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OBČINSKI SVET OBČINE LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 430-19/2012 
Datum: 19. 9. 2011 
 
 

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 2012 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 18.09.2012 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

- 4. člen Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009) 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 

 
Predlog sklepa: 
 

Občinski svet sprejme sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2010, in sicer:  
1. Zlati grb se podeli: 

- Čebelarskemu društvu Laško za dolgoletno strokovno in požrtvovalno 
delo na področju čebelarstva in ohranjanja kulturne dediščine. 

2. Srebrni grb se podeli: 
- Antonu Škorji za dolgoletno vztrajno in prizadevno delo v Avto moto 

društvu Laško in Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- Maksimiljani Pihler za ustanovitev Centra starejših – hiše generacij in za 

dolgoletno uspešno vodenje Centra za socialno delo Laško,  
- Francu Lesičarju za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo na 

področju napredka in razvoja krajevne skupnosti.  
3. Bronasti grb se podeli: 

- Andreju Mavriju za aktivno delovanje na družbenem področju ter za trud 
in prizadevanja na področju ohranjanja zgodovine naših krajev. 

 
 
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 sedmih 
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 grb, 2 srebrna in 3 bronasti grbi, poleg 1 zlatega grba podelijo 3  
srebrni in 1 bronasti grb.  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se podeli:  
 

- Zlati grb: 
 
o Čebelarskemu društvu Laško za dolgoletno strokovno in požrtvovalno 

delo na področju čebelarstva in ohranjanja kulturne dediščine  
 

V maju je Čebelarsko društvo Laško praznovalo 110-letnico obstoja. Od prvotnih 
nekaj članov danes šteje društvo 78 članov, ki čebelarijo s kar 750 čebeljimi 
družinami. Društvo vseskozi aktivno deluje, se strokovno izpopolnjuje in se povezuje 
s sosednjimi čebelarskimi društvi in Čebelarsko zvezo Slovenije. Društvu je uspelo po 
daljši prekinitvi zopet obnoviti delo čebelarskih krožkov, v domačem kraju pa so se 
čebelarji uspešno vključili v turistično ponudbo. Dve leti je društvo izvajalo projekt 
Spoznajmo čebelarsko dediščino in pridobilo del evropskih sredstev iz programa 
Leader za razvoj podeželja. Društvu gredo vse zasluge za prepoznavnost 
vseslovenske akcije En dan med za zajtrk, saj so čebelarji obiskali vse vrtce in 
osnovne šole v Laškem in okolici. Čebelarstvo so predstavili otrokom in širši javnosti. 
Čebelarji skrbijo za zdravje čebel in nabavo sladkorja, v zadnjem času pa so 
organizirali tudi več predavanj za širšo javnost o pomembnosti čebelarstva za naše 
naravno okolje in nujnost obstoja čebel za naše življenje, enkrat letno pa organizirajo 
tudi strokovno ekskurzijo z ogledom večjega čebelarskega doma v tujini.  

 
- Srebrni grb: 
 

o Antonu Škorji za dolgoletno vztrajno in prizadevno delo v Avto moto 
društvu Laško in Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
Anton Škorja je s svojim vztrajnim in požrtvovalnim delom zaslužen, da je AMD Laško 
ostalo aktivno tudi v najtežjih letih svojega obstoja ter da letos lahko slavi svojo        
50-letnico. Član AMD Laško oz. AMD Slovenije je vse od ustanovitve društva            
3. septembra 1962. Vseskozi je bil aktiven tako v upravnem odboru društva kot v 
delovanju avtošole. Kot član upravnega odbora je skupaj z vsemi predsedniki vse do 
sedaj skrbel, da je AMD Laško aktivno sodelovalo z vsemi, ki so delovali na področju 
vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu. To delo je postalo del njegovega načina 
življenja. Po njegovi ideji so v AMD Laško v letu 1994 pričeli z izobraževanjem ter 
opravljanjem izpitov za mopediste, ki je vključevalo tudi praktično vožnjo. Po letu 
1996 je bilo to preneseno na območje celotne države, po zaslugi g. Škorje pa se je ta 
program uvedel tudi v osnovne šole v Laškem. Prav tako gre zasluga g. Škorji, da so 
se v Laškem že leta 1992 uvedli kolesarski izpiti za vse osnovnošolce na takšnem 
nivoju kot ga imamo v Sloveniji še danes. Kolesarski izpiti se opravljajo po vodstvom 
inštruktorjev – učiteljev OŠ tudi na poligonu. Na njegovo pobudo in v sodelovanju z 
ZŠAM Laško je bila v letu 2002 uvedena radijska povezava med inštruktorjem in 
kolesarjem za izpit pri praktični vožnji, leta 2003 pa je bilo to uvedeno tudi na 
področje celotne Slovenije.  
 

o Maksimiljani Pihler za ustanovitev Centra starejših – hiše generacij in za 
dolgoletno uspešno vodenje Centra za socialno delo Laško  

