
PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Sobota, 3. november
•	 Valvasorjev trg: Pohod po nekdanjih trških mejah 

(start ob 9.00 pred TIC-em)
 Planinsko društvo Laško v sodelovanju s STIK-om in 

Občino Laško že dvajsetič zapored organizira in se 
podaja 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 današnjo moderno dobo čim bolj verodostoj-
no priklicati iz spomina.

 Pohod je hkrati zadnji pohod v sklopu akcije PO 
LAŠKIH POTEH 2018.

Nedelja, 4. november
•	 Zdravilišče Laško: Tradicionalno druženje krajanov 

KS Laško, starih 80 let in več (10.30)
 Že 13. druženje vseh krajanov Laškega, starih 80 let 

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

Sreda, 7. november
•	 Kulturni center Laško: Proslava ob občinskem praz-

niku (18.00) 
Na proslavi bodo podeljena občinska priznanja in  
priznanja za najlepše vasi in objekte. V kulturnem 
programu bodo nastopili Maja Keuc, Glasbena šola 
Laško – Radeče in Plesni center TBA).

Četrtek, 8. november
• Zidani Most: Predaja namenu obnovljenih javnih 

poti Veliko Širje – Korat in Zidani Most – Širje –  
G. Brezno – Lukovica (15.00)

Petek, 9. november
•	 Železniška postaja Laško: Odprtje obnovljene želez-

niške postaje (14.00)
•	 Dom starejših Laško: Koncert Moškega pevskega 

zbora Laško (16.00)
•	 Knjižnica Laško: O zvonjenju in pritrkavanju  

(dr. Mojca Kovačič: strokovno predavanje ob tradicio-
nalnem martinovem; ob 18.00)

 Dr. Mojca Kovačič je etnomuzikologinja, zaposlena na 
Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Razis-
kuje predvsem ljudsko petje, ljudsko inštrumentalno 
glasbo ter sodobne glasbene in zvočne pojave. Kot 

avtorica znanstvenega dela z naslovom Pa se sliš ---  
o pritrkavanju v slovenskem in evropskem prostoru 
ter soavtorica Slovarja zvonjenja in pritrkavanja nam 
bo predstavila zvonjenje in pritrkavanje. S predavan-
jem o temi, ki je zanimiva tudi za naše kraje, bomo 
obeležili tradicionalen praznik martinovega v Laškem.

•	 Zdravilišče Laško: Koncert Mešanega pevskega zbo-
ra Društva upokojencev Laško (19.30) 

 Sedaj že tradicionalni koncert je namenjen tujim in do-
mačim gostom zdravilišča, na katerem se med pesmi-
mi in v uvodu gostje seznanijo s pomembnimi dogodki 
v kraju in nekaterimi krajevnimi znamenitostmi. 

Sobota, 10. november
•	 Kulturni center Laško: Martinov večer s petjem in 

prikazom blagoslova vina (18.00)

Nedelja, 11. november
•	 Aškerčev trg: Nedelja na Martinovo: Martinov se-

jem (od 8.00), Slavnostna sveta maša (10.30), Bla-
goslov vina (11.30)

 Martinov sejem vsako leto vabi s stojnicami, na kate-
rih bo poleg kramarskega blaga moč videti in kupiti 
izdelke iz tistih dobrih, starih časov. Med številnimi 
stojničarji bodo z nami tudi medičar in lectar, gospo-
dinje 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 do-
deljena leta 1227. 

 Po maši in zadnjem pritrkavanju, ko bo zaigrala Laška 
pihalna godba, bo župan Občine Laško Franc Zdolšek 
po pozdravnem govoru izročil laškemu nadžupniku in 
dekanu Roku Metličarju vino v blagoslov. 

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

Ponedeljek, 12. november
•	 Šentrupert: Predaja namenu obnovljenih javnih 

poti Šentrupert-Jecl in Trobni Dol-Klavžar (15.30)

Petek, 16. november
•	 Večnamenski objekt – gasilski dom Rimske Toplice: 

Martinov večer (18.00) 


