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Na podlagi dogovora se je spet zbrala posvetovalna skupina za pripravo »Parka spominov« in sicer v
sredo dne 7.7.2021 ob 11:30 v Thermani Laško. Prisotni so bili ga. Mojca Leskovar, ga. Nina Pader
Topole, g. Bojan Leva, g. Andrej Kaluža, ga. Sandra Barachini, ga. Nataša Podkrižnik, g. Lojze Oberžan
in predstavnik KS Laško Martin Kokotec. Prisotnost so opravičili g. Franc Zdolšek, g. Matej Jazbinšek,
g. Tomaž Majcen, g. Boštjan Vrščaj in ga. Tina Belej.
Po mojem pozdravnem nagovoru smo na tokratnem sestanku govorili o aktivnostih za uresničevanje
izvedbe omenjenega projekta. Arhitekt g. Bojan Leva je podal svoje videnje in opisal postopke
pridobivanja potrebne dokumentacije za posamezne zadeve. Prav tako je poudaril dejstvo, oziroma
kako pomembno je spoznanje, da so le krajani tisti, ki živijo mesto-kraj in zaradi katerih se omenjeno
okolje tudi ureja.
G. Lojze Oberžan je kot član tričlanske komisije (Jazbinšek, Majcen in Oberžan) predstavil kriterije in
predloge, ki so predvideni za osebe, ki naj bi bile predstavljene v »Parku spominov«.
Ga. Mojca Leskovar je povprašala, kako je z realizacijo pripravljenih projektov »Žegnani studenec«,
obnova okolice spomenika NOB in kapelice pri Marijagraški cerkvi, za katere je arhitekt g. Bojan Leva
že pripravil vse potrebno.
G. Andrej Kaluža je odgovoril, da bodo o vseh naštetih zadevah v najkrajšem času odločili na posvetu
z županom, kjer upa na razumevanje in uspeh.
Ga. Nataša Podkrižnik je predlagala ponovno razgrnitev nagrajene tečajne naloge za ureditev starega
mestnega jedra-SMJ. Vsi prisotni so to idejo podprli.
Kot predstavnik KS Laško sem prisotne seznanil z dopisno sejo sveta KS Laško glede praznih oziroma
nezasedenih lokalov v starem mestnem jedru. Svet KS Laško namreč predlaga Občini Laško
ustanovitev strokovne komisije, ki naj predlaga kakšna dejavnost se v posameznih lokalih v starem
mestnem jedru lahko izvaja.
Po zanimivi razpravi, v kateri smo vsi prisotni iskali nit, ki bi nas povezala z načrti občinske uprave
glede urejanja starega mestnega jedra, smo se vsi prisotni strinjali, da strokovna ekipa (Jazbinšek,
Majcen in Oberžan) do naslednjega srečanja, ki bo v septembru, pripravi tematske skupine
posameznikov in možne lokacije, kjer bi »zaslužni Laščani« lahko bili predstavljeni. Gre predvsem za
lokacije na krožni pešpoti od mestnega mosta, do mosta pri Thermani in vse do mostu v Jagočah.
Razšli smo se v upanju, da bodo za mizo na naslednjem srečanju posvetovalne skupine letošnjo jesen
sedli tudi tisti, ki bi morali biti prisotni vseskozi, če ne kot krajani-domačini, pa kot profesionalni
nosilci funkcij, katerih osnovna dejavnost je tudi problematika, ki jo obravnava posvetovalna skupina
na pobudo amaterjev Krajevne skupnosti Laško. Hvala za razumevanje in vabljeni, da se odzovete
prihodnjemu vabilu, saj boste le z dejansko udeležbo pokazali interes za tovrstno problematiko.

Z odličnim spoštovanjem!

Martin Kokotec
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Laško


