
E V I D E N C A 
 

PREJEMNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ 
 

od l. 1999 
 

(ČASTNI OBČAN , ZLATI GRB, SREBRNI GRB, JUBILEJNA LISTINA) 
 

 
LETO 1999 
 
ZLATI GRB: 

• Košarkarski klub Pivovarna Laško ob 30. letnici obstoja kluba 

• Zdravilišče Laško ob 145. letnici obstoja Zdravilišča  
 
SREBRNI GRB: 

• Območna obrtna zbornica Laško ob 20. letnici obstoja 
 
 
LETO 2000 

 
ZLATI GRB: 

• Pivovarna Laško ob 175. letnici uspešnega poslovanja 

• Prostovoljno gasilsko društvo Laško ob 130. letnici obstoja in delovanja 
 
 
LETO 2001 

 
NAZIV ČASTNI OBČAN: 

• Jure Krašovec, Lahomno, za prispevek pri razvoju kulturne dejavnosti v občini 
 
ZLATI GRB: 

• Anton Velikonja, Laško, zdravnik, za nesebično delo v zdravstvenem domu 
Laško 

• Jože Horvat, Laško, dekan nadžupnije Laško, za prispevek pri ohranjanju 
kulturne dedeščine in obnavljanju sakralnih spomenikov 

• Strelsko društvo Dušan Poženel Rečica ob 50. letnici delovanja 
 
SREBRNI GRB: 

• Ivan Gračner, Šentrupert, za aktivno delovanje v svojem kraju 

• Matjaž Sluga, Rimske Toplice, za športne dosežke z jadralnim padalom 

• Hortikulturno društvo Laško, ob 40. letnici delovanja 
 
 
LETO 2002 
 
ZLATI GRB: 

• Kolektiv Izbire Laško, d. d., za uspešno 50. letno poslovanje, ki kljub ostri 
konkurenci v regiji dosega dobre poslovne rezultate in uspešno obnavlja svoje 
poslovalnice 

• Društvo invalidov Občine Laško za skrb in delo ter urejanje boljših razmer za 
življenje invalidov v občini Laško 

• Jože Sadar iz Laškega za dolgoletno vloženo delo in trud pri Košarkarskem 
klubu Pivovarna Laško 



SREBRNI GRB: 

• Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim ob praznovanju 70. letnice 
obstoja društva 

• Roman Očko iz Hude jame za prizadevno delo  pri razvoju krajevne skupnosti 
Rečica ter uspešno prostovoljno delo v tamkajšnjem gasilskem društvu 

• Jože Kapelj iz Šentruperta za dolgoletno aktivno delo v okviru krajevne skupnosti 
Breze in tamkajšnjem gasilskem društvu 

 
JUBILEJNA LISTINA: 

• Železničarska godba Zidani Most za 100 let delovanja 

• Laška godba na pihala za 140 let delovanja 

• Laško čebelarsko društvo za 100 let delovanja 
 
 
LETO 2003 

 
ZLATI GRB: 

• Matevž Kolar iz Laškega za njegovo dolgoletno odgovorno in vestno delo v 
organih Občine Laško, Krajevne skupnosti Laško, društvih in drugih organizacijah. 
s katerim je v veliki meri prispeval k njihovemu kvalitetnemu in uglednemu 
delovanju 

• Zora Tičar iz Rimskih Toplic za njeno življenjsko delo in ljubezen do kraja, ki je 
skozi njeno literarno delo pripomoglo k ugledu kraja Rimskih Toplic in občine 
Laško 

 
SREBRNI GRB: 

• Matjaž Pikl iz Rečice za uspešno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Rečica 
ter skrbi za razvoj krajevne skupnosti Rečica 

• Štefka Zdovc iz Laškega za dolgoletno aktivno opravljanje in ohranjanje tradicije 
družinske gostinske dejavnosti 

• Društvo podeželske mladine Laško-Radeče iz Laškega za uspešno delovanje 
društva, ki je vidno tudi v rezultatih s tekmovanj, kjer so večkrat zasedli prvo 
mesto 

 
 
LETO 2004 
 
ZLATI GRB: 

• Kmetijska zadruga Laško, z. o. o., za več kot 50. letno delovanje, ki sega na 
področje sodelovanja s kmeti, klanje živali in predelavo mesa ter trgovsko in 
gostinsko dejavnost 

