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Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI OBČINSKEGA PRIZNANJA ANTONA
AŠKERCA ZA IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURNIH
DEJAVNOSTI V LETU 2022

Gradivo pripravil: Kabinet župana
Finančne obveznosti: Sprejetje sklepa nima posebnih finančnih obveznosti za občino, razen
izdelave priznanj.
Predstavnik predlagatelja na seji: /
Gradivo obravnavala:
• Odbor za družbene dejavnosti in društva dne 1. 12. 2021
• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 6. 12. 2021
Pristojnost in pravna podlaga:
• Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, številka 13/2009, 18/2011)
• Statut Občine Laško (Uradni list RS, številka 79/2015-UPB1, 68/18, 61/19, 157/20)
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji
sklep:
Priznanje Antona Aškerca se podeli:
• Kulturnemu društvu Vrh nad Laškim za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske
kulture,
• Majdi Marguč za dolgoletno delovanje na področju mažoretne dejavnosti,
• Mateji Škorja za dolgoletno in uspešno delo na področju zborovskega petja.

Janko Cesar, l. r.
predsednik KMVVI

Obrazložitev:
V septembru 2021 je bil objavljen Javni razpis za podelitev priznanj Antona Aškerca v letu 2022
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. Predlog

Predlagatelj predloga

1

Prostovoljno gasilsko društvo
Rimske Toplice

Kulturno društvo Rimljan

2

Rudarsko etnološko društvo
Brezno – Huda Jama

Društvo upokojencev Rečica

3

Kulturno društvo Vrh nad Laškim Krajevna skupnost Vrh nad Laškim

4

Majda Marguč

Kulturno društvo Laška pihalna godba

5

Mateja Škorja

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Laško

6

Marija Sluga

Kulturno društvo Rimljan

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 1. 12. 2021 obravnaval predloge ter podal
pisno mnenje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbor je predlagal, da se
priznanje Antona Aškerca podeli KD Vrh nad Laškim, Majdi Marguč in Mateji Škorja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 6. 12. 2021 obravnavala
predloge in mnenje odbora za družbene dejavnosti in društva. Sprejela je sklep, da se upošteva
predlog odbora za družbene dejavnosti in društva, tako da se podelijo tri priznanja, torej KD Vrh nad
Laškim, Majdi Marguč in Mateji Škorja.
V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale bo priznanja podelil župan na slovesnosti ob
počastitvi slovenskega kulturnega praznika februarja 2022.
Pripravila:
Tanja Grabrijan,
višja svetovalka

Janko Cesar, l. r.
predsednik KMVVI

Priloga:
• mnenje odbora za družbene dejavnosti in društva,
• obrazložitve za izbrane kandidate.
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Zadeva: Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2022
Odbor za družbene dejavnosti in društva Občine Laško je na svoji 13. seji, dne 1. 12. 2021
obravnaval šest pravočasno prispelih predlogov. Člani so se strinjali, da prvi predlog Prostovoljno
gasilsko društvo Rimske Toplice, predlagatelja Kulturnega društva Rimljan, ne bo dan na glasovanje
saj ne ustreza določbam za priznanje Antona Aškerca.
Nadalje so člani odbora glasovali, in sicer: Kulturno društvo Vrh nad Laškim (5 glasov), Majda
Marguč (5 glasov), Mateja Škorja (5 glasov), Rudarsko etnološko društvo Brezno-Huda jama
(0 glasov) in Marija Sluga (0 glasov). Izbrani predlogi so prejeli najmanj polovico glasov vseh članov
odbora, ki so glasovali.
Sprejeli so sklep, da se komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Laško na
podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) predlagajo
naslednji trije predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2022 in sicer:
1. KULTURNO DRUŠTVO VRH NAD LAŠKIM (za dolgoletno delovanje na področju
ljubiteljske kulture)
2. MAJDA MARGUČ (za dolgoletno delovanje na področju mažoretne dejavnosti)
3. MATEJA ŠKORJA (za dolgoletno in uspešno delo na področju zborovskega petja)
Polonca Teršek, l.r.
namestnica predsednika Odbora za družbene
dejavnosti in društva
Priloge:
- predlogi in obrazložitve predlogov za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2022,
- seznam dosedanjih nagrajencev priznanj Antona Aškerca,
- Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11).
Poslano:
- Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Laško,
- v zadevo.

