
PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Sobota, 4. november
· Valvasorjev trg: Pohod po nek-dan-

jih trških mejah (start ob 9.00 pred 
TIC-em)

 Planinsko društvo Laško v sodelovanju s STIK-om in Ob-
čino Laško že devetnajstič zapored organizira in se poda-
ja na pohod po nekdanjih trških mejah Laškega. Namen 
prireditve je obuditi in negovati tradicionalni dogodek, 
ki sega stoletja nazaj v krajevno zgodovino, ter ga za da-
našnjo moderno dobo čim bolj verodostojno priklicati iz 
spomina.

 Pohod je hkrati zadnji pohod v sklopu akcije PO LAŠKIH 
POTEH 2017.

Nedelja, 5. november
· Zdravilišče Laško: Tradicionalno druženje krajanov KS 

Laško, starih 80 let in več (10.30)
 Že 12. druženje vseh krajanov Laškega, starih 80 let 

in več, v počastitev praznika Občine Laško z bogatim 
kulturnim programom in pogostitvijo. 

Ponedeljek, 6. november
· Vrtec Laško: Slovesno odprtje prenovljene kuhinje 

Vrtca Laško (17.00)

Torek, 7. november
· Občina Laško, sejna soba: Tiskovna konferenca (11.00)
· Kulturni center Laško: Proslava ob občinskem prazni-

ku (18.00)

Sreda, 8. november
· Pri Otročjem centru Kino Laško: Slovesna predaja na-

menu obnovljene Trubarjeve ulice (16.00)
· Otročji center Kino Laško: Predstavitev monografije 

Občine Laško (18.00)

Četrtek, 9. november
· Zdravilišče Laško: Koncert Mešanega pevskega zbora 

Društva upokojencev Laško (19.30) 
 Sedaj že tradicionalni koncert je namenjen tujim in do-

mačim gostom zdravilišča, na katerem se med pesmimi 
in v uvodu gostje seznanijo s pomembnimi dogodki v 
kraju in nekaterimi krajevnimi znamenitostmi. Letos bo 
posebna pozornost posvečena pomembnim obletnicam, 
kot je jubilejno leto.

Petek, 10. november
· Knjižnica Laško: Skrivnosti dobrega 

vina (dr. Tatjana Košmerl: strokovno 
predavanje ob tradicionalnem martinovem; ob 18.00)

 Ob 21. Martinovem v Laškem bo gostja priznana stro-
kovnjakinja s področja vinarstva in profesorica Bioteh-
niške fakultete v Ljubljani. Predstavila bo svojo knjigo, ki 
je izšla letos in v kateri se ukvarja s kakovostjo vina. Večer 
se bo zaključil z zdravico z mladim vinom in s prepevan-
jem.

Sobota, 11. november
· Kulturni center Laško: Martinov večer s prikazom bla-

goslova vina (18.00)
 V okviru te prireditve  bo letos tudi občinsko srečanje 

pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

Nedelja, 12. november
· Aškerčev trg: Nedelja na Martinovo: Martinov sejem 

(od 8.00), Slavnostna sveta maša (10.30), prikaz Praz-
nične nedelje (11.30)

 Martinov sejem vsako leto vabi s stojnicami, na katerih 
bo poleg kramarskega blaga moč videti in kupiti izdelke 
iz tistih dobrih, starih časov. Med številnimi stojničarji 
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 bo sledil po maši in zadnjem pritrkavan-
ju, ko bo zaigrala Laška pihalna godba. Župan Občine 
Laško Franc Zdolšek bo po pozdravnem govoru izročil 
laškemu nadžupniku in dekanu Roku Metličarju vino v 
blagoslov.

 Praznično nedeljo pa bodo nadaljevali plesalci in godci 
Folklorne skupine Anton Tanc iz Marija Gradca in ljuds-
ki pevci s prikazom delčka tistega, kar se je pred mnogimi 
leti na takšno nedeljo dogajalo na trgu pred cerkvijo. 

 V primeru slabega vremena (dež, sneg) nedeljska priredi-
tev s sejmom na Aškerčevem trgu odpade.

Petek, 17. november
· Muzej Laško: Razstava ob 95-letnici Planinskega društ- 

va Laško (17.00)
· Kulturni center Laško: Premiera filma »Mesto smo ljud- 

je – Laško praznuje« (18.00)


