
 
 
 

 

Številka: 430-17/2021 
Datum: 21. 9. 2021 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:     PREDLOG SKLEPA O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2021 
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Finančne obveznosti: Sprejetje sklepa nima posebnih finančnih obveznosti za občino, razen 
izdelave priznanj. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala: KMVVI, dne 20. 9. 2021 
 
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, 68/2018, 61/19) 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji  
 
sklep: 
 
V letu 2021 se podelijo naslednja občinska priznanja:  

1. Zlati grb se podeli Slavici Šmerc za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in 

izobraževanja. 

Zlati grb se podeli Vladu Marotu za dolgoletno prizadevno delo na družbenem in 

humanitarnem področju. 

2. Srebrni grb se podeli Tomažu Jernejšku za izjemne športne dosežke. 

Srebrni grb se podeli Zdenku Lipovšku za dolgoletno prizadevno delo v Košarkarskem 

klubu Laško. 

Srebrni grb se podeli Danijelu Medvedu za dolgoletno uspešno delo na gospodarskem 

področju. 

Srebrni grb se podeli Albinu Simoniču za zasluge na področju razvoja in popularizacije 

športnega plezanja. 

3. Bronasti grb se podeli Dragu Hriberšku za prizadevno delo pri urejanju javnih cvetličnih 

nasadov in zelenih površin. 

Bronasti grb se podeli Janezu Pušniku Alešu za aktivno in predano delo v Krajevni 

skupnosti Laško. 

 
      Janko Cesar, 

           predsednik KMVVI, l. r. 
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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 podelita dva zlata, štirje srebrni 
in dva bronasta grba.  
 
Zlati grb se podeli Slavici Šmerc za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Slavica Šmerc, predmetna učiteljica biologije, naravoslovja in gospodinjstva ter univerzitetna 
diplomirana pedagoginja, je kar 40 let delovala in ustvarjala na Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško. 
Vsa leta je s svojim strokovnim delom prispevala k ugledu šole in občine Laško tudi navzven. 
Zaradi strokovnosti in osebnostnih kvalitet je postala pomočnica ravnateljice in dva mandata 
ravnateljica šole. V času njenega ravnateljevanja je bila uvedena devetletna osnovna šola, v Debru 
je bila zgrajena nova podružnična šola, za kar je bilo potrebno veliko strokovnega dela, vodstvenih 
in  organizacijskih sposobnosti. 
Kot ravnateljica je sodelavce vedno nevsiljivo spodbujala k delu, k ustvarjalnosti in k sodelovanju v 
raznih projektih, ki so presegali lokalni nivo. Ves čas je gojila tudi prijateljske odnose s pobrateno 
šolo v Pliezhausnu ter s Trubarjevima šolama v Velikih Laščah in Bazovici. 
Velika osebnostna kvaliteta je, če se zna človek po koncu vodstvene funkcije vrniti na prejšnje 
delovno mesto. Vrnila se je k poučevanju naravoslovja in gospodinjstva, ob tem pa z učenci ustvarila 
več kot deset raziskovalnih nalog s področja turizma, kjer je učence spodbujala k novim idejam za 
promocijo Laškega kot turističnega kraja in kot kraja z bogato etnološko, kulturno in kulinarično 
destinacijo. Za večino raziskovalnih nalog so prejeli zlato priznanje na državnem tekmovanju 
Turizmu pomaga lastna glava in za izvrstno delo prejeli tudi nagradne izlete. 
Slavica Šmerc je v laški občini s svojim delom pustila velik pečat, saj so pod njenim vodstvom in 
mentorstvom zrasle mnoge uspešne generacije, ki bodo še dolgo nosile dober glas o laški šoli, kraju 
in občini širom po svetu, zato si ob sklenitvi profesionalne poti zasluži zlati grb Občine Laško. 
 
 
Zlati grb se podeli Vladu Marotu za dolgoletno prizadevno delo na družbenem in 
humanitarnem področju. 
 
