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Zlata plaketa Občine Trzin:  

 
• gospa DUNJA ŠPENDAL 

 
za dolgoletno aktivno delovanje na različnih področjih v 

občini Trzin 
 

Ga. Dunja Špendal je mnogo let dejavna in prisotna na veliko 
področjih, ki bogatijo in lepšajo trzinski vsakdan. Skorajda je ni 

prireditve ali dogodka, kjer ne sodeluje, veliko tudi objavlja v 
občinskem glasilu Odsev.  Posebno je aktivna v Turističnem društvu 

in v društvu upokojencev  Žerjavčki. S svojo pozitivno energijo in 
zagnanostjo je zgled mladim in starim, ali kot so zapisali 

predlagatelji: »Vsako delo opravi najbolje in z veseljem. In 
nalezemo se njene energije, ki nam je v tretjem življenjskem 

obdobju včasih kar zmanjka.«  

 
 

Srebrna plaketa Občine Trzin:  
     

 gospod ANDREJ NEMEC  
 

za dolgoletno aktivno delovanje v PGD Trzin 
 

G. Andrej Nemec je operativni član PGD Trzin od leta 1994. Ima 
opravljene vse pomembnejše tečaje in izpite na področju gasilstva. 

S sodelovanjem na intervencijah in vajah ter s sodelovanjem na 
različnih tekmovanjih je leta 2015 opravil izpit za višjega gasilskega 

častnika ll. stopnje. 
 

Med leti 2000-2008 je bil poveljnik PGD Trzin, trenutno pa je član 

nadzornega odbora, ki bdi nad finančnim in organizacijskim 
poslovanjem PGD Trzin.  

 
S svojo strokovnostjo in zagnanostjo je nepogrešljiv pri dejavnostih 

znotraj društva kot tudi izven, svoje izkušnje in bogata znanja z 
veseljem in zagnano prenaša na mlajše, še posebej na najmlajše 

gasilke in gasilce, saj kot mentor sodeluje pri delu z najmlajšimi. Za 
svoje dolgoletno delo je leta 2014 prejel značko za dolgoletno delo v 

operativi, leta 1999 je prejel gasilsko odlikovanje lll. stopnje in leta 
2006 gasilsko plamenico lll. stopnje.  



Bronaste plakete Občine Trzin:  
 

 gospod MIHA PAVŠEK  
za aktivno delo v planinskem društvu, občinskem 

štabu Civilne zaščite in za prispevek k razvoju 
občine Trzin 

 
G. Miha Pavšek je univ. dipl. geograf in etnolog z magisterijem iz 

geografije, zaposlen pa je na Geografskem inštitutu Antona Melika 
ZRC SAZU v Ljubljani. 

 

Je velik ljubitelj turnega smučanja, je inštruktor in vodnik Planinske 
zveze Slovenije, sodeluje pri številnih planinskih šolah, tečajih 

gorništva in na tednih turnega smučanja. Sodeloval je pri mnogih 
raziskovalnih projektih, med drugim tudi pri zbiranju podatkov za 

kataster snežnih plazov, rednih meritvah Triglavskega ledenika in 
ledenika pod Skuto, je tudi avtor knjige Snežni plazovi v Sloveniji in 

soavtor učbenika Planinska šola ter mnogo drugih strokovnih in 
poljudnih prispevkov povezanih s problematiko naravnih nesreč v 

Sloveniji, geografijo, vremenom in gorami. Leta 2004 je prejel 
bronasti znak Civilne zaščite za dolgoletno delo ter bronasto plaketo 

Zveze geografskih društev za več kot desetletno uspešno delo na 
različnih področjih geografije.  

 
G. Pavšek živi v Trzinu od septembra 2002, kmalu je začel aktivno 

sodelovati v planinskem društvu, kjer je prevzel vodenje 

Vodniškega odseka. Leta 2015 je postal poveljnik občinskega štaba 
Civilne zaščite občine Trzin, aktiven pa je tudi kot član uredništva 

občinskega časopisa Odsev. Na njegovo pobudo smo v Trzinu dobili 
tablico Moč voda na Pšati (Gregčev most) in vremensko postajo pri 

OŠ Trzin.  
 

 
 Gospa ANDREJA KOSIRNIK  

za aktivno sodelovanje v PGD Trzin 
 

Ga. Andreja Kosirnik je članica PGD Trzin od leta 2014, ko je 
opravila osnovni tečaj za gasilko, od leta 2015 pa je tudi operativna 

članica PGD Trzin. Istega leta je opravila tudi tečaj za nosilko 
dihalnega aparata in tako postala prva ženska gasilka v občini Trzin, 

ki lahko sodeluje na najzahtevnejših in najnevarnejših intervencijah.  