• Jože Marot iz Šentruperta za dolgoletno delo v okviru krajevne skupnosti 
Šentrupert, kjer se je trudil za razvoj krajevne samouprave, zlasti komunalne 
infrastrukture, je tudi član raznih društev, kjer s svojim delovanjem zbližuje in druži 
sokrajane 

 
SREBRNI GRB: 

• Darja Horjak iz Jurkloštra za usmerjanje in mentorstvo mladih ter prizadevanja k 
bogatemu kulturnemu utripu domačega kraja 

• Mihaela Pečar iz Rimskih Toplic, ki je svoj prosti čas namenjala delu v 
organizaciji Rdečega križa, kjer je skozi različne oblike izobraževanja skušala 
preventivno pomagati k boljšemu zdravju naših občanov ter kasneje prevzela tudi 
funkcijo predsednice krajevne organizacije Rdečega križa in območnega 
združenja Rdečega križa 



• Jožef Hrastnik iz Sedraža za dolgoletno delovanje v krajevni skupnosti Sedraž, 
kjer si je prizadeval za izboljšanje komunalne infrastrukture in kjer je bil tudi 
dolgoletni predsednik sveta krajevne skupnosti 

 
JUBILEJNA LISTINA 

• Zveza šofer in avtomehanikov Laško (ZŠAM) za 50 let delovanja 
 
 
LETO  2005 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN: 

• Akademik prof. dddr. Jože Maček za izjemne dosežke na področju znanosti in 
osebni prispevek v odkrivanju zgodovine Laškega in njegove okolice ter 
uredništvo Laškega zbornika 

 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Aleš Ulaga za izjemen dosežek s področja navtike pri plovbi okrog Antarktike in 
sveta 

• Ribiška družina Laško za 50 let uspešnega delovanja 

• Radio klub Laško za 50 let uspešnega delovanja 
 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Srečko Lesjak za aktivno delo v košarki in prispevek pri postavitvi muzeja 
elektroprenosa 

• Karl Križnik za aktivno delo v gasilski organizaciji in prispevek pri povezovanju 
občin Laško in Pliezhausen 

• Martina Seidl za aktivno delo v društvih in organizacijah 

• Glasbena skupina THE STROJ za izjemne dosežke in prepoznavnost na 
glasbenem področju 

 
JUBILEJNA LISTINA: 

• Strelsko društvo Prve celjske čete Mala Breza 
 

 
LETO 2006 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN: 

• Anton Turnšek za dolgoletno uspešno vodenje Pivovarne Laško in izjemen 
prispevek k razvoju mesta Laško in občine Laško 

 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Prostovoljno gasilsko društvo Rečica za 80 let uspešnega delovanja 

• Karel Krašek za življenjsko delo na področju razvoja kmetijstva v občini in 
uspešno vodenje Kmetijske zadruge Laško 

• dr. Jože Benedek za prispevek k razvoju osnovne zdravstvene in 
zobozdravstvene službe v občini Laško 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Lovska družina Rečica pri Laškem za 60 let uspešnega delovanja 

• Stanko Selič za požrtvovalno delo v krajevni skupnosti Vrh nad Laškim 

• Anton Vodišek za dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na področju 
gostinstva, hortikulture in lokalne samouprave 

 
 



LETO 2007 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN: 

• Jože Majcen iz Laškega za dolgoletno predano delo na področju zgodovine, 
umetnosti in etnologije Laškega 

 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Jože Rajh iz Laškega za vestno in požrtvovalno delo ter vsesplošni prispevek k 
razvoju in napredku mesta Laško, občine Laško in njene okolice 

• Zlata Strel iz Zidanega Mosta za dolgoletno aktivno sodelovanje na družbeno  
političnem področju 

• Jurij Bezgovšek iz Laškega za dolgoletno aktivno sodelovanje pri Radio klubu 
Laško in prispevek na področju razvoja tehnične kulture 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• dr. Karel Gržan iz Loke pri Zidanem Mostu za predano delo na področju 
ohranjanja in oživitve kulturne dediščine v Jurkloštru  

