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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:       PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ ANTONA AŠKERCA  

V LETU 2014 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala:  

 Odbor za družbene dejavnosti in društva dne 4.12.2014 

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 8.12.2014 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 15. člen Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009, 18/2011) 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se priznanje Antona Aškerca podeli: 

 JOŽETU OJSTERŠKU za dolgoletno delovanje na področju instrumentalne 
glasbe in skrb za vzgojo mladih glasbenikov, 

 MARJETI DREMEL za dolgoletno prostovoljno delo in vsestransko kulturno 
delovanje, 

 VALENTINU DEŽELAKU za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi in za ohranjanje 
kulturne dediščine. 

 
 
Obrazložitev: 
V mesecu maju 2014 je bil objavljen Javni razpis za podelitev priznanj Antona Aškerca v letu 
2015 posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu dosežejo 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 so pravočasno prispeli predlogi, ki so navedeni v tabeli: 
 

ŠT. PREDLAGATELJ PREDLOG 

1 Moški pevski zbor  Laško Jože Požaršek 



2 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 
Območna izpostava Laško 

Kristjan Kolman 

3 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 
Območna izpostava Laško 

Valentin Deželak 

4 Likovno društvo Laško Marjeta Dremel 

5 
CSD Laško  
Center starejših – Hiša generacij 

Marjeta Dremel 

6 Kulturno društvo Laška pihalna godba Milan Ojsteršek 

7 Kulturno društvo Laška pihalna godba Jože Ojsteršek 

 
V skladu s 14. in 15. členom Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009, 
18/2011) je Odbor za družbene dejavnosti in društva na seji dne 4. 12. 2014 obravnaval 
predloge ter podal pisno mnenje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. 
Odbor je predlagal, da se priznanja Antona Aškerca podelijo Jožetu Ojsteršku in Marjeti 
Dremel. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 8. 12. 2014 
obravnavala predloge in mnenje odbora za družbene dejavnosti in društva. Glede na to, da v 
skladu z odlokom mnenje odbora za komisijo ni zavezujoče, so se člani komisije odločili, da 
se priznanje Antona Aškerca podeli še Valentinu Deželaku za dolgoletno delo v ljubiteljski 
kulturi in za ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Priznanja bo podelil župan na slovesnosti ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika 
februarja 2015. 
 
 
 
            Predsednik komisije 

        Janko Cesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015 
 
 
Odbor za družbene dejavnosti in društva je na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014 obravnaval 
sedem pravočasno prispelih predlogov 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, 18/2011) predlagata naslednja dva predloga 
za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2015 in sicer: 
 
 

1. JOŽE OJSTERŠEK (za dolgoletno delovanje na področju instrumentalne glasbe in 
skrb za vzgojo mladih glasbenikov) 

 
2. MARJETA DREMEL (za dolgoletno prostovoljno delo in vsestransko kulturno 

delovanje) 
. 
 

 
   Bojan Šipek, 

predsednik Odbora za družbene  
        dejavnosti in društva  

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


