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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVO:      PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ ANTONA AŠKERCA V LETU 2011 
 
 
V mesecu maju 2010 je bil objavljen Javni razpis za podelitev priznanj Antona Aškerca v letu 
2011 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 
dvigovanje ugleda in prepoznavnosti Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v 
tujini.  
 
Do razpisanega roka je pravočasno prispelo 11 predlogov, ki so navedeni v spodnji tabeli. 
 
 

PREDLAGATELJ PREDLOG 

Krajevna skupnost Laško gospod Peter Ojsteršek 

Likovno društvo Laško Društvo vokalna skupina Vodomke Laško 

Strelsko društvo "Celjska četa" družina Čadej iz Curnovca 

Kulturno društvo Miklavž Kvintet DORI 

Moški pevski zbor Laško gospod Jože Pozaršek 

JS RS KD, Območna izpostava Laško Društvo vokalna skupina Vodomke Laško 

JS RS KD, Območna izpostava Laško gospod Kristjan Kolman 

JS RS KD, Območna izpostava Laško gospod Benjamin Govže 

JS RS KD, Območna izpostava Laško gospod Franc Maček 

JS RS KD, Območna izpostava Laško gospa Ana Lavrinc 

Mešani pevski zbor "Jesen"  
(Društvo upokojencev Laško) Društvo vokalna skupina Vodomke Laško 

 
 
 
 



 
V skladu s 14. in 15. členom Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009) 
je Odbor za družbene dejavnosti in društva na seji dne 12.01.2011 obravnaval predloge ter 
podal pisno mnenje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. Odbor je 
predlagal, da se priznanja Antona Aškerca podelijo: 
 

- DRUŠTVU VOKALNA SKUPINA VODOMKE LAŠKO, 
- KVINTETU DORI, 
- BENJAMINU GOVŽETU. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 17.01.2011 
obravnavala mnenje Odbora za družbene dejavnosti in društva in vse prispele predloge. 
Kljub temu, da v skladu z odlokom mnenje odbora za komisijo ni zavezujoče, se je z večino 
glasov odločila, da v celoti sprejme mnenje odbora in občinskemu svetu predlaga, da 
sprejme naslednji  
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanja Antona Aškerca podelijo: 
 

1. DRUŠTVU VOKALNA SKUPINA VODOMKE LAŠKO – za uspešno delovanje na 
področju ljubiteljskega zborovskega petja (predlagatelji Likovno društvo Laško, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Laško, Mešani 
pevski zbor "Jesen" – Društvo upokojencev Laško) 

 
2. KVINTETU DORI – za uspešno delovanje na področju narodnozabavne glasbe v  

občini Laško in izven (predlagatelj Kulturno društvo Miklavž) 
 
3. BENJAMINU GOVŽETU – za odmevne glasbene dosežke na področju koncertne 

dejavnosti in izobraževanja mladih (predlagatelj Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti - Območna izpostava Laško) 

 
 
Priznanja bo podelil župan na slovesnosti ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika. 
 
Glede na to, da je naslednja redna seja občinskega sveta predvidena za 2. marec, podelitev 
priznanj pa bo na proslavi ob kulturnem prazniku 4. februarja, zaradi časovne stiske župan 
sklicuje  dopisno sejo občinskega sveta. 
 
 
            Predsednik komisije  
                     za mandatna vprašanja 
                        volitve in imenovanja 

      Janko Cesar, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- mnenje Odbora za družbene dejavnosti in društva. 
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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
MESTNA ULICA 2 
3270 LAŠKO 
 
 
Zadeva: Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2011 
 
Odbor za družbene dejavnosti in društva Občine Laško je na svoji 2. seji dne 12.01.2011 
obravnaval vse pravočasno prispele predloge in sprejel sklep, da se komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Laško na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih 
Občine Laško (Uradni list RS, številka 13/2009) predlagajo naslednji trije predlogi za 
podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2011 in sicer: 
 

1. DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA VODOMKE LAŠKO – za uspešno delovanje na 
področju ljubiteljskega zborovskega petja (predlagatelji Likovno društvo Laško, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Laško, Mešani pevski zbor 
"Jesen" – Društvo upokojencev Laško) 

 
2. KVINTET DORI – za uspešno delovanje na področju narodnozabavne glasbe v  

občini Laško in izven (predlagatelj Kulturno društvo Miklavž) 
 
3. BENJAMIN GOVŽE – za odmevne glasbene dosežke na področju koncertne 

dejavnosti in izobraževanja mladih (predlagatelj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
- Območna izpostava Laško) 

 
 
 

Klemen Grešak, l.r. 
Predsednik Odbora za družbene  
dejavnosti in društva Občine Laško 

 
 
 

 
 
 
 
 
Poslano: 
- Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- v zadevo, tu 
 
 
 
 


