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Prejemniki priznanj in nagrad

Naziv častnega občana:


gospod Janez ŠTEBE

za dolgoletno aktivno sodelovanje na različnih področjih v
občini Trzin
Janez Štebe je aktiven v delovanju PGD Trzin že 70 let, predsedoval
mu je dvakrat in sicer od 1963 do 1968 in od 1973 do 1997. Med
njegovim predsedovanjem je bil zgrajen nov gasilski dom, društvo
se je opremilo z več gasilnimi vozili in kupovalo osebno in skupno
zaščitno opremo. Bil je gonilna sila dela v društvu, ki je skrbelo za
vzgojo in izobraževanje članov, s katerimi je skupaj skrbel za
poslanstvo društva. Je tudi eden izmed zaslužnih, da se je obudila
Florijanova nedelja, ki pa je danes odmeven in največji praznik v
občini.
Njegova aktivnost ni omejena le na delo v gasilskem društvu.
Dejaven je bil tudi v povojnem razvoju Trzina. Deloval je v več
delovnih odborih takratnega trzinskega vodstva, od leta 1976 do
1984 je bil vodja trzinske delegacije v zboru za krajevne skupnosti v
takratni domžalski občinski skupščini. Vrsto let je sodeloval tudi v
KUD Franc Kotar, kjer je nastopal v številnih gledaliških predstavah,
prav tako je tudi član upravnega odbora društva. Po ustanovitvi
občine Trzin je bil med pobudniki za ustanovitev društva
upokojencev, kjer je bil od ustanovitve podpredsednik in eden
izmed najbolj dejavnih članov društva. Bil je tudi član večih trzinskih
društev, od planincev do turistov, že vrsto let pa je tudi član
pastoralnega sveta trzinske župnije in eden njenih ključarjev.

Zlata plaketa Občine Trzin:


gospod Marko KAJFEŽ

za aktivno sodelovanje v PGD Trzin
Med gasilske vrste ga je vpeljal njegov oče, ko mu je bilo 9 let.
Gasilstvo ga spremlja tako v poklicnem kot tudi v zasebnem
življenju. Leta 1996 je opravil osnovni tečaj za gasilca, v tem času
je skupaj s tekmovalno desetino PGD Trzin žel uspehe na
tekmovalnem področju po vsej Sloveniji, s svojo ekipo se je uvrstil
tudi na kvalifikacije za olimpijado. Leta 1997 je opravil poklicno
gasilsko šolo in se zaposlil kot poklicni gasilec na Gasilski brigadi v
Ljubljani. Zelo je bil aktiven na tekmovalnem področju, kjer je
postal državni in mednarodni prvak v disciplini Fire Combat in
večkrat zmagal v peteroboju. V PGD Trzin je nepogrešljivi člen že 20
let, saj je poleg operativnih del opravljal tudi funkcijo podpoveljnika
in sedaj opravlja funkcijo poveljnika. Njegove izkušnje so
neprecenljivi vir znanja, ki ga z veseljem prenaša na druge člane.
Za svoje dolgoletno delo v gasilski organizaciji je prejel značko za
30 letno delo v operativi, prejel je tudi priznanje gasilske zveze III.
stopnje ter priznanje II. stopnje, prav tako je prejel Srebrni znak CZ
za dolgo in požrtvovalno delo na področju gasilstva. Je aktivni
inštruktor in predavatelj v več gasilskih zvezah, sodeluje pa tudi v
poveljstvu GZ Domžale. V letu 2017 je opravil več kot 561 ur
prostovoljnega dela, od tega 83 ur na intervencijah kot vodja
intervencij PGD Trzin.

