškem potekala 1. olepševalna akcija, v ka-
teri so se urejanja Laškega lotili člani raznovrstnih društev, ki 
delujejo znotraj naše občine. Letos se je v aprilu organizirala 
druga olepševalna akcija, v kateri smo nanizali 90 udeležencev. 
Ti so se ponovno razkropili po mestu in njegovi bližnji okolici 
ter urejali, očistili, lepšali kotičke našega mesta. Letošnja novost 
je bila akcija «Ocvetličimo Laško«. Z željo, da bi čim več balko-
nov in oken v starem mestnem jedru Laškega krasilo cvetje, so 
organizatorji 36 posameznikom in ustanovam razdelili 150 sa-
dik balkonskega cvetja.

Člani Turističnega društva Laško in prebivalci Aškerčeve-
ga trga so urejali največji laški trg in Savinjsko nabrežje. Člani 
Kluba ljubiteljev laškega piva so poskrbeli za okolico Kulturne-
ga centra. Člani Hortikulturnega društva Laško so razdeljevali 
balkonsko cvetje in pomagali pri sajenju sadik, uredili so vrt 
Savinje in njegovo okolico, skupaj z zaposlenimi Knjižnice La-
ško (in nekaj pomočniki ) pa tudi knjižnični vrt in zelenico pri 
Muzeju Laško. Akciji so se pridružili še zaposleni v Thermani 
Laško, ki so se posvetili Zdraviliškemu parku ter okolici svojih 
objektov. Seveda so nas na koncu tudi tradiciji in ugledu pri-
merno pogostili!  Člani  Likovnega društva Laško  so poskrbeli 
za okolico Galerije in Valvasorjev trg. Laški čebelarji so olep-
ševali Vrt medovitih rastlin v Zdraviliškem parku ter lokacijo 

Krašovčeve hiše in Evstahijevega čebelnjaka. V okviru akcije so 
člani  Gasilske enote Laško  čistili obrežje Savinje (levi in des-
ni breg) od mostu v Jagočah do železniškega mostu. Člani KD 
Anton Tanc in ŠMOCL-a so poskrbeli za nasajena drevesa na 
parkiriščih. Zaposleni UE Laško so očistili Ploščad prijateljstva, 
laški planinci pa so med pohodom na Hum očistili pot in oko-
lico gradu Tabor.

Kot je povedal Boštjan Vrščaj, predsednik Turističnega 
društva Laško, celotne akcije ne bi bilo brez zavzetih članov la-
ških društev in Komunale Laško, ki je poskrbela za vsa material-
na sredstva, potrebna za akcijo, in za odvoz materialov. Zahvala 
velja še Thermani Laško, ki je poskrbela za malico za udeležen-
ce, ter Krajevni skupnosti Laško in Pivovarni Laško Union, ki 
sta prispevali pijačo.

OgLed MUZeja eLekTROPReNOsa 
FaLa LaškO 

V torek, 25. 4., smo se zbrali na 5. brezplačnem vodenju za 
prebivalce Laškega v organizaciji Turističnega društva Laško. 
Tokratni cilj je bil Muzej elektroprenosa Fala Laško, za katerega 
marsikdo ve, da obstaja, obiskal pa ga je le redko kdo. Prijazni 
gostitelj in vodnik je bil  Srečko Lesjak, pobudnik ustanovitve 
muzeja (ali eden izmed njih ...).Zbralo se nas je 20, ki smo bili 
prijetno presenečeni. Še več kot to. Bili smo navdušeni nad mu-
zejem, predvsem pa nad tem, kaj je uspelo posameznikom z vo-
ljo in pripravljenostjo. Ste vedeli, da imamo največjo zbirko pi-
salnih strojev v tem delu Evrope v Laškem? Mi tudi ne, zato smo 

obstali ob pogledu na sobo polno eksponatov. Celotna zbirka je 
res vredna ogleda, zato če boste kdaj imeli priložnost za ogled, 
je ne izpustite. Kot je bilo slišati med ogledom, » da dol padeš«. 
Srečko, še enkrat hvala, da si s sodelavci to ustvaril in da si nam 
bil pripravljen to odkriti.

5. kavaRNIškI večeR

Vabimo vas na 5. Kavarniški večer, katerega gost bo Mar-
tin Pollack. Martin Pollack je avstrijski pisatelj ter bivši no-
vinar in urednik nemškega Spiegla ter potomec družine 
Bast, ki je živela v Laškem. Spregovorili bomo o Laškem 
pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama, o njegovi 
družini ter o Laščanih nemške narodnosti v tem času.

Vabljeni v sredo, 21. junija, ob 19.30 v VILO MONET !
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RIMske sO FejsT! 

Deseto obletnico prireditve, ki jo organizira TD Rimske To-
plice v sodelovanju s podjetjem AGM Nemec, d. o. o., njihovim 
Hotelom Aqua Roma in Krajevno skupnostjo Rimske Toplice, 
smo uradno začeli v petek, 2. junija, s sejo ob Dnevu kraja Rim-
skih Toplic. Zahvala za udeležbo na seji gre predsedniku Dr-
žavnega zbora, dr. Milanu Brglezu, poslanki Državnega zbora 
Janji Sluga, županu Občine Laško Franciju Zdolšku, podžupanu 
Jožetu Senici, vsem ostalim predstavnikom Občine Laško, pred-
stavnikom javnih zavodov, predsednikom krajevnih skupnosti, 
predstavnikom društev Rimskih Toplic ter podjetij. Uvodni na-
stop na prireditvi Rimske so Fejst! je pripadel članom Vaške god-
be Vrh nad Laškim, ki imajo vedno res zelo dober »štimung« ter 
dvema mladima harmonikašema.

V zgodnjih večernih urah so velik prireditveni prostor pod 
šotorom že napolnili zvoki skupine ROCK PARTYZANI, ki so 
obiskovalce zabavali do zgodnjih jutranjih ur. Za dobro vzdušje 
sta skrbela Mr. Andy DJ in DJ Tinny, vreme je zdržalo, tako da 
se je v petek na prizorišču zabavalo nekaj več kot 700 obisko-
valcev.

Sobota se je kot vedno pričela z zadnjimi pripravami na ju-
bilejno deseto tekmovanje v kuhanju golaža, na katerega se je 
letos prijavilo 29 ekip. Vzdušje je bilo kot vsako leto sprošče-
no, veselo, nabito s pozitivno energijo. Že tradicionalno so se 
predstavili Laška pihalna godba, Pihalni orkester radeških pa-
pirničarjev s svojima simpatičnima skupinama mažoretk ter va-
ška godba na pihala iz Sedraža. Sobotno dogajanje so popestri-
li tudi starodobniki, stojnice, igrala za otroke, turnir v odbojki 
na mivki, za zabavo pa sta ponovno skrbela Mr. Andy DJ in DJ 
Tinny. Obiskovalci so lahko svojo srečo preizkusili tudi na tra-
dicionalnem srečelovu z bogatimi nagradami.

Vrhunec prireditve ob jubilejni deseti Golažijadi je bila 
razglasitev letošnjih zmagovalcev. Prvo mesto je zasedla eki-
pa MAČEK, drugo mesto Rudarsko društvo sveta Barbara 
Sedraž in tretje mesto Občina Trbovlje.

Malce po 20. uri so s svojim programom začeli popular-
ni POSKOČNI MUZIKANTI, ki so na noge dvignili najprej 
najmlajše, nato pa tudi tiste malo starejše. Našteli smo več kot 
1200 obiskovalcev, ki so se ob odlični glasbi, hrani in pijači za-
bavali pozno v noč.

TD Rimske Toplice izvaja v kraju tudi številne druge aktivno-
sti, s katerimi člani društva želimo po svojih močeh prispevati k 
njegovemu razvoju. Tako smo v marcu in aprilu izvedli dve či-
stilni akciji, uredili zunanjo razsvetljavo v okolici Turist biroja, 
postavili že šesti reklamni kozolec v kraju, okrasili vse kozolce 
in most čez Ično v Šmarjeti s koriti z rožami, v sodelovanju s 
podjetjem AGM Nemec uredili razsvetljavo odbojkarskega igri-
šča in poskrbeli za urejanje okolice Turist biroja. Pred prvim 
majem smo organizirali sedaj že tradicionalno kresovanje, na 
katerem se poveselimo krajani in turisti iz Rimskih Term in Ho-
tela Aqua Roma. 

V tem letu načrtujemo še izvedbo turnirjev v odbojki na miv-
ki, organizacijo in izvedbo enodnevne ter dvodnevne ekskurzije 
članov in podpornikov društva. Vsako leto del sredstev name-
nimo tudi za sofinanciranje dejavnosti programov šole, vrtca 
in lokalnih društev. Za prihodnost pa se želimo še bolj aktivno 
vključiti v obnovo in razvoj kulturnih in zgodovinskih objektov 
v kraju ter turistični razvoj kraja. 

Pri vseh dejavnostih naši člani opravijo veliko prostovoljnih 
ur, zato vabimo vse, še posebej tiste, ki imate voljo, čas in znanje, 
da se nam pridružite in tako prispevate svoj košček k mozaiku 
razvoja kraja. Že sedaj vas vabimo tudi, da se nam pridružite 
na naslednji enajsti prireditvi Rimske so Fejst!, ki bo kot vedno 
prvo soboto v mesecu juniju 2018. 

Ob koncu se želimo vsi organizatorji iskreno in iz srca zahva-
liti vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi dogodka: Prostovolj-
nemu gasilskemu društvi Rimske Toplice za nesebično pomoč, 
ki jo nudite že od prve prireditve, Društvu jadralnih padalcev 
Metulj za reševanje »fizičnih zagat« pri organizaciji dogodka, 
številnim posameznikom iz kraja in sponzorjem. Z vašo po-
močjo smo pod streho spravili odlično in nepozabno zgodbo 
jubilejne prireditve Rimske so fejst! 2017 in upamo, da boste del 
zgodbe tudi naslednje leto! Iskrena hvala še enkrat vsem!

Matjaž Knez, predsednik KS Rimske Toplice
Miha Gartner, predstavnik TD Rimske Toplice

Foto: Boris Vrabec



26

sTIk

spoštovane obiskovalke, cenjeni 
obiskovalci kulturnega centra 
Laško,

v prihodnji sezoni vas zopet vabimo k 
obisku in odkrivanju odrskega ustvarja-
nja. 

V gledališkem abonmaju se bodo 
razkrivale najrazličnejše človeške usode, 
življenjske zgodbe in nadnaravna dožive-
tja, vsa v komični preobleki. Tokratni iz-
bor sestavljajo:
• Jonas, avtokomedija, Špas teater
• Buh pomagej, vsemogočna komedija, 

avtorska komedija
• Pašjon, komedija, SNG Nova Gorica 

in Gledališče Koper
• Še vedno mame, komedija, Siti teater
• Tarzan, eksotična drama, komedija, 

SNG Drama Ljubljana

Foto: Miro Majcen

Tradicionalni narodno-zabavni večeri 
se bodo odvijali vsak tretji četrtek v me-
secu, šest se jih bo zvrstilo vsak mesec, 
od oktobra do marca. Kot razkriva že nji-
hovo ime, HOP V LAŠKO s Poskočnim 
Dejanom, jih bo gostil domačin s pre-
poznavnim imenom na narodno-zabav-
ni sceni – Dejan Krajnc.

Foto: Rok Deželak

Za preostale ljubitelje glasbe pa napo-

vedujemo izbor odličnih glasbenih doži-
vetij.
• Vlado Kreslin, ki bo otvoril sezono s 

svojim koncertom Pojezije.
• Klapa Šufit, za vse ljubitelje dalmatin-

skega klapskega petja.
• Siddharta, v akustični izvedbi v okviru 

turneje Dolga pot domov.
• Tadej Toš & Bend: Rokezije s pesmimi 

našega največjega pesnika tokrat v bolj 
rokerski izvedbi.

Foto: Miro Majcen

Pridružite se sezoni 2017/18. Za več 
informacij obiščite TIC Laško, 03 733 89 
50, ali spletno stran www.stik-lasko.si.

Tina Belej

PesTRO dOgajaNje v dOMačeM 
kOTIčkU

V Domačem kotičku na zgornjem vrtu 
Savinje so vsako sredo od 9.00 do 12.00 
na voljo domači pridelki in izdelki ne-
posredno od ponudnikov s podeželja. 

Nekatere ponudnike v kotičku gosti-
mo redno, spet drugi na predstavitev pri-
hajajo zgolj občasno. Stalna ponudba ob-
sega krušne in ostale pekovske izdelke s 
Kmetije Primož ter mleko in druge mleč-
ne izdelke s Kmetije Korbar. V preteklih 
tednih so dogajanje popestrile tudi člani-
ce Društva kmečkih žena Rosa, ki pri-
dno ohranjajo stare običaje in kulinari-

ko domačega okolja. V času pred veliko 
nočjo so si obiskovalci lahko ogledali pri-
kaz spletanja cvetnih butaric ter barvanje 
in krašenje jajčk z naravnimi materiali, v 
času jurjevanja pa izdelavo piščalk. Prip-
ravile so tudi pokušino različnih jedi iz 
čemaža ter delile nasvete o nabiranju, 
uporabi in shranjevanju čemaža. V času 
cvetenja bezga so obiskovalci lahko oku-
šali bezgove jedi in se posladkali z osve-
žilno bezgovo pijačo. 

Članice društva in ostali ponudniki v 
Domačem kotičku bodo tudi v prihodnje 
poskrbeli za domačno in sezonsko obar-
vano dogajanje. V juniju vabljeni na nas-
lednje predstavitve:

Sreda, 21. 6. 2017, od 9.00 do 11.00:
Predstavitev in pokušnja sira za žar
Kmetija Korbar vsako sredo v Doma-

čem kotičku ponuja svoje odlične mleč-
ne izdelke. Poletje je čas piknikov, pa tudi 
čas priprave lahkih osvežilnih jedi, zato 
bodo v sredo, 21. 6., posebej predstavili 
sir za žar. Spoznali boste njegovo široko 
uporabnost in ga seveda lahko tudi po-
skusili. 

Sreda, 28. 6., od 9.00 do 11.00:
Prikaz izdelave in pokušnja štrukljev 
s pregreto smetano
Najbolj reprezentativne jedi našega 

območja so povezane s pregreto smeta-
no. Članice Društva kmečkih žena Rosa 
bodo pokazale, kako pripraviti smetano-
ve štruklje, na stojnici kmetije Korbar pa 
boste lahko kupili lonček pregrete smeta-
ne in štruklje pripravili tudi doma.

Spremljajte nas na spletni strani www.
stik-lasko.si in na Facebooku (na strani 
Laško, Slovenija), kjer bodo sproti obja-
vljene vse nadaljnje vsebine predstavitve. 
V kolikor pa ste kot ponudnik zainteresi-
rani za predstavitev v sklopu Domačega 
kotička, več informacij poiščite v TIC-u 
Laško. Vabljeni k obisku in nakupu!

TIC Laško
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NOva TeMaTska POhOdNa POT b5 – POT Na sv. 
TROjIcO Z URejeNIM eNeRgIjskIM PaRkOM

V skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za občino 
Laško 2020 in nadaljevanjem uresničitve načrta celostne ure-
ditve pohodnih tematskih poti na območju občine Laško, smo 
v občini uredili novo tematsko pohodno pot. Poimenovali smo 
jo Pot na sv. Trojico in je s skladno s CGP ureditve tematskih 
pohodnih poti dobila oznako B5. Izhodišče poti je pri trgovini 
v centru Jurkloštra, speljana pa je po trasi nekdanje romarske 
poti iz Jurkloštra do cerkve sv. Trojica na vrhu istoimenskega 
hriba. Projekt smo pripravili v STIK-u v sodelovanju z Občino 
Laško, ki je izvedbo financirala iz PP za namen izgradnje te-
matskih poti v letu 2016.

Pot je v eno stran dolga 2,5 km, v celoti označena s pohodno 
prometno signalizacijo in za lažjo hojo po strmejših delih poti 
urejena z lesenimi stopnicami. V eno stran je dobro uro hoje, 
težavnost poti je označena kot srednje zahtevna, na pot pa se 
lahko podate v vseh letnih časih. Zanimivosti poti so cerkev sv. 
Trojica, urejen energijski park in razgledišče na vrhu.

Hrib Sveta Trojica (851 m) nad Jurkloštrom je priljubljena 
izletniška točka za pohodnike in ljubitelje neokrnjene narave, 
je pa tudi odlična razgledna točka. Ob ugodni vidljivosti se od 
sosednjih držav vidijo Dolomiti v Italiji, Sljeme na Hrvaškem 
in več mejnih gora v Avstriji (Peca). Od domačih hribov in 
gora se vidi Snežnik, Gorjanci, Lisca, Kum, Bohor, Donačka 
gora, Boč, Pohorje, Konjiška gora, Plešivec, Mrzlica, gora Olj-

ka, Menina planina, Kamniško Savinjske Alpe (Ojstrica, Pla-
njava, Brana, Turska gora, Skuta, Grintovec), v Julijcih pa tudi 
Triglav.

Urejen energijski park sv. Trojica

Območje hriba sv. Trojica je že dalj časa znano kot energij-
sko zelo močno in pozitivno področje. S pomočjo radiestezi-
je je bilo odkritih več energijskih točk, zato smo na vrhu hri-
ba sv. Trojica uredili energijski park (meritve je izvedel g. Jože 
Munih iz Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin). 

V Energijskem parku sv. Trojica je označenih sedem točk, ki 
se med seboj razlikujejo glede na lastnosti energij, ki delujejo 
na čakre - energijske centre v človeškem telesu. Točke so glede 
na delovanje energij treh vrst (I. točka zemeljskega značaja, II. 
točka nebesnega značaja in III. točka astralnega značaja) in so 
obeležene s posebej odbranimi, energijsko primernimi kam-
ni prodniki iz okoliških vodotokov, ki še dodatno izboljšujejo 
pretok energije v prostor. Točke I., II. in III. so zapisane na po-
sameznem kamnu.  Opis lastnosti posameznih točk je podan 
na informacijski tabli, posebej pripravljenih zloženkah (dobite 
jih pri več ponudnikih turističnih storitev, v TIC-u Laško …) 
ter spletni strani www.lasko.info.

Za realizacijo projekta se zahvaljujemo vsem lastnikom ze-
mljišč, Jožetu Munihu, KS Jurklošter in Franciju Lesičarju, 
vsem izvajalcem del ter ostalim, ki so kakorkoli pomagali in 
sodelovali pri izvedbi.

Dean Muhovec

vRTec Na sPRehOdU Z MUZejeM LaškO

Sprehodi malčkov in malčic iz Vrtca Laško po mestu so vsa-
kodnevni dogodek. Srečamo jih lahko povsod. Lepo v vrsti, z 
vzgojiteljico ali vzgojiteljem na začetku in koncu, drobencljajo 
male nogice po ulicah in trgih. Njihove očke bolj ali manj zve-
davo pogledujejo v vse strani, jezički pa z začudenjem in navdu-
šenjem komentirajo, kaj se v okolici dogaja.

Počasi postaja že tradicija, da otroci iz vrtca svoj sprehod 
enkrat na leto opravijo v družbi Muzeja Laško. Takrat je pote-
panje po laških ulicah posebna dogodivščina.

Pogledamo si najstarejšo trško hišo in razmišljajmo, kaj 
bomo naredili z njo in v njej, ko bomo veliki. Morda bi lahko 
bila zanimiva in poučna igralnica, kjer bi otroci doživljali pre-
teklost tako, da bi se igrali s starimi igračami, takšnimi, ki jih 
danes več ne poznajo. Ja, v čas zamrznjena otroška igralnica, ki 

bi jo s svojim obiskom vsak dan za nekaj časa v življenje obu-
dili otroci.

Ob čebelnjaku se nam cedijo sline ob misli na vrtčevske zaj-
trke. Pogledamo, če so čebelice doma in se pogovarjamo o tem, 
kaj vse še poleg medu nabirajo.

Na Aškerčevem trgu v mislih radiramo posamezne dele 
cerkve sv. Martina, da nam na koncu ostane takšna, kot je bila 
čisto na začetku, pred skoraj devetsto leti. Seveda jo potem nari-
šemo nazaj, da je taka kot danes. Tako, kot mora biti. Ko opazu-
jemo trške hiše, spoznavamo obrtnike, ki so nekoč v njih imeli 
svoje delavnice. Hm, le kaj je izdeloval sedlar? In kaj je delal 
barvar?

Na spodnjem vrtu Savinje se seveda čudimo, kako majhna je 
bila včasih pivovarna. Vržemo pogled na cerkvico, kjer so shra-
njene najstarejše slovenske orgle in se vprašujemo, kdo živi v tis-
ti največji rumeni stavbi ob reki. Ugibamo, kaj počnejo v TIC-u 
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Zaključek študijskega leta UTŽO pri 
knjižnici Laško

V februarski številki biltena smo po-
ročali o statističnih podatkih Univer-
ze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) 
pri Knjižnici Laško v l. 2016, tokrat pa se 
oziramo na končano prvo celotno štu-
dijsko leto delovanja. V okviru UTŽO je 
potekalo 6 različnih študijskih krožkov, 
razvrščenih v 10 skupin: domoznanski 
krožek, potopisno-popotniški krožek, 
krožek učenja angleškega jezika, krožek 
učenja nemškega jezika, računalniški 
krožek (osnovni in nadaljevalni) in zdra-
vstveni krožek. Študijsko leto poteka od 
oktobra do maja. V tem času je bilo v 
okviru 139 srečanj opravljenih 365 ur, 
105 udeležencev krožkov pa je te obi-
skalo 1.226-krat.

Številke so zgovorne in smemo reči, da 
je bila odločitev za UTŽO pri Knjižnici 

Laško smiselna, saj je občanom potreb-
na, jo uporabljajo in so jo sprejeli za svo-
jo. Kot povsod, pa se tudi mi pri naših 
začetnih korakih še učimo. Ugotavljamo, 
da se v manjših okoljih in tako morda 
tudi v našem okolju do neke mere ljudje 
ustrašijo poimenovanj univerza, študij-
sko leto, študijski krožki, starejši študen-
ti. Želeli bi pojasniti, da gre za vsesloven-
ske in v tujini uveljavljene izraze, ki jih 
navajajo tudi jezikovni slovarji. Kot dru-
go, je na ta način univerzam za tretje ži-
vljenjsko obdobje dana neka resnost in 
mesto v družbi. Nikakor pa to ne pome-
ni, da gre za zelo visok nivo znanja. Gre 
pa za udeležencem primerno, resno delo, 
katerega namen je v tretjem življenjskem 
obdobju ohranjati in spodbujati radove-
dnost, miselno aktivnost, prek ustroja sa-
mih UTŽO pa tudi sodelovanje in druže-
nje, zato ste pri nas dobrodošli vsi.

Z mislijo na to bomo še naprej razvi-

jali našo UTŽO. Jeseni, ob začetku no-
vega študijskega leta, bo tudi formalno 
začel delovati upravni odbor UTŽO kot 
poseben organ, ozavestili bomo pravila 
delovanja UTŽO, uvedli redna mesečna 
srečanja za vse člane, udeležence še bolj 
pritegnili k sodelovanju in lastni aktiv-
nosti ter se skušali bolj povezati z vsemi 
ustanovami, namenjenimi starejšim. 

Naša usmeritev je bila kot pravilna 
prepoznana na nivoju države oz. mini-
strstva za izobraževanje in takšen odziv 
pričakujemo tudi na nivoju občine, saj je 
delovanje UTŽO z minimalnimi finanč-
nimi sredstvi oteženo in poteka pretežno 
na prostovoljnem nivoju in z našim do-
datnim delom. 

Novo študijsko leto UTŽO se s krožki 
začne v oktobru, prvo skupno srečanje 
pa načrtujemo že za september. V avgu-
stovski številki biltena vas bomo povabili 
k prijavi na krožke, do takrat sprejema-

in razmišljamo, če tudi mi lahko kaj naredimo za prepoznav-
nost našega mesta. Na drugi strani iste stavbe potem spoznamo 

kar dva špitala in poiščemo ostanke cerkvice sv. Špele ter dolgo 
razmišljamo, kakšno ime so imele Špele, ko še Špel ni bilo.

Pot nas nato pripelje po eni kratki ulici na Orožnov trg, kjer 
zaradi množice parkiranih avtomobilov (tako kot na tistem 
trgu, kjer smo se najprej ustavili) komaj najdemo prostor in mir 
za pogovor. Tam nas začara starorimska Meduza in nas spre-
meni v kipe. Na srečo poznamo čarobni gib, s katerim se lahko 
odčaramo. In spet smo pri obrtnikih, tistih, ki imajo danes svoje 
delavnice na trgu. Na koncu pa jo po ozkem prehodu mahnemo 
nazaj proti vrtcu.

Ob poti ponavadi vedno srečamo kakšnega prijaznega Lašča-
na, ki nam prisluhne, potem pa še sam otrokom pove zanimi-
vost ali dve. Več ljudi več ve. To vedo tudi otroci iz laškega vrt-
ca, ki na sprehodu z Muzejem Laško ves čas veselo klepetajo 
in so polni zamisli, kaj bodo naredili v Laškem, ko bodo veliki 
in bodo učitelji, gasilci, vzgojiteljice, zdravniki, policaji, politiki, 
kuharji, arhitekti …

Tomaž Majcen
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mo vaše predloge in pobude, za vse do-
datne informacije pa smo vam na voljo v 
knjižnici. Lepo vabljeni, da se nam tudi 
vi pridružite v študijskem letu 2017/18.

Matej Jazbinšek

domoznanski in popotniški krožek 
v študijskem letu 2016/17 s 
perspektive mentorice, upokojenke

Prehod iz službe v upokojitev pome-
ni po eni strani olajšanje od bremen, ki 
postanejo spričo let in utrujenosti lahko 
že kar pretežka, in na drugi strani pro-
blem, ker se naenkrat znajdemo pred šte-
vilnimi deli, ki bi jih želeli opravljati, pa 
ne vemo, kaj bi izbrali, kako bi se česa lo-
tili. Mogoče bi radi izpolnili kakšne neiz-
polnjene sanje, delali kaj, česar v poklic-
nem življenju nismo mogli, mogoče bi 
radi poglobili kakšna znanja, dokončali 
kakšno že začeto delo … Skratka, v večji 
meri postanemo gospodar svojega časa, 
kar pa ne pomeni, da nam ni potrebno o 
njem temeljito razmišljati, še posebno, če 
smo navajeni biti do sebe zahtevni.

Službeno delo sem zapustila, ko bi na 
kakšnem področju rada svoje znanje še 
obnovila, dopolnila, raziskala kaj novega. 
Eno izmed takšnih področij je naše do-
moznanstvo, védenje o naši bližnji oko-
lici in o naših ljudeh. Na drugi strani pa 
sem čutila dolžnost, da še kaj postorim 
na področju, kjer smo tako veliko dobili 
od zgodovinarjev oz. poznavalcev lokal-
ne preteklosti, od prof. Rybářa do dddr. 
Mačka in številnih drugih.

