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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 OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2011 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 4. člen Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
 
Gradivo obravnaval: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dne 
19.09.2011 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011, in sicer: 
1. Zlati grb se podeli: 
- Vinku Lavrincu za dolgoletno požrtvovalno delo ter prispevek k razvoju strelstva v Občini 
Laško  
 
2. Srebrni grb se podeli: 
- Dragu Zupanu za dolgoletno prizadevanje za obnovo in ponovno odprtje Zdravilišča v 
Rimskih Toplicah  
- Petru Ojsteršku za dolgoletno požrtvovalno delo na kulturnem in družbenem področju 
- Henriku (Hinku) Wimmerju za njegovo uspešno delo na družbeno političnem področju 
 
3. Bronasti grb se podeli: 
- Vladu Marotu za požrtvovalno delo na humanitarnem področju in področju ohranjanja 
ljudskega izročila 
- Iztoku Hrastniku za izjemne dosežke na glasbenem področju 
- Zavodu Odon Jurklošter za uspešno delovanje na kulturnem področju 
 
Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi izvedenega javnega 
razpisa na svoji seji obravnavala 13 prispelih predlogov, ki so bili podani s strani enajstih 
predlagateljev. Sprejela je sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da se v letošnjem letu, 
kljub temu, da Odlok o priznanjih Občine Laško določa, da se v posameznem koledarskem  
letu praviloma podelijo 1 zlati, 2 srebrna in 3 bronasti grbi, podelijo 1 zlati, 3 srebrni in 3 
bronasti grbi. 
 
 



 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja torej predlaga, da se podelijo: 
 
- Zlati grb: 
 
o Vinku Lavrincu za dolgoletno požrtvovalno delo ter prispevek k razvoju strelstva v 

Občini Laško 
 
Vinko Lavrinc se je s strelskim športom srečal že leta 1954 pri strelskem krožku v rečiški 
osnovni šoli. Od takrat ga veselje do tega športa spremlja vse njegovo življenje. Svoj talent je 
razvijal tudi v športni četi pri služenju vojaškega roka, v začetku sedemdesetih pa je kot član 
slovenske reprezentance s pištolo nastopal na državnih tekmovanjih v takratni Jugoslaviji in 
v tistem času prejel tudi Bloudkovo plaketo za dosežke na področju strelskega športa. S 
svojim bogatim športnim znanjem je vzgojil generacije odličnih strelk in strelcev, ki osvajajo 
odličja in so sodelovali na državnih, balkanskih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Že 
trideset let je predsednik Strelskega društva Dušan Poženel Rečica, ki je septembra 
praznovalo 60 letnico. V društvo je vložil veliko ur prostovoljnega dela tako pri gradnji 
infrastrukture kot pri organizaciji in vodenju tekmovanj in treningov.   
 
- Srebrni grb: 
 
o Dragu Zupanu za dolgoletno prizadevanje za obnovo in ponovno odprtje 

Zdravilišča v Rimskih Toplicah 
 
Drago Zupan se je rodil l. 1952 v Rimskih Toplicah. Leta 1987 je ustanovil Kulturno društvo 
Slavko Avsenik, med letoma 1996 in 2002 pa je predsedoval KS Rimske Toplice. Kar štiri 
mandate je bil tudi občinski svetnik, od leta 2003 naprej pa predsednik Krajevnega odbora za 
oživitev Rimskih Toplic. Ves ta čas se je skozi vse naštete institucije in društva aktivno 
vključeval v vsa dogajanja in prizadevanja, katerih posledica je bil začetek obnove zdravilišča 
v oktobru 2006 in slovesna otvoritev novih Rimskih term v mesecu maju 2011. 
 
o Petru Ojsteršku za dolgoletno požrtvovalno delo na kulturnem in družbenem 

področju 
 
Peter Ojsteršek se je rodil l. 1938 v Laškem. Sokrajanom je znan predvsem kot dolgoletni in 
marljivi član Laške pihalne godbe in pa tudi Hortikulturnega društva v Laškem, kjer se je in se 
še rad vključuje v akcije urejanja okolja. Laščanom je znan tudi kot zelo dober govornik, saj 
zna ob različnih priložnostih s svojo besedo prefinjeno opisati osebe in dogajanja v danem 
okolju. S svojim znanjem in izkušnjami je vedno pripravljen na sodelovanje in pomoč, še 
posebej mlajšim ljubiteljem s področja kulturnega življenja, v katerega se aktivno vključuje v 
okviru godbe na pihala. 
 
