
OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007 - 02/2011 
Datum: 9. 2. 2011 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O   
                 PRIZNANJIH OBČINE LAŠKO – skrajšani postopek 
 
Gradivo pripravil:  
- Oddelek za družbene dejavnosti 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 16.2. 2011 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007- UPB, 17/2010) 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o priznanjih Občine Laško, sprejme po skrajšanem postopku. 

 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

priznanjih Občine Laško v  predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
 
 V Odloku o priznanjih Občine Laško je bilo zapisano, da je priznanje Pečat Občine 
Laško namenjen bolj enkratnim dosežkom. Poleg tega je bila ločnica med Kristalnim grbom 
in Pečatom Občine Laško zelo majhna. V praksi se nam dogaja, da si določeni posamezniki 
zaslužijo priznanje, ki ga žal ne moremo uvrstiti med nobeno obstoječe priznanje. 
Sprememba razširja pomen priznanja, saj je namenjeno tako za enkraten vidni uspeh kot za 
daljše uspešno delo, ki je bilo pomembno za delovanje občine ter posameznih organizacij ali 
skupnosti v občini. 
 Do sedaj je priznanje Zlati učenec dobil učenec devetega razreda, ki je v zadnjem 
razredu dosegel povprečje 4,5 ali več  in vsaj eno srebrno priznanje. Vsako leto je bil največji 
problem vrednotenja ostali priznanj, ki naj bi bila enakovredna srebrnemu priznanju. 
Spremembe omenjenega člena razširja čas, v katerem morajo doseči priznanja, ki so 
natančno določena v Točkovniku. Prav tako se razširja tudi čas, ko mora učenec doseči 
povprečje zaključnih ocen 4,5 ali več. 

 
Župan Občine Laško 
       Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško  



PREDLOG  
Na podlagi 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB, 17/2010)  je 
Občinski svet na ____ redni seji ,dne ________, sprejel 
 
 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško 

1. člen 
 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS št. 
13/2009)  v nadaljnjem besedilu : Odlok. 
 

2. člen 
 

Besedilo 7. člena Odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

" Pečat Občine Laško  

            Odločitev o podelitvi pečata samostojno sprejme župan brez javnega razpisa. Pečat 
Občine Laško se lahko podeli posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in 
drugim pravnim osebam, če je njihovo delovanje pomembno za delovanje občine ter 
posameznih organizacij ali skupnosti v občini. 
            Pečat Občine Laško se podeli dobitniku na slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri 
županu ob predmetnem dogodku.   
            Priznanje obsega uokvirjeno listino na katerem je besedilo sklepa o podelitvi pečata 
in pečat." 
 
 
 
 

3. člen 
Besedilo 9. člena Odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

"Priznanje zlati učenec  

Priznanje zlati učenec prejmejo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja učenci,  ki so 
v drugi in tretji triadi dosegli odličen uspeh oziroma so razrede končali s povprečjem 
zaključnih ocen 4,5 ali več in so v zadnji triadi dosegli na tekmovanjih najmanj 12 točk po 
Točkovniku o šolskih tekmovanjih, ki ga sprejme župan Občine Laško. 

Priznanje zlati učenec podeli župan na osrednji občinski slovesnosti ob dnevu državnosti. 
Priznanje obsega listino." 

4. člen 
 

Te spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  007 - 02/2011 
Laško, dne               
 

                                                                                   ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                             Franc Zdolšek 