Tako smo v okviru UTŽO ustano-
vili domoznanski krožek, ki ga vodim 
v sodelovanju z Matejem Jazbinškom 
in Gabrijelo Pirš. Pridružilo se nam je 
trinajst upokojencev, ljubiteljev našega 
domoznanstva. Zasnovala sem okvirni 
program, ki smo ga skupno dokončno 
oblikovali, upoštevajoč naše raznolike 
želje. 

V tem letu smo se seznanili kar z ne-
kaj večjimi deli naših članov, in sicer z 
etnološko zanimivo knjigo Alojza Je-
siha z naslovom Po sledeh spominov iz 
otroštva in rane mladosti in zgodovinsko 
knjigo Milana Breznikarja: Gasilstvo v 
občini Laško (1869-2017) ter obiskali že 
precej znano etnološko zbirko Valenti-
na Deželaka na Vrhu. Bibliotekarji smo 
pripravili predstavitev knjižničnega do-
moznanstva in zbirke ter v treh srečanjih 
podrobneje predstavili naše zgodovinar-
je: Ignacija Orožna, Avguština Stegenška 
in Miloša Rybářa ter najzanimivejše zapi-
se iz Valentiničeve kronike, ki jih je pre-
vedel dddr. Jože Maček. Predstavili smo 
tudi nekaj za domoznanstvo zanimivih 

spletnih portalov. Prisluhnili smo spomi-
nom Lojzeta Oberžana o njegovem očetu 
in literarnemu zapisu Valentina Dežela-
ka o vaškem posebnežu Šmerčevem Jož-
ku. Za popestritev naših srečanj smo si 
ogledovali fotografske posnetke Laškega 
in okolice iz sedanjosti in preteklosti, ki 
so jih naredili oz. zbrali Lojze Oberžan, 
Herman Čater in Marjan Grešak. Skupaj 
smo si ogledali arheološki del laške mu-
zejske zbirke, nekaj razstav v knjižnici 
in muzeju ter prisostvovali na knjižnič-
nih predavanjih Slavka Ciglenečkega o 
arheoloških najdiščih na laškem obmo-
čju in Viktorja Povšeta o marijagraških 
freskah. Sodelovali smo pri oblikovanju 
prispevka za portal Kamra ter skozi vse 
leto popisovali ledinska imena po naših 
vaseh, pri čemer sta bila doslej najuspe-
šnejša Ivan Jelenc in Alojz Jesih. Obujali 
smo spomine in se pogovarjali o proble-
mih ohranjanja naše dediščine, o čemer 
bomo še kdaj spregovorili. Obiskali smo 
hišo Stanka Vodiška v Šentrupertu, ki ga 
je za svojo širom po svetu znano mono-
grafijo fotografiral Herman Čater, in se 
udeleževali za domoznanstvo zanimivih 
izletov popotniškega krožka. 

Člani domoznanskega in popotniškega krožka na Pla-
nini pri Sevnici; foto: Marjan Grešak.

Popotniški krožek šteje 26 članov, ob-
časno pa se jim pridružijo tudi člani dru-
gih krožkov. Tako kot domoznanski se je 
tudi popotniški krožek srečeval dvakrat 
mesečno, enkrat v knjižnici, drugič na 
izletih oz. poteh, za katere smo se spora-
zumno odločili in se nanje predhodno 
podrobno pripravljali. Priprave so pote-
kale po dve uri in so zajemale Matejeve 
prezentacije fotografskih materialov in 
moje predstavitve poti. Gabrijela je zbra-
la še literaturo, po kateri so lahko poseg-
li obiskovalci predavanj. V tem šolskem 
letu smo obiskali Muzej baroka, Kalva-
rijo in cerkev sv. Roka v Šmarju, Naro-
dno galerijo v Ljubljani, kjer smo se sez-
nanili tudi z restavratorskimi postopki, 
Valvazorjev grad Bogenšperk in Muzej 
krščanstva v cistercijanskem samostanu 
v Stični, Pokrajinski muzej v Celju, Po-

krajinski muzej v Mariboru, večkrat po 
urejenosti nagrajeno mestece Slovenske 
Konjice s kartuzijo Žiče, Planino pri Sev-
nici s Šmidovo etnološko zbirko in spo-
minsko sobo Nika Kureta ter jurkloštr-
sko kartuzijo. V marcu smo obiskali tudi 
ljubljansko opero in prisluhnili Pepelki v 
glavni vlogi naše skoraj domačinke Nu-
ške Drašček.

Ogled Narodne galerije v Ljubljani; foto: Marjan Gre-
šak.

Kot mentorica-prostovoljka sem hva-
ležna knjižnici za organiziranje univer-
ze, za pomoč ter tehnično organizacijsko 
podporo pri delovanju domoznanske-

ga in popotniškega krož-
ka. Mislim, da se lahko v 
imenu vseh članov pohva-
lim, da smo bili na naših 
srečanjih aktivni, da smo 
pridobivali nova znanja in 
spoznanja, da smo uživali 
ob lepotah naših krajev in 
umetniških stvaritvah ter 
da nam je bilo prijetno ob 
naših druženjih. Svoj čas 
smo preživeli bogatejše, 
kot bi ga sicer, z nami tudi 
naša okolja, katerih krog bi 

se po mojem mnenju lahko tudi razširil.  
Metka Kovačič 

Mesec april je »obarvala« mladost

V aprilu, ko praznujemo slovenske 
dneve knjige, že nekaj let zapovrstjo v 
knjižnici pripravimo tudi noči knjige. Le-
tos so učenci v večernih urah naše knji-
žnice obiskali kar trikrat. 

7. aprila se je del svoje noči branja 
z nami zabavalo kar 60 učencev niž-
je stopnje OŠ Primoža Trubarja La-
ško. S predstavo Laž in njen ženin (Fra-
na Milčinskega) so nas nasmejali učenci 
POŠ Lažiše (njihova mentorica je učite-
ljica Martina Jelenc), popoldan v knji-
žnici smo nadaljevali s spoznavanjem 
pravljičnih in knjižnih junakov ter zgo-
dovine knjige, iskanjem skritega zakla-
da in prepevanjem ob odlični spremljavi 
naše Valentine. 
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V okviru Noči knjige smo v četrtek, 
20. aprila, v večernih urah odprli Knji-
žnico Rimske Toplice. Družili smo se z 
učenci višje stopnje OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice in preverili njihovo zna-
nje o pravljičnih junakih, se igrali panto-
mimo, prepevali in se okrepčali pred spa-
njem v šoli.

V petek, 21. aprila (na vseslovensko in 
mednarodno Noč knjige), smo praznični 
večer preživeli z učenci OŠ Primoža Tru-
barja Laško. V sproščenem vzdušju smo 
se pogovarjali o najljubših knjigah, zapi-
sali svoje vtise o branju, iskali skriti zak-
lad, prepevali in ugotavljali, katere pra-
vljice so se nam najbolj vtisnile v spomin 
iz otroštva. Na koncu je sledilo presene-
čenje: mladinska dramska skupina KUD 
Svoboda Zidani Most (njihova mentori-
ca je gospa Anita Jazbec) je uprizorila 
igro z naslovom 5 punc.com in navdušila 
naše obiskovalce.

Ker teh večerov ne bi bilo brez tesnih 
sodelovanj, se najlepše zahvaljujemo uči-
teljicam Petri Velikonja, Karmen Ulaga, 

Lidiji Toplišek in Tanji Drolec. Zahva-
ljujemo pa se tudi našim mladim gostom, 
učencem POŠ Lažiše in igralcem mladin-
ske dramske skupine KUD Svoboda Zi-
dani Most (9. maja so nas navdušili še s 
popoldansko predstavo Cesarjeva nova 
oblačila).

Veseli nas, da je bilo sodelovanje s šola-
mi tudi tokrat nadvse uspešno. Nestrpno 
pa pričakujemo že nove dogodivščine, ki 
jih bomo preživeli skupaj!

Jerica Horjak

Najmlajši človek, ki je prekolesaril 
svet, navdušil mlade

Tomaž Humar, rojen l. 1996, je sin 
dobro znanega, pokojnega alpinista To-
maža Humarja. Že oče je živel s filozo-
fijo, da ni nemogočih poti, mlajši Tomaž 
Humar pa nas je s svojim obiskom v La-
škem – povabili smo ga za nagrado re-
ševalcem vseslovenskega MEGAkviza 
in tudi na večerno prireditev za odrasle 
– prepričal, da je dedič očetove miselno-
sti in energije. Komaj devetnajstleten je 
takoj po opravljeni maturi sedel na kolo 
in se sam, neustrašen, odpeljal na 209 
dni trajajočo in 28.968 kilometrov dolgo 
pot po petih kontinentih okoli sveta. O 
tej izjemni izkušnji, tudi spričo katere je 
odrasel prej kot vrstniki, je stvarno, nič 
romantizirano ali idealizirano, sprego-
voril polni dvorani osnovnošolcev, ki so 
ga poslušali tiho kot miši in odprtih oči. 
Da Svet ni meja, kakor je tudi naslov To-
maževe knjige, je bilo le eno od mlade-
ničevih sporočil; še lepše pa je bilo tisto, 
ki ga ne bi pričakovali od fanta njegovih 
let: namreč, da v življenju ni toliko po-
membno, kam na svetu se odpravimo in 
kje smo, temveč to, s kom smo – da smo 
res z ljudmi, ki jih imamo radi, in počne-
mo tisto, kar radi počnemo. 

Reševalci kviza so na prireditvi sode-
lovali na žrebanju, za katerega so nagra-
de prispevali Thermana, Rimske terme, 
Pizzeria Špica in Gostilna Bezgovšek. 
Iskreno četitamo!

Barbara Rančigaj

Predšolska bralna značka

V projektu naše knjižnice Beremo sku-
paj (Predšolska bralna značka) sodelujejo 
starejše skupine vseh vrtcev občine Laško 
– skupaj 329 otrok. Na naših druženjih 
beremo, poslušamo in poustvarjamo. Ot-
roci s starši obiskujejo knjižnico, izposo-
jajo si gradivo in zbirajo nalepke. Letošnji 
projekt smo uspešno zaključili. Želimo si, 
da se to prijateljstvo s knjižnico in knjigo 
nikdar ne konča, da bomo znali z beseda-
mi, ali kakor pravi Anja Štefan v pravljici: 
»Besede imajo moč. Zdaj vem, da res. Zato 
pomisli, kadar govoriš. Z besedami podiraš 
in gradiš. Dobiš, zapraviš, zbližaš, spreme-
niš – ti rečem, da imajo moč ...«

Kot nagrado za odlično sodelovanje pri 
Predšolski bralni znački smo za otroke vrt-
ca pripravili zaključno prireditev. V goste 
smo povabili družinsko gledališče Kolenc, 
napolnili dvorano Kulturnega centra do 
zadnje pikice in uživali v predstavi z nas-
lovom Ovčka, ki je prišla na večerjo!

V poletnem času vas vabimo k obi-
skovanju knjižnice in na zanimive 
ustvarjalne delavnice. Program si pog-
lejte v programu prireditev ali pa o njem 
povprašajte v knjižnici. Lepo vabljeni!

Martina Ajdnik

Poletni bralci 2017

Začetek počitnic že nestrpno trka 
na vrata in obljublja poletne aktivno-
sti, priložnosti in doživetja. »Milijon« 
doživetij lahko odkrijete z branjem in 
sodelovanjem v naši poletni bralni ak-
ciji Poletni bralci! Za tiste, ki še okle-
vate – pravila so enostavna: med po-
čitnicami (od 26. 6. do 31. 8.) bereš 
vsaj 30 dni 30 minut na dan in vsaj 5x 
obiščeš knjižnico. 

Vsi, ki boste sodelovali, boste do-
bili ali obnovili super bralno navado. 
Na zaključni prireditvi, ki bo predvi-
doma 12. septembra, pa bomo gostili 
vsem dobro znanega, zabavnega gos-
ta/gostjo (ime naj zaenkrat še ostane 
skrivnost) ter vam razdelili in izžrebali 
nagrade.

Tako, hitro v knjižnico po zgiban-
ko (in dodatne informacije) - naj se 
zbiranje bralnih doživetij prične!  
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Pri pisanju Zgodovine jurkloštrske 
fare sem na kratko obravnaval tudi edi-
no podružnico omenjene fare, sv. Troji-
co na Trojiški gori. Ko sem že oddal tip-
kopis knjige v tisk, pa sem po naključju 
naletel na knjigo Zore Tičar: Blišč Rim-
ske Trnuljčice, Laško 2000, v kateri je 
na str. 81-83 zapis Marije Salobir o ro-
manjih k sv. Trojici in širše o romanjih 
k več cerkvam v laški okolici. Ker bi ta 
zelo zanimiv zapis spadal v omenjeno 
knjigo, kar pa iz tehničnih razlogov ni 
bilo mogoče, sem se odločil, da ga obja-
vim v Laškem biltenu, da bo izšel doma-
la hkrati kakor knjiga.

Podružnica sv. Trojice, od srede 19. 
stoletja v jurkloštrski fari, prej pa v fari 
Loka pri Zidanem Mostu, je bila nekdaj 
cenjena in spoštovana romarska cerkev. 
Presenetljivo je, da v izvirnem arhivskem 
gradivu o omenjeni ter v jurkloštrski 
kroniki to sploh ni zapisano. Glavno ro-
manje z veliko udeležbo je bilo na »troji-
ško nedeljo«. Ljudje so v preteklosti ve-
liko več romali, kakor zdaj. Za romarske 
cerkve na območju laškega gospostva oz. 
laške dekanije so štele: pravkar omenje-
na cerkev sv. Trojice, ki je bila prej po-
družnica fare Loka pri Zidanem Mostu, 
pozneje pa fare Jurklošter, kakor je še 
zdaj. Romarska cerkev je bila tudi Šen-
tlenart nad Laškim, podružnica Lurd 
šmarješke fare, zlasti Svetina (po starem 
Svetje) laške nadžupnije, ter Materi Bož-
ji Karmelski v Dobju pri Planini, sv. Vid 
pri Planini in v Zagorje dekanije v Koz-
jem. O romanju v naših krajih je zanimiv 
zapis Marije Salobir v knjigi Zore Tičar: 
Blišč Rimske Trnuljčice. Laško 2000, str. 
81-83, ki ga bomo tukaj povzeli.

Vsako leto, kmalu po Veliki noči, so se 
krajani Trobnega Dola začeli dogovarja-
ti, kam bodo tisto leto romali. Romarski 
shod je imela vsaka sosednja fara, vsako 
leto na določen dan ali praznik. Na  »tro-
jiško nedeljo« so ljudje romali k jurkloš-
trski podružnični cerkvi sv. Trojice nad 
Jurkloštrom. Med romarji je prevladova-
la mladina, ki si je z romanjem pridobi-
la pravico, da si je smela sama odrezati 
kos kruha od hleba, kajti to pravico sta 
pri hiši sicer imela le mati in oče. Na »Ci-
rilovo nedeljo« (prvo nedeljo v juliju) so 
romali gospodarji v Šentlenart nad La-
škim in so v cerkvi darovali za zdravje 
svoje živine. Zatem so romali v Dobje h 
materi Božji, kjer so se 16. julija zahvalili 
za uslišane tihe želje. Kogar je bolel križ, 
je romal k Svetemu križu nad Planino pri 
Sevnici ali celo k Belim vodam nad Šošta-

njem. Zelo znani romarski cerkvi sta bili 
v Kalobju (dekanije Šmarje pri Jelšah) v 
septembru in v Svetini nad Celjem (v av-
gustu). Ti dve božji poti sta sloveli daleč 
po Sloveniji po čudežnih ozdravljenjih. 
»Lepo nedeljo« so v Šentrupertu nad La-
škim vedno obhajali septembra, na pra-
znik sv. Ruperta. Značilno je bilo, da so 
se tedaj navadno fantje stepli ali storili še 
kaj hujšega. Na martinovo je bilo včasih 
in je še zdaj »ta večje« v Laškem. Da se na 
martinovo mošt spremeni v vino, je od 
nekdaj znano. Ko je bilo v vsem laškem 
gospostvu še veliko vinogradov z žlahtno 
trto, so se ga na ta dan tudi pošteno nas-
rkali.

Na binkoštni ponedeljek pa je bila 
glavna slovesnost v Lurdu nad Šmarjeto. 
Tja so se ljudje zatekali v svojih dušev-
nih stiskah. Sem so romali tudi rudar-
ji iz Hrastnika in Trbovelj. Vsak človek 
ima veliko želja in prošenj. Da bi se jim 
izpolnile, so se zaobljubili Lurški Mariji, 
da bi jim ona pomagala. Ljudje so trumo-
ma romali v šmarješki Lurd, prvi z zah-
valo, drugi s prošnjo. Tisti večji kmet, 
ki je skozi vse leto potreboval za pomoč 
dninarje (»tavrharje«, od nemške bese-
de Tagwerker), jih je moral za nagrado 
na binkoštni ponedeljek z dvema konje-
ma peljati na lojtrskem vozu na romanje 
v Lurd. Nanj se je posedlo okoli 20 ljudi. 
Ceste so bile tedaj tako slabe, da so mo-
rali romarji na vsakem klancu iti z voza 
in pomagali potiskati voz do vrha. Smeha 
in petja med potjo ni manjkalo. Doma-
či kruh in rezina klobase ali kepica do-
mačega sira je bila romarska popotnica. 
Kupili so si samo pijačo. To sta bila »kra-
herl« ali pa medica. 

Nekateri so se odločili, da bodo roma-
li peš. Ti so se že zgodaj zjutraj zbrali na 
dogovorjenih mestih. Iz šentlenartskega 
območja so skozi svoje vasi romali pro-
ti Rimskim Toplicam oz. Šmarjeti. Šele 
tam so si obuli lepo »nabiksane« čevlje, 
ki so jih dotlej ves čas nosili v rokah. Kot 
na mravljišču je bilo videti ljudi, ki so se 
pomikali proti lurški cerkvi. Ob poti so 
v travi sedeli reveži in berači ter prosili 
»vbogajme«. Nekateri so imeli namesto 
noge samo lesen štrcelj, to so bili invali-
di iz prve svetovne vojne ali kako druga-
če prizadeti. Največ pozornosti je zbujal 
slepec, ki je igral na staro harmoniko in 
hripavo prepeval: »Le enkrat bi rad vi-
del kak sonce gor’ gre.« Pravi romarji so 
se nekako zrinili v cerkev, drugi so ok-
rog cerkve »pasli zijala«, tretji pa sklepali 
kupčije. V cerkvi so romarji molili in pre-

pevali. Romarji vsakega kraja so v cerkvi 
prepevali svojo pesem. Tisti, ki so imeli 
posluh in dober spomin so pesmi drugih 
krajev »osvojili« in jih ponesli domov. 
Tako so se romarske in druge pesmi »ra-
znesle« po Sloveniji in postale naš kultur-
ni zaklad. Tisti romarji, ki so prišli peš, so 
si privoščili, kot so trdili, kozarec vina za 
dolgo pot domov. Pa jim pravzaprav ne 
bi bilo treba, saj so jih kmetje po vaseh 
ustavljali in jim postregli z jabolčnikom. 
Prinesli so jim pijačo kar v »firklu« ali 
»kržoli«, da so pili družno vsi po vrsti iz 
ene posode, seveda zastonj. Kruh pa jim 
je ponujala, kjer so jo pač imeli, domača 
hči, godna za možitev. S tem so jo starši 
»na ogled postavili«. 

Med romarji so bile tudi matere, ki so 
romale zato, da bi pri Lurški Mariji svo-
jemu sinu izprosile dobro ženo oziro-
ma pridno in pošteno »ta mlado« k hiši. 
Dekle so hitro ocenile iz vseh strani, zlas-
ti pa če je imela »vdelane« roke. Če je 
dekle znalo postaviti še lepo in spoštljivo 
besedo do mame, se je v kratkem v hiši 
pojavil mlad fant, ki je »kupoval« živino. 
Ogledal si je dekle, če je res taka, kakor 
mu jo je doma opisala mati. Če mu je bila 
všeč, je prišel s pravo besedo na dan in je 
dekle v kratkem zasnubil. Sledila je po-
roka in ob letu je to dekle že kot poroče-
na žena romala s svojim možem v Lurd, 
da se oba zahvalita Lurški Mariji za to, da 
sta se spoznala in poročila. Bila sta sreč-
na. Seveda sta se spotoma oglasila tudi 
na njenem domu, da je hčerka brž po-
vedala mami, da bodo zibali. Mama tega 
ni smela nikomur povedati, da bi novo-
rojeni otrok začel čimprej govoriti. Mla-
di mož pa je nosil klobuk malo po stra-
ni, kar je pomenilo, da je ponosen, ker bo 
postal očka.

Taka so bila nekoč romanja in tisti, ki 
so romali, so se še dolgo potem pogovar-
jali, kaj vse so na taki poti doživeli. Spo-
min se je ohranil še do današnjih dni, je 
pa škoda, da je tako lep običaj, ki je bil 
del naše kulturne dediščine, popolnoma 
izumrl. Na njegovo mesto je prišel »ver-
ski turizem« na štirih kolesih. Ta oblika 
»romanja« pa ne more nadomestiti tis-
te sreče, ki so jo ljudje v svoji prepros-
tosti in slovenski poštenosti doživeli na 
takšnih druženjih. Kdor se je na romanje 
zaobljubil, je to bilo kot prisega in je to 
obveznost tudi izpolnil. Če ga je naključ-
no prehitela smrt, je to obljubo izpolnil 
nekdo drug iz njegove družine, da bi bilo 
to pri Bogu poravnano. Šentrupertskega 
župnika Franca Drevenška pa sem še sam 
slišal reči, »da vera na kolesih nima nobe-
ne cene.«

Jože Maček

O ROMaNjIh v ceRkve v LaškI OkOLIcI
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hvaLNIcO sO sI 
OgLedaLI TUdI Na 
saZU-jU

Četrta projekcija portretnega filma o 
akademiku dddr. Jožetu Mačku z nas-
lovom HVALNICA DELU je bila zadnji 
torek v aprilu na najvišji znanstveni us-
tanovi pri nas, v dvorani Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti. Tak do-
godek je bil na tej znanstveni ustanovi 
prvič. Filmsko upodobitev svojega kole-
ga so si tako ogledali številni akademiki 
in akademikinje, tudi predsednik SAZU-
-ja, akademik Tadej Bajd. Manjkala pa 
nista niti župan Franc Zdolšek in v.d. di-
rektorice občinske uprave Laško, Stanka 
Jošt. Zaradi bolezni se projekcije ni mo-
gel udeležiti portretiranec, se je pa tega 
dogodka v njegovem imenu udeležil nje-
gov sin Gregor.

Goste je najprej pozdravil tajnik IV. 
naravoslovnega razreda, akademik Ro-
bert Zorec, o delu, pravzaprav njegovem 
odnosu do dela portretiranca pa je govo-
ril akademik Ivan Kreft. 

Za ustvarjalca je bila to priložnost po-
vedati, v kakšnih okoliščinah je film nas-
tal. Z akademikom Mačkom smo v naši 

produkcijski hiši sodelovali že veliko prej, 
preden je nastal film, izkušnje s portre-
tiranjem pa so prišle predvsem z dvema 
portretoma, nastalima pred leti, in sicer 
o Antonu Aškercu (Čaša nesmrtnosti) in 
o Antonu Sovretu (Sofra iz Šavne Peči). 

Portretni dokumentarec je zelo zah-
tevna zvrst, posebej če gre za še živeče-
ga portretiranca takega kova, kot je aka-
demik Maček, ki je toliko naredil in tako 
različnih reči, na različnih znanstvenih 
področjih. Selekcija gradiva sama po sebi 

seveda ne zadošča, upoštevati je treba 
dejstvo, da je film fikcija, da mora do-
kumentarec vendarle gledalca držati v 
napetosti, da mora biti dramatičen, da 
mora opisati, kaj je portretiranec v živ-
ljenju počel, da ne sme pretirano poe-
nostavljati dejstev, gledalcu pa mora dati 
še sporočilo. Še bolje je, če je sporočil več. 
Po iskrenih čestitkah sodeč je tudi akade-
mikom film bil všeč …

Boža Herek, TV Krpan

IZ vasI v MesTO 
LaškO 1927 

Zveza Možnar, katere temeljni namen 
je povezovanje društev, ki posredujejo 
in varujejo kulturne vrednote ljudskega 
izročila, je letos, ob 90-letnici mesta La-
ško, sprejela sklep, da se z letošnjim le-
tnim prikazom posveti tudi meščanstvu 
in mestnim šegam. Prav te so – in ne le v 
Laškem, slabo raziskane. Kljub temu smo 
se v Zvezi Možnar odločili, da obdobje in 
življenje v Kraljevini  Jugoslaviji podrob-
neje raziščemo in »na svitlo« damo. Duh 

časa, ko je Laško mesto postalo, bomo 
prvič prikazali na Festivalu Pivo in cvet-
je. Prireditveni prostor na Valvasorje-
vem trgu bo letos nosil naslov  IZ VASI 
V MESTO LAŠKO 1927. Tematski sklo-
pi bodo posvečeni meščanom in njiho-
vim šegam in povezavi mladega mesta 
Laško z okoliškim podeželjem. Na krat-
ko se bomo prestavili v leto 1927, ko je 
bilo Laško Dravske Banovine del Kralje-
vine Jugoslavije. Predstavili bomo pred-
stavnike takratnega revnega meščanstva 
– knape ter rudarsko delo in orodja, ru-
darske družine, način življenja, šege in 
kulinarični kotiček. Del prikaza Mate-
jev sejem 1927, ki ga pripravljamo 22. 9. 

2017, bomo pripravili tudi na Festivalu 
Pivo in cvetje. Leta 1227 je Laško pos-
talo trg - dobilo je trške pravice, kar po-
meni sodišče, sodnike in tudi pravico do 
sejma. Rokodelci, obrtniki, pridelovalci 
iz drugih krajev in okoliškega podeželja 
so se na sejemski dan odpravili v mesto, 
mladina pa je ta dan izkoristila za ples … 
Z modo, glasbo, plesi, prikazi in prodaj-
nimi artikli želimo ujeti duh časa 1927. 
V letošnjem letu bo tudi Ohcet po stari 
šegi del programa Iz vasi v mesto Laško 
1927. Pred nami je pomembna naloga, 
ki jo želimo izpeljati korektno, zato vas, 
dragi sokrajani, prosimo za pomoč. Išče-
mo fotografije, zapise in drugo gradivo, 
ki bi nam pomagalo pri ponazoritvi živ-
ljenja v Laškem v obdobju med leti 1920 
– 1930. Objavljamo fotografijo, ki nam 
jo je posodila naša članica Irena Grešak 
in s pomočjo katere bomo oblikovali in 
poiskali ustrezne kostume. Naš kontakt 
je zveza.moznar@gmail.com. Že sedaj se 
vam zahvaljujemo za vašo pomoč in so-
delovanje. Vabljeni na prireditve »Iz vasi 
v mesto Laško 1927«! 