Sodeluje tudi pri delovanju ekipe prve pomoči PGD Trzin in pomaga 
na raznih prireditvah v organizaciji PGD Trzin. 

 
Ga. Andreja je s svojo nesebičnostjo in s svojo pripravljenostjo po 

žrtvovanju prostega časa dokazala, da je po srcu prava gasilka. V  
letu 2016 je opravila več kot 270 ur prostovoljnega dela, od tega 34 

na intervencijah kot operativka PGD Trzin. 
 

 



 MAG. KAJFEŽ TANJA  
za aktivno delovanje v PGD Trzin 

 
Ga. Tanja Kajfež je članica PGD Trzin od leta 2008, operativna 

članica pa od leta 2009. S pomočjo na intervencijah, vajah in z 
udeleževanjem različnih tekmovanj, je leta 2017 napredovala v čin 

gasilec l. stopnje. Kot članica upravnega odbora društva je 
zadolžena za administrativne zadeve na področju informatike. Kot 

članica komisije za delo z mladino je zadolžena za vodenje dela z 
najmlajšimi. V letu 2016 je opravila več kot 330 ur prostovoljnega 

dela namenjenega delovanju PGD Trzin.  

 
 

Nagrada Občine Trzin:  
  

 MLADINSKI ODSEK PD ONGER - PLANINSKA 
SKUPINA »OBRITI ORLI«  

za aktivno udejstvovanje v PD Onger Trzin in 
dosežke na tekmovanjih iz področja planinstva 

 
Planinsko skupino Obriti orli sestavljajo: 

Brin Tomc, Maksi Pavšek, Tim Jovan in Nejc Gerkšič, njihov 
mentor pa je Jaka Peternel.  

 
Omenjeni mladi planinci so člani PD Onger Trzin že od mladih nog, 

udeležujejo se tudi orientacijskih tekmovanj in tekmovanj o 

gorniškem znanju Mladina in gore. 
 

V šolskem letu 2016/17 so se pod mentorstvom Jake Peternelja in 
drugih vodnikov PD Onger udeležili tekmovanja Mladina in gore, 

kjer so na področnem tekmovanju v Litiji zasedli 3. mesto in se 
uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. januarja 2017 v 

Idriji, kjer so osvojili prvo mesto in postali državni prvaki.  
   

  
 EKIPA PIONIRJEV STRELSKEGA DRUŠTVA TRZIN  

za izjemne rezultate na strelskih tekmovanjih 
 

Ekipo pionirjev SD Trzin sestavljajo Luka Lukić, Domen Zupanc 
Mušič in Jan Emberšič. 

 

Na šolskem državnem prvenstvu so za OŠ Trzin osvojili 1. mesto in 
postavili nov državni rekord z rezultatom 550 krogov. Posamezno je 

bil Luks Lukić 1., Domen Zupanc Mušič 2. in Jan Emberšič 6.  
 

Na 25. državnem prvenstvu v Turniščah so ekipno zmagali in 
potrdili državni rekord, za kar so osvojili bronasto plaketo Strelske 

zveze Slovenije. Posamezno je Domen Zupanc Mušič osvojil srebrno 
medaljo, Luka Lukić je bil peti in Jan Emberšič deveti. 



Tudi v letošnjem letu nadaljujejo z vrhunskimi rezultati, saj so na 
področnem šolskem tekmovanju in na regijskem prvenstvu osvojili 

ekipno prvo mesto. 
 

 
 

 ANNAMARIA PREZELJ  
za izjemne športne dosežke 

 
Gdč. Annamaria Prezelj je svojo košarkarsko pot začela na OŠ Trzin, 

kjer je z ekipo starejših deklic dosegla enega največjih uspehov 

trzinske osnovne šole – četrto mesto v Sloveniji. Kot članica 
Ženskega košarkarskega kluba Domžale je osvojila tretje mesto v 

mladinski kategoriji in dvakrat drugo mesto v pokalnem 
tekmovanju. Svojo športno pot je nadaljevala v ŽKK Athlete Celje, 

ki je leta 2016 osvojil naslov državnih prvakinj, naslov pokalnih 
prvakinj in naslov mladinskih prvakinj.  

 
Kot članica mladinske državne reprezentance je v letu 2015 dosegla 

5. mesto v Evropi, izbrana pa je bila tudi med najboljšo peterko 
evropskega prvenstva. 

 
Leta 2016 je z reprezentanco mlajših članic zmagala na evropskem 

prvenstvu divizije B, Annamaria pa je bila proglašena za najbolj 
koristno igralko prvenstva, prvič v zgodovini pa so se dekleta tudi 

uvrstila na Evropsko prvenstvo divizije A.  

 
S člansko reprezentanco se je 2016 leta uvrstila na Evropsko 

prvenstvo, ki bo potekalo junija letos na Češkem.  
 

 
 

 
 