Vlado Marot je dolgoletni sekretar Območnega združenja RK Laško, aktivni prostovoljec, predan 
kulturnik in srčni humanitarec, ki je s svojim delovanjem in vpetostjo v lokalno okolje v 
občini Laško pustil neizbrisen pečat. 
»Pri prostovoljstvu šteje to, da pomagaš in nič ne pričakuješ v zameno,« pravi Vlado Marot, ki je 
srce in duša območnega združenja RK Laško že skoraj štiri desetletja.  
Rojen leta 1961 kot Šentrupertčan je po izobrazbi učitelj razrednega pouka. Kljub temu, pa si je od 
nekdaj želel delovati prav v organizaciji, kot je Rdeči križ, kjer lahko neposredno pomaga pomoči 
potrebnim.  
Skozi celotno svoje delovanje je v raznoraznih nesrečah, poplavah in drugih težkih situacijah 
pomagal mnogo ljudem. Tako je danes v občini Laško le malokateri kotiček, ki ga ne pozna.  
Svoje poslanstvo pomagati drugi, pa živi in uresničuje tudi kot krvodajalec. Kri je namreč daroval že 
več kot 60-krat.  
V sklopu RK Laško nikoli ne pozabi na starostnike. Pomaga organizirati srečanje starejših občanov, 
starih 80 in več let. Posebej veseli pa so ga slavljenci, ki praznujejo 90 ali 100 let, katere skupaj z 
županom obiščeta na njihovih domovih.  
Je častni predsednik Etno odbora Možnar, kateremu je predhodno predsedoval dolga leta. 
Pomembno je prispeval k uresničevanju temeljnega namena Zveze kulturnih društev občine Laško 
Možnar, kar je povezovanje kulturnih društev, ki delujejo na področju občine Laško. Tako v 
preteklosti, kot tudi danes je skrbel in še vedno skrbi, da društva in njihova Zveza delujejo ljubiteljsko 
na področju prostočasnih dejavnosti, bogatijo kulturno življenje in spodbujajo kulturno ustvarjalnost. 
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Je človek, ki zna prepoznati kulturne vrednote in pomen ljudskega izročila, hkrati pa to združi in 
predstavi v okviru organizacije različnih prireditev. 
Nikakor ne gre pa prezreti njegovih prizadevanj za postavitev defibrilatorjev na čim več različnih 
lokacijah po občinah Laško in Radeče, katerih uporaba je rešila že marsikatero življenje.  
Vlado je izredno natančen, dosleden in organiziran, z velikim srcem in posluhom za vsakega izmed 
nas. Je človek lepih besed in še lepših dejanj.  
Za aktivno delo na družbenem in humanitarnem področju predlagamo Vlada Marota za dobitnika 
priznanja zlati grb Občine Laško. 
 
Srebrni grb se podeli Tomažu Jernejšku za izjemne športne dosežke. 
 
Tomaž Jernejšek se že od malih nog veseli stvari povezanih s hitrostjo in bencinom.  Njegova prava 
dirkaška pot se je začela pri 17-ih letih, z odpeljano prvo Cross Country dirko na štirikolesniku. In od 
tega dne naprej se njegova predstavitev lahko prične tako: » Tomaž Jernejšek, rojen 26.01. 1989, 
in zasvojen z dirkanjem«. Dirkanje je tako del njegovega življenja že 15 let. 
Redno nastopa na dirkah slovenskega in hrvaškega državnega prvenstva, udeležujem se dirk v 
Italiji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. V teh letih se je nabralo kar nekaj dobrih rezultatov. Nekaj vidnejših 
na štirih kolesih. 
✓ 1. mesto Celovec, enduro challenge Avstrija 2009 
✓ 2. mesto Quadcross prvenstvo hrvaške 
✓ 2. mesto Labin, enduro challenge Hrvaška 2008 
✓ 3. mesto Otočec, enduro challenge Slovenija 2009 
✓ 3. mesto German Cross Country, Nemčija 2011 
✓ 3. mesto Cross Country Orehova vas, Slovenija 2011 
✓ 2. mesto Cross Country prvenstvo Slovenija 2014 
✓ 3. mesto Cross Country prvenstvo Slovenija 2017 
✓ 1. mesto Cross Country prvenstvo Slovenija 2018 
 
Erzberg rodeo je zgodba, ki je po vredna svoje rubrike. Je dirka, ki velja za eno največjih in 
najzahtevnejših  extreme enduro dirk na svetu. Število tekmovalcev na tej dirki v vseh kategorijah je 
omejeno na 1800. Podatek, ki priča o tem kako priljubljena je ta dirka, je tudi, da je vseh 1800 prostih 
mest na dan prijave v dveh urah zasedenih. Prvič se je dirke udeležil leta 2009, in vsako leto do 
2017 stal na zmagovalnih stopničkah v kategoriji štirikolesnikov; 
2009 – 3.mesto 
2010 – 2. mesto 
2011 – 3. mesto 
2012 – 3.mesto 
2013 – 1. mesto 
2014 – 2. mesto 
2015 – 1. mesto 
2016 – 1. mesto 
2017 – 1. mesto 
 
