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SEZNAM DOSEDANJIH NAGRAJENCEV PRIZNANJ ANTONA AŠKERCA 
 
2022 
KULTURNO DRUŠTVO VRH NAD LAŠKIM (za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske 
kulture) 
MAJDA MARGUČ (za  dolgoletno delovanje na področju mažoretne dejavnosti) 
MATEJA ŠKORJA (za dolgoletno in uspešno delo na področju zborovskega petja) 
 
2021 
ANTON GRIL (za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja) 
BRANKO DEŽELAK (za  dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja) 
ŠTEFANIJA PAVČNIK (za delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti) 
 
2020 
DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR LAŠKO (za dolgoletno delovanje na področju 
ljubiteljskega zborovskega petja) 
RUDOLF KOCMAN (za uspešno in prizadevno delo na področju glasbene umetnosti) 
STROJMACHINE (za uspešno delovanje na glasbenem področju) 
 
2019 
DANIEL PAVČNIK (za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti) 
ŠPELA MEDVED (za uspešno delovanje na področju plesne dejavnosti) 
JOŽE RAJH (za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja) 
IZJEMNO: 
-  PETER NAPRET (za ustvarjalno in prizadevno delo na področju glasbene umetnosti) 

 
2018 
ROK MATEK (za uspešno delovanje na področju kulture) 
MARIJA LIPOVŠEK SCHULLER (za delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti) 
IZTOK HRASTNIK (za uspešno delovanje na glasbenem področju) 
 
2017 
DRUŽINA ČADEJ (za delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti) 
KRISTIAN KOLMAN (za uspešno delovanje na glasbenem področju) 
MILENA SUHODOLČAN (za dolgoletno uspešno delovanje na področju kulture) 
 
2016 
JOŽETU POŽARŠKU (za dolgoletno ljubiteljsko delovanje na zborovskem področju) 
KULTURNEMU DRUŠTVU LIPA REČICA (za dolgoletno delovanje in njihov prispevek v 
ljubiteljski kulturi) 
DANIJELI ZUPAN – posthumno (za dolgoletno ljubiteljsko literarno ustvarjanje) 
 
2015 
JOŽE OJSTERŠEK (za dolgoletno delovanje na področju instrumentalne glasbe in skrb za 
vzgojo  mladih glasbenikov) 
MARJETA DREMEL (za dolgoletno prostovoljno delo in vsestransko kulturno delovanje) 
VALENTIN DEŽELAK (za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi in za ohranjanje kulturne 
dediščine)  
 
2014 
BOGOMILA KOŠEC KAJTNA (za ohranjanje kulturne dediščine in vsestransko kulturne 
delovanje) 
TRAVICA MALEŠ GREŠAK (za ohranjanje kulturne dediščine) 
FRANC MAČEK (za delovanje na glasbenem področju in izobraževanje mladih)  
 
2013 
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ZVONKA KRIVEC (za dolgoletno delo v ljubiteljski kulturi tako v svojem kraju kot širše v 
občini Laško) 
ALOJZ SEITL (za vsestransko kulturno udejstvovanje, predvsem na pevskem področju, ter 
ohranjanje kulture v svojem kraju) 
 
 
2012 
DRUŽINA AŠKERC (za ohranjanje kulturne dediščine in vsestransko kulturno delovanje) 
IRENA GABERŠEK (za vsestransko kulturno delovanje) 
MEPZ KORAL (za izjemne dosežke na področju zborovskega petja) 
IZJEMNO: 
- MARICA LESJAK (za ohranjanje kulturne dediščine) 

 
2011 
DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA VODOMKE LAŠKO (za uspešno delovanje na področju 
ljubiteljskega zborovskega petja) 
KVINTET DORI (za uspešno delovanje na področju narodnozabavne glasbe v občini Laško 
in izven) 
BENJAMIN GOVŽE (za odmevne glasbene dosežke na področju koncertne dejavnosti in 
izobraževanja mladih) 
 
2010 
KULTURNO DRUŠTVO "PREŽIHOV VORANC" JURKLOŠTER (ob 50 letnici izjemno 
uspešnega delovanja na področju kulturnih dejavnosti v kraju in občini) 
ETNO ODBOR JURETA KRAŠOVCA "MOŽNAR" (ob 25 letnici ohranjanja in obujanja 
ljudskih običajev in šeg v občini Laško) 
MARIJA KOTAR (za vsestransko kulturno delovanje v svojem kraju in občini) 
 