• Rok Marguč iz Laškega za odlične športne dosežke v deskanju na snegu 

• Združenje šoferjev in avtomehanikov Laško za dolgoletno uspešno delo na 
področju preventive in vzgoje v cestnem prometu 

 
JUBILEJNA LISTINA: 

• Laški akademski klub za 50 let delovanja 
 
 

LETO 2008 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN: / 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Franc Napret iz Laškega za dolgoletno predano delo na področju ohranjanja 
narave, zgodovine in turistične dejavnosti v Laškem,  

• Vlado Petek iz Laškega za dolgoletno požrtvovalno delo, ki ga opravlja kot 
dolgoletni predsednik Društva na srcu operiranih bolnikov Slovenije. 

SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Cvetka Jurak iz Celja za predano delo in dosežke na področju turistične in 
zdraviliške dejavnosti, 

• Franc Stolar iz Laškega za dolgoletno aktivno darovanje krvi in za največ 
darovane krvi v zgodovini krvodajalstva v občini Laško, 

• Prostovoljno gasilsko društvo Zidani Most za 80 let uspešnega in 
požrtvovalnega dela na področju civilne in požarne varnosti. 

 
JUBILEJNA LISTINA: 

• Rdeči križ Rečica za 60. let uspešnega delovanja 
 
 
LETO 2009 

 
NAZIV ČASTNI OBČAN: 

• Jože Horvat (posthumno – umrl 23.03.2009) za življenjsko delo na področju 
duhovnega delovanja ter obnove kulturne in sakralne dediščine v občini Laško 

 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO: 



• Franc Markošek iz Laškega za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delovanje na 
družbenem področju 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Majda Marguč iz Olešč za uspešno dvajsetletno vodenje mažoretne skupine 
Laške pihalne godbe 

 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Janko Tovornik iz Velikih Gorelc za dolgoletno uspešno delovanje na   
družbenem, predvsem športnem področju in za aktivno delo v Krajevni skupnosti 
Vrh nad Laškim 

• Jure Travner z Vrha nad Laškim za odlične športne dosežke v nogometu 

• Vesna Bezgovšek iz Lahomnega za odlične športne dosežke v športnih borbah 

• Nick Škorja iz Marija Gradca za odlične športne dosežke v motokrosu 
 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• diamantna maturantka Tamara Juričič iz Laškega 

• Mirjam Vesenjak iz Laškega za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu v 
preskakovanju ovir v Lipici v kategoriji mladi jahači od 19. do 21. leta 

 
 
LETO 2010 

 
NAZIV ČASTNI OBČAN: / 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Julij Gorič za življenjsko delo na področju zborovskega petja 

• Janko Remic za dolgoletno vestno in požrtvovalno delo ter prispevek k razvoju 
kraja Laško in občine Laško 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Ivan Medved za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na glasbenem področju 
godbe na pihala v Laškem 

• Andrej Brunšek za odlične športne dosežke na področju streljanja z različnim 
kalibrom 

• Franci Knez za izjemne dosežke na področju alpinizma 

• Jože Zupan za izjemne dosežke na področju alpinizma 
 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Mateja Hohkraut za odlične dosežke na področju športnega plezanja 

• Smučarski klub Zlatorog Laško za tridesetletno uspešno delo na področju 
organiziranja smučarske šole 

 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati maturanti: Maja Likar, Julija Podbevšek, Katarina Žagar 
 

PEČAT OBČINE LAŠKO: 

• Marica Lesjak za ohranjanje kulturne dediščine  

• PGD Laško za 140 let delovanja in obstoja 
 
 
LETO 2011 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN: / 



 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Vinko Lavrinc za dolgoletno požrtvovalno delo ter prispevek k razvoju strelstva v 
Občini Laško  

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Drago Zupan za dolgoletno prizadevanje za obnovo in ponovno odprtje 
Zdravilišča v Rimskih Toplicah  

• Peter Ojsteršek za dolgoletno požrtvovalno delo na kulturnem in družbenem 
področju 

• Henrik (Hinko) Wimmer za uspešno delo na družbeno političnem področju 
 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Vlado Marot za požrtvovalno delo na humanitarnem področju in področju 
ohranjanja ljudskega izročila 

