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OBČINSKI SVET OBČINE LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
Številka: 032-13/2013 
Datum: 17. 9. 2013 
 
 

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 2013 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 16. 9. 2013 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 4. člen Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009, 18/2011) 
• 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 2013, in sicer:  

1. Zlati grb se podeli dr. Jožetu Šircu za življenjsko delo na pedagoškem, 
raziskovalnem in strokovnem področju.  

2. Bronasti grb se podeli Majdi Velikonja za njeno prizadevno delo na kulturnem in 
humanitarnem področju. 

 
Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi izvedenega javnega 
razpisa na svoji seji obravnavala šest prispelih predlogov, ki so bili podani s strani štirih 
predlagateljev. Sprejela je sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da se v letošnjem letu 
podelijo le en zlati grb in en bronasti grb. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja torej predlaga, da se podelita:  
 

• Zlati grb dr. Jožetu Šircu za življenjsko delo na pedagoškem, raziskovalnem in 
strokovnem področju.  

 
Dr. Jože Širec živi z družino v Laškem že od leta 1948. Študiral je biologijo, kemijo, 
pedagogiko, didaktiko, psihologijo in filozofijo. Doktoriral je iz didaktometrije. Nazadnje je 
služboval kot univerzitetni habilitiran znanstveni svetnik za didaktiko na pedagoškem inštitutu 
pri Univerzi v Ljubljani. 
Omenjen je v Enciklopediji Slovenije, v publikaciji Slovenski kdo je kdo v Velikem 
slovenskem biografskem leksikonu. 
Njegove strokovne in raziskovalne publikacije so objavljene in razvidne v katalogu Narodne 
in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. V samozaložbi je izdal še: Domneve (2006), Thanatos, 
(2007), Moji odzivi (2008), Antologija aforizmov o človekovi smrti iz slovenske in svetovne 
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književnosti (2011), Aktualna aforistika (2012), zadnja knjiga, ki jo je izdal v nemščini, pa je 
Meine Aphorismen ueber den menschlichen Tod, Frankfurter Verlagsgruppe, Frankfurt/M, 
(2012). 
Za samo Laško je pomembno njegovo delo na področju šolstva. Leta 1948 je začel z delom 
učitelja, kasneje pa je postal ravnatelj na laški osnovni šoli. V času njegovega 
ravnateljevanja mu je uspelo obnoviti obstoječo šolo na sedanjem Valvasorjevem trgu, leta 
1969 pa mu je uspelo izgraditi prizidek k obstoječi šoli. V tem času je veliko sodeloval s 
pedagoškim inštitutom v LJ in zavodom za šolstvo. Učitelje je spodbujal k prebiranju novejše 
pedagoške literature in k upoštevanju teh novih spoznanj pri njihovem pedagoškim delu. Na 
rednih mesečnih učiteljskih konferencah je vedno na njegovo pobudo eden izmed 
pedagoških delavcev pripravil referat iz določene tematike novejše pedagoške literature. 
Poleg tega so posamezni učitelji na razredni in predmetni stopnji pripravili »vzorni nastop«, 
na katerem so hospitirali domači učitelji. Izkušnje iz teh hospitacij so nato prenašali v prakso 
pri svojem vsakodnevnem delu. Glede na uvajanje novitet in eksperimentiranja v 
pedagoškem procesu, je laška šola postala eksperimentalna in hospitacijska šola, v katero 
so prihajali večkrat letno učitelji iz širše celjske regije. Uvedel je tako imenovane teste. 
Spodbujal je tudi uvajanje avdio vizualnih sredstev pri pouku, spodbujal je izven šolsko 
dejavnost kot so pevski zbor, šport in foto kino. Njegova zasluga je tudi poimenovanje OŠ po 
Primožu Trubarju, saj je šolski odbor na njegovo pobudo sprejel predlog in ga predlagal v 
sprejem takratnemu Občinskemu ljudskemu odboru, ki je omenjeni predlog potrdil z 
Odlokom, dne 26. 12. 1960. Na njegovo pobudo je bila tudi ustanovitev Društva prijateljev 
mladine v Laškem. 
Njegova besedila in slikovni material je zaslediti v raznih brošurah o Laškem, kot so razni 
zborniki, monografije, itd. Veliko njegovega slikovnega in drugega materiala je podarjenega 
in dano na razpolago vsem prebivalcem v knjižnici in muzeju. Na področju umetnostne 
zgodovine je sodeloval tudi s pokojnim župnikom g. Jožetom Horvatom. 
Dr. Jože Širec, ki bo letos dopolnil 90 let, je tih, delaven človek. S svojim delom, s katerim se 
ni nikoli izpostavljal, je doprinesel k razvoju, ugledu in prepoznavnosti naše občine. 

 
• Bronasti grb Majdi Velikonja za njeno prizadevno delo na kulturnem in 

humanitarnem področju. 
 

Majda Velikonja se je po zaključku študija fizioterapije zaposlila v Zdravilišču Laško, kjer je 
opravljala svoje strokovno delo vse do upokojitve. 
Majda Velikonja je poznana Laščanka, saj je bila ves čas, od kar živi in dela v Laškem,  
aktivna na družbeno političnem področju. 
Bila je in je še aktivna v civilni zaščiti, v raznih drugih komisijah in organih krajevne skupnosti 
in občine. V času prejšnje ureditve je delovala na področju zdravstvenega in socialnega 
varstva občine. Je dolgoletna in aktivna članica v vodstvih turističnega in hortikulturnega 
društva, kjer sodeluje pri organizaciji prireditev in akcij obeh društev na področju urejanja in 
varstva okolja. Je soavtorica in soustvarjalka raznih prireditev na prireditvi Pivo in cvetje. 
Veliko ji pomeni ohranjanje naše kulturna dediščine, zato je navdušena zbirateljica in foto 
zapisovalka raznih dogodkov in okolja iz naše okolice. 
Kljub temu, da se je upokojila, še vedno aktivno in prostovoljno sodeluje tudi pri aktivnostih in 
varstvu starejših občanov v domu starejših. 
Majda Velikonja je s svojim delom na kulturnem in humanitarnem področju, doprinesla k 
razvoju, ugledu in prepoznavnosti naše občine.      

 
 
Predsednik KMVVI 

                   Janko Cesar, l.r. 
 


