
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Peter Ložar, župan 
 
Številka: 6-8/2019 
Datum: 8. 4. 2019 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
 
 
Zadeva: Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2019 
 
Namen:  Potrditev predloga Komisije občinskega sveta o podelitvi občinskih priznanj in 

nagrad Občine Trzin za leto 2019 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 7. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99 in 15/16) 

 
Predlagatelj:       g. Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka:   ga. Dunja Špendal, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo Občine Trzin  
 
 
Obrazložitev predloga:  
 
Občina Trzin vsako leto ob občinskem prazniku podeli priznanja in nagrade zaslužnim občankam in 
občanom. Pogoji za podelitev so določeni v Odloku o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99 in 15/16). V skladu z navedenim je Komisija za informiranje, občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine, tudi letos, v februarski številki Uradnega vestnika Občine 
Trzin, št. 3/19, z dne 21. 2. 2019, objavila Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Trzin za leto 2019. Rok za oddajo predlogov je potekel v petek, 29. marca 2019 ob 12.00 uri. 
Komisija je do izteka roka prejela 8 kuvert s predlogi in se bo sestala dne 16. 4. 2019, proučila prispele 
predloge in pripravila sklep do seje občinskega sveta. Na seji občinskega sveta bo gradivo in predloge 
podrobno predstavila predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 
promocijo občine, gospa Dunja Špendal. 
 
Finančne posledice:  
 
Višina finančnih sredstev, potrebnih za uresničitev predloga tega sklepa, je odvisna od števila 
nagrajencev in določitve neto zneska izplačila morebitnih nagrad. Finančna sredstva za realizacijo 
sklepov so zagotovljena v proračunu Občine Trzin na PP 0026. 
 
 



Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Odloka o 
občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99 in 15/16) je Občinski 
svet Občine Trzin na 6. redni seji, dne 24. aprila 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije za informiranje, občinska priznanja, 
proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019. Prejemniki občinskih 
priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemniki nagrade pa denarno nagrado v 
neto znesku ____________ EUR. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 6-8/2019                                                                                       Župan 
Datum: 24. 4. 2019                                                                                         Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Odloka o 
občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99 in 15/16) je Občinski 
svet Občine Trzin na 6. redni seji, dne 24. aprila 2019, sprejel naslednji 
 
PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN 

PROMOCIJO OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2019 
 
 
1. Zlato plaketo za ………………………………………(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
 
2. Srebrno plaketo za  ……………………………………(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
 
 
3. Srebrno plaketo za  ……………………………………(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
 
4. Bronasto plaketo za  …………………………………..(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
 
5. Bronasto plaketo za  …………………………………(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
6. Bronasto plaketo za  …………………………………(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 



 
7. Nagrado za ……………………………………………(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
 
8. Nagrado za  …………………………………………...(področje udejstvovanja)  prejme: 
 
………………………………………….. 
 
9. Nagrado za  ……………………………………………………..(področje udejstvovanja)  

prejme: 
 
………………………………………….. 

 
 
Številka: 6-8/2019                                                                                             Župan 
Datum: 24. 4. 2019                                                                                     Peter LOŽAR, l.r. 
 


