
















Občinska zastava je velikosti 180 x 74 enot. Pri vseh velikostih se uporablja to razmerje. 
Oznaka za barvo zastave je PANTONE 2935 C. Tri bele lilije obrobljene s črno, ki so v 
sredini, so od vrha zastave odmaknjene 54 enot, od spodnjega dela pa 51 enot. V 
spodnjem delu zastave je napis »Laško«, ki je od spodnjega dela odmaknjen 7,5 enot, od 
levega in desnega roba pa 18 enot. Nabor pisave za napis »Laško« je Nimbus Sans DEE 
Bold Condensed. 

Zastava je v uradnih proporcih in barvah dosegljiva na spletnem naslovu www.lasko.si.  
Na voljo je v standardnih rasterskih in vektorskih formatih (pdf, eps, jpg, wmf).
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Zastava Občine Laško

PANTONE 2935 C 
CMYK 100 | 70 | 0 | 0

PANTONE Black C 
CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Tipografija napisa »Občina Laško«
Nimbus Sans DEE Bold Condensed



PANTONE 2935 C 
CMYK 100 | 70 | 0 | 0

PANTONE Black C 
CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Tipografija napisa »Občina Laško«

Občina Laško

Grb Občine Laško

Nimbus Sans DEE Bold Condensed

Grb Laškega

Svoj grb tri lilije na modrem polju je Laško dobilo s privilegijem iz leta 1598. Čeprav laški 
grb zelo spominja na grb bourbonske Francije, kakršna koli povezava z njim dosedaj ni 
bila izpričana. Obstaja sicer nekaj hipotez o nastanku laškega grba, ki pa so zaradi poman-
jkanja virov le domneve (zavetnik laške župnije je sveti Martin, ki je francoski svetnik, 3 
lilije bi bile lahko le izpeljava grba Celjskih grofov). Rodbina Vetter von der Lilie, ki je leta 
1665 kupila Laško gospostvo, je lilije v svojem grbu  prevzela iz grba Laškega.

Alenka Hren Medved, domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje



Uporaba grba v negativu

Občina Laško Občina Laško

Enobarvna uporaba grba

PANTONE 2935 C – 60 % K 50 %

PANTONE 2935 C K 100 %

Občina LaškoObčina Laško

Grb je dosegljiv na spletnem naslovu www.lasko.si. Na voljo je v standardnih rasterskih 
in vektorskih formatih (pdf, eps, jpg, wmf).