Urška Knez,  
Zveza Možnar 
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dOMOZNaNska kaMRa/aLbUM Laškega

ZgOdbe IZ 
dOMOZNaNske kaMRe
Z Možnarjem po Laškem in okolici 
… (10)

kULTURNO UMeTNIškO dRUšTvO šeNT-
RUPeRT

KUD Šentrupert je bilo ustanovljeno 
leta 1998 in je med mlajšimi kulturni-
mi društvi, ki delujejo pri Možnarju. Od 
njihove ustanovitve naprej se po svojih 
močeh trudijo sodelovati z Zvezo Možnar 
in Etno odborom Jureta Krašovca, zlasti 
s prikazi starih ljudskih šeg in delovnih 
opravil ter prepevanjem ljudskih pesmi. 
Potrebno je omeniti, da je bilo njihovo 
sodelovanje prisotno že ducat let nazaj, 
pa čeprav člani takrat še niso bili formal-
no povezani v društvo. Sodelovali so kot 
etno skupina. Zato je bila njihova želja po 
ustanovitvi samostojnega društva že dlje 
časa prisotna. V Kulturno umetniškem 
društvu Šentrupert delujejo štiri sekci-
je, med katerimi je najstarejša prav etno 
skupina, ki se je že kar enajst let pred us-
tanovitvijo predstavljala s »šranganjem« 
na Ohceti po stari šegi, ki jo Etno odbor 
pripravlja od leta 1987 naprej na prire-
ditvi Pivo in cvetje. V okviru omenjene 
skupine so se našli štirje mladi fantje, da-
nes izvirni ljudski pevci iz Šentruperta, 
ki niso le ponosni krajani Šentruperta in 
občani občine Laško, temveč so s svojimi 
nastopi znani širom po Sloveniji in izven 
nje. Omeniti kaže, da se je Etno skupina 

iz Šentruperta leta 1995 udeležila med-
narodnega tekmovanja mlatičev s cepci 
v Neukirchnu v Zgornji Avstriji, zasto-
pala Slovenijo in v močni konkurenci 

mlatičev drugih držav osvojila odlično, 
drugo mesto. Mlačev s cepci ohranjajo 
še danes. Delček tega vsako leto pokažejo 
tudi ob postavitvi »šrange« na festiva-
lu Piva in cvetja, občasno pa tudi ob te-
matskih letnih prikazih starih ljudskih 
šeg in delovnih opravil občine Laško. 
Skupina se udeležuje tudi ostalih priredi-
tev na etno področju, ki jih organizirajo 
pri Možnarju. 

Sicer pa v društvu delujejo še dramska 
skupina, mešani pevski zbor in oktet. Da 
kulturna dediščina ne bi utonila v poza-
bo, v skupino vključujejo tudi mlade, ki 
se vselej z veseljem odzovejo in z njimi 
sodelujejo. V Šentrupertu so bili štirje 
letni prikazi, in sicer 8., 11., 18., in 23. 

Pripravila  
Vlado Marot in Srečko Maček.

Rubriko pripravlja Osrednja knjižnica 
Celje v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Možnar občine Laško.

aLbUM Laškega

Letos praznujemo 95-letnico Planin-
skega društva Laško, ki jo bomo obeleži-
li s slavnostno prireditvijo na Šmohorju 
30. septembra in še nekaterimi drugimi 
spremljevalnimi dogodki. Ob tej prilož-
nosti zgodbo v Albumu Laškega name-
njamo planinskemu domu oz. zavetišču 
na Šmohorju.

65 let planinskega doma na 
šmohorju

Prvo kočo zahodno od cerkve sv. Mo-
horja, ki so jo slavnostno otvorili 9. juni-
ja 1929, je po načrtu planincev postavil 
kmet Češnovar. Z leti je postajala pre-

majhna, zato so leta 1936 sklenili posta-
viti večjo, na mestu, kjer stoji že 65 let. 
Do druge svetovne vojne so zgradi-
li oporne stene, cisterno za vodo, prvo 
ploščo in pritličje z vmesnimi stenami. 
Tesarji so pripravili obod, položili nosil-
ne stebre nad pritličjem in postavili prvi 
vogal polkrožne zunanje stene. Izbruh-
nila je 2. svetovna vojna in skoraj večina 
lesa je ostala neobdelana na tleh. Gos-
podar Franc Medvešek je imel še toliko 
časa, da je naročil oskrbniku Krapežu, 
naj spravi ves les pod betonsko ploščo. 
Načelnik dr. Drnovšek je moral predati 
dom Nemcem.

Po vojni so laški planinci z načelni-
kom dr. Dominikom Drnovškom nada-
ljevali z gradnjo planinskega doma na 

Šmohorju. Uspeli so izpeljati vse aktiv-
nosti, večinoma s prostovoljnim delom, 
in od 2. novembra 1951 je bil dom že os-
krbovan. 

Leto 1952 je bilo za Planinsko društvo 
Laško leto zmage. Izvedli so še zadnja 
dela na domu in ga z velikim ponosom 
otvorili 17. avgusta 1952. Dogodka se je 
udeležilo veliko ljudi.

Planinskemu domu so planinci posve-
čali veliko časa. Vsa leta ga je bilo potreb-
no obnavljati in skrbeti za kar se da dobre 
oskrbnike. Nekaj let so uvedli dežurstva 
planincev ob vikendih in praznikih. Po-
leg prostovoljnega dela v razvijanju in 
delovanju na področju pohodništva in 
vzgoje članov je in bo še vedno velika 
skrb društva za ustrezno urejen dom. 

Gledališka igra v režiji Slavka Brečka z naslovom 
Poročil se bom s svojo ženo, 1983 
Foto: arhiv društva 

Nagrada za drugo mesto na tekmovanju mlatičev s 
cepci v Neukirchnu v Zgornji Avstriji, 1995.
Foto:Vlado Marot

Ljudski pevci na gostovanju v Šmartnem v Rožni 
dolini, 2001 
Foto: arhiv društva

Šentrupertčani na 4. košnji v Mali Brezi, leta 2013
Foto: Mojca Marot
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Pred desetletji so na Šmohorju gostovale 
zimske smučarske šole, tabori planincev, 
srečanja mladinskih odsekov, različna 

orientacijska tekmovanja in še bi lahko 
naštevali. Leta 1978 je bilo na Šmohorju 
razvitje društvenega prapora.

Leta 1987 je bil dom temeljito obnov-
ljen. Poudariti je treba, da so podjetja Ru-
dnik Laško, Pivovarna Laško, Komuna-
la in Volna prispevali finančna sredstva 
in materiale. Da je dom ostajal ustrezno 
oskrbovan, pa je bilo pomembno tudi 
sodelovanje z zaposlenimi.

Na Šmohor lahko pridejo ljudje po 
različnih poteh, za katere skrbijo mar-
kacisti. Ali pa se pripeljejo po cesti ter 
uživajo v prijetnem zavetju gozdov in 
travnikov. Žejo in lakoto preženejo v 
planinskem domu, v katerem bi moral 
ostati duh planinstva, ki ga zlasti planin-
ci pričakujejo in si ga želijo.

Prispevala: Fanika Wiegele

Rubriko pripravlja Knjižnica Laško.
Vir: www.kamra.si, Album Slovenije

MedNaROdNO 
sRečaNje gOdb

Mednarodno srečanje godb je Kultur-
no društvo Vrh nad Laškim letos organi-
ziralo že osmič. Ponovno so vaški god-
beniki v goste povabili pet prijateljskih 
godb, ki so v soboto, 20. maja, v mesto 
ob Savinji prinesle veliko pozitivne ener-
gije. Srečanje vsako leto sicer poteka na 
Vrhu nad Laškim, letos izjemoma pa so 
godbeniki nastopili v Laškem. Pri tem so 
se organizatorji povezali s čebelarji in na-
daljevali program ob slovenskem prazni-
ku čebelarjev, ki se je ta dan odvijal v La-

škem. Hkrati se je srečanje odvilo tudi v 
sklopu Tedna ljubiteljske kulture, ko se je 
v Sloveniji izvedlo več kot 1000 kulturnih 
dogodkov.

Organizatorji želijo z vsakoletnim sre-
čanjem na Vrhu prebuditi kulturni utrip 
na vasi, kjer lahko ljudje preživijo prijet-
no popoldne v družbi drug drugega in 
godbene glasbe, pravi Ivan Medved, ka-
pelnik in dirigent Vaške godbe. Dodaja 
še, da je prireditev odlična priložnost za 
druženje med godbeniki in izmenjavo iz-
kušenj. 

Na srečanju vsako leto gostijo vsaj 
pet godb iz Slovenije in tujine, običajno 
iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Italije. Tokrat sta v goste prišla Puhački orkester 

iz Paga in zamejska godba iz Doberdo-
ba. Na odru so se poleg organizatorjev 
predstavili še Pihalni orkester radeških 
papirničarjev, Laška pihalna godba in 
Godba Dobrova-Polhov Gradec, ki spa-
da med najmlajše pihalne godbe pri nas. 
Vsaka godba je z 20-minutnim progra-
mom popestrila srečanje, ob koncu pa 
so vsi godbeniki ponovno poprijeli za in-
strumente in skupaj zaključili srečanje.

Za uspešno izvedeno srečanje se Kul-
turno društvo Vrh nad Laškim zahvalju-
je Čebelarskemu društvu Laško, STIK-u, 
Občini Laško in ŠMOCL-u.

N. T.

Za člani KD Laška pihalna godba je 
izjemno naporen mesec, ki ga je zazna-
movala udeležba godbenikov na 37. tek-
movanju slovenskih godb na koncertni 

težavnostni stopnji in Mažoret Laško na 
3. odprtem državnem tekmovanju Ma-
žoretne zveze Slovenije.

Godbeniki smo se tekmovanja, ki se 

je odvijalo v soboto, 20. maja, v Lenda-
vi, lotili zelo resno. S pripravami in igra-
njem tekmovalnega programa smo začeli 
preteklo leto in del repertoarja občinstvu 

ŽLahTNa OdLIčja Laške PIhaLNe gOdbe IN MaŽOReT LaškO
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sRečaNje PevskIh 
ZbOROv Od dRave dO 
save

Društvo MePZ Spev iz Zidanega Mo-
sta je 13. maja 2017 sodelovalo na 13. 
srečanju pevskih zborov «Od Drave do 
Save«, ki je potekalo v Trzinu. Organiza-
cija in gostovanje prireditve je bila pod 
okriljem domačega Mešanega pevskega 
zbora Žerjavčki, katerim se moramo zah-
valiti za izjemno organizacijo. Zahvala 
velja tudi območni izpostavi JSKD Laško 
za avtobusni prevoz.

Na srečanju, katerega so poimenovali 
«Prepustite se vrtincu vokalne glasbe«, 
je sodelovalo 11 pevskih zborov. Vsak 

zbor je po nastopu odšel na voden ogled 
mesta Trzin, z namenom, da na ulicah 
še zapojemo. Naša pot se je ustavila pred 
Domom starejših Trzin, kjer smo stano-
valcem zapeli podoknico. Naš prihod jih 
je tako navdušil, da nas je osebje povabi-
lo v skupni prostor, kjer smo zapeli ne-
kaj slovenskih pesmi. Varovancem smo 
pričarali zadovoljstvo. Solze sreče v nji-
hovih očeh in navdušeno ploskanje nam 
je povedalo, da smo jim poklonili nekaj 
trenutkov izjemne sreče. Tudi nam so 
nepopisni občutki napolnili srce, saj je 
naša pesem tako razveselila poslušalce. 
Za zaključek prireditve smo na odru Kul-
turnega doma Marjance Rančigoj zapeli 
skupno pesem vsi sodelujoči zbori. Tako 
je v dvorani zadonela pesem in navdušila 
poslušalce. 

Po prireditvi je sledila pogostitev in 
druženje ob plesu ter prepevanju. Veseli-
mo se že srečanja v prihodnjem letu. Pot 
nas bo vodila v Celje, kajti MoPZ Pod 
gradom Celje je prevzel prehodni pokal 
Zlato noto in s tem pridobil organizacijo 
14. srečanja «Od Drave do Save«.

Damjana Ključevšek

predstavili že na decembrskem zaključ-
nem koncertu. Vaje so potekale vse do 
zadnjih dni, ko smo pod vodstvom di-
rigenta in umetniškega vodje Gašperja 
Salobirja izpilili še zadnje detajle, finese 
in podrobnosti. 65-članski orkester je os-
vojil zlato plaketo in s tem nadgradil sre-
brno plaketo z zadnje tovrstne prireditve, 
ki so jo prav laški godbeniki organizirali 
leta 2012 v Laškem. Godbeniki so s tem 
ponovno dokazali svojo vsestranskost in 
kvaliteto na področju koncertne dejav-
nosti, kjer spadajo med najboljše v slo-
venskem prostoru.

Po dvanajstih letih je Laško ponovno 
zacvetelo v vseh mogočih barvah in ple-
salo v vseh mogočih ritmih, saj je 13. in 
14. maja v športni dvorani Tri lilije pote-
kalo 3. odprto državno tekmovanje Ma-
žoretne zveze Slovenije. V Laškem se je 
zbralo več kot 800 mažoret iz 23 mažo-
retnih klubov in društev iz vse Slovenije. 
Seveda so se tekmovanja kot vsako leto 
udeležile tudi domačinke. Mažorete La-
ško ali zelene rakete, kot jim ljubkovalno 
pravijo zvesti navijači, so 
se tekmovanja letos udele-
žile res množično, saj so se 
pomerile v kategorijah solo 
in par junior ter solo seni-
or, skupine pa v vseh staro-
stnih kategorijah formacij – 
kadet, junior in senior. 

Sobota je minila v zna-
menju tekmovanja začetnic 
v kategorijah Prvi korak in 
Cici korak, med seboj pa so 
se pomerile tudi neforma-
cije – solistke in pari. Prvi 
tekmovalni dan je doma-
činkam prinesel zavidljive 
rezultate: Timeja Stožir je v 

kategoriji solo junior dosegla odlično 3. 
mesto, Neja Lapornik 4. mesto in Pika 
Penko 6. mesto; v kategoriji par junior 
sta Lana Zajc in Tina Seme osvojili od-
lično 3. mesto, Nika Brečko in Ines Blat-
nik 7. mesto; v kategoriji solo senior pa je 
na 3. stopnički stala Ana Zabret. 

V nedeljo, ki je predstavljala vrhunec 
tekmovanja, so se med seboj pomeri-
le skupine s palico in skupine s cofi oz. 
»pom pom-i«. Mažorete Laško so tudi v 
nedeljo upravičile svoj sloves in dokaza-
le, da mažoretna dejavnost v Laškem za-
res blesti. Skupina kadet je v konkuren-
ci enajstih ekip osvojila odlično 5. mesto. 
Skupina junior se je povzpela na 2. sto-
pničko in osvojila srebrno medaljo, se-
niorke pa so v najelitnejši mažoretni ka-
tegoriji dosegle 4. mesto. Zelena družina 
laških mažoret je izjemno ponosna na 
svoje rezultate – pohvalijo se lahko tudi 
z dejstvom, da so se vse tekmovalke ne-
formacij in formacij uvrstile na evropsko 
prvenstvo, ki bo septembra prav tako po-
tekalo v Laškem. 

Sama organizacija tekmovanja je pre-
segla pričakovanja. K izvedbi tekmovanja 
je pripomoglo preko 40 prostovoljcev: 
člani Kulturnega društva Laška pihalna 
godba, starši nastopajočih deklet in iz-
kušene bivše laške mažorete. Za požar-
no varnost je skrbelo PGD Laško, tehnič-
na izvedba in ozvočenje sta bila v rokah 
Društva ŠMOCL, TV Laško, TV Krpan 
in TV Celje, Radio Celje&Novi tednik pa 
so poskrbeli za medijsko pokritost tek-
movanja.

Mažorete Laško se zahvaljujejo vsem, 
ki so pripomogli odmeven dogodek na-
rediti tako veličasten. Najbolj so seveda 
hvaležne svojim zvestim navijačem, ki so 
jim s tribun nudili podporo in spodbu-
do. »Rezultat konec koncev sploh ni po-
memben,« je pripomnila predvodnica 
senior skupine, Maša Dečman. »Najpo-
membnejši je odziv občinstva, navijačev 
– to je tisto pravo, kar šteje. In mislim, 
da smo s svojimi nastopi na zelenem delu 
tribune povzročile pravo evforijo.«

Trud deklet in trenerk – Anje Pod-
križnik (skupina senior), 
Sabine Seme (skupina ju-
nior) in Valerije Jakopič 
(skupina kadet) – je zagoto-
vo poplačan. Zelena druži-
na se že veseli novih trenin-
gov in priprav na jesensko 
tekmovanje, kjer bodo brez 
dvoma ponovno dale vse 
od sebe in dokazale, da spa-
dajo v sam evropski mažo-
retni vrh.

Valerija Jakopič,  
Marko Šantej

Avtor fotografije:  
Jaka Teršek
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kORaLOvcI ObeLeŽILI 25 LeT 
deLOvaNja

S pesmijo so nas pevci MePZ Koral v soboto, 27. maja, po-
peljali na 25 let dolgo pot. Že četrt stoletja člani Kulturnega 
društva Koral delujejo na področju zborovskega petja in gle-
dališke umetnosti, obletnico pa so obeležili s koncertom v Kul-
turnem centru Laško. Pečat zvoku pevskega zbora je dalo šest 
zborovodkinj – prva je bila Alenka Šon, z naslednjo zborovod-
kinjo Matejo Škorja so Koralovci praznovali prvo okroglo oble-
tnico, kasneje je zbor prevzela Mojca Lukmar, Rebeka Bračič 
pa je s pevci obeležila 20-letnico delovanja društva. V sezoni 
2014/2015 je pevce vodila Meta Podbregar, od septembra 2015 
dalje pa zborovodkinja Lara Hrastnik.

Skozi fotografije nas je predsednik društva Martin Hrastnik 
na dogodku popeljal skozi zgodovino društva, kjer ni manj-
kalo petja, igre, druženja in predvsem veselja do umetniške-
ga ustvarjanja. Pevci so se na jubilejnem koncertu predstavili 
s programom, ki ga je zborovodkinja Lara Hrastnik razdelila v 
tri sklope – v prvem so prepevali duhovne pesmi, v drugem slo-
venske ljudske, v tretjem pa popularne slovenske in tuje pesmi. 
Kot nam je povedala, je veliko pesmi, ki so jih zapeli na kon-
certu, bilo na repertoarju v zadnjih 25 letih, vključili pa so tudi 
nekaj novih skladb. V zaključku so se zboru pridružili še bivši 
pevci in z odra je zadonela Hendlova Aleluja.

Na koncertu je pod vodstvom Neže Ulaga zapela tudi mla-
dinska vokalna skupina Lilija, ki se je društvu priključila leta 
2005, harmonijo basov pa je pričaral še gostujoči kvartet kon-
trabasov Scaramelli. Skoraj dve uri dolg koncert je v dvorani 
ustvaril pridih nostalgije in tudi po uradnem delu petje ni po-
tihnilo. V avli kulturnega centra so Koralovci zapeli še nekaj pe-
smi, pri čemer so se jim pridružili tudi obiskovalci.

Zbor, gledališče in prijateljstvo

Gledališka skupina predstavlja pomemben del kulturnega 
društva. Duša teh projektov je Magdalena Hrastnik, pod vod-
stvom katere je bilo na oder postavljenih mnogo dramskih do-
godkov. Sploh v zadnjem letu je odmevala spevoigra Kresniček, 
kjer so Koralovci sodelovali s pevskih zborom OŠ Primoža Tru-
barja Laško in veroučnim pevskim zborom. Seveda ne smemo 
pozabiti na Laški pasijon, gledalce so navduševali tudi z opere-
to Hmeljska princesa, glasbeno pravljico Čarobna piščal, spevo-
igro Slovenski božič, opereto Noč v Benetkah in mnogimi dru-
gimi uprizoritvami.

A ne samo petju in igri, v društvu dajejo velik pomen tudi 
druženju. Intenzivne vaje so poleg rednih zelo pomembne, je 
na koncertu povedal Martin Hrastnik in se pošalil, da bi zboro-

vodkinja petje rada utrjevala 25 ur na dan – a za uspešno delo 
je prav tako treba utrjevati skupne prijateljske vezi, je še dodal. 
»Še tako izpiljeni glasovi ne morejo lepo zapeti, če ne začutiš 
neke skupne notice, povezanosti,« nam je po uradnem delu za-
upal Hrastnik.

Za petje se vedno najde čas

Včasih se vprašamo, ali imamo v današnjem hitrem tempu 
življenja še čas za petje ... Zborovodkinja in predsednik društva 
dajeta pritrdilni odgovor. »Petje je ena takšna stvar, da ko jo 
imaš enkrat v sebi, jo vedno ohranjaš,« pravi Lara Hrastnik, ki 
jo zborovsko petje spremlja že od malih nog in ji predstavlja 
velik užitek. »Vsak od nas ima na dan 24 ur in če si postaviš le-
stvico vrednot, mislim, da se za vse najde čas. Če pomislimo, da 
veliko ljudi sedi ob televizorju ure in ure dnevno, se to pač lahko 
uredi. Če je volja, je tudi pot,« pa meni Martina Hrastnika.

Kaj prinaša prihodnost? »Enostavno sledimo času,« pravi 
predsednik Koralovcev in dodaja: »Ponavadi se na sestankih, ko 
se pogovarjamo o letnem programu, dogovorimo, kaj bomo nare-
dili, pa običajno naredimo več, kot smo načrtovali.«

N. T. 
Foto: Damjan Kolšek

gOsTOvaNje 
gRegORja čUšINa

V nedeljo, 14. maja, smo v Zidanem 
Mostu gostili igralca, režiserja, dramati-
ka in pisca (publicista) Gregorja Čušina, 
ki je slovenskemu občinstvu doma in v 
zamejstvu predstavil že šest monodram: 
Hagada, Evangelij po Čušinu, Pešec, Janez 
brez glave, Jona – besni prerok in zadnjo, 
Vera levega razbojnika. Njegove monod-
rame odsevajo globoko vero, izzivalnost 
preroka in navdušenost misionarja.

Že med študijem na igralski akademi-
ji je ustvaril nekaj zelo vidnih vlog, leta 
1995 je prejel akademijsko Prešernovo 
nagrado za vlogo Duha v Shakespearo-
vem Hamletu. Zaposlen je v MGL, kjer je 

odigral že skoraj 40 vlog. Sicer pa vemo, 
da sta mu najbolj všeč vlogi moža in 
skrbnega očeta svoji številni družini.

Kljub temu mu ob večerih ni težko iti 
tudi v oddaljeno vas, kjer ga pričaka pol-
na dvorana, kjer gledalce navduši s svojo 
igro, jih spravlja v smeh pa tudi izziva, saj 
se loteva vprašanj, ki jih radi pometemo 
pod preprogo.

Nam se je tokrat predstavil s svojo 
prvo monodramo Hagada. Povabil nas je 
na sprehod po zgodovini Svetega pisma, 
nas nagovoril in nasmejal, kot zna le on.

Maja Koritnik
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4. aprila se je Dom svobode v Zida-
nem Mostu ponovno napolnil skoraj do 
zadnjega kotička. Otroška in mladinska 
dramska skupina sta se končno lahko po-
kazali javnosti in predstavili projekta, na 
katerih sta intenzivneje delali zadnja dva 
meseca.

Pod okriljem mentoric Nike Kosem in 
Jasmine Majcen so se najmlajši gledališč-
niki v kraju kalili v vlogah junakov prilju-
bljene otroške igre Žogica Nogica, avtor-
ja Jana Malika. V njihovi igri je bilo čutiti 
predanost, veselje do igre in odgovor-
nost. Sodelovali so otroci različnih sta-

rosti, od prvega do petega razreda. Vloge 
so bile premišljeno razdeljene in vsak od 
njih je svojo nalogo opravil fantastično. 
Ob skupnem poklonu na koncu so obrazi 
nastopajočih sijali in z odra je bilo čutiti 
zadovoljstvo. 

Po najmlajših so oder zasedli mladinci. 
Pod mentorstvom Anite Jazbec, režiser-
sko taktirko Nike Jazbec in njene pomoč-
nice Špele Ravnikar, so na oder postavili 
predstavo 5punc.si. Sodobna igra, pri-
merljiva z življenjem najstnikov v dana-
šnjem času in vsemi njihovimi problemi. 
Na odru so jih mučile razne zavrnitve. 

Soočanje z neuspehom na sprejemnih iz-
pitih za srednjo šolo, težave s samopodo-
bo in samozavestjo, preizkušnje prijatelj-
stva, prve ljubezni ...

Z zadovoljstvom pa smo gledalci ugo-
tovili, da v mladinski skupini delujejo 
pravi prijatelji, ki si med seboj zaupajo 
in lahko računajo drug na drugega. Ker 
imajo v svoji sredini premalo punc, sta 
za predstavo krilo oblekla dva fanta in 
se predstavila v drugačni luči, kot smo ju 
bili vajeni. 

Glede na prijateljstvo, ki se krepi tudi 
na odrskih deskah in traja že več kot de-
set let pri mladincih, in tisto, ki se je za-
čelo razvijati pri otroški skupini, nas ni 
treba skrbeti, da bi dramska dejavnost v 
Zidanem Mostu zamrla.

M.K.

PReMIeRI OTROške IN MLadINske dRaMske 
skUPINe kUd svObOda ZIdaNI MOsT

v ZIdaNeM MOsTU 
POPILI »čaj Za dve«

V petek, 21.4.2017, smo v Domu 
Svobode Zidani Most gostili kultur-
no društvo iz Loke pri Zidanem Mo-
stu. Gledališka skupina nam je zaigra-
la Partljičevo komedijo ČAJ ZA DVE. 
Kraj dogajanja so prilagodili lokalne-
mu okolju Doma upokojencev v Loki 
in okoliških krajev. 

Po spletu okoliščin se v isti sobi 
doma znajdeta dve povsem različni va-
rovanki, izobražena upokojena igralka 
in preprosta kmečka ženska z zdravim 
kmečkim razumom in brez dlake na je-
ziku.

Avtor nam v številnih komičnih situ-
acijah izrisuje različne poglede na sta-
rost, na medsebojne odnose in na med-
generacijske in statusne razlike.

Medsebojni odnos obeh glavnih pro-
tagonistk se stopnjuje skozi celo igro, 
še dodatno pa ga zaplete upokojenec - 
športnik, ki se zaljubi v staro igralko.

