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Prejemniki priznanj in nagrad
Srebrna plaketa Občine Trzin


gospa Maja BROZOVIČ

za aktivno delo na področju varstva narave in uspešno
promocijo občine Trzin
Gospa Maja kot Trzinka že dve desetletji skrbi za Naturo 2000, njen
je medobčinski LAS projekt »Zgodbe naših mokrišč«, opozarja na
invazijo in odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst, predstavila
nam je redke in ogrožene živalske vrste in uvedla »žabje večere«
pomoč žabicam in njihovem varnemu prenosu iz Mlak do bajerja. Za
svojo srčnost na področju varstva narave v Trzinu si gospa Maja
Brozovič srebrno plaketo naše občine nedvomno zasluži.
Srebrna plaketa Občine Trzin


gospod Rajko PODOBNIK

za dolgoletno visoko strokovno delo v PGD Trzin
Gospod Rajko že 50 let opravlja svoje poslanstvo v gasilstvu, kot si
ga je PGD Trzin zastavil pred 110 leti. Kot 12 letni pionir se je
vključil v društvo, skozi delo napredoval, se izpopolnjeval in svoje
znanje uporabljal ob intervencijah operativne gasilske enote. In kot
so zapisali v predlogu za podelitev srebrne plakete gospodu Rajku
Podobniku, potrebujemo ljudi, ki jim v življenju materialne dobrine
ne pomenijo vse, potrebujemo ljudi, ki so s srcem in dušo
pripravljeni pomagati nam vsem.

Bronasta plaketa Občine Trzin


gospa Matejka CHVATAL

za 10 letno predsedovanje in aktivno sodelovanje v DPM ter
promocijo občine
Gospa Matejka je aktivna, vodilna članica DPM in je zaradi svojih
sposobnosti uspela pridobiti sredstva Evropskega socialnega sklada
s projektom Objem – Pomoč družini v vzgojnem procesu. Njen moto
je, da se v vsakemu človeku in v še tako zapostavljenem okolju,
skriva neprecenljivo bogastvo, ki ga je vredno odkriti, ljudi pa
naučiti, da ga bodo prepoznali, ohranjali in uporabljali sebi v prid in
zato si gospa Matejka Chvatal zasluži bronasto plaketo naše občine.
Bronasta plaketa Občine Trzin:


gospod Aleksander ČIČEROV

za svoje dolgoletno obsežno delovanje v PD Onger Trzin in
promocijo občine
Gospod Sandi je bil med ustanovitelji Planinskega društva Onger
Trzin, je njegov aktivni član in opravlja več funkcij. Po duši je
naravovarstvenik in pod njegovim vodstvom je društvo dobilo več
gorskih stražarjev, zaznamovala ga je vodniška dejavnost in vodil je
več planinskih taborov. Zanima ga lokalna zgodovina, raziskoval je
tudi izvor imena hriba Onger. Vedno pa je z veseljem nudil svoje
pravniško znanje. Vsestranski gospod Aleksander Čičerov si zasluži
bronasto plaketo naše občine.
Bronasta plaketa Občine Trzin:


gospa Milica ERČULJ

za aktivno pohodniško delovanje v okviru DU Žerjavčki Trzin
in promocijo občine
Gospa Milica je aktivna, povezovalna, polna idej in s čutom do
sočloveka močno vpeta v delovanje pri Društvu upokojencev
Žerjavčki. S svojo energijo in voljo je zasnovala nov pristop pri
organizaciji krajših in daljših izletov, organizira ogled kulturnih
dogodkov v okviru vseslovenske akcije »Ta veseli dan kulture« in
popelje kolesarje ob obletnici trzinskega rojaka po poti »Od Hribarja
do Hribarja«. Za vse to in še več, si gospa Milica Erčulj zasluži
bronasto plaketo.

Denarna nagrada Občine Trzin:
 gospod Matic KOCIPER
za dolgoletno delo v ŠD in organizacijo malonogometnega
Valentinovega turnirja
Matic je že več kot 20 let aktiven član Športnega društva Trzin in
vedno pripravljen pomagati tudi ostalim društvom pri prireditvah.
Že 16 let je glavni organizator malo nogometnega Valentinovega
turnirja in kot član ekipe zastopa društvo in Trzin na mnogih
rekreativnih ligah in turnirjih po Sloveniji. Matic Kociper si po
mnenju predlagatelja zasluži denarno nagrado.

Denarna nagrada Občine Trzin:
 gospod Anže KOSMAČ
za pretekle športne dosežke v dvigovanju uteži
Anže že od leta 2014 niza športne dosežke v dvigovanju uteži doma
in v tujini. Zadnji velik dosežek je 1. mesto na državnem prvenstvu
2019 v kategoriji do 96 kg. Trenutno ima 5 državnih rekordov v
dveh težavnostnih kategorijah, od tega v sunku 160 kg in 295 kg v
biatlonu. Poleg tega ima bogate športno-kineziološke pedagoške
izkušnje ter pridobljene usposobljenosti. Zelo rad priskoči na pomoč
s svojim znanjem, zato si Anže Kosmač zasluži denarno nagrado.

Denarna nagrada Občine Trzin:
 gospod Tim MUŠIČ
za srčnost in dosedanje dobro opravljeno delo v PGD Trzin
Tim je kot najstnik pristopil med vrste gasilcev, pričel kot gasilec
pripravnik, napredoval kot zahtevajo pravila in lansko leto opravil
tečaj za višjega gasilca ter prevzel delo pomočnika poveljnika za
radijske zveze. Pri intervencijah se vedno izkaže in zato je
dobrodošel in pomemben član PGD Trzin. Tim Mušič je študent in
denarna nagrada bi bila zanj spodbuda za nadaljnje visoko
strokovno delo.

