EVIDENCA PREJEMNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ
za obdobje od 1999 do 2008
(ČASTNI OBČAN , ZLATI GRB, SREBRNI GRB, JUBILEJNA LISTINA)

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.

2000
ZLATI GRB:
• Pivovarna Laško, ob 175. letnici uspešnega poslovanja.
• Prostovoljno gasilsko društvo Laško, ob 130. letnici obstoja in delovanja.

2001
NAZIV ČASTNI OBČAN:
• Jure Krašovec, Lahomno, za prispevek pri razvoju kulturne dejavnosti v občini.
ZLATI GRB:
• Anton Velikonja, Laško, zdravniku, za nesebično delo v zdravstvenem domu Laško.
• Jože Horvat, Laško, dekanu 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.

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.
• Jožetu Sadarju iz Laškega, za njegovo dolgoletno vloženo delo in trud pri
Košarkarskem klubu Pivovarna Laško.

SREBRNI GRB:
• Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim, ob praznovanju 70. letnice obstoja
društva.
• Romanu Očku iz Hude jame, za prizadevno delo pri razvoju krajevne skupnosti
Rečica ter uspešno prostovoljno delo v tamkajšnjem gasilskem društvu.
• Jožetu Kaplju 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.
2003
ZLATI GRB:
• Matevžu Kolarju 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.
• Zori 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:
• Matjažu Piklu iz Rečice, za njegovo uspešno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu
Rečica ter skrbi za razvoj krajevne skupnosti Rečica.
• Štefki Zdovc iz Laškega, za dolgoletno aktivno opravljanje in ohranjanje tradicije
družinske gostinske dejavnosti.
• Društvu podeželske mladine Laško-Radeče iz Laškega, za uspešno delovanje
društva, ki je vidno tudi v rezultatih s tekmovanj, kjer so večkrat zasedli prvo mesto.

2004
ZLATI GRB:
• Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., za njeno 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 njegovo 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 njegovo dolgoletno delovanje v krajevni skupnosti
Sedraž, kjer si je prizadeval za izboljšanje komunalne infrastrukture in kjer je bil tudi
dolgoletni predsednik sveta krajevne skupnosti.
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JUBILEJNA LISTINA
• Zveza šofer in avtomehanikov Laško (ZŠAM) za 50 let delovanja.

2005
NAZIV ČASTNI OBČAN:
• Akademik dr. 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.

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.

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.
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•
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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. Karl 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.

2008
ZLATI GRB OBČINE LAŠKO:
• Vlado Petek za dolgoletno požrtvovalno delo, ki ga opravlja kot predsednik Društva na srcu
operiranih Slovenije.
• Franc Napret za dolgoletno predano delo na področju ohranjanja narave, zgodovine in
turistične dejavnosti v Laškem.
SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO:
• Prostovoljno gasilsko društvo Zidani Most za 80 let uspešnega in požrtvovalnega dela
na področju civilne in požarne varnosti.
• Cvetka Jurak za predano delo in dosežke na področju turistične in zdraviliške dejavnosti.
• Franc Sotlar za dolgoletno aktivno darovanje krvi in za največ darovane krvi v zgodovini
krvodajalstva v občini Laško.
JUBILEJNA LISTINA:
• Krajevna organizacija Rdečega križa Rečica za 60 let uspešnega delovanja.
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