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Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
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Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 2. 10. 2017 
 
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. 79/15-UPB1) 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet sprejme Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2017, in sicer:  

1. Zlati grb se podeli Gorazdu Šetini za uspešno dolgoletno delo na športnem in 
kulturnem področju. 

2. Srebrni grb se podeli Jožetu Senici za prizadevno in uspešno delo na področju 
jadralnega padalstva. 
Srebrni grb se podeli Planinskemu društvu Laško za 95 let uspešnega delovanja. 

3. Bronasti grb se podeli Mateji Škorja za prizadevno in uspešno delo področju 
glasbene umetnosti. 
 

Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi izvedenega javnega razpisa 
na svoji seji obravnavala 8 prispelih predlogov, ki so bili podani s strani osmih predlagateljev. 
Sprejela je sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da se v letošnjem letu podelijo en zlati, dva 
srebrna in en bronasti grb.  
 
Zlati grb se podeli Gorazdu Šetini za uspešno dolgoletno delo na športnem in kulturnem 
področju. 
 
Gorazd Šetina je osnovno in srednjo šolo obiskoval v Ljubljani. Kot štipendist Pivovarne Laško  
se je leta 1966 zaposlil  v Pivovarni Laško, kjer je nadaljeval s šolanjem. V Pivovarni je delal na 
področjih varstva pri delu, družbenega standarda, organizacije in informatike. Od leta 1987 do 
upokojitve leta 2010 je kot član uprave vodil sektor poslovnega tajništva in informatike. 
 
Kljub temu, da ni rojen "Laščan" ga poznamo kot starega Laščana. Ves čas odkar živi in dela v 
Laškem  je bil aktiven na področju športa, družbenih in političnih dejavnostih. Tako je bil iniciator 
ustanovitve Košarkarskega kluba Laško leta 1969, kjer je bil dolgoletni trener ter član vodstva 
kluba vse do danes. Sodeloval je pri realizaciji zasnove in izgradnje Dvorane Tri lilije. Njeno ime 
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je bila njegova ideja. 
 
V času samoupravnih interesnih skupnosti je bil tri mandate predsednik telesnokulturne 
skupnosti. V tem obdobju je bila zgrajena ali renovirana večina športnih objektov v Občini Laško. 
V tem času se je posebej posvečalo tudi vzgoji kadrov. Na pobudo vodstva Pivovarne Laško je 
bil v poznih osemdesetih letih tudi predsednik SZDL Občine Laško. 
 
Več let, v času od 1995 do leta 2010, je vodil Laško pihalno godbo in Laške mažorete. V tem času 
so godbeniki naredili izreden kvalitetni preskok in se sedaj uvrščajo med osem najboljših 
godbenih orkestrov v državi. Laške mažorete so bile v tem času  dolgoletne državne prvakinje, v 
Evropi pa posegale tudi po raznih medaljah. 
 
V letih obnavljanja Kulturnega centra Laško v sedanji podobi je sodeloval pri projektni zasnovi in 
izvedbi prenove le-tega. 
 
Bil je aktiven na kulturnem in športnem življenju v Laškem in bil pobudnik kulturnih prireditev, kot 
so na primer Grajske poletne prireditve v Laškem. V času kulturne suše v slovenskem prostoru 
so bile grajske poletne prireditve vodilni elitni kulturnih festival v Sloveniji, na katerem so nastopali 
estradniki, kot so Dubravka Tomšič, Marijana Lipovšek, Irena Grafenauer, Jože Privšek, Rade 
Šerbedžija in mnogi drugi priznani slovenski in tudi kulturni ustvarjalci. 
 
Gorazd Šetina je bil tudi med pobudniki likovnih in kiparskih delavnic. Laško tako krasi 15 
kiparskih umetnin. Kot predsednik je vodil Upravni odbor Kulturnega centra Laško. Na njegov 
predlog je bila ustanovljena delovna skupnost zaposlenih v Stiku Laško, kjer so se združile 
dejavnosti kulture, športa, turizma in muzejskih dejavnosti. 
 
Je dolgoletni član Turističnega društva. Dolga leta je bil član vodstva odbora za prireditev Pivo in 
cvetje. Je pobudnik več prireditev, raznih tekmovanj v tem času, razstav, predstavitev. Je eden 
izmed ljudi, ki skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine, saj je pobudnik več različnih medijskih 
zapisov iz naše preteklosti z namenom, da se ohranijo našim zanamcem. 
 
Kljub temu, da se je upokojil, še vedno z nasveti in predlogi pomaga vsem organizacijam in drugim 
društvom, ki se obrnejo  nanj. Letos je praznoval 70. rojstni dan. 
 