Ključno avtorjevo sporočilo je, da sta 
starost in minevanje sestavni del življe-
nja in da nikoli ni prepozno za ljubezen 
in pristno prijateljstvo.

Iskrena zahvala amaterskim igral-
cem iz Loke za lep, zabaven večer. Pre-

mišljeno izbrani protagonisti posame-
znih likov so izzvali salve smeha in ne 
nazadnje tudi razmišljanja o neizogib-
nih težavah, ki jih prinaša starost.

Marjan Zorec
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»PeTje Na RecePT«

Na prelep majski večer 19. maja smo 
pevke društva Ženski pevski zbor La-
ško v Kulturnem centru Laško kot vsako 
leto priredile letni koncert za svoje zves-
te poslušalce. Letošnji koncert se je od-
vil pod nazivom »Petje na recept«, ideja 
za scenarij in izvedbo pa se je porodila 
zborovodkinji gospe Vidi Bukovac, ki se 
je v lanskem letu udeležila okrogle mize 
in razprave na temo pozitivnih vplivov 
petja v zboru ali skupini na zdravje po-
sameznikov, njihovo počutje in dobrobit 
celotne družbe.

Če se je tudi vam že kdaj zgodilo, da 
ste občutili radost ob poslušanju svo-
je najljubše pesmi, doživeli nepozabne 

ljubezenske trenutke med predvajanjem 
popevk na radiu ali se sprostili zaradi 
harmonične klasične glasbe, potem se 
tudi vi že izkusili zdravilne učinke glas-
be. Znanost razkriva naraščajoče število 
zdravilnih učinkov glasbe na naše misli 
in telo. Pozitivne učinke glasbe lahko iz-
kusimo s poslušanjem najljubših pesmi, 
igranjem instrumenta ali petjem, tudi 
če nismo profesionalni pevci. Rdeča nit 
celotnega koncerta je tekla torej o zdra-
vilnih in terapevtskih učinkih glasbe na 
posameznika in celotno družbo, kar je v 
vezni tekst spretno povezala moderator-
ka večera Mateja Ben Ali in poslušalce 
informirala o pozitivnih vplivih petja na 
zdravje in psihofizično počutje. V ozadju 
na panoju se je čez celotno prireditev pri-

kazovala predstavitev, na kateri smo pev-
ke pripravile trditve strokovnjakov, ki so 
bile predstavljene na okrogli mizi. 

Pevke smo z letošnjim koncertom zo-
pet dokazale, da smo srčne, nasmejane, 
vesele in rade pojemo, saj smo pod taktir-
ko gospe Vide Bukovac s svojo pozitivno 
energijo ponovno navdušile in nasmejale 
poslušalce. Za humorne vložke večera sta 
namreč skrbeli naši humoristki Tea Re-
povž in Marjeta Knez. 

Tudi na letošnjem koncertu so se nam 
na odru pridružili gostje. Kot prvi so za-
plesali otroci folklorne skupine Pisanke 
KUD Lipa Rečica, ki deluje pod mentor-
stvom Lucije Planinšek in Erike Krašek, 
milozvočno so nam zapeli mladi Fantje 
z vseh hribov, ki so poslušalce razvajali 
z a capella izvedbo dalmatinskih in do-
mačih pesmi, na koncu pa nas je navdu-
šil čisto pravi lajnar Vito Logar iz Kranja. 
Kot na vseh koncertih do sedaj pa je pev-
ke spremljal harmonikar Štefan Staro-
vasnik.

Ob koncu koncerta so poslušalci vi-
dno zadovoljni zapuščali dvorano Kul-
turnega centra Laško. Kako ne bi, saj smo 
jih pevke čez celotno prireditev zdravile 
s pesmijo in smehom. Vsi skupaj smo se 
nato poveselili in zapeli še v avli, saj smo 
kot vsako leto tudi letos pripravile mno-
go dobrot in z njimi pocrkljale naše zves-
te poslušalce. Bil je res en lep večer.

Marija Štruklec

daN OdPRTIh vRaT

Tudi člani Kulturnega društva Preži-
hov Voranc Jurklošter smo se vključili v 
dejavnosti ob tednu ljubiteljske kulture. 
V nedeljo, 21. 5., smo za vse odprli vrata 
dvorane Kartuzijske pristave in pripravili 
druženje s krajani. V dogajanje nas je po-
peljal mladi harmonikar Jurij Hrastnik, 
ki je v nadaljevanju s harmoniko sprem-
ljal tudi otroško folklorno skupino. Mladi 
folklorniki so se z učiteljico Darjo Horjak 
spremenili v pastirčke in ob predstavitvi 
pastirskih iger in zvokih harmonike še 
zaplesali. 

Tudi letos so okrog 30 domačij obiskali 
Florjanovci in v noč se je slišala Florjano-
va pesem. A vsaka noč iz 3. na 4. maj je za 
naše krajane prekratka, saj pevci ne mo-
rejo obiskati vseh domačij. Zaradi tega 
smo se člani KD odločili, da krajanom 
predstavimo običaj florjanjevanja. Tako 
so obiskovalci lahko videli prihod Flor-
janovcev, petje pod oknom, vlogo kok-
lje in tudi navado gospodarja, ki pevcem 
pomaga, da se grla ne izsušijo, in gospo-

dinje, ki jih obdaruje s špehom in jajci. 
Običajno se ob tej priliki zbudi in prikaže 
tudi dekle, če je le pri hiši, in malo pog-
leda za pevci, pa tudi kakšna hudomušna 
se sliši na njen račun, zlasti, če je priso-
ten kakšen mlad neoddan pevec. Tudi ob 
prikazu ni bilo drugače.

Ker pa so Florjanovci v Florjanovi noči 
zbrali veliko dobrot, so jih radodarno de-
lili z nami. Tako smo po končani priredi-

tvi, ki jo je vodila Nina Palčnik, zapustili 
dvorano in se zbrali pred pristavo, kamor 
so nas vabile slastne vonjave na slanini 
ocvrtih jajc. Z dobrotami smo pogostili 
vse nastopajoče in obiskovalce, našlo se 
je tudi nekaj za suha grla, gospa Marica 
Vrečko pa je, tako kot vedno, poskrbela 
za naše sladke brbončice s svojimi dob-
rotami.

Magda Stopinšek
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v vRTINcU sPOMINOv

LAŠKO je mesto z raznolikim kul-
turnim, športnim in turističnim utri-
pom ter reko Savinjo, ki ga deli na levi 
in desni breg. Uvršča se med mala slo-
venska mesta, a je pomembno turistič-
no in gospodarsko središče regije. Zna-
no je predvsem po tradiciji pivovarstva in 
zdravilnih vrelcih, katerih termalna voda 
je skozi razgibano preteklost številnim 
ljudem pomagala povrniti zdravje in oh-
raniti dobro počutje.

Prav kratka zgodovina Laškega

Ugodne naravne razmere, zemljepi-
sna lega in prometni položaj so močno 
vplivali na čas in zgoščenost naselitve 
Laškega ter prebivalcem skozi razgibano 
preteklost nudili dobre pogoje za življe-
nje. Prvi zapis o Laškem najdemo v zgo-
dovinski kroniki iz leta 1147. Kot trg se 
prvič omenja leta 1227, v mesto pa je bilo 

povzdignjeno 700 let kasneje, leta 1927. 
Velik pomen razvoju mesta daje tudi iz-
gradnja glavne slovenske železniške tra-
se, ki teče ravno skozi Laško.

Laško letos praznuje 790. obletni-
co pridobitve trških in 90. obletnico 
mestnih pravic. Tudi s tem želimo pro-
movirati Laško kot turistično okolje z 
dolgo tradicijo in bogato zgodovino. 

Najprej se ustavimo pri letnici 177. 

Rimski patricij Tit Varij Klemens iz Celeie 
je takrat postal senator v Rimu. V njego-
vem času so v Laško prihajali bogati prebi-
valci Celeie, saj so že odkrili tudi termalno 
vodo. Antično kopališče naj bi bilo tam, 
kjer je tudi danes Thermana. Med arhe-
ološkimi najdbami iz tistega časa so tudi 
nagrobni spomeniki. Ravno ti kažejo, da 
jim je bilo všeč v Laškem. Kajti Rimljani 
so verjeli, da tam, kjer jim je bilo v življe-
nju všeč, jim bo tudi po smrti.

Trg mora imeti vešala

Letos pa se bo veliko govorilo tudi o le-
tnici 1227. Iz tega obdobja je namreč do-
kument, ki prvič omenja Laško kot trg. 
Vasica s komaj tristo prebivalci je dobila 
trške pravice, med drugim so lahko imeli 
sejme, dobili so sodišče, sodnike pa tudi 
»gavge«, saj trg vendar mora imeti veša-
la. Trške pravice je Laškemu podelil cesar 
Leopold VI. Babenberški - Slavni.

Mogoče zato, ker je bilo Laško na mej-
nem območju, ali pa zaradi Jurkloštra, 
ki je v bližini. Leopold VI. je namreč po-
novno obudil kartuzijanski samostan v 
Jurkloštru in ga vzel pod svoje varstvo. 
So pa njegovi arhitekti prinesli v Laško 
neko posebno arhitekturo in način grad-
nje, ki ga najdemo samo v tem delu Slo-
venije. 

Trubar začel kot vikar

Letošnje leto je v znamenju protestan-
tizma. Leta 1517 je Martin Luther prvič 
oznanil svojih 95 tez proti Rimokatoliški 
cerkvi. Laško pa je tesno povezano s Pri-
možem Trubarjem. Po posvetitvi ga je na-
mreč tržaški škof Bonomo postavil za vi-
karja v Laškem, kjer je služboval tri leta.

kralj uslišal Laščane

In potem je leta 1847 prišla železna 
cesta tudi v Laško. Kot vsa mesta ob že-

leznici je tudi Laško doživelo velike spre-
membe in razcvet. Dala je nov zagon in 
prodor pivovarstvu, ki se je začelo nekaj 
let prej, naglo se je razvijal zdraviliški tu-
rizem, saj so petični gostje prihajali iz 
vseh koncev monarhije. 

Leta 1927 pa so Laščani ocenili, da je 
čas, da postanejo mesto. Kralj Aleksan-
der je uslišal njihovo prošnjo in julija 
istega leta je Laško z dekretom postalo 
mesto. Septembra je izšla posebna izdaja 
ilustriranega Slovenca, v kateri je ta veli-
ki dogodek označen in predstavljen celi 
Sloveniji. Mesto je dobilo svojo upravo, 
nadaljeval se je razvoj, začele so se asfal-
tirati ceste, dobili so vodovodno omrežje, 
zgradili kulturni dom ...

V času obeh svetovnih vojn je Laško 
doživljalo podobno usodo kot druga slo-
venska mesta. Po drugi svetovni vojni se 
je mesto širilo po okoliških pobočjih. V 
kotlini pa se je začela razvijati industrija, 
ki je veliko pomenila tako v slovenskem 
kot v evropskem merilu. Tudi v bližnji 
zgodovini je mesto doživljalo manjše in 
večje razvojne zagone, vsekakor pa hitro 
spreminja svojo podobo. In prav letos se 
je začela temeljita posodobitev železnice 
od Celja do Zidanega Mosta. 

Ustvarjanje vrtincev spomninov

V počastitev tedna vseslovenske lju-
biteljske kulture smo tudi laški likovni-
ki ustvarjali na zgoraj naslovljeno temo: 
V vrtincu spominov. Nekatere je zaneslo 
v davno pozabljene laške znamenitosti, 
stavbe, druge v način življenja. Vsekakor 
so nastala dela, ob katerih se je marsiko-
mu pojavil nasmeh na ustih v spomin na 
čase, ki so se jih še spomnili ali pa so jim 
o njih pravili starši ali stari starši. V kul-
turnem centru je potekala otvoritev raz-

kaMeN

V starem kamnu,
ne glede na obliko,
zapisane so zgodbe,
kot bi gledali sliko.

Govori nam zgodbo,
starejšo od časa,
kako so včasih živeli,
v kaj so verjeli.

Zakaj nam je preteklost tako zanimiva?
Ker stari kamen v sebi skriva
sledi človekove duše, pesmi, solza,
nam občutek večnosti da.

Nič ni izginilo,
se nič izgubilo,
kar so ljudje pozabili,
vse se je v kamen zlilo.

cb
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stave s kratkimi spremnimi govori gos-
poda Majcna, župana Zdolška in naše 
predsednice Nevenke Fantinato. Da bi 
bilo vse bolj slavnostno, nam je zaigrala 
tudi godba na pihala. 

Razstava bo odprta še ves mesec junij, 
zato vas prisrčno vabimo na ogled. Mor-
da pa se tudi vam utrne kak spomin in si 
boste mislili: Res je bilo lepo, čeprav dru-
gače.

Naše lepo mesto je v vrtinec spomi-
nov dodalo tudi 10. obletnico izida prve 
številke Laškega biltena. Ob tem jubileju 
Uredniškemu odboru iskreno čestitamo 
in želimo uspešno delovanje tudi v bodo-
če.

Člani Likovnega društva Laško

24. 5. se je v Kulturnem 
centru Laško zaključila 31. 
preventivna akcija za čiste 
in zdrave zobe. Učence zma-
govalnih razredov, enajstih 
osnovnih šol občine Laško, 
je zabavalo Družinsko gledališče Ko-
lenc, z gledališko predstavo Gusar Toni. 

Otroke je pozdravila tudi direktori-
ca Zdravstvenega doma Laško, ga. mag. 
Janja Knapič. Najuspešnejši razredi so 
prejeli priznanja za odlično umite zobe 
ter praktične nagrade, ki so jim jih po-
delile medicinska sestra Alenka Seni-
ca, zaradi odsotnosti zobozdravnice dr. 

dent. med. Urške Zupanc, 
ter preventivna sestra za 
zobozdravstveno vzgojo Li-
dija Hrovat. Zmagovalni po-
kal so letos prevzeli učen-
ci 4. razreda PŠ Sedraž ter 
njihova učiteljica ga. Ana 

Mavrin. Pred odhodom domov je vsa-
kega učenca čakala zdrava malica: krof, 
voda ODA ter jabolčni sok. Vsi osnov-
nošolci so se v tej akciji trudili po naj-
boljših močeh in se borili za isti cilj: 
»ČISTI ZOBJE SO MOJ PONOS«. 

Preventivni sestri: 
Lidija Hrovat dipl.m.s

Simona Štern Skarlovnik m.s

v Rimskih Toplicah pogrešajo 
prisotnost prejemnikov pomoči 

Na zboru članov Krajevne organizaci-
je Rdečega križa Rimske Toplice so priso-
tni menili, da je delo z novim vodstvom 
znova dobro potekalo in bilo njihovo delo 
opaženo na različnih področjih. Predstav-
niki večine vseh društev in organizacij, ki 
delujejo v kraju, so se jim za njihovo bo-
gato delo zahvalili. Kljub lepi udeležbi so 
predstavniki nekaterih društev menili, da 
pogrešajo med prisotnimi tudi tiste, ki jim 
Rdeči križ stoji ob strani ter jim pomaga 
v okviru njenih možnosti. Uvodoma pa je 

zbor obogatila tudi predavateljica, Vesna 
Ratej, mag. zdr. vzgoje in dipl. med. sestra, 
ki je prisotnim spregovorila o prvi pomoči 
v vsakdanjem življenju in o uporabi defi-
brilatorja.  

Uvodni nagovor predsednice Lidije Dovjak

Zbori članov, predavanja in 
razdeljevanje pomoči našim 
občanom

V minulih tednih se je po krajevnih 
organizacijah Rdečega križa laške občine 
zvrstilo kar nekaj zborov članov, eni so bili 

tudi volilni. Na njih so pregledali opravlje-
no delo preteklega leta, finančno poročilo 
in si zastavili načrte za tekoče leto ali še za 
daljše obdobje. Med prvimi, ki so pripra-
vili zbor članov, so bili v Rimskih Toplicah, 
nato na so zbori članov bili še na Vrhu, v 
Sedražu in v Rečici, v naslednjih dneh in 
tednih pa bodo še trije volilni zbori v La-
škem, Šentrupertu in Marija Gradcu. 

Sicer pa smo v tem času obiskali štiri 
naše slavljence, ki so praznovali 90. roj-
stni dan in jih bomo predstavili v nasled-
nji številki biltena, razdelili prvo pošilj-
ko hrane iz Sklada za evropsko pomoč in 
prehranske pakete iz akcije Lepo je deli-
ti ter iz sredstev FIHO, se pripravljali na 
zaključno ekskurzijo krožkov Rdečega 
križa, izvajali različna izobraževanja iz 
prve pomoči, tako za bodoče voznike mo-
tornih vozil, kakor za gospodarske in ne-
gospodarske družbe usposabljali delavce 
za prvo pomoč na delovnem mestu, ob-
likovali poročilo o delu RKS-Območnega 
združenja Laško– Radeče, ki so ga v tem 
času že obravnavali tudi svetniki Občine 

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
RDEČEGA KRIŽA LAŠKO

hURa, MI IMaMO čIsTe IN ZdRave ZObe! 
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Laško in se vključili v akcijo pomoči za 
dve družini, ki ju je v tem času prizadejala 
elementarna nesreča. 

Na vrhu si želijo več druženja 

Na Vrhu so letos nekoliko pohiteli s 
sklicem letnega zbora članov, saj so me-
nili, da bo kasneje ugodno vreme njiho-
ve člane privabilo na polja in travnike ter 
bo manj časa za tovrstna udejstvovanja. O 
tem, da so zastavljene naloge dobro opra-
vili, ne gre dvomiti, v planu dela za letoš-
nje leto pa so še posebej izpostavili pot-
rebo po druženju z različnimi vsebinami. 
Ena med njimi je tudi ekskurzija, ki jo pri 
njih že nekaj let niso pripravili in je sedaj 
že na vidiku. Izpeljati jo želijo v soboto, 
24. junija, po področju Obsotelja in Bi-
zeljskega, zato se vsi tisti člani, ki tega še 
niste storili, čimprej prijavite, da bo druž-
ba popolna. Doplačilo k stroškom je zelo 
sprejemljivo za vse. 

Po zboru je prisotnim o kožnih zname-
njih in drugih tvorbah na koži spregovo-
ril Slobodan, Dani Vujasinović, dr. med., 
spec. dermatolog in dermatovenerolog, ki 
so mu slušatelji z zanimanjem prisluhnili. 

Predsednica Marija Krajnc se v imenu zbranih zahva-
ljuje predavatelju, dr. Vujasinoviću. 

v Rečici z delavnicami 

Dan pred mednarodnim dnem Rdeče-
ga križa in Tedna Rdečega križa so se 7. 
maja na letnem zboru sestali tudi članice 
in člani Rdečega križa Rečica. 

V Rečici ima Rdeči križ bogato tradici-
jo in hkrati številne aktivnosti, s katerimi 
se lahko upravičeno pohvalijo. V zadnjih 
nekaj letih jim dogajanje poleg postaje 
Rdečega križa, ki je vsak prvi ponedeljek 
v mesecu, od 8. do 9. ure, popestrijo tudi 
bogate delavnice, hkrati namenjene dru-
ženju vseh sodelujočih. Z zbranimi pri-
spevki so pomagali kar nekaj družinam 
v stiski. Sicer pa z nekaj besedami niso 
mogli tudi mimo organizacije in izved-
be srečanja njihovih krajank in članic ob 
dnevu žena. 

Zbor je s svojo navzočnostjo oboga-
tila podpredsednica RKS- Območnega 
združenja Laško–Radeče in predavatelji-

ca Nuša Konec Juričič, dr.med., ki je spre-
govorila o različnih obrazih depresije in 
dobrem duševnem zdravju. Dogodek pa 
so zaključili s sproščenim druženjem.

Predavateljica Nuša Konec Juričič, dr.med., na preda-
vanju v Rečici. 

v sedražu z novim vodstvom 

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Sedraž je letni zbor pripravila sredi maja, 
v t.i. Mesecu dejavnosti organizacij RK la-
ške in radeške občine. Na njem so spre-
govorili o opravljenih nalogah, osrednje 
mesto pa je tokrat imel predlog in izvo-
litev novega Krajevnega odbora Rdečega 
križa Sedraž za mandatno obdobje 2017-
2021. Odbor sta okrepili dve novi čla-
nici, sicer je prišlo tudi do spremembe v 
vodstvu organizacije. Na željo dosedanje-
ga predsednika Damjana Kneza, ki mu 
obremenitve ne dopuščajo voditi še orga-
nizacijo, so za novo predsednico izvolili 
Danico Debelak, podpredsednica bo Ma-
rica Cestnik, tajniške posle bo opravljala 
Mateja Sotlar Cvikl, blagajničarka pa osta-
ja Irma Nemec. Novo izvoljenemu odboru 
smo vsi skupaj zaželeli uspešno delo, Da-
mjanu Knezu pa smo se zahvalili za nje-
govo predsednikovanje. Zbor je obogati-
la Polona Dornik, dipl. fizioterapevtka in 
limfterapevtka, dolgoletna vodja terapije v 
Zdravilišču oz. Thermani Laško, ki nam je 
spregovorila o pomenu gibanja in koristih 
redne telesne dejavnosti. 

v Laškem bo volilni zbor članov 
Rdečega križa 

Pri Krajevni organizaciji Rdečega kri-
ža Laško se v teh dneh že pripravljajo na 
volilni zbor članov Rdečega križa, ki bo v 
soboto, 17. junija, ob 17. uri, v prostorih 
Centra starejših – Hiši generacij, na Sa-
vinjskem nabrežju 6, v Laškem. Na njem 
boste lahko prisluhnili predavanju o vse 
bolj pogostih tvorbah na koži in različnih 
znamenjih, o katerih nam bo spregovo-
ril Slobodan Vujasinovič, dr. med., spec. 
dermatovenerolog in dermatokirurg. Vse 
članice in člani ste še posebej vljudno vab- 
ljeni. 

v Marija gradcu o nabavi 
defibrilatorja 

Odbor Krajevne organizacije Rdečega 
križa Marija Gradec je na zadnji seji v za-
četku maja, ko je postavljal predlog pro-
gramskih nalog omenjene organizacije za 
letošnje leto, mednje uvrstil tudi da bi za 
potrebe krajanov Marija Gradca nabavili 
avtomatski defibrilator, ki bi služil potre-
bam tamkajšnjega prebivalstva ob more-
bitnih zastojih srca. To bi bilo pomembno 
darilo vsem krajanom za njihove prispev-
ke in dobro sodelovanje. Razmišljali so že 
tudi o njegovi namestitvi in prišli do spoz-
nanja, da je pri Bobek, na domačiji Plan-
ko morebiti najbolj sprejemljiva lokacija 
iz vseh strani. Zato se z njimi že tudi po-
govarjali o možnosti namestitve. Dokonč-
no se bomo o tem pogovorili ob naročilu. 
Otvoritev in prikaz uporabe bosta v Tednu 
mobilnosti v laški občini sredi septembra, 
o čemer boste zlasti krajani Marija Gradca 
pravočasno obveščeni. 

Učenci osnovnih šol že desetič 
tekmovali v znanju iz prve pomoči 

11. aprila je na Osnovni šoli Antona 
Aškerca Rimske Toplice potekalo že 10. 
tekmovanje osnovnošolskih ekip prve po-
moči laške in radeške občine, v organiza-
ciji Območnega združenja Rdečega križa 
Laško – Radeče. Na tekmovanju je sodelo-
valo deset ekip, med njimi kar osem ekip 
iz laške občine in dve iz radeške občine, in 
sicer po dve iz matične šole Primoža Tru-
barja Laško in njene podružnične šole v 
Debru ter štiri ekipe iz šole gostiteljice, to-
rej Rimskih Toplic. 

Ekipe so se najprej pomerile v teore-
tičnem znanju, nato pa je vsaka na dveh 
situacijah morala oskrbeti štiri poškodo-
vance. 

S prikazanim znanjem so bili organi-
zatorji in ocenjevalci zadovoljni, saj je ve-
čina ekip dosegla zelo dobre rezultate in 
po mnenju ocenjevalcev so z več kakor 
90-odstotno uspešnostjo oskrbe poškodb 
bili eni boljših v zadnjih nekaj letih. Zato 
vse čestitke tekmovalcem, kakor njihovim 
mentoricam Dragici Đerić, Klavdiji Ar-
tank, Maji Leben in Mileni Žohar. 

Podžupan občine Laško Jože Senica 
in podpredsednica Območnega združe-
nja Rdečega križa Laško–Radeče Slavica 
Aškerc sta ob zaključku ekipam izročila 
priznanja in pokale. Od 911 možnih točk 
jih je 834 dosegla in s tem zmagala druga 
ekipa Osnovne šole Primoža Trubarja La-
ško pred prvo ekipo iste šole in tretjo eki-
po Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 
Toplice. Obe sta za prvouvrščeno zaostali 
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le za dve točki, s tem, da je za razglasitev 
drugega mesta štelo večje število doseže-
nih točk v praktičnem delu. 

Ekipi iz OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice za las ušlo 
prvo mesto.

Ekipam je za popotnico nekaj spod-
budnih besed namenila tudi predsedni-
ca Strokovnega centra za prvo pomoč, 
krvodajalstvo in zdravstveno vzgojno 
dejavnost pri Območnem združenju RK 
Laško–Radeče in podpredsednica Ob-
močnega odbora Nuša Konec Juričič, dr. 
med., vsi pa so zmagovalni ekipi zaželeli 
uspešno uvrstitev na regijskem tekmova-
nju, ki je bilo 20. aprila. Naša ekipa je na 
regijskem tekmovanju zasedla odlično, 4. 
mesto.

Mi smo se šoli gostiteljici, ravnateljici 
Manici Skok, pomočnici Jožiti Oblak in 
mentorici Klavdiji Artank iskreno zahva-
lili za njihovo veliko podporo pri organi-

zaciji tekmovanja in za obogatitev dogod-
ka s kulturnim programom. 

krvodajalska akcija bo julija v 
šentrupertu 

V poletnih mesecih, ko je običajno več 
nesreč in po drugi strani več odsotnih 
zaradi dopustov, je pogosto prisotno po-
manjkanje krvi. Zato je zelo pomembno, 
da smo odzivni tudi na krvodajalske akci-
je, ki so organizirane v tem času. Ena teh 
je zagotovo krvodajalska akcija sredi vro-
čega poletja v Šentrupertu nad Laškim, ki 
bo tudi letos in jo pripravljamo v sodelo-
vanju s tamkajšnjo Krajevno organizacijo 
Rdečega križa Šentrupert in Transfuzij-
skim centrom Splošne bolnišnice Celje. 
Zato krvodajalce in ostale krajane vabimo 
na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek, 
27. julija, od 7. do 10. ure, v Osnovni šoli 
Šentrupert. Hvala za vaš odziv. 

akcija »Peljimo jih na morje« tudi 
letos

Če ne bi bilo vseslovenske akcije »Pe-
ljimo jih na morje«, Fundacije FIHO in 
drugih donacij, ne bi v zadnjih nekaj le-
tih za sedem dni brezplačno na morje 
popeljali že 335 otrok, 56 starejših in dve 
družini iz laške in radeške občine. Zato je 

še kako pomembno, da k omenjeni akci-
ji prispevamo tudi mi, iz našega področja, 
saj bi bilo žalostno, če bi samo koristili pri-
spevke drugih in sami ne bi nič prispevali.

