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Prejemniki priznanj in nagrad 
 
 
Naziv častna občanka Občine Trzin:     
 

• gospa JOŽEFA VALENČAK 
 

 
za zasluge pri uresničevanju dejavnosti na področju 

družbenih dejavnosti občine Trzin 

 
Predlog je bil podan na osnovi celotne dejavnosti ge. Jožice, zaradi 

njenih zaslug pri uresničevanju dejavnosti na področju družbenih 
dejavnosti občine Trzin. Jožica je bila ves čas aktivna članica 

Planinskega društva, ustanovna članica društva upokojencev in 
društva prijateljev mladine. Poseben poudarek pa je na njeni 

odločilni vlogi pri ustanovitvi, vodenju in aktivnem udejstvovanju v 
Turističnem društvu, katerega je uspešno vodila od samega 

začetka. Njene ideje so bile Florijanov sejem, Folklorni festival, 
prireditve kot so Nagrade za urejenost kraja, Gregorjevo, Noč 

čarovnic, ... 
 

Pod okriljem Turističnega društva deluje tudi trzinska folklora, 
vezilje, rezbarji, slikarji, ... 

 

Poseben poudarek je na njeni pravniški vlogi. V času vodenja 
krajevne skupnosti je zelo aktivno sodelovala pri projektu 

osamosvojitve Trzina v samostojno občino in izvedbi referenduma 
krajanov Trzina za samostojno občino. Ga. Jožica je v kritičnih 

trenutkih našla rešitev in voljo, da je dajala podporo in zagon, ki sta 
bila potrebna, ko je OS Domžale nasprotoval osamosvojitvi Trzina. 

S svojimi pravnimi znanji in osebno angažiranostjo, je bila ključni 
člen pri pisanju elaborata o upravičenosti za samostojno občino. 

Predlagatelj g. Ipavec navaja tudi to, da mu je v trenutkih, ko je bil 
že na tem, da obupa in odstopi od nadaljevanja osamosvajanja 

občine Trzin, prav ona nudila oporo, podporo in odločnost, da se je 
v zadnjem trenutku podala zahteva za varstvo pravic na Ustavnem 

sodišču RS, kjer smo z našo pritožbo, nad zavrnitvijo občine 
Domžale uspeli ravno po njeni zaslugi. 

 

 
 



 
 

 
 

Bronasta plaketa Občine Trzin:     
 

• gospa MATEJA KOLENC 
 

za pomoč pri delovanju gasilskega društva na 
organizacijskem in operativnem področju ter predano delo 

 

Od leta 2007 opravlja delo tajnice v PGD Trzin. Leta 2002 in 2014 je 
bila nagrajena z gasilskim odlikovanjem Gasilske zveze II stopnje. S 

svojo pomočjo se dokazuje tako na organizacijskem področju kot 
tudi na intervencijah in redno sodeluje na vajah. Je nepogrešljiv del 

ekipe, ki skrbi za varnost in pomoč ob nesrečah v naši občini.  
 

 
 

 
Bronasta plaketa Občine Trzin:     

 
• gospod DUŠAN KOSIRNIK 

 
za nesebično in požrtvovalno delo v gasilstvu 

 

Je član in nižji gasilski častnik v PGD Trzin. Za svoje dosedanje delo 
je bil nagrajen s priznanjem Gasilske zveze III stopnje. Je 

nepogrešljiv član PGD Trzin pri intervencijah in vajah. Velikokrat je 
s svojim nesebičnim ravnanjem pokazal, da je vedno pripravljen 

pomagati.   
 

 
 

 
Nagrada Občine Trzin:     

 
• Društvo mladi gasilec Trzin – PGD Trzin 

 
za izjemen pristop do mladih in s tem tudi širitev gasilstva 

med mladimi 

 
Krožek trenutno obiskuje 40 otrok, za katere skrbi 10 mentorjev. 

Otrokom želijo vliti sočutje za sočloveka, medsebojne odnose do 
ljudi, živali in premoženja. Skušajo jim prikazati, kaj vse pomeni biti 

gasilec, da je to način življenja z vrednotami kot so potrpežljivost, 
vztrajnost, moralne vrednote in spoštovanje narave. 

 
 

 