Srebrna plaketa Občine Trzin


gospod Miro ŠTEBE

za aktivno delovanje v različnih društvih in promocijo občine
Miro Štebe je bil ustanovni član Turističnega društva Kanja Trzin,
član upravnega odbora in sedaj član častnega razsodišča. Bil je
eden sodelavcev, ki so zaslužni za ustanovitev samostojne občine
Trzin. Leta 1998 in 1999 je za tovrstna prizadevanja prejel občinsko
bronasto plaketo. Leta 1995 je ponovno oživel občinsko glasilo
Odsev in je bil dolgoletni glavni in odgovorni urednik. O Trzinu in
dogodkih v Trzinu je pisal o tem v gasilu in v Domžalskih in
Kamniških novicah, organizira tudi pogovore in reportaže na TV
Sloveniji, ki pokriva trzinsko območje. Je soavtor posebne številke
izdaje Odseva »Kaj ima Trzin in kaj lahko ponudi obiskovalcem«,
kar je še danes osnova za načrtovanje turističnega razvoja in
prepoznavnost Trzina. Njegovi prispevki so tudi v »Trzinskem
zborniku«, ki je izšel ob 15-letnici občine Trzin in v zborniku PGD
Trzin, ki je izšel ob njegovi stoletnici.
Napisal je tudi avtobiografsko knjigo o svojih težkih življenjskih
preizkušnjah, ki jih je premagal. Je tudi velik popotnik in ljubitelj
gora. Večja potovanja slikovito prikaže in opiše na potopisnih
predavanjih, ki jih Trzinci z veseljem pogledajo.

Bronasta plaketa Občine Trzin


gospa Danica Pandel

za aktivno delovanje v Folklorni skupini in promociji občine
Danica Pandel je članica TD Kanja Trzin, jeseni 2008 pa se je
vključila v strokovno skupino, ki je bila zadolžena za ustanovitev in
pripravo folklorne skupine.
Njena vztrajnost in sposobnost sodelovanja se odražata v stabilnosti
folklorne skupine Trzinka, ki nastopa na domačih turističnih
prireditvah, po Sloveniji in na regijskih tekmovalnih srečanjih
območja Domžale – Kamnik. Ob 5-letnici delovanja folklorne
skupine je v sodelovanju z mentorjem in folklorniki pripravila
odmeven nastop, ki je razveselil številne obiskovalce. Predvsem po
njeni zaslugi je pred dvema letoma ob že utečeni FS – veterani, bila
ustanovljena FS – člani, ki že drugo leto redno nastopa in žanje
uspehe. Prav tako je Danica zaslužna, da imata obe folklorni skupini
narodne noše, za večino plesov slovenskih pokrajin, saj ima
neverjeten smisel za izbiro blaga in izdelavo narodnih noš. S svojo
prizadevnostjo, vztrajnostjo in talentom povezovanja preko folklore
izjemno prispeva k prepoznavnosti tako trzinske folklore kot
domačega kraja.

Bronasta plaketa Občine Trzin


gospa Andreja Gorjup

za aktivno delovanje v Strelskem društvu in mednarodne
dosežke
Andreja Gorjup je 7 let predsednica Strelskega društva Trzin, da pa
delo opravlja več kot uspešno, pa dokazujejo številni organizacijski,
športni in tekmovalni dosežki društva. V času njenega
predsednikovanja je Strelsko društvo, v sodelovanju z občino Trzin,
uspešno zaključilo projekt strelišča v zaklonišču OŠ Trzin, s tem pa
so se zagotovili odlični pogoji za nadaljnjo uspešno delovanje
društva. Na Državnem prvenstvu Slovenije število nastopov društva
vsako leto narašča, prav tako pa tudi dosežki v društvu. V letu 2017
je SD Trzin med 64. društvi iz Slovenije po skupnem seštevku na 1.
mestu, v letu 2016 pa na 3. mestu. Andreja Gorjup je mednarodna
sodnica z licenco, prisotna pa je tudi kot delegirana sodnica na
skoraj vseh večjih tekmovanjih v Sloveniji. Poleg vseh sodniških in
vodstvenih zadolžitvah je še vedno aktivna in uspešna kot
tekmovalka. Na državnem prvenstvu je bila z zračno pištolo leta
2016 srebrna, leta 2017 pa zlata.
Pri izvedbi mednarodnega tekmovanja Skirce Borisa Paternosta in
Pokal Trzina pa opravlja eno od pomembnejših vlog organizatorja.
Gre za največje mednarodno tekmovanje v Sloveniji.