NA DVEH KOLESIH  
V letu 2014 se je prvič na dirkah preizkusil tudi na dveh kolesih. V istem letu je osvojil skupno 1. 
mesto v pokalnem prvenstvu Slovenije v motokrosu, razred amater, ter skupno 1. mesto v 
crosscountry prvenstvu Slovenije prav tako razred amater.  
V letu 2015 je v crosscountry prvenstvu prestopil v razred Silver kjer je kljub malce smole med 
sezono osvojil skupno 2. mesto. Odpeljal je tudi zadnjo dirko Madžarskega prvenstva kjer je v 
kategorije E2 osvojil 1. mesto.  
V letu 2018 se je dirke Erzbergrodeo udeležil z dvovaljnim enduro motorjem in v kategoriji 
dvovaljnikov osvojil 3. mesto in s tem deseto leto zapored stopil na zmagovalni oder. 
Po kratkem premoru  se je odločil, da bo svojo pot nadaljeval samo na dveh kolesih. V letošnjem 
letu vozi dirke slovenskega crosscountry prvenstva (trenutno skupno 2.mesto), dirke beta enduro 
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master prvenstva v Italiji (trenutno 4. mesto v skupnem seštevku) in pa Enduro dirke prvenstva 
Toskane (trenutno 1. mesto v skupnem seštevku). 
 
Srebrni grb se podeli Zdenku Lipovšku za dolgoletno prizadevno delo v Košarkarskem klubu 
Laško. 
 
Svoje delovanje v KK Laško je pričel pred več kot 45 leti in je še danes nepogrešljivi član na klopi 
članske ekipe. 
Pričel  je kot igralec in kaj kmalu se je preselil za zapisnikarsko mizo, kjer je opravljal delo 
zapisnikarja ali časomerilca na tekmah vseh klubskih ekip. Po prihodu iz JNA pa je pričel delati kot 
klubski funkcionar, ki je v prvi vrsti skrbel za drese, saj je pranje organiziral kar doma, prala pa je 
njegova mama. 
Hiter razvoj kluba je zahteval vedno več tehničnega osebja in tako je Lipi prevzel funkcijo tehničnega 
vodje v klubu. Delo tehničnega vodje je postajalo iz leta v leto bolj zahtevo in pomembno za uspešno 
delovanje kluba. Skrb za opremo (dresi, trenerke, copati…) je Lipi opravljal kot dober gospodar, 
vedno je bilo vse na pravem mestu in pripravljeno za uporabo posamezni selekciji. 
Poleg opreme je Lipi skrbel tudi, da je zdravniška in fizioterapevtska služba imela vedno na 
razpolago vsa sredstva, ki se potrebujejo v vrhunskem športu. 
Glede na širino delovanja kluba je bilo pomembno delovanje Lipija kot tehničnega vodje pri  prijavi 
tekem posameznih selekcij in organizaciji samih tekem z zagotovitvijo zapisnikarske mize in seveda 
plačevanjem sodnikov.  
Še poseben pečat pa je pustil pri delovanju v članski ekipi. V zadnjih 25 letih je nepogrešljiv del ekipe 
na tekmah tako doma kot na gostovanjih in tudi v tujini. V vseh teh letih je izpustil le nekaj tekem, ki 
se jih ni mogel udeležiti zaradi obveznosti v službi ali zaradi zdravstvenih razlogov. 
Na tekmah v domači dvorani Tri lilije je poleg skrbi za opremo, organiziral zapisnikarsko mizo, na 
klopi za rezervne igralce pa je bil vez med uradnimi osebami in ekipo. Na gostovanjih je Lipi skrbel 
za organizacijo prevozov in prehrano ter časovnico odhodov in prihodov. Poleg tega pa je bil kot 
uradni predstavnik kluba zadolžen za izpolnjevanje protokola tekme ter za vso dokumentacijo o 
pravici igranja posameznih igralcev za klub. 
Še veliko pomembnih opravil je opravljal in še vedno opravlja v klubu Zdenko Lipovšek – Lipi. 
Lipi je oseba, ki jo potrebuje vsak športni kolektiv za nemoteno delovanje. Lipi je prava ikona KK 
Laško. 
V teh mnogih letih je bil prisoten pri vseh uspehih kot tudi neuspehih. Igralci, trenerji, funkcionarji in 
drugi so prihajali v klub in odhajali iz njega, Lipi pa je bil  vseskozi tu in je še vedno nepogrešljivi del 
kluba. Resnično se je treba zahvaliti takemu entuziastu in prijatelju. 
 
