Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine v skladu z Odlokom o občinskem
prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 3/99 in 15/16) objavlja
RAZPIS
za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin
za leto 2018
Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje naslednja priznanja:
NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek k razvoju Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem
časovnem obdobju oziroma za vrhunske dosežke na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem,
športnem, političnem ali katerem drugem področju delovanja, če je občan ali občanka, ki je predlagana za
podelitev naziva, prispeval/a tudi k razvoju oziroma promociji Trzina ter se dejavno udeleževal/a javnega
življenja v Trzinu.
PLAKETE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali
obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma občine ali za
uspešno delovanje na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem drugem
področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k razvoju ali promociji kraja oziroma Občine Trzin.
Občina podeli največ:
1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in
3 BRONASTE PLAKETE.
NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim
podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo na
gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem drugem področju v zadnjih dveh letih.
Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski svet Občine Trzin.
Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in občanke Občine Trzin, občinske organizacije političnih
strank, društva in druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki
oziroma obrtniki.
Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev priznanj in nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo v
zapečatenih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti najkasneje
do vključno 30. 03. 2018 do 12.00 ure
na naslov:
Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA«.
Predlog mora vsebovati:
- točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov predlagatelja,
- ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) ter točen naslov predlaganega kandidata ali kandidatke za
podelitev priznanja ali nagrade,
- predlagano vrsto priznanja,
- podrobno in natančno obrazložitev predloga o javnem udejstvovanju kandidata za nagrado.
Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo upoštevala.
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