Bronasta plaketa Občine Trzin:


gospa Marija Marta Mušič

za aktivno delovanje v PGD Trzin
V gasilske vrste je stopila leta 1991, kjer je istega leta opravila
osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, kar ji je omogočilo postati
operativna članica PGD Trzin. Skozi vaje in sodelovanja na različnih
tekmovanjih in intervencijah ter opravljenim tečajem za vodjo
skupine, je leta 2014 napredovala v čin višji gasilec. Njen doprinos
se najbolj pozna v mladinskih vrstah, saj kot mentorica in članica
komisje za delo z mladimi, skrbi za naše najmlajše. Opravljen ima
tudi izpit za bolničarja. Vsako leto nudi pomoč pri prireditvah,
tekmovanjih in strokovnih ekskurzijah. Marija Marta Mušič je tudi
predsednica nadzornega odbora PGD Trzin. Za svoje dolgoletno delo
je prejela značko za dolgoletno delo v operativi in Priznanje Gasilske
zveze III. stopnje.

Denarna nagrada Občine Trzin:
 gospa Aleksandra Kmetič
za aktivno delovanje v KUD Franc Kotar
Aleksandra Kmetič je mlada, a je njena aktivnost v KUD Franc
Kotar, že praznovala 10. obletnico. V začetku njenega delovanja se
je kalila v otroških predstavah, kasneje pa je prestopila v odraslo
igralsko skupino. Danes je aktivna v prav vsaki skupini društva: v
odrasli, študentski, gibalni, pevski in kot somentorica pomaga pri
delu Show skupine. V preteklem letu, je od vseh članov KUDa,
opravila največje število prostovoljnih ur. Nastopala je v predstavah
Janko in Metka, Druščina, Samomorilec, To,to,to ... portret! in v
mnogih drugih. Takih članov, kot je ona, je le peščica, saj je s
svojim delom izstopala tako in drugače – je izredno angažirana,
talentirana in pripravljena na timsko delo.

Denarna nagrada Občine Trzin:
 Gibalna gledališka skupina KUD Franc Kotar “Hlodi”
za delovanje v KUD Franc Kotar in prejeto nagrado matiček
Največje priznanje, ki ga je v 95-letni tradiciji trzinsko kulturno
društvo prejelo, so v letu 2017 domov prinesli igralci gledališke
gibalne skupine Hlodi, ko so na 56. Linhartovem srečanju v Postojni
prejeli matička – najvišje državno priznanje na področju
ljubiteljskega gledališča, in sicer je bil to matiček za ansambelsko
igro.
Skupino Hlodi so v času nastajanja in njenih začetnih uprizoritvah
sestavljali: Ana Cimperman, Aleksandra Kmetič, Tina Lipovec,
Polonca Šepic, Anže Zupanc in Veronika Weixler. Skupina Hlodi pa
se je leta 2016 na novo formirala in stopila na takrat še neznano
pot gibalnega gledališča. Uprizorili so predstavo Grenki sadeži
pravice, kjer je predstava zahtevala stoodstotno usklajenost, sicer
predstava ne bi imela učinka. Tekom življenja predstave je skupina
naletela na več težav, najprej na poškodbo igralke, nato še na
ukaželjno odsotnost druge, tukaj sta se izkazala pridružena člana
Nina Goropečnik in Matevž Peternel. Regijski selektor in strokovna
komisija so na državnem tekmovanju videli kvalitete skupine in tako
je Trzin dobil svojega prvega matička.

Denarna nagrada Občine Trzin:
 Folklorna skupina TD Kanja Trzin
Folklorna skupina je nastala leta 2008, ko je upravni odbor TD
Kanja sklenil, da je folklorno dejavnost potrebno ponovno oživiti. Ob
koncu leta 2008 je bilo v Trzinu zbranih dovolj kandidatk in
kandidatov za sestavo folklorne skupine. Mentorstvo je prevzel
Janez Florjanc, Danica Pandel pa je prevzela odgovornost za
narodne noše in tako so še pred koncem leta 2008 stekle prve vaje
folklorne skupine. Prvi folklorni nastop se je zgodil v Kamniku,
spomladi 2009, na reviji folklornih skupin območja Domžale –
Kamnik. Seveda so bili takrat plesi Gorenjske, izvedeni v izposojenih
oblačilih. Letos folklorna skupina praznuje 10. obletnico obstoja, v
tem času pa so trzinski folklorniki vsako leto nastopali najmanj 20
krat, na domačih in tujih prireditvah, tekmovanjih in obletnicah. Ob
5. obletnici delovanja so prejeli priznanje JSKD – izpostava
Domžale.