• Iztok Hrastnik za izjemne dosežke na glasbenem področju 

• Zavod Odon Jurklošter za uspešno delovanje na kulturnem področju 
 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlate maturantke Lucija Hliš, Mojca Pajek, Alenka Teršek, Neža Belej, Nina 
Hartman  

 
PEČAT OBČINE LAŠKO: 

• Manfred Lutz za dolgoletno sodelovanje s PGD Laško in Občino Laško 
 
 
LETO 2012 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN:  / 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Čebelarsko društvo Laško za dolgoletno strokovno in požrtvovalno delo na 
področju razvoja čebelarstva v kraju 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Maksimiljana Pihler za ustanovitev Centra starejših – hiše generacij in za 
dolgoletno uspešno vodenje Centra za socialno delo Laško 

• Franc Lesičar za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo na področju 
napredka in razvoja krajevne skupnosti 

• Anton Škorja za dolgoletno prizadevno delo v Avto - moto društvu Laško in Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Andrej Mavri za aktivno delovanje na družbenem področju ter za trud in 
prizadevanja za ohranjanje zgodovine naših krajev 

 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati maturant: Nejc Deželak 

• Tim  Unuk za dosežke na področju športnega plezanja 

• Mažoretna skupina Laške pihalne godbe za osvojeno 2. mesto na evropskem 
mažoretnem prvenstvu EMA v Mazametu, Francija 

 
PEČAT OBČINE LAŠKO: / 
 



LETO 2013 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN:  / 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• dr. Jože Širec za življenjsko delo na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem 
področju 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: / 
 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Majda Velikonja za prizadevno delo na kulturnem in humanitarnem področju 
 

KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlate  maturantke: Kristina Camloh, Karmen Kraljič, Eva Medved in Anja 
Plaznik 

• Desiree Kolarec za zasnovo odličja za letošnjem Evropskem prvenstvu v košarki 
 
PEČAT OBČINE LAŠKO:  

• Miro Zupančič ob razstavi slikarskih del v Muzeju Laško in Knjižnici Laško 

• akademik prof. dddr. Jože Maček ob izidu knjige Laško skozi stoletja 
 
 
LETO 2014 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN:   

• dr. Tomo Korošec za izjemen prispevek na področju jezikoslovja in 
domoznanstva 

 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Karel Križnik za življenjsko delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Metka Kovačič za dolgoletno uspešno vodenje Knjižnice Laško 

• Vekoslav Špiler za dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

• Monting SK, d. o. o., za uspešno delovanje in razvojno naravnanost podjetja 
 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Marija Šmauc za dolgoletno požrtvovalno delo na humanitarnem področju 

• Ferdinand Jakopič za dolgoletno ustvarjalno delo na področju ohranjanja 
kulturne dediščine 

• Andrej Marinšek za dolgoletno ustvarjalno delo na kulturnem področju 
 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati  maturanti: Anja Bolčina, Gašper Nemec, Miha Lavrič, Srečko Šmerc 
 

PEČAT OBČINE LAŠKO: /  
 
 
 
 
 



LETO 2015 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO 

• Stanislav Kužnik za prizadevno delo na družbenem področju 

• Lovska družina Rečica za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ohranjanje 
kulturne dediščine 

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO 

• Janko Franetič za dolgoletno prizadevno delo na področju radioamaterstva in 
civilne zaščite 

• Antun Bačič za zasluge pri razvoju športnega ribolova in vzreji rib 
 
BRONASTI GRB 

• Franc Vrbovšek za ohranjanje kulturne dediščine 

• Bine Koren za izjemen uspeh na Poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade 
 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati maturant Nik Pišotek 

• Matjaž Sluga, ki je na svetovnem v jadralnem padalstvu v natančnem pristajanju 
v Indoneziji za 2. mesto 

 
 
LETO 2016 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO 

• Alojz Oberžan za dolgoletno ustvarjalno delo na družbenem področju 
 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO 

• Cvetko Privšek za uspešno delo na športnem in družbenem področju 

• Franc Rajh za požrtvovalno delo na socialno humanitarnem področju 
 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO 

• Bojan Šipek  za prizadevno delo na športnem in družbenem področju 

• Boris Vrabec za uspešno delo na področju ljubiteljske fotografije 

• Jurij Šuhel za ustvarjalno delo na družbenem področju 
 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati maturantki Tanja Ojsteršek, Monika Škorjanc 