Srebrni grb se podeli Danijelu Medvedu za dolgoletno uspešno delo na gospodarskem 
področju. 
 
Danijel Medved  se je rodil 03.03.1957 v Laškem. Svojo samostojno podjetniško pot na področju 
elektro inštalacij je začel leta 1985 na lokaciji Aškerčev trg 9, Laško. Delodajalec je že od odprtja 
dejavnosti, saj je že na začetku zaposlil prvega sodelavca. Leta 1995 je odprl na isti lokaciji trgovino 
z elektromaterialom, zato je delavnico in pisarne selil na nove lokacije in jih leta 2008 preselil v 
skupne nove poslovne prostore v Podšmihelu , kjer sem ji je leta 2015 pridružila še trgovina. 
Število zaposlenih se je počasi povečevalo, dejavnost se je širila, zato je 2015 preoblikoval svoje 
podjetje iz s. p. v d. o .o. Skozi vsa leta delovanja je v podjetju opravljalo prakso veliko število mladih, 
katerim je bilo predano znanje, možnost opravljanja počitniškega dela ter kasnejše zaposlitve. 
Trenutno podjetje zaposluje 31 sodelavcev, ki projekte podjetja opravljajo tako v Sloveniji  kot tudi v 
tujini (Francija, Nemčija, Poljska, Švica). 
Danijel Medved ni samo uspešen podjetnik, kar potrjuje več kot 35-letna prehojena poslovna pot in 
srebrni znak Obrtne zbornice Slovenije, ampak skozi svojo celotno podjetniško pot podpira lokalno 
okolje ter izkazuje velik posluh za potrebe društev in posameznikov. Kdorkoli je kadarkoli potrkal na 
njegova vrata, mu je vedno pomagal. S svojim delom in sredstvi je tako pomagal pri izdaji vrste 
publikacij, organizaciji prireditev ali drugih dogodkov, tudi v časih, ki niso bili najbolj prijazni za 
podjetje. Podjetje ves čas uspešno sodeluje pri prireditvi Pivo&Cvetje in na pomembnih občinskih 
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projektih, kjer z lokalno razvitim znanjem izpolnjuje zahtevne strokovne izzive (črpališča za vodovod, 
elektro instalacije...). 
S svojim delom v podjetju, skrbjo za zaposlene in občutkom za lokalno skupnost je Danijel Medved 
pokazal predvsem, da je človek z velikim srcem. Zaradi tega je v lokalnem okolju tudi spoštovan in 
cenjen. 
Na svoji celotno poslovni poti je s svojim delovanjem prispeval k razvoju in ugledu Občine Laško. 
 
Srebrni grb se podeli Albinu Simoniču za zasluge na področju razvoja in popularizacije 
športnega plezanja.  
 
Njegov moto: Plezajte ali počnite kaj drugega z vso strastjo, ki jo premorete, potem vam bo 
lepo. 
Albin Simonič je: 
1. profesor športne vzgoje na Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško; 
2. trener in inštruktor športnega plezanja v Športno plezalnem odseku pri PD Celje Matica; 
3. alpinist od leta 1985 in inštruktor alpinizma; 
4. vodja usposabljanja za opremljevalce športno plezalskih smeri pri Komisiji za športno 
plezanje pri PZS (Planinska zveza Slovenije); 
5. velik ljubitelj neokrnjene narave, entuziast, ki goji neizmerno strast do športa in 
izobraževanja v športu; 
6. prejemnik priznanja vodstva Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke v letu 2020, ki jih 
podeljuje predsedstvo PZS; Albin Simonič, član PD Celje – Matica, prejemnik zlatega častnega 
znaka za izjemen doprinos k temu, da se je športno plezanje, tako tekmovalno kot rekreativno, 
razvilo do takih razsežnosti kot jih poznamo danes. 
 
Add1: Kot trener tekmovalne skupine v športnem plezanju AO Matica Celje 
S svojim pedagoškim pristopom, s čutom za iskanje mladih talentov in z vztrajnostjo ter strokovnim 
znanjem je zaslužen za več generacij mladih plezalcev, ki žanjejo uspehe tako na državnem kot na 
mednarodnem področju. Za enega največjih uspehov je letos poskrbela njegova varovanka Sara 
Čopar iz Laškega, ki postala aktualna mladinska svetovna prvakinja. Mladinsko svetovno prvenstvo 
v plezanju se je odvijalo avgusta 2021 v Rusiji. 
Rezultati Sare Čopar na svetovnem prvenstvu: 

• 1.mesto kombinacija. 