 
Srebrni grb se podeli Jožetu Senici za prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega 
padalstva. 
 
Želja po letenju je Jožeta Senico – Joca spremljala že od otroških let. Z jadralnim padalom se je 
prvič srečal leta 1987 na vrhu Lisce, ko mu je doma narejeno padalo posodil sošolec iz osnovne 
šole. Ko je prvič poletel, je začutil, da je to iskal že celo mladost - adrenalin, užitek, svobodo, 
premagovanje lastnega strahu in tabujev. 
 
Istočasno se je z letenjem z jadralnim padalom srečal Jože Zupan in tako sta na isto pot stopila 
dva entuziasta iz Rimskih Toplic in pričela pisati zgodovino letenja v laški občini. Rimske Toplice 
so imele čast videti jadralno padalo, ko večina Slovenije sploh še ni vedela, da ta šport sploh 
obstaja. Tako sta prve polete opravljala na domačih travnikih Stražnika in na Lisci. 
 
To so bili časi pionirstva, saj se o letenju z jadralnimi padali  takrat še ni vedelo ničesar, izkušenj 
preprosto ni bilo. Nekaj informacij se je dobilo iz Gorenjske ter iz tujine, vendar so bile te 
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informacije skope, ker je bilo tudi v svetu jadralno padalstvo še v povojih. V tujini je nastalo nekaj 
podjetij, ki so se ukvarjala s proizvodnjo jadralnih padal in sedežev. Vse skupaj pa je bilo, za 
današnji čas, še zelo primitivno in nevarno in le sreča je bila ključnega pomena, da so ti prvi koraki 
pionirstva bili narejeni brez večjih nesreč ali celo hudih poškodb. 
 
Leta 1989 se je zgodil zgodovinski polet za Rimske Toplice. Takrat sta Jože Senica in Jože Zupan  
prvič poletela s Kinclja v center domačega kraja Rimske Toplice. To je bila senzacija in vsi so 
iskali na nebu letalo, ki je odvrglo dva padalca. Joc se spominja tega poleta še danes  -  v življenju 
mu je pomenil veliko prelomnico. 
 
V Občini Laško je v tem letu in letu kasneje zaživelo jadralno padalstvo in zbralo se je že 
precejšnje število zanesenjakov in navdušencev. Dogodki so kar sami po sebi klicali po 
ustanovitvi društva, ki bi povezovalo podobno misleče entuziaste. Leta 1990 se je ustanovilo 
društvo pod imenom Društvo za jadralno padalstvo Metulj. Samo ime je predlagal Joc in tako v 
kraju pustil še en pečat. 
 
Po letu 1990 lahko pričnemo govoriti o pravem organiziranem letenju in z razvojem tehnike 
letenja, kar je bila v prvi vrsti zasluga Jožeta Senice - Joca. Dolge debate in izmenjava izkušenj 
je botrovala, da so se člani DJP Metulj udeležili prve jadaralno padalske tekme v natančnostnem 
pristajanju v Predvoru in oktobra leta 1990 domov prineseli ekipno prvo mesto. Tako je bil položen 
temeljni kamen v tekmovalnem udejstvovanju društva. 
  
Število zanesenjakov v kraju je raslo in ker je država zahtevala, da opravijo licenco za pilota 
jadralnega padala, se je Joc odločil, da bo odprl šolo za pilote jadralnega padala. Šola je bila 
temelj za uspešno delovanje društva in razvoja športa v občini in širši okolici. 
 
V prvi vrsti je bil Jože Senica pionir letenja, ustanovni član društva ter ustanovitelj in inštruktor  
jadralno padalske šole. Njegova prava strast pa so bila tekmovanja, zato je bil gonilna sila 
udeleževanja članov društva na tekmovanjih v natančnostnem pristajanju. Od leta 1990 do leta 
2002 je bil DJP Metulj prisoten na večini tekem, ki so se vrstile po različnih prizoriščih Slovenije 
in sosednje Avstrije. V tem obdobju so člani društva na Državnem prvenstvu ekipno kar trikrat 
stopili na najvišjo stopničko, leta 2002 pa so zasedli na Državnem prvenstvu drugo mesto in takrat 
tudi prenehali s tekmovanji v natančnostnem  pristajanju. Joc je v tem obdobju redno zasedal 
stopničke v posamični konkurenci, vedar kot vedno, mu je uspeh društva kot ekipe pomenil več 
kot lastna zmaga. 
 