Akcija Rdečega križa Slovenije pote-
ka »Peljimo jih na morje« poteka že de-
seto leto. Zato vas prosimo, če lahko tudi 
kdo izmed vas v okviru možnosti prispe-
va k omenjeni akciji. To lahko storite tako, 
da sredstva nakažete na transakcijski ra-
čun SI56 0310- 0123-4567-891 s sklicem 
SI00-937030 /položnico dobite tudi na na-
šem sedežu ali pri predsedniku KO RK/, 
oz. darujete preko SMS sporočil, in sicer: 
1 EUR darujete, če napišite MORJE na 
1919, za 5 EUR pa MORJE5 NA 1919. Več 
sredstev, kot bomo zbrali, večjemu števi-
lu otrok bomo lahko namenili brezplač-
ne počitnice. Tudi v našem imenu iskrena 
hvala!

Vlado Marot

Program za osebe s težavami v du-
ševnem zdravju je nov socialnovarstve-
ni program Centra za socialno delo La-
ško, namenjen osebam s težavami v 
duševnem zdravju, kot tudi njihovim 
svojcem. Zagotavlja strokovno pod-
poro in pomoč pri razreševanju stisk, 
uporabnika ponovno vključuje v soci-
alno okolje ter ga usposablja z različni-
mi veščinami za samostojno življenje. 

Program je sofinanciran s strani Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti in nudi različ-
ne oblike pomoči. Uporabniki se lahko 
dogovarjajo za individualno svetova-
nje s strani strokovne delavke, kjer je 
proces dela individualno prilagojen. 
Prostovoljno se lahko vključujejo tudi 
v delavnice za izboljšanje samopodobe 
in razvijanje socialnih veščin ter v sku-

pine za samopomoč. V sodelovanju s 
Centrom starejših - Hišo generacij La-
ško je na voljo tudi ogromno ustvar-
jalnih delavnic, predavanj, športne in 
kulturne aktivnosti ter računalniški, 
kuharski tečaj in tečaj igranja kitare. 
Program omogoča tudi individualno 
ali skupinsko družabništvo ter pomoč 
družini.

V vse aktivnosti se uporabnik vklju-
čuje brezplačno in v skladu s svojimi že-
ljami in potrebami. Večina aktivnosti se 
odvija v dopoldanskem času, tudi v času 
poletnih počitnic, ko bo program še bolj 
pester. 

Za vključitev in informacije se v času 
uradnih ur pozanimajte v pisarni pro-
grama na Centru za socialno delo La-
ško, pokličite 03 734 31 00 / 03 734 31 
02 ali pišite na socialnoranljivi@gmail.
com.

POMOČ DRUŽINI  
NA DOMU  

SOCIALNA OSKRBA
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.

 

 

Se v svojem okolju ne počutite sprejete?
Bi želeli delati na svoji samopodobi in razmišljati bolj pozitivno?
Ste svojec osebe, pri kateri opažate duševno stisko?

PROgRaM Za Osebe s TeŽavaMI v dUševNeM ZdRavjU 
je LahkO PRava RešITev.
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2-dNevNI sTROkOvNI seMINaR Za 
PROsTOvOLjce

Med 22. in 23. aprilom 2017 smo se 
prostovoljci Hiše generacij in Medgene-
racijskega društva za kakovostno starost 
Laško udeležili vikend izobraževanja na 
Kostanjevici na Krki. Tako kot lani, smo 
tudi letos bivali v Vili Castanea, kjer nam 
je Petra Šuster pripravila pester program 
izobraževanja, druženja, ogledov in še kaj. 
Tako smo se v soboto, 22. aprila, v dopol-
danskem času spoznali, določili skupna 
pravila in se seznanili in naučili metodo 
EFT (tehnike čustvenega osvobajanja). 
Po gurmanskem kosilu pri Žolnirju smo 
se odpravili v dolenjsko prestolnico, kjer 
smo si v novomeškem muzeju ogledali 
razstavo Jantar, ki nas je očaral s svojim 
sijajem in odprl nova obzorja mogočnos-
ti in bogastva naše slovenske narave. Zve-
čer nam je Lucija pripravila Escape room, 
kjer smo se dve skupini, zaklenjeni vsaka 
v svoji sobi, preko številnih ugank, rebu-
sov, anagramov in še kaj, poskušali prebi-
ti do ključa, ki je odprl skrinjico, v kateri 
nas je čakal pametni telefon. Klic z njim 
nam je omogočil »pobeg« iz sobe. Spoz-
nale smo, da naši možgani niso zarjaveli, 
da še vedno znamo sobo obrniti na gla-
vo in tekati po njej kot kure in da se še 
vedno znamo odlično zabavati. V nede-
ljo, 23. aprila, smo igrali tombolo, da smo 
spravili v pogon naše sive celice, nato pa 
spoznali metodo 1000 gibov, ki dodobra 
razmiga naše sklepe in mišice. Obiskal 
nas je Marjan Jerele in nam povedal za-

nimivosti o Kostanjevici na Krki ter nas 
tudi peljal na krajšo ogledno turo. Po ko-
silu smo odšli Na Jaso, živalski park v Se-
lah pri Dobovi. Tako nas je pozdravljala 
različna perjad, pa kodrasti pujsi, različ-
ne koze, ovce, zajčki, ptice in seveda ra-
stline ter zelišča.

Prijetno utrujeni in polni dobrih vti-
sov smo v večernih urah zaključili naše 
druženje in že delali načrte za naslednje 
leto, ko se bomo, med drugim, s čolnom 
vozile okoli dolenjskih Benetk.

čIPka kOT MOdNI dOdaTek

Med 18. in 23. aprilom 2017 se je naša 
dvorana bohotila z oblačili in dekorativ-
nimi dodatki, ki so bili okrašeni z ročno 
narejeno klekljano čipko. Poleg oblačil in 
modnih dodatkov, smo si lahko ogleda-
li še prtičke in slike … v beli barvi ali v 
vseh drugih pisanih barvah. Vsi izdelki 

so nastali v letu dni, na jutranjih sreča-
njih klekljarske skupine Hiše generacij 
Laško-KITICE, katerih mentorica je lju-
biteljska klekljarica in prostovoljka naše-
ga medgeneracijskega centra Greta Dre-
mel. 34 klekljaric je tako naklekljalo za 
že 10. samostojno razstavo 269 unikatov 
in pridno že snujejo rdečo nit razstave za 
prihodnje leto. Če se jim želite pridružiti, 
pridite vsak torek ali vsako sredo (mese-
ca julija in avgusta samo sredo) med 7. in 
9. uro v Hišo generacij Laško.

sRce je kOT ROŽa, v PRsIh cveTI

Slikarska razstava in razstava pesmi 
90-letnega domačina Stanka Gotarja iz 
Rečice pri Laškem je bila odprta 19. maja 
2017. Njegov pozitivni pogled na svet, 
kljub grenkobnosti življenja, nas navdu-
šuje preko pesmi in slik, katere je inten-
zivno pričel slikati, ko je postal vesel in 
aktiven penzionist, ki nima nikoli časa. 
Na odprtju razstave nas je pobožal, ne 
le s svojo avtorsko poezijo in slikami ter 

risbami, ampak tudi s potico, ki jo je za 
to priložnost sam spekel in se lahko po 
izgledu in okusu kosa s potico izkušene 
gospodinje. Razstava bo na ogled do 13. 
julija 2017.

UsTvaRjaLNO POLeTje s hIšO 
geNeRacIj LaškO 2017

Brezplačne ustvarjalne delavnice, 
ki se odvijajo med 10. in 12. uro v 
Hiši generacij Laško, so namenjene 
vsem generacijam od blizu in daleč

JULIJ
• Ponedeljek, 17. 7.- POLETNI IRIS 

FOLDING SLIKA,
• torek, 18. 7.- MOJA VELIKA ZA-

ČETNICA (izdelava velike črke za 
okras),

• četrtek, 20. 7.- ROŽE IZ NAJLON 
NOGAVIC,

• petek, 21. 7. - POLETNA KUHI-
NJA.

• Ponedeljek, 24. 7. - SLIKAJMO S 
POKANJEM BALONOV,

• torek, 25. 7.- Z VLAKOM NA PO-
TEP (izlet z vlakom v bližnji kraj),

• četrtek, 27. 7. - MOZAIK, barvan 
s peskom,

• petek, 28. 7. - POLETNA KUHI-
NJA.

AVGUST
• Ponedeljek, 14. 8.- POLETNO 

PLATNO TISOČERIH MOŽ-
NOSTI,

• četrtek, 17. 8.- ŽEBELJ PRI ŽEB-
LJU-SLIKA,

• petek, 18. 8. - POLETNA KUHI-
NJA.

• ponedeljek, 21. 8.- ZAŠIJMO SI, 
BREZ ŠIVANJA, PERESNICO,

• torek, 22. 8.- STOJALO ZA SPO-
ROČILA,

• četrtek, 24. 8.- ORGANIZATOR 
PISAL in UNIKATNE NALEPKE 
ZA ZVEZKE,

• petek, 25. 8. - POLETNA KUHI-
NJA.
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V današnji družbi, v kateri se vse bolj oddaljujemo od sočlo-
veka, ne le skrbniki psov, temveč tudi stroka ugotavlja vse večji 
pomen stika z živaljo in terapevtski učinek na ljudi. 

PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za terapijo s pomočjo 
psov (krajše Zavod PET) je zasebni zavod, neprofitna in huma-
nitarna organizacija, v kateri delujejo sami prostovoljci. Usta-
novljen je bil leta 2011. Glavni namen zavoda je dvig kakovosti 
življenja posameznikov in skupin s posredovanjem s pomočjo 
psa. V Zavodu trenutno deluje 32 terapevtskih parov, posebej 
usposobljenih vodnikov s svojimi psi. Ti pomagamo otrokom, 
mladostnikom, odraslim in starostnikom, ki se v življenju ali v 
določenem življenjskem obdobju soočajo z boleznijo, fizično ali 
duševno motnjo oziroma omejitvijo. V sodelovanju s posebej 
usposobljenimi strokovnimi osebami (delovnimi terapevti, fi-
zioterapevti, zdravniki, medicinskimi sestrami, socialnimi de-
lavci, pedagogi, specialnimi pedagogi in drugimi) izvajamo po-
sredovanje s pomočjo psov (aktivnosti, terapije, izobraževanje 
ter dva posebna programa R.E.A.D. ® ter Poslušam za PET) v 
pediatričnih bolnišnicah, psihiatrični bolnišnici, na inštitutu za 
rehabilitacijo, v varstveno delovnih centrih in zavodih za uspo-
sabljanje, v domovih starejših občanov ter v vrtcih in šolah z re-
dnim in prilagojenim programom. 

V sodelovanju s strokovnimi osebjem že drugo leto zelo dobro 
delujemo tudi v Domu starejših Laško, kjer je stanovalcem omo-
gočen stik z živaljo (psom) kar prispeva k višji kakovosti življenja 
v domu. V okviru organiziranih skupinskih aktivnosti s pomočjo 
psov stanovalce doma redno obiskujejo vodnica Jasna s svojim 
kužkom Kodijem, pasme sibirski haski, ter vodnica Helena z dve-
ma psičkoma, Auriko in Senno, pasme mali italijanski hrt. Sku-
pna srečanja so navadno zelo pestro obarvana, razigrana, živahna 
in tudi poučna. Stanovalci imajo možnost psa pobožati, ga skr-
tačiti, z njim potelovaditi, ga peljati celo na sprehod. Še posebno 
ljube so razne igre, kjer je pes tisti akter, ki stanovalca motivira, 
ga vzpodbudi, pridobi njegovo pozornost, da se aktivno vključi v 
igro. Pogosto se psi vključujejo tudi na oddelek, kjer bivajo stano-
valci, ki so oboleli za demenco.

Terapevtski pes je za širšo javnost tisti »prijazen kuža, ki 
se rad boža«, obenem pa se sprašuje, kakšna sploh je njegova 

vloga. Vloga terapevtskega psa je mnogo več kot to, predvsem 
osebi, ki ga potrebuje, ko se v določenem življenjskem obdob-
ju znajde v stiski. Oseba to toplo kosmato bitje, ki ne kritizira 
in osebo sprejme takšno kot je, začuti predvsem kot tolažnika 
in prijatelja ter nekoga, ki vsaj za trenutek odžene skrbi. Spet 
drugim je zabaven učitelj in potrpežljiv poslušalec. Strokovnim 
osebam je terapevtski pes delovni partner, sodelavec ali celo so-
-terapevt pri njihovem delu. V sodelovanju z njim je njihovo 
delo uspešnejše in predvsem bolj sproščeno in zabavno. Tera-
pevtski psi opravljajo plemenito poslanstvo, ponujajo ogromno 
že s tem, da so in da so nam dovolili vstopiti v njihova življenja. 

Vtisi stanovalcev, ki so vključeni v terapevtsko aktivnost s po-
močjo psa:
• ga. Ana: »Ker smo doma imeli kužke že od nekdaj, mi stik s 

psom tu v Domu veliko pomeni. Da ga ''pocrtljam''. To me 
sprošča.«

• ga. Marija: »Rada imam živali. Kužki prinesejo veselje. Ob 
njih se sprostim, sem bolj mirna.«

• ga. Duška: »Žival me sprosti, notranje pomiri. Ker so to tera-
pevtski psi, so zelo krotki in se jih ni potrebno bati. Dnevi so 
takrat bolj pestri, bogati.«

Valentina Horvat Kokalj, direktorica Zavoda PET 
Marjeta Vrbovšek, delovna terapevtka Doma starejših Laško

dRUšTvO sOŽITje

Pomlad je krepko zakorakala v deželo. Topli sončni žarki so 
nas zvabili na prosto, kjer smo prav vsi željno srkali vso lepoto 
narave. Tako nas je prevzela, da je nismo in nismo imeli dovolj. 
Zato smo v Društvu Sožitje Laško želeli dodati svoj kamenček 
v mozaiku pomladanske podobe in organizirali ustvarjalne de-

lavnice na to temo. Milena Deželak in Darinka Koren sta v so-
boto, 1. 4., v Hiši generacij gostili 21 članov našega društva in 
nas vodili skozi različne tehnike ustvarjanja, kjer je prav vsak 
lahko našel tisto, kar je v njem prebudilo ustvarjalno žilico in 
umetniški zagon. Polne mize raznobarvnega papirja, barvnih 
svinčnikov, barvnikov, lepila, škarij, stiroporastih jajčk in zajč-
kov ter mnogih ostalih malenkosti, so bile osnova izdelave ču-
dovite velikonočne košarice, ki so jih krasili ostali izdelki udele-
žencev. Za piko na i pa smo ustvarili tudi kolaže, na katerih so iz 
različnih materialov zacvetele pomladanske cvetlice.

Med ustvarjanjem smo prijetno kramljali, se posladkali in ok-
repčali. Vsi smo bili zadovoljni, da smo dopoldne, kljub preču-
dovitemu vremenu zunaj, posvetili temu druženju, saj smo ve-
deli, da bo to prečudovit uvod v lepo sobotno popoldne, ki smo 
ga potem izkoristili vsak po svoje. Še se želimo družiti. Dobimo 
se že naslednjo prvo soboto v Hiši generacij v okviru ustvarjal-
nih delavnic, še prej pa konec aprila na bovlingu in plesnih de-
lavnicah. Pri nas se veliko dogaja in ponosni smo na to!

Alenka Stopar

TeRaPevTskI PsI v dOMU 
sTaRejšIh LaškO



UPOkOjeNcI/INvaLIdI

49

Zveza društev upokojencev povezuje 
sedem društev upokojencev v občini La-
ško. Trenutno šteje zveza okrog 1600 čla-
nov, število se spreminja iz leta v leto.

V letošnjem letu je potekel mandat 
dosedanjemu dolgoletnemu predsedniku 
Branku Pavčniku in na volilnem občnem 
zboru je bil izvoljen nov predsednik Želj-
ko Grofelnik. Volilnega občnega zbora so 
se udeležili vodstveni člani posameznih 
društev in soglasno potrdili, da Branko 
Pavčnik nadaljuje delo kot podpredse-
dnik zveze. V upravnem odboru zveze so 
vsi predsedniki društev:
• DU Zidani Most Pavla Prestor
• DU Rečica Jože Kotnik
• DU Sedraž Branko Pavčnik
• DU Jurklošter Željko Grofelnik
• DU Rimske Toplice Silvo Malgaj
• DU Šentrupert Martin Pušnik
• DU Laško Irena Flis

Na občnem zboru je bil sprejet finanč-
ni plan in program dela za leto 2017. Kon-

stitutivna seja zveze je bila v aprilu in na 
njej je bil potrjen dosedanji predsednik 
športne komisije Jože Kotnik. Novi pred-
sednik zveze se je zahvalil dosedanje-
mu predsedniku in vsem predsednikom 
društev za požrtvovalno delo in zgledno 
sodelovanje. Predvsem je poudaril po-
membnost sodelovanja s Hišo generacij, 
Centrom za socialno delo (CSD), z osta-
limi društvi in dejavniki v občini Laško.

Zelo pomembno je medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje. Tukaj je še 
veliko možnosti in zavedamo se, da nas 
čaka še ogromno dela. Prioritetna skrb je 
pridobivanje novih članov, ker se društva 
v povprečju starajo in ni kontinuitete v 
prostovoljstvu. Le tako bomo kos novim 
razmeram in vedno večjim potrebam 
starejših ljudi. Radi bi se okrepili z novi-
mi člani, zato vas vabimo v svoje vrste. 
Več nas bo, močnejši bomo. Pridite vsi, 
ki si želite sodelovati in svoj čas podarja-
ti. Lepo vam bo z nami, še lepše pa tistim, 

katerim svoj prosti čas podarjamo. Radi 
se družimo tako na izletih kot pohodih, 
pri različnih športnih aktivnostih in dru-
gih dejavnostih. 

2. avgusta bo pokrajinsko srečanje 
vseh upokojencev Celjske regije v Ljub-
nem ob Savinji. Že sedaj vas vabimo na 
to tradicionalno srečanje.

Prav tako je v letu 2018 predvideno 
občinsko srečanje upokojencev laške ob-
čine.

V letu 2019 čaka DU Laško pomem-
ben dogodek – 70. obletnica ustanovitve, 
na katero se počasi že pripravljamo. V ta 
namen že zbiramo stare časopisne pri-
spevke, fotografije in vse druge zanimive 
informacije iz »tistih lepih časov«.

Kaj si starejši želimo ? Dostojnega sta-
ranja in ekonomske neodvisnosti.

Vsem upokojencem želimo veliko le-
pih trenutkov, prijetnega druženja in 
dobrega zdravja. 

Irena Flis

deLOvaNje ZveZe dRUšTev UPOkOjeNcev LaškO

šPORTNe akTIvNOsTI dRUšTva 
INvaLIdOv LaškO

V okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije deluje naše dru-
štvo že 44 let. Društvo invalidov občine Laško ima 400 članov z 
odločbami o stopnji invalidnosti, poleg tega še 300 podpornih 
članov, ki pomagajo uresničevati poslanstvo in cilje društva. Iz-
vajamo osem programov, med katerimi je 6. program OHRA-
NJEVANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI INVALIDOV 
zelo pomemben.

Program vsebuje organizirano rekreacijo za skupine invali-
dov, s katero člani dosegajo boljšo telesno kondicijo in ohra-
njajo preostale zmožnosti in zdravje. Druženje pred in po or-
ganizirani telesni aktivnosti krepi medsebojne socialne vezi in 
občutek enakopravne vključenosti v družbo. Program nudi in-
validom možnost vključevanja po raznih športnih dejavnostih 
glede na njihove sposobnosti.

Poleg rekreacije se naši člani redno udeležujejo raznih tek-
movanj. Organizirali smo meddruštveno tekmovanje v ribolo-

vu na Marofu, za pokal »Preminuli člani«. Sodelovalo je deset 
ekip. Zmagalo je DI Trbovlje, drugo mesto DI Zagorje in tretje 
DI Radeče, DI Laško pa četrto mesto. Posamezno je zmagal Pe-
ter Tončarovski (DI Trbovlje), Rudi Centrih (DI Laško) pa je bil 
tretji.

Tekmovanja pod okriljem Zveze delovnih invalidov Sloveni-
je – ZDIS so bila sledeča: Območno tekmovanje v streljanju z 
zračnim orožjem v Velenju. Serijska puška NAC kategorija, Jože 
Ramšak tretje, Daniel Novak osmo mesto in Jože Cverle katego-
rija SH1 prvo mesto. Z zračno pištolo je zmagal Nenad Vignje-
vić. Na državnem prvenstvu je Vignjević osvojil 2., Cverle 8. in 
Ramšak 15. mesto.

Udeležili smo se tudi Območnega tekmovanja v ribolovu, ki 
se je odvijalo v Zagorju. Naši tekmovalci so osvojili: Jezdimir 
Smiljić 22. mesto, 23. je bil Milan Golob, 27. Ervin Belak, Jovan 
Stankovič je osvojil 40. mesto.

Dve ekipi sta sodelovali na meddruštvenem turnirju v pika-
du, ki se je odvijalo v Mozirju. Moški so osvojili četrto in ženske 
peto mesto. Posamezno pa Mitja Lapornik 3., Bogomir Kolenc 
9., Peter Ojsteršek 11., Venčeslav Knez 44. in pri ženskah Blanka 
Knez 1., Katarina Ojsteršek 7., Lidija Kolenc 28.. ter Jasna Golob 
34. mesto.

Komisija za šport in rekreacijo
Jože Cverle, predsednik



50

vZgOja IN IZObRaŽevaNje

Pikapolonice prevzele polčas

V sredo, 10. maja, smo se starši, otroci 
in vzgojiteljici petnajst minut pred osem-
najsto zbrali v avli dvorane Tri lilije. A 
zakaj? Zato, ker smo prišli podpret ko-
šarkaše KK Zlatorog na drugi polfinalni 
tekmi proti ekipi KK Rogaška. Eno tek-
mo smo že gledali in navijali kar se da 
glasno. Tokrat pa je bilo vse skupaj čis-
to nekaj posebnega. S sabo smo prines-
li svoj navijaški transparent, KK Zlato-
rog nas je opremil s klubskimi majčkami, 
podjetje EURO-T pa je samo za nas prip-
ravilo navijaške kape. Srednja tribuna se 

je obarvala zeleno belo. Navijali smo kar 
se da glasno. Ob polčasu pa smo na par-
ketu zavladali mi! Punce so dobile bele 
pom pome (to so cofki, s katerimi so še 
polepšale svoj ples) in zaplesale na prvo 
glasbo. Pri drugi so se pridružili še fan-
tje in skupaj smo naredili čudovit nastop. 
Obiskovalci na tribunah so nam glasno 
in močno ploskali, starši in vzgojiteljici 
pa so bili najbolj ponosni ljudje na svetu. 
Ob odhodu z igrišča smo se fotografira-

li z obiskovalci iz doma ostarelih Laško. 
Torej najmlajši in najstarejši navijači sku-
paj. To je bila prava čast. Potem pa smo 
se kot prave zvezde vrnili na tribuno. Ko-
šarkaše smo podprli tudi v drugem pol-
času. Tokrat jim sicer ni uspelo zmaga-
ti, a vseeno smo jim zaploskali, saj so se 
trudili po najboljših močeh. S tekme pa 
smo kot mali zmagovalci odšli vsi člani 
in spremljevalci skupine Pikapolonice.

Otroci iz enote debro in najmlajši 
člani Nk Laško skupaj na šolskem 
igrišču!

Že na začetku tega šolskega leta smo se 
v vrtcu Debro odločili, da bomo spodbu-

jali gibanje in športne dejavnosti. Jeseni 
so se nekateri otroci že vpisali na Igrivo 
košarko, katera popestri petkovo popol-
dne, zgodaj spomladi nas je obiskal eden 
najboljših rokometašev Blaž Janc in nam 
približal rokomet, v četrtek, 11. 5., pa so 
nam čisto pravi nogometaši NK Laško 

(selekcije U/9) pod vodstvom trenerja Si-
mona Vrečko prikazali uro nogometnega 
treninga. Otroci so bili aktivno vključe-
ni v proces dela, izvajali so lažje in težje 
gibalne naloge in seveda brez prave tek-
me na nogometu ni šlo. Največje zado-
voljstvo vsem nam zaposlenim v vrtcu pa 
je bila velika udeležba otrok in njihovih 
staršev, aktivno sodelovanje na samem 
srečanju in seveda zadovoljni in prijetno 
utrujeni mali obrazi vseh otrok. Čestitke 
trenerju Simonu in njegovim varovan-
cem za prijazen odziv in kvaliteten pri-
kaz treninga. Kot kaže v našem mestu ni 
bojazni, da bi zmanjkalo aktivnih špor-
tnikov.

Spodbujajmo otroke h gibanju tako v 
vrtcu kot doma!

Brigita Lončar, dipl.vzg.

Z vlakom na potep po Rimskih 
stezicah

V vrtcu »Ostržek«, v oddelku 5, so 
najmlajši turistični delavci v Rimskih To-
plicah. V letošnjem šolskem letu smo se 
odločili, da izvedbeni kurikulum pope-
strimo s sodelovanjem s Turistično zve-
zo Slovenije in prijavili smo se v projekt 
»Potujem, torej sem«.

Z vlakom na potep po rimskih stezicah 
je turistični projekt, v okviru katerega so 
otroci odkrivali znamenitosti v neposre-
dni bližini vrtca, podali pa so se tudi na 
potovanje z vlakom v Maribor. Otroci so 

pri projektu aktivno sodelovali, se veliko 
gibali na daljših sprehodih in bili na sve-

žem zraku. Odkrivali so naravne in kul-
turne lepote Ruske steze, poti na Globo-
ko in Gozdne poti. Otroci so na ta način 
spoznali svet narave, se naučili skrbnega 
in spoštljivega odnosa do rastlin, živali in 
celotnega okolja, ki nas obdaja.

Če vas torej vlak pripelje v Rimske To-
plice, si oglejte razstavo našega oddelka 
v čakalnici na železniški postaji, kjer vas 
vabimo v naravo. Odpravite se na kakšno 
izmed poti, ki so opisane in vrisane na 
zemljevid.