2009 
BRANE KLAVŽAR (glasbeniku, skladatelju in mentorju in sicer za življenjsko delo na 
področju kulture) 
PETER VODIŠEK (odličnemu in predanemu pevcu in sicer za življenjsko delo na področju 
ljubiteljske pevske kulture) 
LIKOVNA SEKCIJA LAŠKO (eni izmed najmlajših organiziranih ljubiteljskih skupin v Laškem 
in sicer za izjemno aktivno ter kvalitetno delovanje članov sekcije) 
 
2008 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT – LJUDSKIM PEVCEM IZ 
ŠENTRUPERTA (za njihove izjemne dosežke na področju ohranjanja petja ljudskih pesmi, 
tako v naši občini kot izven nje) 
NEVENKA FANTINATTO (za njeno zavzeto delovanje na različnih področjih kulture v občini 
Laško, kot predsednica likovne sekcije Laško, literarna ustvarjalka in podpredsednica 
Odbora Jureta Krašovca Možnar) 
KAREL OMERZEL (za 43 let delovanja na področju pevske kulturne dejavnosti in aktivnega 
petja v Moškem pevskem zboru Laško) 
 
2007 
OKTET VRELEC IZ RIMSKIH TOPLIC (ob njihovi deseti obletnici ter za pomembno 
nadaljevanje dolge in bogate tradicije zborovskega petja v Rimskih Toplicah) 
JURIJ AŠKERC (za več kot petnajstletno delo na področju ljubiteljske kulture ter desetletno 
opravljanje funkcije predsednika Kulturnega društva "Miklavž" Rimske Toplice) 
JOŽICA SOKO (ob petdesetletnici zborovskega udejstvovanja, za dolgoletno in izjemno 
uspešno delo ter ustvarjalni prispevek k razvoju ljubiteljskih glasbenih dejavnosti) 
 
2006 
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KULTURNO DRUŠTVO ANTON AŠKERC RIMSKE TOPLICE (za dolgoletno delo na 
področju kulturnih prireditev v kraju, saj bodo v letu 2006 praznovali že 60-letnico delovanja 
društva pod imenom Antona Aškerca in skrb za ohranitev podobe pesnika balad in romanc 
Antona Aškerca) 
FERDO PAJK (za več kot šestdesetletno članstvo v Laški pihalni godbi in velike zasluge, da 
se je  godba razvila in dosegla takšen status, kot ga ima danes) 
MAGDALENA HRASTNIK (za njen dolgoletni prispevek na področju ljubiteljske gledališke 
dejavnosti, ki vključuje tako pisanje besedil in scenarijev kot scenografijo, kostumografijo, 
izbor glasbe in režijo. Sadove je obrodil tudi njen trud, da gledališko igro približa že 
najmlajšim) 
 
2005 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANTON TANC (ob 25 letnici delovanja na področju 
ohranjanja ljudskega izročila skozi plesno dejavnost, tudi za mlade in najmlajše)  
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA ZIDANI MOST (ob 80 letnici delovanja in organiziranja 
programov za vse generacije ob vseh pomembnih kulturnih datumih) 
KULTURNO DRUŠTVO MIKLAVŽ (ob 100 letnici delovanja na področju kulturnega življenja) 
 
2004 
IVAN MEDVED (za delovanje na področju instrumentalne glasbe, skrb za vzgojo mladih 
glasbenikov in strokovno vodenje laške godbe na pihala ter vsestransko  dolgoletno delo na 
področju ljubiteljske kulture) 
MOŠKI PEVSKI ZBOR SEDRAŽ (za dvajsetletno delovanje na področju ljubiteljskega 
zborovskega petja) 
FRANCI MULEJ (za dolgoletno uspešno delo na področju folklorne dejavnosti v občini) 
 
2003 
Dr. JOŽE MAČEK (za izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti in za njegovo delo 
na domoznanskem področju) 
ZINKA URANKAR (za življenjsko delo na področju pevske kulture) 
HELENA VIDEC (za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture) 
 
2002 
ANTON DEBELAK (za življenjsko delo na področju ljubiteljske pevske dejavnosti) 
FRANCI LIPOVŠEK (za izjemno prizadevno delo v godbi in pri vzgoji in strokovni rasti mladih           
godbenikov) 
STANISLAV SKALIČ  (za življenjsko delo na področju ljubiteljske pevske dejavnosti) 
 