 
Maksimiljana Pihler je kot direktorica Centra za socialno delo Laško leta 2005 
ustanovila Hišo generacij, s katero je omogočila kreativno preživljanje tretjega 
življenjskega obdobja naših upokojencev, hkrati pa povezala izkušnje starejših z 
mlajšimi generacijami ob rednih ustvarjalnih delavnicah, kulturnih srečanjih in 
strokovnih predavanjih. Tako se mlajši učijo od izkušenj starejših, starejši pa 
dopolnjujejo svoja znanja ob mladih, ki prinašajo številne novitete današnjega časa. 
Hiša generacij zagotavlja starejšim občanom boljše in kakovostnejše življenje, 
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poseben poudarek pa je namenjen medgeneracijskem povezovanju, saj v današnjem 
času v družinah le redko srečujemo skupaj tri generacije. V hiši generacij se izvajajo 
razni tečaji, krožki, ustvarjalne delavnice, predavanja, kulturne prireditve, 
predstavitve, športne aktivnosti, razstave in srečanja raznih skupin, prirejajo se tudi 
izleti v bližnjo okolico. 
Kljub nizkemu proračunu se na Centru za socialno delo Laško nenehno trudijo najti 
rešitve, da ostanejo vse aktivnosti brezplačne in tako dostopne vsem, ne glede na 
finančni in socialni  status. Delovanje Hiše generacij je preseglo meje naše občine, 
saj prihajajo na številne aktivnosti tudi udeleženci iz bližnje in daljne okolice. Ravno 
tako prihajajo na ogled delovanja Hiše generacij različni predstavniki drugih občin, saj 
je takšen projekt eden izmed prvih v Sloveniji. 

 
o Francu Lesičarju za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo na 

področju napredka in razvoja krajevne skupnosti  

Franc  Lesičar aktivno deluje v Svetu Krajevne skupnosti Jurklošter že 30 let. Večkrat 
je bil predsednik sveta krajevne skupnosti, zdaj to nalogo opravlja že drugi mandat 
zapored. Ves čas si prizadeva za razvoj kraja in vzpodbuja k aktivnem delovanju vsa 
krajevna društva. V času njegovega predsednikovanja so skoraj vse pomembnejše 
krajevne ceste dobile asfaltno prevleko, zadovoljivo se je uredilo vzdrževanje cest in 
zimska služba. G. Lesičar skoraj ves svoj prosti čas namenja različnim prostovoljnim 
aktivnostim v kraju, veliko časa nameni tudi ogledom na terenu. Zgledno sodeluje z 
občinskimi in državnimi službami, je vztrajen in spoštljiv pogajalec. Je član več komisij 
in društev. Več let je aktivni član upravnega odbora PGD Jurklošter in Gasilske zveze 
Laško. Več mandatov je tudi v nadzornem odboru kulturnega društva Jurklošter, 
hkrati pa skrbi in pomaga pri izvedbi prireditev v kraju. Je častni član Lovske družine 
Jurklošter. Krajevna društva, šola, vrtec in Zavod Odon imajo v njem vnetega 
zagovornika in podpornika. G. Lesičar je tudi aktivni član občinskega sveta, v 
katerega je bil izvoljen že drugič. Prizadeva si za skladen in pospešen razvoj celotne 
občine.  

- Bronasti grb: 
 

o Andreju Mavriju za aktivno delovanje na družbenem področju ter za trud 
in prizadevanja na področju ohranjanja zgodovine naših krajev 

 
Andrej Mavri se je rodil v rudarski družini v Kuretnem pri Laškem. Po zaključku 
osnovne šole v Laškem in tehniške šole v Celju se je po prvi zaposlitvi v Celju vrnil v 
Rečiško dolino v podjetje Tim, kjer je s svojim znanjem, sposobnostjo in predanim 
delom opravljal svoj poklic vse do upokojitve. V omenjenem podjetju je opravljal več 
vodilnih funkcij in kljub vsemu odrekanju na poslovni poti ni nikoli pozabil na ljudi in 
dogodke v laški občini in njeni okolici. 
V svojem prostem času se je vseskozi družbeno in politično udejstvoval. Opravljal je 
več vodstvenih funkcij v občinski skupnosti in bil pobudnik za ustanovitev več društev, 
ki v glavnem skrbijo, da se naša polpretekla in pretekla zgodovina ne bi izgubila v 
kolesju časa. Kot velikem ljubitelju narave in planinskem vodniku mu kraji in ljudje v 
širši okolici niso tuji. Na pohodih je spoznal mnogo ljudi in njihovih življenjskih zgodb. 
Ob vsem tem je dobil navdih, da bi to, kar je slišal, še strokovno podprl in izdal v 
knjižni obliki. Pred letom dni je izdal knjigo Med Kojzico in Šmohorjem, ki govori o 
pomembnih zgodovinskih dogajanjih na desnem bregu Savinje v obdobju prve in 
druge svetovne vojne, opisuje zgodovino rudnika Huda jama, rudarje in njihove 
družine, vsebuje pa tudi veliko avtentičnih fotografij.  

          
Predsednik KMVVI 

                   Janko Cesar, l.r. 