• 1.mesto v težavnostnem plezanju. 

• 2.mesto v balvanskem plezanju. 
Prav tako je Albinova varovanka Liza Novak iz Radeč na istem tekmovanju zasedla: 

• 3.mesto v kombinaciji. 

• 3.mesto v težavnostnem plezanju. 
Albinova trenerska pot v športnem plezanju se je pričela daljnega leta 1996 prav v telovadnici 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, kjer je bil pobudnik in hkrati konstruktor balvanske plezalne 
stene na galeriji v telovadnici OŠ. 
Pred 25-imi leti je bil v sodelovanju in z izredno veliko podporo OŠ ter Občine Laško, zgrajen športno 
plezalni objekt. Ob tej veličastni obletnici je bil na njegovo pobudo in ob pomoči OŠ Primoža Trubarja 
obnovljen velik del balvanske stene. Ta je mnogim generacijam otrok in mladine služila kot odskočna 
deska v tekmovalno ali rekreativno plezanje. 
Leta 1999 je bil prav tako na njegovo pobudo ustanovljen Plezalni klub Laško. Od takrat je zavzeto 
deloval kot vodja trenerskega tima. Do odhoda v Športno plezalni odsek PD Celje Matica je treniral 
generacije plezalcev in tekmovalcev ter z njimi redno posegal po najvišjih odličjih v vseh starostnih 
skupinah. Skupaj so se udeleževali državnih prvenstev ter bili del slovenske plezalne reprezentance 
na svetovnih in evropskih prvenstvih v športnem plezanju. 
Zaslužen je za popularizacijo športnega plezanja tako v občini Laško kot v celotni Sloveniji, kar je 
letos kot olimpijski šport s svojimi uspehi nadgradila Janja Garnbret, olimpijska zmagovalka. Športno 
plezanje po njegovi zaslugi pridobiva na veljavi in množičnosti tako v tekmovalnem kot v 
rekreativnem smislu. Vse to ne bi bilo mogoče brez načrtnega, vizionarskega ter več desetletji 
trajajočega trdega dela ljudi kot je Albin Simoniča. 
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Add2: Aktivno sodeluje pri vseslovenskemu projektu OSP. 
Projekt OSP (Opremimo slovenska plezališča) je rezultat miselnosti in dejavnosti plezalcev, ki se 
zavedajo pomena dediščine športnega plezanja. Pri projektu OSP sodelujejo predani plezalci, ki 
želijo plezališča ohraniti varna, dostopna in urejena ter so v ta namen sprejeli Zavezo za plezališča 
(citat PV). 
Albin Simonič se odgovorno loteva opremljanja ter urejanja športno plezalnih smeri z namenom, da 
bo plezanje predvsem varno in dosegljivo čim večjemu številu ljudi. Za varno plezanje je opremil in 
˝preopremil˝ skupaj več kot 500 športno plezalnih smeri širom Slovenije. Bil je pionir pri opremljanju 
našega največjega poletnega plezališča, nedaleč od njegovega doma, Kotečnika in bližnjega 
Slomnika. Prav tako je opremil preko 100 smeri na Korošici v Kamniško Savinjskih Alpah ter na 
Čreti. V Laški občini je ̋ preopremil˝ in na novo opremil smeri v plezališču Sopota in Golobove pečine, 
kjer se tudi po njegovi zaslugi uspešno razvija plezalni turizem. V zadnjem obdobju pa vse sile 
usmerja v opremljanje smeri v Povčenu nad Rimskimi Toplicami ter opremljanju smeri na Maliču nad 
njegovim domom. Tako lahko skupaj, tudi v sodelovanju z Občino Laško, omogoča nadaljnji hiter 
razvoj plezalnega turizma kot dodatno ponudbo že tako bogati turistični podobi Laškega. 
 
Add3: Alpinist, gornik, ljubitelj brezpotij 
Obiskal mnoga tuja gorstva predvsem v Južni in severni Ameriki ter preplezal veliko zahtevnih smeri. 
Vedno se rad vrača v bližnje Dolomite ter ostale predele Alp. V slovenskih Alpah pa redno z užitkom 
pleza vse največje klasike in z različnimi soplezalci tudi veliko prvenstvenih smeri najvišje težavnosti. 
 