2001 
MARIJA SALOBIR (za dolgoletno delo na področju etnografske in dramske dejavnosti) 
STANE BREČKO (za dolgoletno delo na področju ljubiteljske pevske dejavnosti) 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR ZDU LAŠKO (za dolgoletno delo na področju pevske ljubiteljske 
kulture) 
 
2000 
ERIKA KRAŠEK (za dolgoletno delo na področju etnografije in folklore) 
MARTIN HRASTNIK (za dolgoletno delo na področju dramske in pevske ljubiteljske kulture) 
JOŽE KNEZ (za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture) 
 
1999 
Dr. TOMO KOROŠEC (za ustvarjalno raziskovalno in pedagoško delo na področju 
slovenskega jezikoslovja in njegov prispevek h kulturnemu življenju kraja) 
ADOLF MIKŠE (za življenjsko delo na področju pevske kulture) 
RUDI GLAVAČ (za življensko delo na področju instrumentalne glasbene kulture) 



 4

 
1998 
JURE JAN (za življenjsko delo na področju organizacije kulturnih prireditev) 
IRENA MULEJ (za življenjsko delo na področju kulture) 
MIHA JELENC (za življenjsko delo na področju glasbene poustavarjalnosti) 
 
1997 
VLADO MAROT (Laško) 
BERNARD POTOČNIK (ohranjanje ljudske pesmi) 
ZLATA STREL (razvoj ljubiteljske kulture) 
 
IZJEMNO: 
- DRAGO ULAGA (Ljubljana - publicistično delo) 

 
1996 
METKA KOVAČIČ (20 letno delo na področju kulture) 
IVAN JELENC (razvoj ljubiteljske kulture) 
IZIDOR PEČOVNIK (razvoj ljubiteljske kulture) 
 
1995 
LOJZE ŠVEC  (15 let vodenje  MPZ Laško) 
GORAZD ŠETINA (za ustvarjalnost pri kulturni promociji Laškega) 
ANTON PODKRIŽNIK (Šentjur pri Celju) 
 
1994 
MOŠKI PEVSKI ZBOR  PAPINIČAR (Jagnjenica) 
MILOŠ RYBAR (Laško) 
 
1993 
TONE TURNŠEK (Pivovarna Laško) 
JOŽICA NOVAK (Radeče Papir) 
PIVOVARNA LAŠKO 
 
1992 
ŽELEŽNIČARSKA GODBA ZIDANI MOST 
GODBA NA PIHALA LAŠKO 
 
1991 
FRANEK MARKOŠEK (Laško) 
EDVARD ŠTIGL (Zidani Most) 
KARL BREGAR (Radeče) 
JULIJ GORIČ  (Gallusova listina - Republiška ZKO) 
 
1990 
STANISLAV REZEC (Trobni dol) 
LIDIJA STEBLOVNIK (Radeče) 
STANE KUŽNIK (Laško) 
TONE TURNŠEK (Republiški komite za kulturo) 
 
1989 
JANKO LESKOVŠEK (Jurklošter) 
FRANCI KRŽAN (Radeče) 
JOŽE HORVAT (Laško) 
 
1988 
PIHALNI ORKESTER RADEŠKIH PAPIRNIČARJEV 
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IVO GULIČ (za razvoj godbe na pihala Zidani Most) 
MOŠKI PEVSKI ZBOR TIM (60 let) 
 
1987 
JOŽE SUMRAK (za dolgoletno delo) 
MILKO VAHČIČ (za Aškerčevo domačijo) 
JURE KRAŠOVEC (za dosežke) 
 
1986 
ZDENKA GORIČ (za dolgoletno delo – petje) 
VILI VIDEC (za gradnjo KD) 
ADOLF DRAGAN (za življenjsko delo – petje) 
 
1985 
KUD LAŽIŠE (40 let) 
 
1984 
IVAN DEGEN (55 let petja v zborih) 
JOŽE RUS (razvoj pihalnega orkestra Radeče) 
 
1983 
MOŠKI PEVSKI ZBOR RIMSKE TOPLICE (100 let) 
MOŠKI PEVSKI ZBOR RADEČE (Sopota) 
 
1982 
GODBA NA PIHALA ZIDANI MOST (80 let) 
GODBA NA PIHALA LAŠKO (120 let) 
1981 
JULIJ GORIČ (Laško - animator) 
 
1980 
JOŽE MAJCEN (Laško) 
 
1979 
PAVLA ROVAN (Laško) 
JANEZ PEŠEC (Radeče) 
 