Po letu 2002 se je upokojil od tekmovalnega letenja in pričel bolj usmerjeno delati z mladimi in 
vzgajati nove metuljčke, kot v društvu radi poimenujejo nove člane. Po letu 2002 se je društvo 
usmerilo v prelete in tekmovanja v preletih, kjer od leta 2013 redno zasedajo stopničke posamično  
ter v ekipni konkurenci. Seveda pa je za vse to v prvi meri zaslužen Joc s svojim usmerjanjem 
društva, z vedrino, ki jo prinaša v vrste članov društva ter s svojo izkušenostjo, ki je še vedno vir 
za številne uspehe, ki jih društvo žanje na področju jadralnega padalstva. 
 
Tekmovalni uspehi so društvo popeljali po vsej Sloveniji in tudi v svet na Svetovni pokal v preletih 
(Turčija, Italija, Grčija, Venezuela, Columbia, …). V teh letih se je uredilo vzletišče na Kopitniku 
in pristanek v kraju, organizirana je bila tekma za Pokal Slovenije, Liga v preletih imenovana 
Metuljmania in Odprto državno prvenstvo v natančnostnem pristajanju, ki sta ga priznali tudi 
Letalska zveza Slovenije in Mednarodna aeronavtična zveza FAI. 
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V svoji tridesetletni karieri je Joc postavil kar nekaj mejnikov oziroma je bil del ekipe, ki jih je 
postavila. Predvsem pa je bil pionir, mentor in v prvi vrsti prijatelj, to pa je tisto kar največ šteje. 
Ne gre prezreti dejstva, da Društvo za jadralno padalstvo Metulj ne bi obstajalo, če ne bi bilo Joca 
in njegove ljubezni do letenja. Tako je v Slovenijo in svet ponesel ime društva, kraja in občine, ki 
ga poznajo prav vsi, ki se vsaj bežno srečajo z jadralni padalstvom. 
 
     
Srebrni grb se podeli Planinskemu društvu Laško za 95 let uspešnega delovanja. 
 
Planinsko društvo Laško v letošnjem letu praznuje 95 let. Nedvomno izjemna leta, ki so že sama 
po sebi vredna občudovanja in spoštovanja. Ker gre za društvo, pa je takšna obletnica vredna 
dodatne pozornosti, saj se v številki skriva aktivnost množice ljudi, ki so predano skrbeli, da je 
društvo kljub morebitnim krizam, ki so razumljive, preživelo in delovalo naprej in deluje še danes. 
 
Delovanje  društva temelji na dveh odločilnih elementih: 1. povezuje in združuje ljudi, ki so predani 
planinarjenju, gorstvu in skrbi za ohranjanje čimbolj neokrnjene gorske narave in 2. na zavedanju 
članstva, da mora društvo biti prepoznavno ne le med članstvom, temveč, da je del družbenega 
dogajanja v lokalnem območju in da kot tako pripomore k razvojni komponenti lokalne skupnosti. 
Nedvomno Planinskemu društvu Laško oboje uspeva in se njegova aktivnost vztrajno krepi vse 
od ustanovitve dalje. 
 
Ustanovljeno je bilo v letu 1922 na pobudo sodnega svetnika dr. Arnolda Pernata kot odsek 
posavske podružnice SPD Sevnica, v katero so bili dotlej včlanjeni številni ljubitelji gora iz 
Laškega. Dr. Pernat je bil hkrati imenovan tudi za prvega načelnika odseka. 
 
Ker je bil Šmohor že tedaj priljubljena planinska točka, je sledilo razmišljanje in nato intenzivno 
delo na postavitvi planinske koče na Šmohorju. Prve koče ni postavil odsek, temveč zakonca 
Češnovar ob cerkvi sv. Mohorja, odsek pa je lesenjačo velikosti 10x 8 m vzel v najem. Otvoritev 
koče je bila 9.junija 1929. Odsek je zastavil delo na izgradnji lastne koče in do začetka druge 
svetovne vojne, ki je prekinila delo, so bile na današnji lokaciji zgrajene oporne stene, cisterna za 
vodo, prva plošča, pritličje. Po vojni je sledilo obdobje priprav na ustanovitev planinskega društva 
in na nadaljevanje izgradnje lastne planinske koče. Po zapletih  s pridobivanjem soglasij je bil 
ustanovni občni zbor  Planinskega in alpinističnega društva Laško 2. decembra 1947, njegov 
predsednik pa je postal Franc Medvešek. Slavnostna otvoritev novega doma na Šmohorju je bila 
17. avgusta 1952 in tako dom letos praznuje svojo 65-letnico. Dom je bil v letu 1987, torej pred 
30 leti, dozidan, v letu 2013 pa posodobljen z nadstreškom. 
 