Za zasluge na področju razvoja in popularizacije športnega plezanja (tako tekmovalnega kot 
rekreativnega) ter za dolgoletni trud in doprinos pri ureditvi športnih plezališč v občini Laško in po 
celotni Sloveniji predlagamo Albina Simoniča za prejemnika občinskega priznanja srebrni grb 
Občine Laško. 
 
Bronasti grb se podeli Dragu Hriberšku za prizadevno delo pri urejanju javnih cvetličnih 
nasadov in zelenih površin. 
 
Drago je bil rojen 21.11.1974. Po končani osnovni šoli v Laškem je šolanje nadaljeval na Srednji 
kmetijsko vrtnarski šoli v Celju in jo končal 1991. Z uspešno končanim šolanjem je pridobil  poklic 
vrtnar. Po opravljenem pripravništvu v podjetju Marant iz Zagrada pri Celju, ki se je ukvarjalo z 
urejanjem okolice, se je leta 1992 zaposlil v JP Komunala Laško. Vmes je služil vojaški rok 6 
mesecev v tretji generaciji SV. Vseskozi opravlja dela in naloge vrtnarja, skrbi za vse nasade 
enoletnic in trajnic, vse zelenice na javnih površinah v Laškem in Rimskih Toplicah ter vse javne 
parkovne površine. Prav tako bdi tudi nad urejenostjo zelenih površin na pokopališčih v občini Laško. 
Dela opravlja zelo vestno in marljivo. Vseskozi se redno izobražuje in izpopolnjuje ter spremlja 
novitete na področju hortikulturnih ureditev. Je tudi zelo velik zagovornik uporabe okolju prijaznih 
sredstev za zaščito rastlin.  
 
Drago je velik ljubitelj narave in cvetja, ne samo na delovnem mestu, ampak povsod in vseskozi. 
Njegova skrb za urejeno občino Laško presega delovne obveznosti njegove službe. Vedno se 
udeležuje tudi olepševalnih in čistilnih akcij, kjer s izbranim posluhom za ureditev daje poseben pečat 
celotni akciji. Skrbno vzdrževani cvetlični nasadi so pomembni za turistično promocijo mesta, saj 
dajejo vsem obiskovalcem občutek urejenosti naše občine. Draga lahko z njegovim odnosom do 
okolja in do lokalne skupnosti postavimo za vzor mlajšim generacijam. 
 
Bronasti grb se podeli Janezu Pušniku Alešu za aktivno in predano delo v Krajevni skupnosti 
Laško. 
 
Janez Pušnik Aleš, med znanci Jani, v zadnjih letih poznan kot dober pismonoša, se je rodil 11. 12. 
1975  v Celju. V svojem domačem okolju je zelo priljubljen in spoštovan, predvsem zaradi svojih 
pozitivnih lastnosti. Je skromen in tih človek, ki se ne rad izpostavlja. Je pa vedno pripravljen 
pomagati, naj si bo z nasveti ali pa z delom samim. Njegov odnos do dela, sodelavcev, sokrajanov 
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je namreč izjemen. Izredno skrb ima tudi za urejanje zadev v svojem življenjskem okolju. Ni mu 
vseeno, če na Strmci, Šmihelu ali Kuretnem ni kaj tako kot bi moralo biti. Aktivno se vključi v vse 
akcije krajevne skupnosti. Tako na področju infrastrukture kot na drugih družbenih področjih. V naši 
krajevni skupnosti pa tudi širše v občini Laško si lahko le želimo, da bi imeli še več takšnih krajanov, 
ki ne bi skrbeli le okoli svojega hišnega praga, temveč da vidijo tudi malo dlje naokoli. Ne skrbi samo 
za sebe, ampak tudi za druge krajane. Problematiko, za katero mu je mar, je spoznal v času članstva 
Sveta krajevne skupnosti Laško. Član je bil kar dva mandata - od leta 2006 do 2014. 
Je tudi soorganizator pri vsakoletni postavitvi prvomajskega mlaja in srečanju krajanov. Poseben 
odnos ima do sakralnih spomenikov, zaradi česar je že nekaj let ključar bližnje cerkvice Sv. Krištof. 
Z dodeljenim priznanjem bi se Janezu Pušniku Alešu zahvalili za njegov dosedanji trud in napor, 
izrazili pozornost ter mu vlili volje do dela še vnaprej. 
 
Pripravila: 
Tanja Grabrijan, 
višja svetovalka           
                          Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI, l. r. 
 
 
 
 
 


