
prirEDiTVE ob občinskEM 
praznikU

sobota, 5. november

• Valvasorjev trg: Pohod po nekdanjih tr-
ških mejah (9.00)

 Planinsko društvo Laško že osemnajstič 
zapored organizira in se podaja na pohod 
po nekdanjih trških mejah Laškega. Na-
men prireditve je obuditi in negovati tra-
dicionalni dogodek, ki sega stoletja nazaj 
v krajevno zgodovino, ter ga za današnjo 
moderno dobo čim bolj verodostojno 
priklicati iz spomina.

 Pohod je hkrati 5. pohod v sklopu akcije 
PO LAŠKIH POTEH 2016.

nedelja, 6. november

• Zdravilišče Laško: Tradicionalno druže-
nje krajanov KS Laško, starih 80 let in 
več (10.30)
Že 11. druženje vseh krajanov Laškega, 
starih 80 let in več, v počastitev praznika 
Občine Laško z bogatim kulturnim pro-
gramom in pogostitvijo. 

ponedeljek, 7. november

• Rimske Toplice: Otvoritev prenovljene 
Aškerčeve in Zdraviliške ceste (15.30)

• Kulturni center Laško: Proslava ob ob-
činskem prazniku (18.00)

Torek, 8. november

• Knjižnica Laško: Predstavitev domoz- 
nanstva Knjižnice Laško (18.00)

 Predstavili bomo razvoj, dosežke in sta-
nje domoznanske dejavnosti Knjižnice 
Laško. Pozornost bomo namenili tudi 
naši domoznanski zbirki. V nadaljevanju 
večera bomo spregovorili tudi o nadalj-
njih usmeritvah in načrtih v okviru do-
moznanstva v knjižnici.

četrtek, 10. november

• Kulturni center Laško: Koncert učiteljev 
glasbene šole Laško – Radeče (18.00)
Učitelji glasbene šole se pridružujejo pra-
znovanju Občine Laško s koncertom, na 
katerem boste lahko prisluhnili različnim 
glasbenim zvrstem. Učitelji bodo nasto-
pili tako solistično kot tudi v različnih 
komornih zasedbah. 

petek, 11. november

• Knjižnica Laško: Običaji ob martino-
vem (dr. Damijan Ovsec: strokovno pre-
davanje ob tradicionalnem martino-
vem) (18.00)
Ob tradicionalnem 20. Martinovem v La-
škem bomo gostili priznanega etnologa. 
V svojem predavanju nam bo predstavil 

tradicionalne slovenske običaje ob tem 
prazniku. Večer bomo zaključili z zdravi-
co z mladim vinom in prepevanjem.

sobota, 12. november

• Kulturni center Laško: Jubilejni Mar-
tinov večer s prikazom blagoslova vina 
(18.00)

nedelja, 13. november

• Aškerčev trg: Martinov sejem in nede-
lja (od 8.00)
Martinov sejem vsako leto vabi s stojni-
cami, na katerih bo poleg kramarskega 
blaga moč videti in kupiti izdelke iz tistih 
dobrih, starih časov. Med številnimi stoj-
ničarji bodo z nami tudi medičar in lectar, 
gospodinje s pecivom in poticami, čaji, 
medom, suhorobarji, kovač … Lahko se 
boste najedli tudi sveže pečenega kostanja 
ter poskušali mošt in mlado vino. Pravica 
do Martinovega sejma je bila Laškemu s 
privilegijem dodeljena leta 1227.
Poseben prikaz sledi po maši in zadnjem 
pritrkavanju, ko zaigra Laška pihalna 
godba. Župan občine Laško Franc Zdol-
šek pozdravi laškega nadžupnika in de-
kana Roka Metličarja in vse goste. Pri-
sotne pozdravi tudi dekan Rok Metličar, 
ki blagoslovi mošt. Praznično nedeljo pa 
nadaljujejo folklorniki s prikazom delčka 
tistega, kar se je pred mnogimi leti na ta-

kšno nedeljo dogajalo na trgu pred cer-
kvijo. Vljudno vabljeni!
V primeru slabega vremena (dež, sneg) 
nedeljska prireditev s sejmom na Ašker-
čevem trgu odpade.

četrtek, 17. november

• Kulturni center Laško: Hvalnica delu – 
pot rastlinskega zdravnika akademika 
Jožeta Mačka (film o akademiku, ča-
stnem občanu Laškega)
Ljudje, ki s svojim delom puščajo velik 
pečat, so za druge velika uganka. Vsakega 
po malem grize, kakšen človek je to, ko je 
doma, kaj počne, s čim se ukvarja. Takšna 
vprašanja si številni gotovo postavljajo 
tudi o akademiku Jožetu Mačku – kaj 
dela, kadar ne dela? Ker so to zelo redke 
priložnosti, takšna vprašanja ne zvenijo 
prav logično.
V življenju je dosegel zelo veliko in se zato 
kar samo postavlja vprašanje, ali so nje-
govi dosežki res rezultat naključij ali zgolj 
trdega dela? Sam namreč zatrjuje, da je 
njegova življenjska pot splet naključij. Na 
to vprašanje poskuša odgovoriti portretni 
film, ki je nastal v produkciji TV Krpan. 
Film, v katerem razen portretiranca go-
vori še vrsta imenitnih sogovornikov, ki 
ga opisujejo na zanimiv in pronicljiv na-
čin in tudi področja, kjer je pustil in še 
pušča izjemen pečat.