Otroci iz oddelka 5, e 
nota Rimske Toplice, s Stanko in Matejo
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vRTec šeNTRUPeRT

V vrtcu Šentrupert se vedno kaj doga-
ja, saj izvajamo tudi projekte, sodelujemo 
z ožjo in širšo naravno in družbeno oko-
lico ter podružnično osnovno šolo Pri-
moža Trubarja, v kateri tudi bivamo. 

»Tamkaj vegastega mlina hiška glej 
vesela, tu kozlički plešejo trajla lila lela 
…«

Druga skupina vrtca Šentrupert je le-
tos sodelovala v projektu Turizem v vrt-
cu, tako da smo obiskovali kmetije in bili 
zdravi gurmani. 

Seznanjali smo se s hrano značilno 
za naše območje in z njeno pripravo. 
Spoznavali koze in njihov način življe-
nja. Spoznavali, kako nastanejo izdelki iz 
mleka in se ob poskušanju kozjega mle-
ka učili, kako lahko dejavno prispevamo 
k varovanju svojega zdravja. Na kmetijah 
in v igralnici pa smo spoznavali tudi de-
lovni proces in razvijali primeren odnos 
do dela in organizacijske sposobnosti. 

Rasla bo lipa zelena in širila veje do 
zemlje

Saj smo bili tudi na začetku leta zelo 
pridni in smo v sodelovanju z učenci po-
družnične osnovne šole Šentrupert posa-
dili dve lipi, ki smo ju dobili od čebelarske 
zveze. Eno smo posadili v gozd, drugo pa 

v okolico vrtca in jo poimenovali Mala 
Breza. To pa zato, ker šolarji eno Brezo 
že imajo. Pred leti so jo posadili na mes-
tu, kjer stoji šola, saj so tam včasih rasle 
breze in so jih morali ljudje posekati, da 
so lahko zgradili šolo. To drevo bo naša 
Mala Breza, ker je še majhna, takšna kot 
mi, ki hodimo v vrtec.

51. državno srečanje mladih raziskovalcev slovenije 

V šolskem letu 2016/17 smo od avgusta do marca opravljali 
raziskovalno delo, vezano na regijski projekt Mladi za Celje (ka-
tegorija šol izven Celjske regije). Pripravljeni raziskovalni deli 
sta dosegli odličen rezultat in bili izbrani za 51. državno sre-
čanje mladih raziskovalcev v okviru Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije (ZOTKS), ki je bilo 15. maja 2017 v Murski Soboti.

V skupini projektov na področju psihologije je učenka 9. ra-
zreda Anita Blatnik predstavila svoje delo z naslovom Razvoj 
ločitvenega testa Jungovih tipov osebnosti in poskus njihove 
uporabe. Anita Blatnik je opravila anketo in vzorčno testirala 
učence 8. in 9. razredov OŠ Primoža Trubarja Laško ter dijake 
4. letnikov (bodoči maturanti) gimnazijskega programa celjske, 

ljubljanske in mariborske regije. Z delom je želela prikazati vpliv 
tipa osebnosti posameznika na njegovo vlogo v posameznem 
razredu oz. generaciji in vpliv na njeno dinamiko. Na regijskem 
srečanju je bila uvrščena v I. kategorijo ter je s povabilom na 
državno srečanje osvojila bronasto priznanje. Anitina mentorja 
sva bila raz. sod. Marko Jeran s Kemijskega inštituta Ljubljana 
in učiteljica Milena Žohar iz OŠ Primoža Trubarja Laško.

Učenki prav tako 9. razreda Ivana Čačič in Alja Špec sta v ka-
tegoriji kemija in kemijska tehnologija pripravili raziskovalno 
delo z naslovom Detekcija parametrov in aktivnih komponent 
v medu, izdelano pod mentorstvom raz. sod. Marka Jerana (Ke-
mijski inštitut Ljubljana), učiteljice Milene Žohar (OŠ Primoža 
Trubarja Laško) in dr. Eve Menart (Kemijski inštitut Ljubljana 
in Narodni muzej Slovenije). Učenki sta svoje delo opravili na 
Kemijskem inštitutu v Ljubljani in delno v šoli. Njuno delo je 
bilo usmerjeno v zaznavanje in analizo snovi, ki se v medu tvo-
rijo skozi daljše časovno obdobje v času skladiščenja, ter para-
metrov oz. lastnosti, ki dajejo glede na kemijsko ozadje medu 
»pravo« kakovost.

Naloga je bila na regijski ravni uvrščena v II. kategorijo s po-
vabilom na državno srečanje. Na državnem srečanju sta učenki 
v res močni konkurenci izmed vseh oddanih nalog s slovenskih 
šol prejeli najvišje, zlato priznanje in pokal zlata sovica (absolutni 
zmagovalki na področju kemije). 

Ivana in Alja sta bili s svojimi mentorji 10. junija 2017 va-
bljeni v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljano, 
kjer se je odvila slavnostna podelitev pod geslom Zotkini talenti 
2017. Častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik Vlade RS 
dr. Miro Cerar.

Marko Jeran, raz. sod., Kemijski inštitut Ljubljana,
Milena Žohar, prof., OŠ Primoža Trubarja Laško,

dr. Eva Menart, Kemijski inštitut Ljubljana in  
Narodni muzej Slovenije



52

vZgOja IN IZObRaŽevaNje

Trubadurji spet blesteli

Pevci mladinskega pevskega zbora Trubadurji smo se v sredo, 
17. maja, udeležili regijskega tekmovanja otroških in mladin-
skih pevskih zborov v Rogaški Slatini. Odlično smo se odrezali, 
saj smo prejeli zlato priznanje z odliko, vendar to še ni bilo vse. 
Zelo smo bili veseli še posebnih priznanj, in sicer za najboljši 
mladinski pevski zbor regijskega tekmovanja in z zborovodki-

njo Matejo Škorja še posebnega priznanja za najboljšo izved-
bo slovenske ljudske pesmi. Nato smo se s solzami sreče v očeh 
in nasmejanih obrazov ter z velikim ponosom odpravili proti 
domu. Nismo si mislili, da nas bodo naši glasovi pripeljali do 
tako velikih rezultatov. Seveda nam je to dalo velik navdih za 
naprej. Dokazali smo, da smo pravi slovenski zbor osnovnošol-
skih otrok. Obljubimo, da bomo svojo uspešnost kazali tudi v 
prihodnjih letih. 

Veronika Horjak

ekO daN

21. aprila se je na OŠ Antona 
Aškerca Rimske Toplice odvijal Eko 
dan. Letošnja tema je bila izdelova-
nje didaktičnih igrač iz odpadne-
ga materiala Prvošolci, drugošolci 
in tretješolci so izdelovali različne 
igrače iz odpadnih materialov – do-

mine iz tetrapakov, računsko igro iz pokrovčkov, spomin in tri 
v vrsto iz lesa, keglje iz plastenk in toaletnega papirja … Četr-
tošolci so se pripravljali na projekt Evropska vas, v okviru kate-
rega letos raziskujemo Francijo. Iz kartona in vrečk za smeti so 
naredili Eifflov stolp, junake iz risanke Barbapapa iz krep pa-
pirja, Asterixa in Obelixa pa so pobarvali s tempera barvami. 
Petošolci so se posvetili labirintom in delu z računalniki, saj so 
raziskovali Evropsko vas, Francijo. 

Tudi na predmetni stopnji smo v štirih delavnicah izdelovali 
didaktične igrače: igro spomin so naredili iz odpadnega karto-
na, iz naravnega in odpadnega materiala so izdelali igro tri v 
vrsto in domine, v eni izmed delavnic so barvali kamenčke in 
naredili škatlico z kamenčki, nastale so tudi vaze iz gline, ki so 
jih učenci tudi pobarvali.

Na predmetni stopnji je bilo nekaj delavnic namenjenih pro-
jektu Evropska vas, v okviru katerih so učenci spoznavali Fran-
cijo, izdelovali plakate in izdelke za stojnico. Med drugim so 

učenci izdelali galskega petelina, ki je eden najbolj znanih fran-
coskih simbolov, in ga pobarvali v barvah francoske zastave.

Dejavnosti pa so potekale tudi v okolici šole. Učenci so po 
kraju pobirali star papir, čistili okolico šole, kosili travo in ure-
jali park prijateljstva, poskrbeli so za šolske visoke grede in gre-
de z zelišči.

Vsekakor smo na šoli Eko dan preživeli ustvarjalno. Nastalo 
je veliko novih didaktičnih iger, uredili smo šolo in okolico šole, 
med delom pa smo poskrbeli tudi za zdravje, saj smo 20 mi-
nut dopoldneva namenili rekreativnemu odmoru. Združili smo 
prijetno s koristnim in vsak od udeleženih je prispeval del, da je 
naša šola zdaj še bolj eko!

Zapisali Eko novinarji  
in Karmen Ulaga

Popravek k članku vrhunski rezultat

V članku Vrhunski rezultat, s področja Vzgoje in izobraže-
vanja, ki je izšel v Laškem biltenu št. 48, str. 41, dopolnjujem 
in popravljam podatke o mentorju.

Pri predmetu kemija se že tretje šolsko leto zapored prip-
ravljajo odlične raziskovalne naloge pod vodstvom mento-
rice Milene Žohar in raz. sod. Marka Jerana s Kemijskega 
inštituta Ljubljana. Naloga je bila predstavljena na EUCYS 
Contestu, in ne EU. 

Za napako se opravičujem.

I. Namestnik, avtorica članka



53

vZgOja IN IZObRaŽevaNje

Pš sedRaŽ
Od zelenice do cvetoče gredice

Na Podružnični šoli Sedraž smo v letošnjem šolskem letu so-
delovali pri mednarodnem projektu Narcise in tulipani, ki po-
teka v okviru iEarna. To je projekt, pri katerem lahko sodelu-
jejo otroci različnih starosti iz celega sveta. Čebulice narcis in 
tulipanov se sadijo v različnih časovnih obdobjih, in sicer na 
severni polobli, kamor sodimo tudi mi, v novembru ter na južni 
polobli v aprilu. 

Koordinatorica projekta na OŠ Antona Aškerca Rimske To-
plice učiteljica Klara Trkaj nam je novembra dala 10 čebulic 
narcis in 20 čebulic tulipanov, mi pa smo se z veliko vnemo loti-
li dela. Zavedali smo se, da naše čebulice potrebujejo svoj pros-
tor in ugodno lego za rast, zato smo v ta namen na zelenici pred 
šolo oblikovali gredico.

Naši vrli in pridni fantje - Rok, Andrej in Lucijan, so se odgo-
vorno in natančno lotili dela in v pičlih dveh urah je greda dobi-
la končno podobo. Z velikim veseljem smo 28. 11. 2016 posadili 
čebulice in nato budno opazovali, kdaj bo vzbrstela prva. Mine-
vali so meseci, vremenske razmere za ugodno rast so se korenito 
spreminjale, mi pa smo med tem časom merili temperaturo zra-
ka in zemlje ter rezultate meritev vpisovali v tabelo. Med zim-
skimi počitnicami, natančneje med 20. 2. in 24. 2., je vzbrstelo 
vseh 20 čebulic tulipanov. Veselje otrok je bilo nepopisno in še 
z večjo nestrpnostjo smo čakali na prve poganjke narcis. In … 
kdor čaka, dočaka. Narcise in tulipani so tako pridno, a neena-

komerno rasli. Pojavljati so se začeli tudi popki in z njimi prvi 
cvetovi. 7. aprila je bila greda polna cvetov, saj so zacveteli vsi 
tulipani in vse narcise. S svojo lepoto so nas razveseljevali vse 
do zadnjega tedna v mesecu aprilu, ko sta nas presenetila sneg 
in močan veter. Slednji je odpihnil vse cvetove, tako da je ostalo 
le še zelenje.

V tem času čebulice v zemlji počivajo in tako bo ostalo vse do 
prihodnje pomladi, ko bodo iz zemlje zopet pokukali novi po-
ganjki. Toda greda ne sameva. Nanjo smo posadili rože, ki smo 
jih posejali sami. Sedaj čakamo, da tudi te zacvetijo. Toda kdaj? 
To pa je že druga zgodba. 

Janja Holcer

Zaradi velikega števila prispevkov, ki smo jih prejeli iz 
vrtca in osnovnih šol, bomo nekatere izmed njih objavili 
v avgustovski številki.

evROPska vas  – FRaNcIja

9. maja se je na Krekovem trgu v Celju odvijala zaključna 
prireditev vseslovenskega projekta Evropska vas, na kateri smo 
osnovne ter nekatere srednje šole in vrtci celjske regije predsta-
vili evropske države; njihove geografske značilnosti, kulturo, 
zgodovino, kulinariko, znane osebnosti, državne simbole …

Naša šola je predstavila Francijo. Priprave na zaključno prire-
ditev in  celostno podobo stojnice so potekale dlje časa. Pri pro-
jektu so tako imeli možnost sodelovati vsi učenci na centralni 
šoli in podružničnih šolah ter njihovi mentorji.

Našo stojnico so tako krasili različni izdelki. Učenci so izdela-
li knjižna kazala, brke in cvetove sivke iz papirja, francosko zas-
tavo, plakate z geografskimi značilnostmi države in pomembni-
mi zgodovinskimi osebnostmi. Iz kartona so naredili svetovno 
znan Eifflov stolp, spoznali in prebrali so znane francoske pra-
vljice, slikali in iz gline ustvarili knjižne junake.  Iz balonov in 
krep papirja so izdelali Barbapapino družino, sešili vrečke iz 
blaga in jih napolnili z znano francosko dišavnico – sivko. Ob 

stojnici pa ni dišalo le po sivki, ampak tudi po slastnih franco-
skih rogljičkih in bageti. Učenke Podružnične šole Sedraž  so na  
prireditvenem odru odplesale tradicionalni francoski ples kan-
kan. Za podobo stojnice sta poskrbela Janja Holcer in Primož 
Horjak. Radovednim mimoidočem obiskovalcem pa s  zname-
nitosti Francije odlično predstavili Ines, Klarisa, Aljaž in Taj.

Hvala vsem sodelujočim učencem in njihovim mentorjem. 
Iskrena hvala pa tudi gospe Stanki Škorjanc za pomoč pri krei-
ranju plesnih oblek ter gospe Aniti Blatnik za pripravo  slastnih 
francoskih rogljičkov. 

Ana Mavrin
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gLasbeNa šOLa

Pomladni meseci na naši glasbeni šoli 
so zelo pestri. Na eni strani zaključuje-
mo aktualno šolsko leto z vsemi nasto-
pi, hkrati pa v mesecu maju že vpisu-
jemo nove učence za prihodnje šolsko 
leto. Izbira inštrumenta je velikokrat za 
nekatere težja naloga kot pa se zdi na 

začetku. Skozi šolsko leto se trudimo, da sodelujemo z osnovni-
mi šolami in vrtci ter za njih pripravljamo nastope in delavnice. 
Poleg tega pa vsako leto pripravimo Dan odprtih vrat, na kate-
rem otroke povabimo k raziskovanju sveta glasbe in plesa. Letos 
je pri tem dogodku sodelovalo 250 otrok iz Laškega in Rimskih 
Toplic in še enkrat toliko iz Radeč. Za vse starše in otroke, ki 
želijo izvedeti še več informacij o šolanju, podrobneje spozna-
ti določen inštrument, se osebno pogovoriti z učitelji, pa vsako 
leto pred vpisom pripravimo informativni dan. Veseli nas, da je 
tovrstnih informacij željnih vsako leto več in upamo, da z vsemi 
temi dogodki bodočim glasbenikom in plesalcem pripomore-
mo k lažji odločitvi. 

Poleg omenjenih dogodkov so se učenci predstavili na javnih 
in oddelčnih nastopih, sodelovali na prireditvah drugih društev 
in zavodov in tudi tekmovali. Na 14. mednarodnem tekmovanju 
pihalcev v Požarevcu je učenec klarineta Maj Kovačič v katego-
riji bambi prejel prvo nagrado. Njegov učitelj je Primož Razbor-
šek, korepetitor pa Dejan Jakšič. Učenec klavirja Gal Gros je v 
1. kategoriji na Festivalu Isidor Bajič v Novem Sadu prejel prvo 
nagrado. Njegov učitelj je Dejan Jakšič. 

V začetku junija smo lahko prisluhnili edinstvenemu koncer-
tu. V kulturnem centru Laško sta moči združila citrarski orke-
ster GŠ Laško-Radeče in GŠ Brežice. 

Ob koncu šolanja v naši glasbeni šoli pa sta zaključni recital 
v Laškem pripravili trobentačica Daniela Kovač in violinistka 
Marija Terezija Kolman.

Šolsko leto zaključujemo s koncertom »Zlata nota«, ki bo v 
torek, 20. junija, ob 19. uri, na terasi glasbene šole. V primeru 
slabega vremena bo koncert v dvorani Kulturnega centra Laško. 
Vljudno vabljeni.

Vsem želimo prijetne poletne dni in vas v našo družbo vabi-
mo zopet jeseni.

Marko Razboršek

skRIvNOsTI vesOLja – letna predstava Plesnega 
oddelka Laško

Ples je gibanje, sestavljeno iz trenutkov in za njim ostane le 
sled v spominu. Kako globoko, je odvisno od naše pozornosti, 
zbranosti, razpoloženja, občutij in čustvene motivacije. Na le-
tno predstavo plesnega oddelka Laško se gledalci vedno odpra-
vimo s posebnim pričakovanjem. Še so živi vtisi, kako smo lani 
razmišljali z Malim princem. Da moramo, če hočemo videti, 
gledati s srcem. In da ljudje ne vidimo lepot tega sveta, ker nas 
slepijo naše strasti in napake; zato smo drug od drugega bolj od-
daljeni kot zvezde. 

Še dlje kot med zvezde nas je popeljala letošnja plesna predsta-
va. Plesalci so si pred plesnim poletom v vesolje, z mentorico 
Špelo Medved, zastavili vrsto vprašanj: Kaj sploh vemo o vesolju? 
O njegovem nastanku? Kakšni so vesoljski oblaki? Kako se rodi-
jo zvezde? So ozvezdja domišljijski svet na nebu? Kaj je črna lu-
knja? Kaj vemo o Luni? Marsovci – obstajajo ali ne? Erida? Tem-
na snov? Kakšen bo konec vesolja? Skupaj so zastavili zahtevna 
vprašanja, na katera so iskali strokovne odgovore, slike, foto-
grafije, plesno ustvarjali na izbrano temo … In na koncu je spet 
nastal splet izvrstnih plesnih koreografij. Odličnih vsaka zase, še 
boljših pa povezanih v predstavo Skrivnosti vesolja, ki nas gle-
dalcev nikakor ni pustila ravnodušnih. Ne samo nas, ki z nav-
dušenjem spremljamo ustvarjanje naših mladih plesalcev in nji-
hove mentorice. Tudi tistih, ki se s plesom strokovno ukvarjajo: 
»… z veseljem se v spominu vračam na laško Vesolje. Vem, kako 
je izbirati primerno temo za različne starostne skupine. Poleg tega, 
da je bila tematika dobro izbrana, je bila tudi dobro premišljena 
in otrokom tudi strokovno lepo predstavljena. Hvala, da sem lah-
ko videla vaše Vesolje, ki ni samo vse okoli Zemlje, ampak je tudi v 
vsaki skupini plešočih otrok - in to se je lepo videlo z vašega odra.» 
(Ana Volk Pezdir/Harlekin Celje) Dramaturgija predstave, men-
torstvo, priprava projekcije in programskih knjižic so delo Špele 
Medved. In čeprav so pri plesu in gibalnem ustvarjanju v skupini 
temeljni odnosi drug do drugega nebesedni, le z besedami nav-
dušenja lahko pohvalimo Špelo in vsakega od plesalcev. Odlični 
ste! In: Že se veselimo prihodnje plesne predstave.

Jožica Škorja
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LAKovci smo že povsem pripravljeni 
na poletje in tudi v teh vročih mesecih 
bomo za vas pripravili nekaj zanimivih 
dogodkov. Trenutno poteka Planinska 
šola v sodelovanju s PD Laško, nato pa 
se bomo polni novega znanja podali na 
Triglav. V avgustu pa seveda sledi naš 
že tradicionalni Aquasplash. Mi že ko-
maj čakamo konec izpitov, da lahko brez 
skrbi uživamo v poletju. Več informacij o 
naših dogodkih pa lahko najdete na naši 
spletni strani (www.drustvo-lak.si) in na 
našem Facebook profilu (www.facebook.
com/drustvo.lak/)

Zaključek zimske rekreacije

Med novembrom 2016 in aprilom 
2017 smo se LAK-ovci pridno rekreira-
li na brezplačni funkcionalni vadbi, ki je 
potekala vsako soboto 
v OŠ Primoža Trubar-
ja v Laškem. Naš trener 
Matic Štorman je eno 
uro skrbel, da smo vaje 
izvajali pravilno ter da 
smo domov odšli ravno 
prav prepoteni. 

Lakih nog naokrog

Člani LAK-a si pri-
zadevamo, da mla-
de ozaveščamo o po-
membnosti pomena 
znanja osnov prve po-
moči, saj nikoli ne 
vemo, kdaj bomo v situ-
aciji, ko jih bomo pot-
rebovali. V ta namen 
smo v sklopu projekta 
LAKih nog naokrog 6. 
maja v Otročjem centru 
Laško izvedli predava-

nje o prvi pomoči v sodelovanju z Rde-
čim križem Laško. Tomaž Kavzer, dipl. 
zdr. teh., nam je osvežil spomin o osno-
vah prve pomoči in temeljnih postopkih 
oživljanja z uporabo AED-ja, ki smo jih 
imeli priložnost tudi sami praktično po-
noviti.

škIsova tržnica

V četrtek, 11. maja, se je odvila že 20. 
Škisova tržnica na Kardeljevi ploščadi v 
Ljubljani. Preko 50 študentskih klubov se 
je predstavilo s svojo lokalno kulinariko, 
Laški akademski klub pa je poskrbel, da 
so se obiskovalci naše stojnice okrepčali 
z Laškim pivom in prestami iz pekarne 
Vudrag. Skupaj smo spisali nove zgod-
be in potrdili, da je mesec maj res mesec 
mladih.

kafetarski večer

V petek, 19. maja, smo z Laškim aka-
demskih klubom otvorili sezono do-
godkov za leto 2017. V Vili Monet smo 

priredili Kafetarski večer. Druženje je po-
tekalo ob glasbeni spremljavi pevke Gaje 
Prestor in kitarista Daneja Pukla. Kot 
vedno, smo bili veseli udeležbe dijakov, 
študentov in drugih obiskovalcev, ki so 
se nam pridružili v lepem številu, za ka-
terega upamo, da se bo na prihodnjih le-
tošnjih dogodkih še povečalo. Zahvale za 
gostoljubje gredo ga. Nataši in Vili Mo-
net za izjemno gostoljubje, ter

Gaji in Daneju, da sta nam popestrila 
druženje z prijetno glasbo.

Pohod na Triglav

Letos smo se LAKovci skupaj s PD La-
ško odločili, da bomo med poletjem osvo-
jili najvišji vrh v Sloveniji in tako postali 
pravi Slovenci. V okviru priprav na po-
hod na Triglav smo organizirali planin-
sko šolo, ki jo vodijo vodniki Planinskega 
društva Laško. Vodniki nam bodo pove-
dali nekaj osnovnih informaciji o poho-
dništvu. Na Triglav pa se bomo odpravili 
v soboto, 22. julija.  Prijave sprejemamo 
na našem obrazcu, ki ga najdete na naši 
spletni strani in na Facebook-u.

Napovednik dogodkov

22. – 23. julij: Pohod na Triglav
5. avgust: Aquasplash  
26. avgust: LAK-ov piknik 
16. september: Izlet v mikropivovar-
ne po Sloveniji

V 16. in 17. junijLASKO

facebook.com/pisanibalon/ www.pisani-balon.si

13.00-22.00  

 domci balonci  

8.00 zajtrk za otroke in starse 

9.00 Dan odprtih vrat Laskih cebelarjev 

poslikave obrazov 

PLEZALNA STENA 

FRIZERIJA AFNARIJA (Nina Orehov)

skate park 

www.pisani-balon.si

Dan odprtih vrat Laskih cebelarjev9.00-12.00

ustvarjalne delavnice 

ustvarjalnice stripa 
animacija ZA otrokE

13.00-22.00  

(pravljicarna)

carovnik grega
OTROSKA PREDSTAVA "MOJA LUNA"

skate park 

8.30

(PLEZALNI KLUB LASKO)

likovne delavnice

cige cage

(likovno drustvo lasko)

(Domen Trkulja)

(ofirovci)

(pravljicarna)

(pravljicarna)

Vrt Savinje 

Vrt Savinje 

Vrt Savinje 

petek 16.6.

Obcinsko dvorisce

sobota 17.6.

travnik pri Savinji

Obcinsko dvorisce

park - grajska igrala

(v primeru slabega vremena aktivnosti odpadejo) 

ekoloska PREDSTAVA "SMETARKO DARKO"17.00
(KU KUC GLEDALISCE) 

(zavod za kreativno izrazanje-simom sanda)
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Albanska Vlora je letos gostila svetovno prvenstvo v na-
tančnem pristajanju z jadralnimi padali, na katerem je Matjaž 
Sluga, član Društva za jadralno padalstvo Zlatorog Laško, po-
novno zasedel mesto svetovnega podprvaka. Drugega mesta 
se je veselil že dve leti nazaj na svetovnem prvenstvu v Indo-
neziji. Visoko se je na albanski obali uvrstil tudi reprezentant 
in član laškega kluba Anton Svoljšak, ki je dosegel 13. mesto, 
postavil pa je še svetovni rekord.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 147 tekmovalcev iz 28 
držav. Za letenje je bilo primernih pet dni, kar je organizatorjem 
omogočalo izpeljavo 9 serij (od 12). Svetovni prvak je postal 
Tzvetan Tzolov iz Bolgarije, na tretjem mestu pa je pristal Kita-
jec Haiping Chen, s katerim se je Matjaž po končanih devetih 
serijah pomeril v ponovnem letu, saj sta bila po koncu uradne-
ga dela izenačena na drugem mestu. Pri zadnjem pristanku je 
bil nato bolj natančen padalec iz Rimskih Toplic, ki je pristal tri 
centimetre od središča tarče.

Po prvih pristankih Matjaž ni bil najbolj zadovoljen – kljub 
pristankom blizu ničle (1, 2, 3, 2, 0) je po petih serijah zaosta-
jal za najboljšo deseterico. V nadaljevanju so mu natančni pris-
tanki (med njimi tudi štiri ničle) omogočile vzpon po lestvici 
in uvrstitev med najboljše tri. Za zlato je slovenskemu padal-
cu ponovno zmanjkal en centimeter. Vseeno ni razočaran in že 
razmišlja, kaj še mora popraviti, da bo naslednjič centimeter v 
njegovo korist oz. da bo s sotekmovalcem vsaj izenačen. 