Tako kot so v času prve izgradnje člani društva imeli finančno pomoč Rudnika Laško in Trafo 
postaje Laško, se je pomoč gospodarstva nadaljevala tudi v času dozidave doma (predvsem TIM 
Laško in Pivovarna Laško) in na to izgradnje nadstreška, kjer se že pokaže tudi proračunsko 
financiranje, kar velja še zlasti ob zadnji veliki investiciji - izgradnji čistilne naprave. Osrednje 
aktivnosti na področju investicij seveda koordinira gospodarski odbor, ki je vsa leta znal najti stik 
z investitorji in jim ustrezno predstaviti pomen izgradnje, dozidave in vzdrževanja doma. 
 
Skrbi za lasten dom društvo vseskozi namenja ogromno energije, hkrati pa v vsem obdobju 
obstoja ni bila nikoli zanemarjena aktivnost na področju izgradnje in vzdrževanja planinskih poti, 
tako da ima danes društvo pod skrbništvom kar 39 km planinskih poti, za kar skrbi 21 markacistov, 
in to številko mu zavida marsikatero društvo. Redno skrbi za usposabljanje  vodnikov, ki jih je 11 
in tudi na tem področju je med vodilnimi društvi v državi. Ker je eno od vodil društva skrb za 
ohranjanje gorske narave, ki je sicer naloga vseh članov in planincev, za organizirane akcije na  
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tem področju skrbi odsek za varstvo gorske narave. 
 
Za svojo aktivnost je svečano listino PZS kot najvišje priznanje PZS  prejela Fanika Wiegele, zlati 
častni znak PZS pa Jože Rajh, letos pa najvišje priznanje PZS pričakuje Tone Šterban, ki je hkrati 
vodnik že od leta 1965 dalje. Dom na Šmohorju je v letu 2016 prejel Certifikat PZS Družinam 
prijazna planinska koča. Vsa številna priznanja potrjujejo dobro in kontinuirano delo društva, ki ni 
namenjeno samemu sebi, temveč vsem pravim ljubiteljem planinstva in planinske narave.   
 
 
Bronasti grb se podeli Mateji Škorja  za ustvarjalno in prizadevno delo področju glasbene 
umetnosti. 
 
Mateja Škorja je učiteljica glasbene umetnosti z dolgoletnimi vrhunskimi dosežki na kulturnem 

področju,  ki so izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost OŠ Primoža Trubarja Laško 

in  Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. 

 
Večletna sodelovanja MPZ in OPZ:  

- na zborovskem BUMU v Mariboru, 

- na prireditvah v knjižnici Laško (literarni večeri, poletni bralec, obiski literarnih 

ustvarjalcev…), 

- na območnih revijah OPZ in MPZ, 

- na prireditvi Pokaži svoj talent (kot žirantka in mentorica talentom), 

- na proslavah ob dnevu šole, 

- na valeti, 

na občinskih proslavah, 

- na glasbenih olimpijadah: 

      (2016/17) Zarja Nemec (srebrno priznanje), 

      (2015/16) Zarja Nemec (srebrno priznanje),  

      (2015/16) Helena Jeretina (srebrno priznanje),  

      (2015/16) Alma Pleteršek Fajfer (zlato priznanje), 

- sodelovanje s  Thermano Laško.  

 

Posebni dosežki:   

- mednarodno tekmovanje Vallis Aurea Cantat v Slavonski Požegi  20. 3. 2017, 

(uvrstitev med pet najboljših zborov: osvojeno zlato priznanje, posebno priznanje za 

umetniški vtis, zlato priznanje z odliko), 

- regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov,  (osvojeno zlato priznanje z 

odliko, priznanje za najboljšo izvedbo ljudske pesmi), 

- nastop v Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu v skupini 13 najboljših MPZ v državi, 

- sodelovanje s spevoigro Kresniček na Območni reviji gledaliških skupin Laško Radeče,  

- sodelovanje v spevoigri Kresniček (10 ponovitev), 

- sodelovanje na glasbenem koncertu Help A Beatles tribute band v sklopu glasbenega 

abonmaja (18.11.2016), 

- spominski koncert Radovanu Gobcu (3. 12. 2015), 

- državno tekmovanje pevskih zborov v Zagorju ob Savi 6. 4. 2014 

(zlato priznanje),  
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- sodelovanje na otvoritvi filatelistične razstave v Ljubljani na povabilo Državnega zbora in 

g. A. Petka, 

- sodelovanje na prireditvi v Cankarjevem domu ob podelitvi zlatih priznanj ZOTKS (Ajda 

Kostevc, Nina Melin Charli), 

- sodelovanje z MPZ in OPZ na božično novoletnem koncertu laške godbe v Treh lilijah (27. 

12. 2015),  

- sodelovanje na prireditvi ob podpisu listine Invalidom prijazno mesto v Kongresnem centru 

Thermane Laško.  

 
             
                          Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI 
 

 
 

 

 

 

 