o Henriku Hinku Wimmerju za njegovo uspešno delo na družbeno političnem 

področju 
 
Henrik Hinko Wimmer se je rodil l. 1932 v Laškem, kjer je preživel zgodnja otroška leta. Leta 
1941 je bil z družino izseljen preko zbirnega centra izgnancev v tedanjem Rajhenburgu 
naprej v Slavonijo na Hrvaškem. Po vrnitvi domov, v letu 1945, je nadaljeval s šolanjem 
najprej v nižji gimnaziji, nato pa uspešno zaključil srednjo rudarsko tehnično šolo in se 
zaposlil v Rudniku Laško. Vse do osamosvojitve je tako profesionalno kot tudi amatersko 
aktivno deloval v družbeno političnem življenju občine in tako kmalu postal profesionalni 
predsednik občinske konference tedanje SZDL. Kar deset let je opravljal funkcijo načelnika 
Oddelka za obrambo, aktivno pa je deloval v delovnih organih občine, v družbeno političnih 
organih občine, bil je poslanec oz. delegat tedanje republiške skupščine, delegat v 
skupščinskih in samoupravnih organih občine, dva mandata podpredsednik tedanje 



skupščine in član v raznih komisijah. Bil je tudi predsednik Hortikulturnega društva Laško, ter 
podpredsednik in predsednik Turističnega društva, kjer je dolgo časa vodil tudi razne odbore 
v okviru organizacije prireditve Pivo in cvetje. Bil je tudi predsednik Gobarske družine Laško, 
še vedno pa je predsednik Društva izgnancev. Velik pečat je pustil tudi pri obrambnih 
pripravah v času osamosvajanja države. S svojim strokovnim in požrtvovalnim delom je tako 
doprinesel k razvoju občine Laško. 
 
- Bronasti grb: 
 
o Vladu Marotu za požrtvovalno delo na humanitarnem področju in področju 

ohranjanja ljudskega izročila 
 
Vlado Marot je predsednik Etno odbora Jureta Krašovca Možnar vse od njegove ustanovitve 
leta 1984, razen enega mandata v letih 2004 do 2008. Njegov velik vzornik na tem področju 
je bil g. Jure Krašovec, in prav z njim sta pred več kot dvema desetletjema zasnovala odbor, 
ki je danes v občini Laško prerasel v pravo ljudsko gibanje. Kmečka opravila, navade, šege 
in pesmi, katere so poznali naši dedki in babice, po zaslugi g. Marota nikoli ne bodo 
pozabljeni. Po njegovi zaslugi je to društvo poznano tudi v širšem slovenskem prostoru. Prav 
tako je pomemben njegov prispevek na humanitarnem področju kjer preko organizacije 
Rdečega križa pomaga krajanom v stiski. 
 
o Iztoku Hrastniku za izjemne dosežke na glasbenem področju 
 
Iztok Hrastnik se je rodil l. 1987. Na nižji glasbeni šoli v Laškem je igral kitaro in violino, 
kasneje pa se je vpisal na Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in pričel igrati kontrabas. Marca 
2009 je diplomiral na Akademiji za glasbo in v istem letu zasedel mesto solo kontrabasista 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. V času študija je osvojil številne nagrade tako doma 
kot tudi v tujini in se udeleževal tečajev pri najbolj znanih profesorjih. Odigral je tudi veliko 
odmevnih recitalov ter večkrat nastopil kot solist s simfoničnimi orkestri, udeležil pa se je tudi 
turnej z Gustav Mahler mladinskim orkestrom, Svetovnim orkestrom glasbene mladine in 
Komornim orkestrom Mahler. Marca 2011 je uspešno opravil avdicijo Dunajske državne 
opere in Dunajske filharmonije za mesto tutti kontrabasista, kar predstavlja izjemen dosežek 
ne le v lokalnem merilu, ampak tudi v državnem. 
 
o Zavodu Odon Jurklošter za uspešno delovanje na kulturnem področju 
 
Zavod Odon Jurklošter je bil ustanovljen l. 2005 z namenom raziskovanja in promocijo 
duhovno kulturne dediščine kartuzije Jurklošter in njene okolice. Zavod Odon je s svojim 
delovanjem prebudil bogato dediščino jurkloštrske Kartuzije, jo ovrednotil in posredoval 
ljudem, predvsem pa obiskovalcem. Zavodu je skupaj z Občino Laško, župnijo Jurklošter ter 
Ministrstvom za kulturo RS v letu 2007 uspelo uspešno pridobiti finančna sredstva za obnovo 
prostorov v starodavni Kartuziji in razglasiti Kartuzijo za kulturni spomenik RS. Zagotovo pa 
je najodmevnejše odkritje domnevnega groba Veronike Deseniške, kar je pomembno odkritje 
tudi za širši evropski prostor. Na osnovi tega dejstva v letu 2010 in 2011 poteka 
konzervatorska obnova kapiteljske dvorane, ki je povezana s Celjskimi grofi in Veroniko 
Deseniško. Vsako leto obišče Kartuzijo približno 1000 obiskovalcev, kar je izrednega 
pomena za sam kraj, kakor tudi za celotno občino Laško. Zavod v sklopu svojega delovanja 
skrbi tudi za bogat kulturno izobraževalni program v okviru Kloštrskih druženj, katerih se 
udeležujejo tudi nekateri znani Slovenci. 

 
 

Predsednik komisije za mandatna  
           vprašanja, volitve in imenovanja 
                Janko CESAR, l.r. 