Pravi, da se je letošnjega drugega mesta razveselil bolj kot 
lanske zmage na evropskem prvenstvu. Z največjih tekmovanj 
ima sicer že pet medalj, a ta je daleč najboljša, dodaja. »Lani sem 
pokazal, kaj znam in to je bilo absolutno dovolj za zmago. Zdaj 
sem pokazal sigurno več, kolikor sem zmogel, tudi pripravljal 
sem se tako, kar je bilo dovolj za srebro.«

Slovensko reprezentanco je sestavljalo 7 članov (poleg Sluge 
in Svoljšaka še Matjaž Ferarič – 29. mesto, Jaka Gorenc – 31. 
mesto, Rok Preložnik – 39. mesto, Maja Navodnik Preložnik – 
119. mesto, Valerija Padejn – 135. mesto). Ekipno so dosegli 6. 
mesto, do brona pa jim je zmanjkalo le 6 centimentrov. V tej 
kategoriji so zmagali Kitajci, ki so tudi posamično pristajali zelo 
natančno, saj so se kar štirje uvrstili med najboljših deset.

Na prvenstvu je izjemen uspeh uspelo doseči Antonu Svolj-
šku, ki je dosegel nov svetovni rekord s štirimi zaporednimi 

pristanki brez napake, torej s štirimi ničlami. Za rekord štejejo 
samo tekme, ki so organizirane pod okriljem Mednarodne le-
talske zveze (FAI).

Naslednje leto evropsko prvenstvo v sloveniji

Kobarid bo drugo leto gostil evropsko prvenstvo, kjer bo Ma-
tjaž branil naslov evropskega prvaka. Njegova prva naloga je 
ubranitev naslova, pravi: »Če bi rekel, da to ni moj cilj, je škoda, 
da grem trenirati. Bo pa treba spet eno stopničko višje,« pričako-
vanja pred nastopom strni Sluga. Vsekakor bodo imeli sloven-
ski reprezentanti prednost domačega terena: »Noben problem se 
ni usesti v avto, odpeljati v Kobarid in trenirati.« Sicer Matjaž še 
pojasnjuje, da na lokaciji naslednjega velikega tekmovanja še ni 
letel, ker so prav za prvenstvo naredili nov start, novo cesto ... 

Tekmovalci bodo teren lahko preizkusili že letos septembra, 
ko bo tam tekma za svetovni pokal: »Dva dneva tekmuješ in ta-
koj vidiš, kakšni so pogoji in kakšen je pristanek. Doma si nato 
hitro najdeš podobno lokacijo oz. pogoje za trening. Ampak neke 
posebne filozofije ni – najbolje je, če najdeš najtežji pristanek.«

N. T.
Foto: osebni arhiv Matjaža Sluge

Z NaTaNčNIMI PRIsTaNkI dO 
NasLOva sveTOvNega 
POdPRvaka

Najboljši trije na stopničkah.

Matjaž tik pred pristankom z jadralnim padalom Bright5 podjetja GRADIENT, s 
katerim sodeluje že pet let.

Svetovni rekorder Anton Svoljšak in svetovni podprvak Matjaž Sluga.
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kOšaRkaRjI ZLaTOROga 
ZakLjUčILI še eNO 
UsPešNO seZONO

Polfinale državnega prvenstva, polfi-
nale pokala Spar in polfinale Alpe Adria 
cup - to je končni izkupiček košarkarske 
sezone 2016/17. Košarkarji Zlatoroga so 
v letošnji sezoni odigrali 54 tekem in na 
kar 36 tekmah zabeležili zmago, na 18 pa 
morali priznati premoč nasprotnikom.

Kljub temu, da je bilo v letošnji sezoni 
zaradi pomladitve ekipe manj igralcev, ki 
so bili pripravljeni na igro, so košarkar-
ji skozi celotno sezono na parketu kazali 
borbenost in nepopustljivost. S pravo ko-

lektivno igro so uspešno nadomestili tudi 
manjše število igralcev. 

V pravkar minuli sezoni je bil najbolj-
ši strelec in skakalec ekipe Igor Tratnik s 
povprečno 16,9 točkami in 7,5 skoki na 
tekmo, najboljši podajalec pa Nejc Barič 
s 5,0 podajami na tekmo.

Ekipo v sezoni 2016/17 so sestavlja-
li: Igor Tratnik, Jernej Ledl, Matej Kru-
šič, Ramo Rizvić, Nejc Barič, Dino Ko-
bić, Urban Durnik, Tim Tomažič, Miloš 
Miljković, Jan Špan, Roman Rubinsh-
teyn, Ibrahim Mulaomerović, Aleš Pipan 
– trener, Gregor Balek - pomočnik, Pavli 
Ojsteršek – kondicijski trener, Luka Mir-
nik – fizioterapevt in Zdenko Lipovšek – 
tehnični vodja. 

V košarkarskem klubu z optimizmom 
zremo že v naslednjo sezono, ki se bo pri-
čela jeseni.

Se vidimo na košarki v Treh lilijah.

KK Zlatorog Laško, Matej Firm 
Foto: Jakob Pirš

MLadINcI 2., PIONIRjI 4. v dRŽavI

Letošnja sezona je bila zelo uspešna tudi za košarkarje mlaj-
ših selekcij KK Zlatorog Laško. 

Mladinska ekipa se je na finalni turnir uvrstila preko doda-
tnih kvalifikacij, na turnirju pa v četrtfinalu premagala prve fa-
vorite - ekipo Union Olimpije ter v polfinalu ekipo Parkljev. V 
finalu pa so po borbeni in izenačeni tekmi morali priznati pre-
moč ekipi Heliosa iz Domžal. 

Med najboljše 4 ekipe v državi pa so se uvrstili tudi igralci 
ekipe U15, ki so na zaključnem turnirju dostojno zastopali bar-
ve kluba.

Rezultati mlajših selekcij KK Zlatorog, ki niso v prvem planu, 
iz sezone v sezono dokazujejo, da je laški klub eden izmed naj-
boljših pri delu z mladimi v Sloveniji.

Matej Firm

akTIvNOsTI PLeZaLNega 
kLUba RIMske TOPLIce

V Plezalnem klubu Rimske Toplice smo 
bili tudi letos zelo pridni. V šolskem letu 
2016/2017 se nam je pridružilo kar veli-
ko število novih otrok, zato smo organi-
zirali dodatne termine in skupine, da smo 
vadbo omogočili vsem, ki so si to zaželeli. 
Redno nas obiskuje vedno več rekreativ-
cev, naša balvanska stena v Trnovem pa se 
pridno polni z vedno novimi oprimki in 
tvorinami. Lansko poletje smo postavili še 
nekoliko višjo plezalno steno, ki je odlična 
za učenje in pridobivanje prvih občutkov 
na vrvi, vedno več otrok pa pri nas pra-
znuje svoj rojstni dan, tako klubskih ple-
zalcev kot tudi ostalih, in po odzivih sodeč 
se imajo super.

Pred novoletnimi počitnicami smo tudi 
letos organizirali plezalni zaključek, kjer 
so vsi plezalci prejeli nove klubske majč-
ke in se družili, naplezali ter posladkali, 
po novem letu pa smo začeli s tekmami 
Vzhodne lige, kjer smo imeli letos kar 17 

predstavnikov, kar je več kot kadarkoli do 
sedaj. Glede na to, da smo mlad klub, je po 
pričakovanjih največ naših otrok plezalo v 
najmlajši kategoriji, ki je letos netekmo-
valnega značaja, medtem ko so pri starej-
ših izstopali Martin Grešak, Sara Bohorč 
in Tit Zeme, ki so si tudi v skupnem se-
števku priplezali pokale in diplome. Še po-
sebej je blestel Martin, ki je z vsake tekme 
prinesel medaljo in prvič celo posegel po 
skupnih stopničkah in bronastem pokalu 
v absolutni kategoriji kadetov, kljub temu 
da med tekmovalno sezono zaradi zdra-
vstvenih težav skoraj mesec dni ni treni-
ral in je moral izpustiti eno tekmo. Njegov 
uspeh sta dopolnila Sara in Tit s skupni-
ma 5. mestoma - Sara absolutno, Tit pa v 
B-skupini.

S koncem Vzhodne lige je prišlo lepše 
vreme in prvič smo se odločili za organi-
zacijo začetnega tečaja športnega pleza-
nja za odrasle. Odziv je bil nad pričako-
vanji in že pridno izvajamo vaje in izlete 
ter se učimo novih manevrov. Sledi še ple-
zalni vikend ob zaključku šolskega leta, 
skupni piknik za vse člane in za najbolj 

zagnane tudi plezanje v juliju, avgusta pa 
bomo pridno urejali našo plezalno steno, 
da bodo za novo šolsko leto pripravljeni 
čisti in novi oprimki, nove kombinacije in 
(upajmo) tudi nove blazine.

Čestitke vsem plezalcem, ki ste se borili 
na tekmah, vsem ostalim, ki napredujete 
na treningih in hvala vsem, ki nas z vese-
ljem obiskujete!

M. H.
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ObčINskO PRveNsTvO v kegLjaNjU 2017

Kegljaški klub TIM LAŠKO je v marcu in aprilu 2017 organi-
ziral Občinsko prvenstvo v kegljanju občine Laško za leto 2017. 
Prvenstvo je potekalo na kegljišču Golovec v Celju v dveh delih 
in sicer ekipno tekmovanje in tekmovanje posameznikov. 

Doseženi so bili naslednji rezultati:
MOŠKI EKIPNO – KONČNI REZULTATI
KK TIM LAŠKO  1919
KK LAŠKO   1897
DU REČICA  1817
DU RIMSKE TOPLICE 1644

ŽENSKE – POSAMEZNO – KONČNI REZULTATI 
RANDJELOVIĆ Marija  DU RIMSKE T.  205
RIŽNAR Ljuba   DU RIMSKE T. 190
ŠMAUC Marina  DU REČICA  189
MARTINŠEK Viktorija DU RIMSKE T.  185
ŽVEPLAN Fani  DU RIMSKE T.  176
GREGORIN Slavica KK TIM LAŠKO 164
STOPINŠEK Jožica DU RIMSKE T.  145

MOŠKI – POSAMEZNO – KONČNI REZULTATI 
POTOKAR Marko  KK LAŠKO  523
SUNAJKO Jovo  KK LAŠKO  513
FRANETIČ Janko  KK TIM LAŠKO 512
ŠMAUC Andrej  DU REČICA  499
RADOJČIČ Hasan  KK LAŠKO  485
ANŽIN Janez  KK TIM LAŠKO 484
KNAVS Drago  KK TIM LAŠKO 470
CEROVŠEK Martin  KK TIM LAŠKO 445

Prvim trem ekipam so bili podeljeni pokali, prvim trem po-
sameznim tekmovalkam oz. tekmovalcem v ženski in moški 
konkurenci pa medalje.

Športni pozdrav!
Janko Franetič

kONčaN 23. vaškI TURNIR v MaLeM 
NOgOMeTU Na vRhU Nad LaškIM

21. maja je Športno društvo Vrh nad Laškim organiziralo že 
23. zaporedni vaški turnir v malem nogometu. Kot vsako leto se 
je turnir odvil na igrišču ob podružnični šoli Vrh nad Laškim. 
Letošnjega turnirja se je udeležilo pet ekip - Gorelce, Laziše, Le-
skovca, Vrh nad Laškim in Stopce. Prvo mesto je osvojila ekipa 

Vrh nad Laškim, drugo mesto ekipa Laziš in tretje mesto ekipa 
Gorelc. Celoten turnir je potekal v lepem in sončnem vreme-
nu ter ob odličnem vzdušju. Obiskalo pa ga je 40 tekmovalcev 
in prav tako okrog 40 obiskovalcev. Vse udeležence vabimo na 
turnir tudi naslednje leto!

vabilo na Pozdrav poletju 2017 
na vrhu nad Laškim

V letošnjem letu bomo na Vrhu 
nad Laškim pri podružnični šoli ob 
koncu šolskega leta izvedli priredi-
tev Pozdrav poletju. Prireditev se bo 
odvijala 24. junija tekom celotnega 
dneva. Začeli bomo s športnimi ak-
tivnostmi za najmlajše, nadaljeva-
li s turnirjem v malem nogometu ter 
zaključili s prijetnim druženjem, pet-
jem in plesom ob zvokih dalmatinske 
glasbe. Vabljeni!
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5. TehNIčNI daN gasILcev

27. maja smo v Breznem, na poligonu Eho, gostili že peti za-
poredni Tehnični dan gasilcev, ki ga organizira Gasilska zveza 
Laško. Številne ekipe operativnih gasilcev GZ Laško in gostujo-
čih sosednjih gasilskih zvez so se preiskušale na štirih različnih 
točkah gašenja, reševanja in prve pomoči ter ponovno dokaza-
le, da svoje poslanstvo absolutno jemljejo resno in odgovorno. 

Župan Občine Laško Franc Zdolšek, poveljnik CZ občine La-
ško Jože Senica, predsednik GZ Laško Jože Rajh in predsednica 
KS Sedraž J. Miša Alešovec smo jim izrekli dobrodošlico ter za-
želeli uspešen in prijeten dan.

Prikazi vaj na posameznih reševalnih točkah so prav gotovo 
najboljši približek resničnim dogodkom in zato izjemno učin-
kovit način za usposabljanje in izobraževanje tistih, ki morajo 
biti vedno pripravljeni posredovati ob požarih in nesrečah. To 
so bile tudi besede predsednika GZ Laško v nagovoru ob za-
ključku izobraževalnega dela in podelitvi priznanj vsem udele-
žencem. Posebna priznanja so prejeli gasilci, ki so se udeležili 
vseh tehničnih dnevov doslej in vsi inštruktorji v zahvalo za od-
lično opravljeno delo. Bilo pa je tudi dovolj časa za druženje ter 

izmenjavo mnenj in izkušenj. Pohvale vredno je bilo delo članov 
organizacijske ekipe pod vodstvom pomočnika poveljnika GZ 
Laško Gašperja Klemenca.

Še enkrat se zahvaljujemo gasilcem in v upanju, da se prihod-
nje leto ponovno snidemo pri nas, v še večjem številu tako ude-
ležencev kot tudi obiskovalcev, do naslednjega Technical day-a 
z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

J. Miša Alešovec, predsednica KS Sedraž

gasILska ZveZa LaškO 

Operativna vaja članic GZ Laško na opuščeni bencinski čr-
palki v Šentrupertu nad Laškim

Kot vsako leto, smo se tudi letos zbrale, da izpeljemo opera-
tivno vajo za članice naše gasilske zveze. 

Z zborom smo pričele ob 8. uri v dvorani PGD Šentrupert, 
kjer nas je pozdravil predsednik PGD Šentrupert Matjaž Cen-
trih ter poveljnik Stanislav Pertinač.

V sklopu predavanj je Matjaž Centrih najprej predstavil zgo-
dovino kraja Šentrupert in nastanek prostovoljnega gasilskega 
društva, sledili pa sta predavanji na temo nevarnih snovi in ne-
varnosti, ki nam pretijo na bencinskih črpalkah in kako prepre-

čiti, da do tega ne bi prišlo.
V pripravi na praktični del vaje smo določile vodjo interven-

cije – Mojco Ilijevec ter po skupinah pripravile taktični del vaje.
Ob 10.30 smo pričele z izvedbo vaje na nedelujočem bencin-

skem servisu v Šentrupertu – požar v skladišču nekdanje trgo-
vine servisa. 

Prva napadalna skupina je izvedla notranji napad in sanirala 
požarišče. Druga napadalna skupina je varovala bencinsko čr-
palko – izvajala hlajenje, in tretja napadalna skupina varovala 
bližnji stanovanjski objekt ter preprečila možnost širjenja poža-
ra. Ustrezno zavarovanje območja, »zaprtje« ceste in evakuaci-
ja ljudi iz bližnje gostilne ter stanovanjske hiše so pripomogli k 
varnejšemu, uspešnemu zaključku vaje – saniran požar, prezra-
čeni prostori, nič ranjenih ljudi in živali.  

Ob prihodu v gasilski dom je sledila analiza in ocena izved-
be vaje. 

Srečanje je bilo poučno, praktično in družabno z namenom 
spoznavanja požarnega okoliša Gasilske zveze Laško. 

Adrijana Zajc, predstavnica članic PGD Šentrupert
V imenu Gasilske zveze Laško se zahvaljujem predsedniku, 

poveljniku, članicam in članom PGD Šentrupert za vso skrb pri 
organizaciji ter pripravi operativne vaje za gasilke.

Martina Dornik Snoj

ZšaM LaškO Na 2. dRŽavNeM 
TekMOvaNjU vOZNIkOv

Tekmovalci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Laško so 
se 22. 4. na avtopoligonu v Ločici ob Savinji pomerili z ostali-
mi tekmovalci iz združenj neodvisne Zveze združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije v spretnostni vožnji in znanju cestno 
prometnih predpisov. 

Naše združenje je zastopalo 13 tekmovalcev, ki so se pomerili 
v naslednjih kategorijah: tovorno vozilo do 5 ton (Pušnik Mar-
tin, Privšek Franc, Marot Pavel in Kidrič Blaž), tovorno vozilo 
nad 5 ton (Sevšek Matej, Gunzek Franci, Jančič Peter, Ferlič Ma-
tjaž in Centrih Silvo), avtobus (Ocvirk Hugo, Jesih Marko, Go-

louh Simon in Salezina Simon) ter hitrostno testiranje v znanju 
cestno prometnih predpisov. 

Poleg tekmovalcev so iz našega združenja bili prisotni tudi 
štirje sodniki: Maček Milan, Pavčnik Lojzi, Zupanc Marjan in 
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Ožek Robert, kateri je bil tudi vodja poligona, ter tajnik združe-
nja David Ožek, ki je skrbel za računalniško vodenje rezultatov 
tekmovanja.

Kot posamezniki so naši tekmovalci osvojili:
• drugo mesto - tovorno vozilo do 5 ton – Pušnik Martin
• tretje mesto - tovorno vozilo do 5 ton – Privšek Franc

• drugo mesto - tovorno vozilo nad 5 ton – Sevšek Matej
• tretje mesto - tovorno vozilo nad 5 ton – Gunzek Franci

Ekipno je naše združenje osvojilo drugo mesto, za kar se vsem 
tekmovalcem iskreno zahvaljujemo in jim čestitamo. 

David Ožek, tajnik ZŠAM Laško

ekOMUZej LaškO

»Rudarsko etnološko društvo Brezno 
– Huda jama« je 26. in 27. maja organizi-
ralo raziskovalni tabor, ki ga je z domači-
mi poznavalci preteklosti kraja vodil izr. 
prof. dr. Jože Hudales, predavatelj etno-
loške muzeologije, historične antropolo-
gije in študija materialne kulture na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani. V raziskovanju 
dediščine tega območja je sodelovalo 26 
študentov etnologije in kulturne antro-
pologije, učencev osnovne šole Primoža 
Trubarja in članov domoznanskega krož-
ka Knjižnice Laško. 

Pred začetkom terenskega dela je ude-
ležencem tabora raziskovalne domoznan-
ske projekte, ki so jih v preteklih letih iz-
vedli in dokumentirali na Osnovni šoli 
Primoža Trubarja Laško, predstavila prof. 
Biljana Jošovc. 

Ekomuzej je posebna vrsta muzeja, za 
katerega niso toliko pomembni muzejski 
predmeti, ampak je dejavnost ekomuze-
ja usmerjena k spoznavanju, raziskovanju 
in popularizaciji lokalne dediščine. Glav-
na naloga vsakega ekomuzeja je predvsem 
popularizacija dediščine v okolju in izo-
braževanje, ozaveščanje in usposabljanje 
lokalnega prebivalstva, da bodo čim bolje 
poznali svojo lokalno dediščino, jo znali 
poiskati, raziskovati, oceniti njene poten-
ciale in jo posredovati svojemu okolju in 
obiskovalcem, ki bodo prišli v ekomuzej. 
Ekomuzej sestavljajo številne dediščinske 
točke na njegovem območju. Z namenom, 
da bi odkrili dediščinske točke na obmo-
čju občine Laško so udeleženci tabora obi-
skali posameznike in objekte, ki poznajo 
ali predstavljajo potenciale za bodoče de-
diščinske točke tukajšnjega ekomuzeja. 
Študentje so evidentirali in obdelovali po-
datke o dediščini skladno s pravili stroke. 
Učenci osnovne šole so jim pri tem poma-
gali, tako da so jim pokazali posamezne 
točke na terenu in glede na poznavanje 
terena tudi svetovali, kaj bi bilo smiselno 
obdelati. Še bolj so jim pri tem pomagali 
starejši občani, ki dosti vedo o preteklosti 
v teh krajih. Med drugim so obiskali Stan-
ka Gotarja iz Spodnje Rečice, ki bo letos 
praznoval 90. rojstni dan in je veliko po-
vedal o življenju na kmetijah, o delu v ru-
dniku, pa tudi o petju v pevskem zboru in 
njegovem pisanju pesmi ter ukvarjanju s 
slikarstvom. V Ložah pri Rimskih Topli-
cah so obiskali Ivana Jelenca, dolgoletnega 
kulturnega delavca in do sedaj neuspešne-

ga pobudnika za postavitev etnološke-
ga muzeja v Lažišah. Valentin Deželak iz 
domoznanskega krožka laške knjižnice je 
mladim študentom in učencem osnovne 
šole predstavil marsikatero znamenitost 
naših krajev in pokazal tudi svojo etnolo-
ško zbirko v svojem muzeju na Vrhu nad 
Laškim, ki bi morala postati točka novega 
ekomuzeja. V Trobnem Dolu pa je udele-
žencem tabora predstavil etnološko zbirko 
vneti zbiralec Vinko Križnik. Tudi ta zbir-
ka predstavlja potencial, ki bi ob strokov-
ni obdelavi etnologov postala dediščinska 
točka ekomuzeja. Po laških in okoliških 
gostilnah so udeleženci tabora zbirali po-
datke o kulinaričnih posebnostih teh kra-
jev. Pri Viliju Kozmusu so iskali podatke o 
nekdanji tekstilni dejavnosti Laškega. 

Letošnji raziskovalni tabor je tako do-
polnil evidenco možnih dediščinskih točk 
bodočega ekomuzeja že v prejšnjih letih 
zbranih podatkov o rudarstvu in zname-
nitostih na zahodnem delu občine Laško. 
Letošnji raziskovalni tabor je bil zaradi 
medgeneracijskega sodelovanja (študen-
tje, učenci in starejši etnološki raziskoval-
ci in zbiratelji) uspešnejši in vsebinsko bo-
gatejši kot predhodni tabori. 

Vse te do sedanja aktivnosti bodo v pri-
hodnje omogočile postavitev ekomuzeja s 
številnimi dediščinskimi točkami na ce-
lotnem območju občine in tako omogo-
čile dodatno turistično ponudbo na lokal-
nem nivoju. 

Andrej Mavri  

FesTIvaL kNaPOvske kULTURe

Ob 25-letnici zaprtja rudnika Laško in prazniku slovenskih rudarjev – 3. juli-
ju organizira »Rudarsko etnološko društvo Brezno – Huda Jama« v sodelovanju 
z »Združenjem za ohranjanje rudarske dediščine Slovenije – Ruda« FESTIVAL 
KNAPOVSKE KULTURE. 

Potekal bo v nedeljo, 2. julija, ob 10. uri dopoldne na Zavratih »Pri kna-
pu«. Nastopilo bo 12 kulturniških skupin iz različnih krajev, v katerih so bili 
včasih rudniki. Prišli bodo iz Mežice, Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in Zabuko-
vice. Nastopili pa bodo tudi domači izvajalci kulturne dejavnosti – Moški pev-
ski zbor Sedraž, Folklorno društvo Lipa Rečica in ljudski pevci domačega kna-
povskega društva. 

Iz Zagorja bodo nastopile »Knapovske punce« ter Vlado Poredoš in Boris 
Bergant iz skupine »Orleki«, iz Trbovelj bo kvartet »Modra frankinja«. Iz Hra-
stnika pride Rudarska godba in prosvetno društvo Čeče s šaljivo predstavo, iz 
Mežice moški pevski zbor »Mežiški knapi« in folklorno društvo »Pušelc«, iz Za-
bukovice pa knapovski kvartet »Šorarji« in trio »Ubrane strune«.

Prireditev bodo počastili tudi uniformirani rudarji iz vseh teh rudarskih kra-
jev. 

Andrej Mavri 
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RUdaRska RasTava v sedRaŽU

Rudarji - člani rudarskega društva sveta Barbara Sedraž, 
smo se dogovorili, da na svojem drugem rednem letnem 
zboru članov 26. 3. pripravimo razstavo rudarskega orodja, 
rudniškega rova, opreme in slikovnega gradiva, povezanega z 
rudarstvom našega Sedraža in porušene vasi Govce.

Krajevna skupnost Sedraž je bila tesno povezana z odkopavan-
jem premoga rudnika Laško, saj so se bogati premogovni sloji 
nahajali ravno na tem področju. V prostorih Krajevne skupnosti 
Sedraž smo postavili leseno maketo rudniškega rova. V tem rovu 
je bil predstavljen voziček na tirnicah za prevoz materiala po jami. 
Predstavili smo ventilator za zračenje jamskih prostorov, jamski 
plinovarni indukcijski telefon, ki so ga uporabljali rudarji za ko-
municiranje. V rovu so bila prikazana tudi različna ročna orod-
ja kot so lopate, dvokoničniki, motike, kladiva, svedri, verižna in 
pnevmatska kladiva in dvigala.

Drugi jamski prostor je predstavljal takoimenovano barako. Tu 
se je zbiralo in popravljalo orodje , katero je bilo v uporabi v jami. 
Ob tem prostoru se je nahajalo priročno skladišče eksplozivnih 
sredstev za miniranje v jami.

Tretji jamski prostor je predstavljal črpališče vode v jami. Tu 
je bila obiskovalcem predstavljena vodna črpalka s plinovarnim 
stikalom v ES.izvedbi. V naslednem prostoru je bila predstavlje-
na zaščitna oprema: bencinske varnostne svetilke, samoreševalci, 
reševalni aparat za reševanje ponesrečenih rudarjev. Predsta-

vljeno je bilo veliko slikovnega gradiva iz življenja rudarjev in 
porušene vasi Govce. 

Na ogled je bila svečana rudarska uniforma, katero so rudarji 
nosili na svečanih rudarskih dogodkih.

Povabljeni gostje sosednjih rudarskih društev so bili nad razs-
tavo izredno navdušeni, kot tudi krajani in naši člani rudarskega 
društva sveta Barbara Sedraž. 

Razstava je bila za ogled odprta še nekaj dni, obiskali so jo 
učenci Podružnične osnovne šole Antona Aškerca iz Sedraža.