• diamantni maturant Jaka Teršek 

• Manuella Brečko za uspešen nastop na Evrosongu 

• Laška pihalna godba za uspešen nastop v Moskvi 
 
 
LETO 2017 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Gorazd Šetina za uspešno dolgoletno delo na športnem in kulturnem področju 
 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Jože Senica za prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega padalstva 

• Planinsko društvo Laško za 95 let uspešnega delovanja 
 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Mateja Škorja za prizadevno in uspešno delo področju glasbene umetnosti 



 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati  maturanti: Lea Hostnik, Matija Teršek, Špela Cvikl – Tovornik 

• Košarkarska ekipa OŠ Primoža Trubarja Laško za osvojeno zmago na Finalni 
tekmi pokala Superšolar 

 
 
LETO 2018  
 
NAZIV ČASTNI OBČAN:  

• Franc Knezu (posthumno) za izjemne alpinistične dosežke.  
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Jure Jan za uspešno dolgoletno delo na kulturnem področju  

• Jože Krašovec za uspešno dolgoletno delo na družbeno političnem področju  

 
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Andrej Mavri za prizadevno delo na družbenem in kulturno-zgodovinskem področju  

• Laški akademski klub za 60 let uspešnega delovanja  

• Lovska družina Jurklošter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ohranjanje 
kulturne dediščine  

 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Anica Brečko za dolgoletno delo na področju prostovoljstva  

• Srečko Očko za uspešno delo na področju gasilstva  

• Jošt Napret za odlične dosežke v jadralnem padalstvu  

 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati maturanti: Saša Klezin, Nejc Vovk, Ula Matek, Luka Vindišar, Petra Maček, 
Tanja Belej, Tjaša Razboršek 

• Luka Horjak za izjemen uspeh na Mednarodni matematični olimpijadi IMO 2018 

• Valentina Zajtl, evropska podprvakinja v modernih plesih, kategoriji hip hop duo ter 
hip hop male skupine  

• Mažoretna skupina Laške pihalne godbe, ki je na evropskem pokalu ADA dosegla 
1. mesto v kategoriji solo junior (Timeja Stožir), 2. mesto za skupino senior in 3. 
mesto za skupino kadet 

 
LETO 2019 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN:  

• Edo Jelovšek (posthumno) za izjemen prispevek pri ohranjanju zgodovine Laškega 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Turistično društvo Laško za prispevek na področju turizma, kulturnega in 
družabnega življenja v Laškem 
 

SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Društvo upokojencev Laško za uspešno delo s starejšimi na socialno 

humanitarnem in družbenem področju 

• Smučarski klub Zlatorog Laško za uspešno delovanje z mladimi na smučarskem 

področju 

• Mojca Leskovar za uspešno poslovno delo in prispevek k razvoju in ugledu občine 



 
BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Marko Pavčnik za aktivno delo na družbenem in kulinaričnem področju 
 
KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlate maturantke: Eva Ferlič, Tina Šmerc, Tjaša Videc 

• Sara Čopar, svetovna mladinska prvakinja v plezanju in evropska prvakinja v 
kombinaciji 

 
 
LETO 2020 
 
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Jože Stanič za uspešno delo na področju gospodarstva 

• Mihael Lončar za uspešno delo na socialno humanitarnem področju 
 

SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• Franci Podkoritnik za izvedbo in promocijo Rečiške krožne poti 

• Janez Lesičar za uspešno delo na področju gasilstva in kulture 

• Jože Kotnik za aktivno delo na družbenem področju 

• Zdravo Martun za uspešno delo na področju nogometa 

 

BRONASTI GRB OBČINE LAŠKO:  

• Nogometni klub Laško za uspešno delo in promocijo nogometa v občini Laško 

• Cvetka Sikovšek za uspešno delo na socialno humanitarnem in družbenem področju 
 

KRISTALNI GRB OBČINE LAŠKO: 

• zlati maturanti: Nina Deželak, Brina Prah, Nina Gračner, Tjaša Gradišnik, Tjaša 
Ravnikar, Tina Selič, Žan Jurkošek, Jaša Samec, Matic Pinter in Luka Horjak 

 
 


