
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 

pripomoček, glede katerega Občina Trzin  ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem 

prazniku in priznanjih Občine Trzin, ki obsega: 

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99), 

- Odlok o spremembi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 15/16) in 

- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/21) 

 

Datum: 15. 3. 2021 

 

ODLOK  

O OBČINSKEM PRAZNIKU IN PRIZNANJIH OBČINE TRZIN 

(neuradno prečiščeno besedilo 2 – NPB1) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE:  

1. člen  

 

Ta odlok določa datum in ureja način praznovanja občinskega praznika Občine Trzin ter število in 

oblike priznanj in nagrad ter pravila, ki veljajo za pridobivanje predlogov in podeljevanje priznanj in 

nagrad Občine Trzin.  

 

2. člen  

 

Praznik Občine Trzin je 15. maj, dan, ko je bil Trzin l. 1273 prvič omenjen v ohranjenih pisnih 

dokumentih.  

 

3. člen  

 

Občina Trzin proslavi svoj občinski praznik vsako leto s slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri se 

v skladu s tem odlokom praviloma podelijo občinska priznanja in nagrade zaslužnim občanom in 

pravnim osebam, ki so s svojim delom v daljšem obdobju ali posameznimi dosežki največ prispevali za 

dobrobit ali promocijo občine.  

 

4. člen  

 

Občina podpira ter spodbuja tudi druge organizatorje športnih, kulturnih ali družabnih prireditev, ki 

pripravijo svoje prireditve v sklopu praznovanj občinskega praznika Občine Trzin največ teden dni 

pred ali tri dni po občinskem prazniku.  

 

II. OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 

 

5. člen  

 

Občina Trzin lahko podeli največ en naziv častnega občana oziroma častne občanke vsaki dve leti.  

 



Naziv častnega občana oziroma častne občanke se podeli občanu ali občanki Občine Trzin 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 oziroma občanka, ki se predlaga za 

podelitev naziva s svojim delom prispeval/a tudi k razvoju ali promociji Trzina ter se dejavno 

udeleževal/a javnega življenja v Trzinu.  

 

Naziv častnega občana ali občanke se lahko podeli tudi državljanu RS, ki ni občan Občine Trzin ali 

tujemu državljanu, ki je na kateremkoli področju storil kaj zelo pomembnega za Občino Trzin.    

 

6. člen  

 

Za pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma Občine Trzin oziroma za uspešno delovanje na 

gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem drugem področju, ki 

je prispevalo tudi k razvoju ali promociji kraja oziroma Občine Trzin v daljšem časovnem obdobju, 

podeljuje Občine Trzin zlate, srebrne in bronaste plakate Občine Trzin.  

 

Občina Trzin lahko podeli največ eno zlato, največ dve srebrni in največ tri bronaste plakete Občine 

Trzin letno.  

 

Plakete se lahko podelijo občanom ali občankam Občine Trzin, društvom, pravnim osebam, 

samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin.  

 

7. člen  

 

Občina Trzin lahko vsako leto podeli največ tri nagrade Občine Trzin, ki se podelijo praviloma za 

enkratne dosežke ali za uspešno delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, 

športnem ali katerem področju v zadnjih dveh letih.  

 

Nagrade se lahko podelijo občanom ali občankam Občine Trzin, društvom, pravnim osebam, 

samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin.  

 

 

III. ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA IN NAGRADE IN POSTOPEK  

      ODLOČANJA O NJIH  

 

8. člen  

 

Postopek zbiranja predlogov za podelitev priznanj in nagrad in odločanja o predlogih za podelitev 

izpelje komisija, ki jo za te namene imenuje občinski svet (v nadaljevanju: komisija).  

 

 

9. člen  

 

Komisija vsako leto najkasneje do 1. marca objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih 

priznanj in nagrad, v katerem natančno določi, kdo vse lahko predlaga, komu naj se podeli občinska 

nagrada oziroma občinsko priznanje in katere podatke oziroma kakšno obrazložitev mora vsebovati 

predlog.  



V razpisu mora biti povsem jasno naveden tudi rok, do katerega se zbirajo predlogi. Ta rok je lahko 

najkasneje 31. marca.  

10. člen  

 

Na podlagi prispelih predlogov komisija pripravi predlog o podelitvi občinskih priznanj in nagrad, ki ga 

predloži v potrditev občinskemu svetu.  

 

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu, naj podeli največ toliko priznanj in nagrad, kot je 

določeno s tem odlokom. Lahko pa predlaga, da se podeli manj priznanj in nagrad.  

 

11. člen  

 

Črtan. 

 

12. člen  

 

Občinsko priznanje, ki se podeli v obliki plakete s spremno listino oziroma naziv častnega občana ali 

občanke s posebno listino o podelitvi naziva, lahko spremlja tudi priložnostno darilo v nedenarni 

obliki.  

13. člen  

 

Občinska nagrada se podeli v denarni obliki. Višino nagrade predlaga komisija, potrdi pa občinski svet 

z dodatnim sklepom ob sklepu o podelitvi nagrade.  

 

 

IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

 

14. člen  

 

Razpisni rok za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 1999 se lahko 

razpiše kasneje kot določa ta odlok, vendar ne sme biti krajši od treh tednov.  

 

15. člen  

 

S sprejemom tega odloka na območju Občine Trzin preneha veljati Odlok o prazniku Občine Domžale 

(Ur. vestnik Občine Domžale št. 1/96).  

 

16. člen  

 

Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati dan po objavi.  

 

 

Odlok o spremembi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 15/16) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

2. člen 

Ta Odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 



Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 3/21) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 