Kot predsednik Rudarskega društva sveta Barbara Sedraž se 
zahvaljujem vsem, ki so s trudom in nesebičnim delom ter raz-
nimi rudarskimi orodji ustvarili in popestrili razstavni prostor v 
Krajevni skupnosti Sedraž.

Drago Podreberšek, predsednik

RIbIška dRUŽINa LaškO
Organizacija 2. državnega 
prvenstva RZs veTeRaNOv v lovu 
rib s plovcem, Marof 2017

Na skrbno urejenih ribnikih RD Laško, 
poseljenih s krapi, amurji, babuškami ter 
ribjim drobižem, vestno gospodari gos-
podar RD Laško – Savič Vlado ter Stopar 
Max, ki opravlja čuvajsko službo s kar ne-
kaj posamezniki, kateri s svojim prosto-
voljskim delom naredijo veliko za samo 
promocijo RD Laško.

Organizacijo državnega prvenstva VE-
TERANOV ekipno smo organizirali na 
ribniku Marof. Nastopalo je 16 ekip iz vse 
Slovenije, skupaj pa je bilo 64 obvezno re-
gistriranih tekmovalcev. 

Že na jutranjem zboru starejših ribičev, 
ki se je začel ob 7. uri, je vladalo prijetno 
ribiško vzdušje, za kar so v največji meri 

zaslužni prizadevni gostitelji RD Laško. 
Po zboru je sledilo potrjevanje nastopajo-
čih ekip in tekmovalcev ter žrebanje štar-
tnih mest v sektorjih A, B, C in D, ki so jih 
odlično pripravili tekmovalci RD Laško. V 
tej ligi imajo pravico do nastopa ribiči, ki 
so se že srečali z Abrahamom, kar pome-
ni, da so stari več kot 50 let. Pravico nasto-
pa na svetovnem prvenstvu imajo najbolj-
ših 5, ki so stari do 65 let ter v kategoriji 
starejših veteranov prav tako najboljših 5 
tekmovalcev, ki so stari nad 65 let. Letos 
bo svetovno prvenstvo potekalo v Srbiji.

Po izžrebanih štartnih mestih je sledil 
odhod na tekmovalno traso. V nagovo-
ru pred odhodom je zbrane pozdravil še 
predsednik RD Laško – Bačič Antun, ki 
je tekmovalcem zaželel dobrega prijema 
na tem lepem in urejenem ribniku. Med 
drugim je Tone tudi povedal, da nam je 
uspelo urediti in pripraviti tako tekmo-
valno traso, da se lahko vsak udeleženec 
(veteran) pripelje z avtom na samo štar-
tno mesto, kljub temu pa cesta okoli ribni-
ka ne kvari izgleda okolice in je narejeno 
delo lahko samo v ponos in dober zgled 
RD Laško še naprej. 

Sledila je priprava na tekmovanje, kon-
trola hrane ter kontrola žive vabe. Pripra-
va na tekmovanje traja 2 uri. Tekmovalci 
imajo ribiški pribor, ki je zelo drag (tek-
movalne palice, štek, stol ter ostali pribor 
stanejo približno 1500 € in več). Začetek 
tekmovanja je bil ob 10. uri, lovilo se je 4 
ure, torej do 14.00. Večinoma so tekmo-
valci lovili krape in amurje, težke od 1 do 
4 kg. Vmes so prijeli tudi tisti bolj previdni 

od teže 5 do 10 kg in celo več. Za uspešen 
lov tekmovalcev RD Laško in njihovemu 
skupnemu uspehu 1. mesto je bila po-
membna prava izbira ribje hrane in dob-
ro tehnično izvajanje ribolova, ki smo se 
ga dogovorili tekmovalci RD Laško pred 
tekmo. Vodja Ceglec je zasedel 2. mesto, 
Vardijan 1. mesto, Sankovič 4. mesto ter 
Mejač 6. mesto. Skupno smo imeli 13 ne-
gativnih točk. 2. mesto je osvojila ekipa 
Maribor, 3. mesto pa si je prilovilo Novo 
mesto. Po končanem ribolovu je sledi-
lo tehtanje ulova. Vse ulovljene ribe so se 
žive vrnile v ribnik. Končni izračun do-
seženih rezultatov je v prisotnosti dele-
gata Luke Piškurja ter glavnega sodnika 
Boštjana Zupanca dosledno opravil vod-
ja tekmovalne komisije RD Laško, Ceglec 
Andrej. Pri organizaciji te tekme ni prišlo 
do nobenih posebnih težav. Skrivnost tiči 
v tem, da vsi domači tekmovalci ter nekaj 
članov delamo za en skupni cilj in to je, 
da odlično izpeljemo državno prvenstvo, 
kakor tudi vsa druga tekmovanja v planu 
tekmovalne komisije RD Laško.

Rad bi se zahvalil vsem svojim zvestim 
sodelavcem, pa tudi vsem, ki so kakorkoli 
pomagali. Po okusnem kosilu, ki nam ga 
je pripravil najemnik na ribiškem domu 
Marof, je sledila razglasitev rezultatov ter 
podelitev pokalov in medalj. Po razglasi-
tvi se je končalo še eno državno prvenstvo 
ter druženje ribičev, ki smo si ob slovesu 
zaželeli dobrega prijema v naslednjih tek-
mah in ponovnega snidenja tudi v pri-
hodnjem letu.

Vodje zmagovalnih ekip RD Laško, RD Maribor in RD 
Novo mesto ter predsednik RD Laško.
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POMLad v Ld jURkLOšTeR 

Člani LD Jurklošter se redno udeležujemo čistilne akcije, ki jo 
organizira Krajevna skupnost Jurklošter. Letos je potekala 8. apri-
la. Poleg udeležbe je lovska družina skuhala golaž in ponudi-
la prostor – novo senčn ico za malico vseh sodelujočih. Vsako 
leto v tednu knjige, ki je meseca aprila, osnovne šole organizi-
rajo Noč branja. Osnovnošolci podružnične šole Jurklošter so 
20. aprila brali na lovski koči, lovec Simon in Miro pa sta jim 
predstavila skrivnosti gozda in kako se v gozdu obnašamo. Po-
mlad je tudi čas za košnjo, obnovo prež, lovskih poti in drugih 
lovskih objektov v lovišču. V soboto, 29. maja, smo v Panečah 
preorali in zasejali krmno njivo s topinamburjem ter očistili pa-
sišče in grmišče. Vse to so ukrepi za izboljšanje življenjskih raz-
mer divjadi kot tudi dela v okviru neposrednih izboljšav pre-
hranskih danosti divjadi. Hvaležni za naravo bomo v nedeljo, 
18. junija, ob 12.30 organizirali že 13. Hubertovo mašo na sv. 

Trojici s kulturnim programom in druženjem ob lovskem go-
lažu. Vljudno vabljeni! 

Urška Knez, LD Jurklošter 

čRNa
Prijazna psička tipa labrador-
ke, stara cca. 1 leto, še malo 
nezaupljiva, a hitro učljiva, 
išče prijaznega in odgovorne-
ga lastnika. Najdena na Mar-
nem pri Hrastniku.

ZOFI
Prijazna, a še malo preplaše-
na psička, srednje rasti, stara 
nekje do leta in pol, najdena 
na Marnem pri Hrastniku, 
išče odgovornega lastnika, ki 
bo imel čas zanjo.

Na voljo je še nekaj mačjih 
mladičev. 

ReXa
Psička v tipu nemškega ovčar-
ja, stara cca. 1,5 leta, najdena 
na Marnem pri Hrastniku, 
išče lastnika, kateremu bo s 
svojo igrivostjo in inteligent- 
nostjo izkazala hvaležnost.

caR 2017

Poleg varovanja narave in okolja ter 
ohranjanja ribjega staleža so ena redkih 
aktivnosti laških ribičev tudi različna sre-
čanja in tekmovanja v športnem ribolovu, 
ki so na območju RD Laško, katero šteje 
kar 98 članov in deluje v javno dobro. 

V času ribolovne sezone ne mine ko-
nec tedna, da ne bi potekalo kakšno tek-
movanje. Med pomembnejša druženja 
sodi tudi tekmovanje za ribiškega »CAR-
-ja«, ki ga RD Laško organizira že 42. leto. 
Vsa tekmovanja so potekala v reki Savinji 
in ribniku Marof. Tekmovanja se udeleži 
približno 30 tekmovalcev, ki tekmujejo in 

lovijo od 3 do 4 ure. Lovi se samo na koru-
zo in kruh. V tem času se ulovi približno 
200 kg rib, ki se jih po tehtanju vrne nazaj 
v vodo. Tekmovalec tehta samo največjo 
ulovljeno ribo. Tehtanje je odločilo, da le-
tošnji CAR Ribiške družine Laško postane 
Božič Antun, ki je ujel najtežjo ribo (amur, 
8480 g). 

Tako je gospod Božič prevzel krono ter 
žezlo od lanskega CAR-ja, Bačič Bojana, 
ki mu je zaželel dober ulov ter soudeležbo 
pri vlaganju rib v lovne, tekmovalne vode, 
ki so v lasti RD Laško.

Andrej Ceglec,  
vodja tekmovalne komisije RD Laško
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VSAK ČETRTEK Z AVTOBUSOM NA KOPANJE V IZOLO
Termini: vsak četrtek od 29. 6. 2017 dalje, CENA: 15 € 

GORSKI ZDRAVNIK 
Termini: 23. 6., 24. 6, 25. 8., 26. 8., 1. 9.2017,  
CENA: 43 €

GARDALAND – AKCIJA!!! 
Termin: 24. 6. 2017  
CENA: 64 €   57 €

PLITVIČKA JEZERA 
Termini: 24. 6., 26. 8. 2017  
CENA: 49 € odrasli, 39 € otroci

BREZJE
Termin: 15. 8. 2017, CENA: 33 €

SVETE VIŠARJE
Termin: 15. 8. 2017, CENA: 49 €

ORLOVO GNEZDO IN RUDNIK SOLI
Termin: 26. 8. 2017, CENA: 58 €

GOLI OTOK IN KRK 
Termin: 16. 9. - 17. 9. 2017, CENA: 109 €
Termin: 23. 9. 2017, CENA: 69 €

NA POČITNICE Z AVTOBUSOM (7 X POL PENZION)
· OTOK RAB, APP GRCE 
 (odhodi: 24. 6., 23. 8. in 10. 9. 2017) CENA: 315 €
· OTOK PAG, HOTEL TONY
 (odhodi: 24. 6., in 2. 9. 2017)  CENA: 299 €
 (odhod: 9. 9. 2017)  CENA: 259 €
· OTOK VIS,  HOTEL ISSA 
 (odhod: 25. 8. 2017)  CENA: 399 €
· OTOK VIS,  HOTEL BIŠEVO 
 (odhod: 2. 9. 2017)  CENA: 339 €

OBIRANJE MANDARIN, DUBROVNIK IN MEĐUGORJE
Termini: 13. 10. – 15. 10. in 27. 10. – 29. 10 2017)
CENA: 179 €   169 € - za prijave do 30. 7. 2017 

VABILO V NEFORMALNE PROGRAME USPOSABLJANJ  
ZA BREZPOSLENE

Na podlagi javnega razpisa MIZŠ smo v konzorcijskem partnerstvu, ki ga ses-
tavljamo Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Ljudska univerza Celje, RA 
Kozjansko in Ljudska univerza Rogaška Slatina, izbrani izvajalec za izvedbo 
neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne na območju 
Zavoda za zaposlovanje, OS Celje.

Programe bomo projektni partnerji izvajali na  različnih lokacijah. Programi 
so za udeležence brezplačni.

TEČAJI TUJIH JEZIKOV
• Angleščina 
	Osvežitveni tečaj na ravni A2 – 60 ur
	Osvežitveni tečaj na ravni B2 – 60 ur
	Poslovna konverzacija na ravni B2 – 60 ur

• Nemščina
	Tečaj na ravni A2 (vmesna raven) – 60 ur
	Osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) – 60 ur
	Poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven) – 60 ur

• Računalniški programi
	Računalniška pismenost  za odrasle (60-urni javno veljavni program) 
	Računalniška in digitalna pismenost 
	tečaj Excel (osnovni – 30 ur, nadaljevalni – 30 ur)
	tečaj Word (osnovni -  30 ur, nadaljevalni – 30 ur)

Programi priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (25 ur) bodo izve-
deni na lokaciji LU Celje.

Z izvedbo tečajev bomo pričeli takoj po formiranju posamezne skupine.

Prijave in informacije:
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE, Tattenbachova ulica 2a, 
3210 Slovenske Konjice, kontaktni osebi:
· Brigita Kukovič, tel.: 03 757 18 22, e-pošta: brigita.kukovic@guest.arnes.si, 
· Patricija Košir, tel.: 03 757 18 23, 041 661 154 e-pošta: patricija.kosir@guest.

arnes.si
Vabljeni!

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE,  
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
DŠ: SI93550049, MŠ: 5052343, Telefon: 03 757 18 00
www.sc-konjice-zrece.si,  e-naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si



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

Novost v Wellness 
Spa Centru Thermana 
Park Laško: SKLOP 
DRENAŽ PANTHA REI
Pantha Rei tretmaji telo 

razstrupijo in izboljšajo 

delovanje limfnega sistema.

Dodatne informacije in 
rezervacije:  
03/ 423 2045.

MEDNARODNI 
DAN JOGE
Praznujte z nami in okrepite 
svoje telo!

Urnik brezplačnih 
predstavitvenih uric in 
aktivnosti je na voljo na  
www.thermana.si.

Thermanini namigi 
za dobro počutje

NAMIG ZA

POLETNI VROČINI LAHKO UBEŽITE PRI NAS.

Ohladite se v naših prijetno hladnih kavarnah in si privoščite skok  

v osvežilne bazene s pogledom na edinstveno stekleno kupolo.

Laščani, izkoristite 20% popust na kopališke,  
fizioterapevtske in wellness storitve v Thermani Laško*

*popust ne vključuje storitev tajskih masaž

21. junij

poletno osvežitev
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MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

Dan odprtih vrat Pivovarne Laško – tradicija, ki povezuje
53. festival Pivo in cvetje Laško tudi letos pričenjamo s tradicionalnim srečanjem prijateljev,

sosedov in ljubiteljev laškega piva na dnevu odprtih vrat. Tudi tokrat dan pred uradno otvoritvijo.

Z velikim veseljem vas pričakujemo v sredo, 12. julija med 14. in 18. uro.
Skrbno pripravljenemu in vodenemu  ogledu najbolj zanimivih postaj nastajanja naših odličnih piv, 

z našim največjim ponosom  Zlatorogom, dodajamo novost - ogled novo urejenega muzeja nad pivnico.

Tudi letos vas bodo ob koncu ogledov razveseljevale evropsko znane laške mažorete,
ki jim odličen takt daje Godba Laško. 

Iskreno dobrodošli!

Vaša Pivovarna Laško

Vabimo vas na DAN LAŠČANOV, na večerno dogajanje, ki nosi povabilo vsem Laščanom. 
Tako tistim, ki vas je življenjska pot odpeljala iz našega kraja, kot današnjim Laščanom.

Občinsko dvorišče bo v sredo, 12. julija 2017, od 19. ure prijazno gostilo vse, ki želite odkrivati stare 
in nove obraze, obujati spomine, klepetati in nazdraviti z vrčkom Laščana. 

Spoštljivo se bomo ozrli na preteklost našega kraja.
Ponosni na preteklost - zazrti v prihodnost!

Laško

c
iv

es t
yver - cives europae



Letošnji festival Pivo in cvetje Laško, sicer največji 
glasbeni in turistični dogodek v Sloveniji, bo od 
četrtka, 13., do nedelje, 16. julija. Že triinpetdeseti 
festival bo vrhunec sproščenega poletja, ki prinaša 
pestro glasbeno dogajanje za vse generacije in 
vse glasbene okuse. Festival še vedno ostaja 
žanrsko najbolj odprt in cenovno najdostopnejši 
glasbeni dogodek v Sloveniji. Organizator in 
glavni pokrovitelj Pivovarna Laško Union (PLU) pa 
zavzeto načrtuje nadaljnjo rast in razvoj festivala, 
ki dobiva vse bolj regionalni značaj. 

FESTIVAL S POKLONOM KULTURNI IN 
ZGODOVINSKI DEDIŠČINI 

Bogat nabor zanimivosti iz zgodovine, lokalne 
kulture in hortikulture je posebnost festivala Pivo 
in cvetje Laško. Festivalu dodaja zgodovinsko 
vrednost, saj spretno prepleta nekdanje življenje 
s sedanjostjo. Mesto Laško letos slavi dva 
pomembna mejnika - pred 790 leti je prejelo 
trške pravice in pred 90 leti mestne pravice. 
Del festivalskega programa bo tako namenjen 
oživljanju zgodovine od časa podelitve mestnih 
pravic. Program ustvarjajo prizadevni člani 
različnih kulturnih, hortikulturnih, športnih 
in drugih društev v Laškem in okolici, njihovo 
koordinacijo pa so prevzeli sodelavci v STIK-u 
Laško. Tudi letos bo festivalsko dogajanje še 
posebej bogato na zaključni dan, v nedeljo, ko 
bodo gostje priča tradicionalni paradi s sprevodom 
starodobnikov ter prikazu nekdanjega življenja v 
kraju.

SLOVENSKO – MEDNARODNA
GLASBENA DIMENZIJA

Glasbeni program ostaja najbolj pester med vsemi 
slovenskimi festivali, saj ponuja mnoge glasbene 
zvrsti, od popa do rocka, latino ritmov, muzikala 
in elektronske plesne glasbe, do narodnozabavne 
ter letos prvič tudi klezmerja. Letošnji festival 
ima zanimivo in svežo slovensko - mednarodno 
dimenzijo. Organizatorji so se potrudili, da bo 
otvoritev festivala povsem slovenska, saj bodo 
na vseh treh ključnih odrih, Zlatorog, Special 
(občinsko dvorišče) in Jubilejnik, nastopili domači 
izvajalci: Nude, Big Band Laško z Nuško Drašček 
ter Modrijani. 

Podrobnejši program festivala objavljamo na 
naslednjih straneh, posebej pa velja povabilo na 
ogled predstav v Kulturnem centru Laško, kjer  si 
bodo lahko obiskovalci v okviru rednega programa 
centra ogledali najnovejši slovenski muzikal 
Alpska saga, ki je svoj navdih našel v izjemnem 
uspehu naše nepozabne skupine Agropop. 
Program Kulturnega centra bo dopolnila še nova 
skupina na slovenski glasbeni sceni Trium, ki 
izvaja avtorsko pop-rock glasbo. 

Na letošnjem festivalu Pivo in cvetje se ponovno 
obeta preko 60 vrhunskih glasbenih dogodkov. Ne 
gre pozabiti tudi na nastope pihalnih skupin in 
že omenjenega izjemno bogatega etnografskega 

že triinpetdesetič središče 
glasbenega in turističnega 
dogajanja ter izjemen 
vrhunec poletja

ter kulturnega programa. Vizualni vrhunec 
festivalskega dogajanja ostaja veličastna Vodno-
ognjena multimedijska predstava, edinstven 
spektakel, ki se je razvil iz Vodne simfonije in 
tako letos slavi 10. obletnico, njegova vsebina pa 
temelji na zgodovinski keltski tematiki. Predstava, 
ki je edinstven spektakel, značilen le za Laško, bo 
zaradi izjemnega vtisa, ki ga pusti na obiskovalcih, 
na programu tako v petek, kot tudi v soboto ob 
22h. V soboto bo le še bolj ognjena, saj se bo 
zaključila z ognjemetom z Gradu Tabor.

Letošnja spodbuda organizatorja o odgovornem 
uživanju alkoholnih pijač velja še posebej 
mladostnikom. V dogovoru z občino Laško 
in ponudniki gostinskih storitev bo dosledno 
spoštovana zakonodaja o prepovedi točenja in 
strežbe alkoholnih pijač mladoletnim osebam. Kot 
odgovorno podjetje si v PLU prizadevajo zmanjšati 
število opitih mladostnikov na prireditvi, tako 
bo tudi prepovedan vnos alkoholnih pijač na 
festivalsko območje.

VSTOPNINA
Z UGODNIMI POPUSTI
Za organizacijo festivala v Pivovarni Laško 
Union vsako leto namenijo znatna sredstva in 
tudi to dokazuje, da so namere po ohranjanju 
in nadaljnji rasti festivala trdne. Festival, ki ima 
nedvomno svoje stalno bivališče v Laškem, vsako 
leto nadgrajuje kakovost programa in postaja 
prepoznaven tudi izven Slovenije. Vstopnina 15 
evrov na dan, ki je novost letošnjega festivala, je 
dodatno zagotovilo, da festival ostaja v Laškem. 
Vstopnina bo namreč namenjena nadaljnjemu 
vlaganju v dvig njegove kakovostne ravni ter 
pestrosti ponudbe. 

Kljub temu ostaja festival Pivo in cvetje Laško 
glasbeni dogodek z najnižjo vstopnino daleč 
naokoli, saj si obiskovalci za to ceno lahko
ogledajo tudi do 15 koncertov na dan. 

V predprodaji do konca maja, je bila cena 
vstopnic za več kot 30% nižja. Junijski popusti 
znašajo 20% in do 10. julija 10%. Organizatorji 
vabijo vse ljubitelje festivala, da si pravočasno 
zagotovijo vstopnice in se tako izognejo gneči na 
festivalskih blagajnah. Prav tako veljajo popusti 
za večje skupine, tk. im. »6pack«, plačaš 5, dobiš 
6, ter družinska ugodnost za obisk otrok oz. 
mladostnikov do 16. leta v spremstvu odraslega, 
pri kateri vstopnico plača le odrasla oseba. 
Vstopnice si obiskovalci zagotovijo na spletni 
strani festivala www.pivoincvetje.si ali v prodajni 
mreži Moje karte, tako npr. tudi na črpalkah 
Petrola in OMV. Ob vstopu na festivalski prostor 
bodo obiskovalci vstopnice zamenjali za posebne, 
nepovratne zapestnice.

BREZPLAČNE VSTOPNICE ZA OBČANE LAŠKEGA Prevzem brezplačnih tridnevnih vstopnic oz. 

zapestnic za vse prebivalce Občine Laško, s stalnim 

ali začasnim prebivališčem, je možen z osebnim 

dokumentom oz. potrdilom o začasnem 
prebivališču od ponedeljka, 3. julija do 

četrtka, 13. julija do 15:00, v TIC-u 
Laško. Vstopnice - zapestnice  lahko 
prevzamete od ponedeljka do petka 

med 14:00 in 17:00 ter v soboto 
med 10:00 in 13:00. Otroci do dopolnjenih 5 let vstopnice za festival  ne potrebujejo.
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12.00 Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
12.00 O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja 
15.00 Mavrična dežela – program za otroke
18.00  Otvoritev razstave – Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
18.00  Iz vasi v mesto Laško 1927 – »Stan rudarski, bodi nam pozdravljen!« – etnografska prireditev 
19.00  Alpska saga – Muzikal z glasbo skupine Agropop 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami  
22.00  Buchan, Mr Doris 
19.00  Modrijani, Jan Plestenjak 
19.00  Big band Laško in Nuška Drašček, Big Band Krško, Špičikuc Orchestra 
19.00  Nude, Riblja čorba, Dan D, Ugly Kid Joe 

10.00  Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
12.00   Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
12.00  O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja 
12.00  Športne aktivnosti 
15.00  Mavrična dežela – program za otroke 
18.00  Iz vasi v mesto Laško 1927 – »Matejev sejem« - etnografska prireditev 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami  
19.30  Koncert skupine Trium
22.30  Spectrum, The Allergies
19.00  Ditka & Band, Avsenikov tercet, Tony Cetinski, Alfi in njegovi muzikanti 
19.00  Teo Collori in Momento Cigano, BRO, MTF feat. Sub-Lime, Ramzeilech 
19.00  Prismojeni profesorji bluesa, Bombaj štampa, Level 42, Šank Rock
22.00  Vodno-ognjena multimedijska predstava

09.00  Mavrična dežela – program za otroke 
10.00  Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
12.00  Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
1200  O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja 
12.00  Športne aktivnosti 
18.00  Iz vasi v mesto Laško 1927 – »Ohcet po stari šegi, prikaz« – etnografska prireditev 
19.30  Poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami 
22.30  Secret Disco, DJ  Luxia 
19.00  Poskočni muzikanti, Samantha Fox, Kingston 
19.00  Marko Hatlak in Funtango feat. Iztok Mlakar, Hamo & Tribute 2 Love,
 Izzy and The Catastrophics, Chiki Lora
19.00  San Di Ego, SuperHammers, Airbourne, Big Foot Mama  
22.00  Vodno-ognjena multimedijska predstava z ognjemetom 

10.00 Razstava ročnih del klekljarske skupine Kitice in Društva invalidov Laško 
10.00  Pivo za s sabo – razstava pločevink Pivovarne Laško 
10.00  O(B)STANITE V CVETJU! – razstava cvetja  
17.00  PARADA PIVO IN CVETJE 
18.00  Mednarodni festival plehmuzik ter uradni zaključek festivala Pivo in cvetje
20.00  Afterparty s skupino Orion 

•  Muzej Laško 
•  Zelenica pred Kulturnim centrom in avla Kulturnega centra Laško
•  Zdraviliški park
•  Hiša Generacij 
•  Valvasorjev trg 
•  Kulturni center Laško
•  Ulice Laškega
•  ODER MALT (Obrežje Savinje)
•  ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)
•  ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče) 
•  ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)

•  Hiša Generacij 
•  Muzej Laško 
•  Zelenica pred Kulturnim centrom in avla Kulturnega centra Laško
•  Kamp – Jagoče
•  Zdraviliški park
•  Valvasorjev trg 
•  Ulice Laškega
•  Kulturni center Laško 
•  ODER MALT (Obrežje Savinje)
•  ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)
•  ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče) 
•  ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)
•  Obrežje Savinje

•  Zdraviliški park 
•  Hiša Generacij 
•  Muzej Laško 
• Zelenica pred Kulturnim centrom in avla Kulturnega centra Laško 
• Kamp – Jagoče 
• Valvasorjev trg
•  Ulice Laškega  
•  ODER MALT (Obrežje Savinje)
•  ODER JUBILEJNIK (Aškerčev trg)
•  ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče) 

•  ODER ZLATOROG (Trubarjevo nabrežje)
•  Obrežje Savinje 

•  Hiša Generacij 
•  Muzej Laško
•  Zelenica pred Kulturnim centrom in avla Kulturnega centra Laško 
•  ULICE LAŠKEGA 
•  ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče)
•  ODER SPECIAL (Občinsko dvorišče) 

Četrtek, 13. 7.

Petek, 14. 7.

Sobota, 15. 7.

Nedelja, 16. 7.

* Organizator si pridržuje pravico spremembe programa.  
   Sveže informacije najdete na www.pivoincvetje.si ter na Facebooku Pivo in cvetje Laško.

www.pivoincvetje.si


