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Pozabi rumene  
trače, pri nas je rdeča 

nit modra vsebina!

Občine Kamnik, Domžale, Mengeš,  
Trzin in Komenda.

Spremljajte nas tudi na  
www. modre-novice.si ter  
na Facebooku.

nova kolumna Noaha Charneyja

Intervju z Nejcem Lisjakom

4. dobrodelni pohod na Sv. Primož

V tokratni številki preberite:
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V skladu z uredniško politiko in glede na razpoložljivost prostora v glasilu Odsev, 
si pridržujemo pravico do objave ali neobjave ter krajšanja in preoblikovanja 
nenaročenih prispevkov.

Kolofon

➔ Na naslovnici
Jesenski list v obliki srca na mostu pri 
Športnem parku Mlake 
Fotografija: Metka Pravst

Odsev,
glasilo občine Trzin

Skupna občinska uprava občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Vodice

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
E-mail: inspektorat@trzin.si

Telefonska številka: 
01/564 47 20
Faks: 01/564 47 21

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00 – 11.00
Sreda: 9.00 – 11.00

Občina Trzin

Spletna stran: www.trzin.si 
E-mail: info@trzin.si

Telefonske številke:
01/ 564 45 43
01/ 564 45 44
01/ 564 45 50
Faks: 01/ 564 17 72

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Sreda: 8.00 – 13.00 in 14.00 – 18.00
Petek: 8.00 – 13.00

Informacije o prireditvah in dogodkih v občini Trzin so na voljo 
tudi v občinskem informativnem središču na Ljubljanski cesti 
12/f oz. na telefonski številki 01/ 564 47 30.

Zamuda in 
raznašanje
Dragi bralci Odseva, naj se vam za začetek v imenu podje-
tja IR Image opravičim za neljubo nekajdnevno zamudo sep-
tembrskega Odseva, ki je marsikoga pustila v negotovosti. Po 
dolgih počitnicah, ko bi Odsev moral v vaše nabiralnike priro-
mati v torek, 20. septembra, pa ni, saj so ga poštarji v trzinske 
poštne nabiralnike odvrgli šele v petek, tri dni kasneje, ste se 
spraševali, ali bo Odsev sploh še izhajal. Prejela sem nekaj 
klicev, krožiti so začele govorice, ki pa niso bile resnične! Tu-
kaj smo in ostajamo z vami, seveda pa upam, da do zamud v 
prihodnje ne bo več prihajalo. Da bodo še bolj pozorni, so mi 
zagotovili tudi pri podjetju, ki skrbi za stik s tiskarjem. 

Smo pa na uredništvo prejeli tudi nekaj pritožb v povezavi z 
raznašanjem Odseva – vsi občani Trzina ga namreč ne dobite 
vedno na isti dan, in nekateri ste se začeli spraševati, zakaj je 
tako. V povezavi s tem smo na Občino Trzin naslovili prošnjo, 
da pošto opozorijo, naj Odsev razdelijo po gospodinjstvih dan 
po tem, ko jim ga dostavijo iz tiskarne. Upam, da bo prošnja 
uslišana in da se boste lahko še isti dan s sosedi pogovarjali o 
vsebini Odseva in skupaj delali načrte, na katerih prireditvah 
v našem Trzinu se boste lahko družili (tokrat smo napovednik 
razširili kar na dve strani, 29 in 30), ne pa o tem, kdo ga je 
uspel prelistati in zakaj nekdo drug ni dobil želenih informacij 
v pravem času. Ob tem naj vam še namignem, da je tekoča 
izdaja Odseva objavljena tudi na spletu (na občinski spletni 
strani pod zavihkom 'Media') navadno nekaj dni, preden vam 
ga poštarji dostavijo v nabiralnik. Tisti najbolj radovedni tako 
lahko pokukate v vsebino tekoče številke, še preden bo iz na-
biralnika zadišalo po sveži tiskovini.

Glavna in odgovorna urednica
Metka Pravst
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Občinske novice

Intervju z županom:  
V ospredju je varnost občanov!
V tem mesecu smo se v pogovoru z županom dotaknili številnih tema-
tik. Nova cestna ureditev v coni je vodila pogovor od preprečevanja 
poplav do izsuševanja mokrišč, dotaknili smo se še načrta obnove 
vodovoda po trzinskih ulicah, spregovorili o prenovi župnijske cerkve, 
načrtih za gradnjo gasilskega doma in na koncu še o varnosti občanov 
– predvsem otrok!
Novico o nasvetih policije smo uvrstili na stran 7, nujno obvestilo o 
varnosti otrok pa smo objavili na strani 15.

Gneča zaradi gradnje dodatnega izvoza iz OIC se je zmanj-
šala, dela so zaključena, a količkov tam še niso odstranili … 
Opravljen mora biti še inšpekcijski pregled s strani Direkcije RS za 
ceste, ki bo potrdil skladnost projekta. Glede na to, da smo se na-
tančno držali projekta, upamo, da ne bo kakšnih zapletov. Nova uredi-
tev funkcionira veliko bolje, kot smo predvidevali. Zdaj je promet tekoč 
tudi v času prometnih konic …

Nekaj zapletov zaradi napeljav je pa vendarle bilo, kajne?
Res je bilo nekaj zapletov, ker državna podjetja ne vzdržujejo kata-
strov tako, kot bi jih morala. Tako smo naleteli na presenečenja, ko 
so bagri kopali in pod zemljo našli vodnike, ki v katastrih sploh niso 
bili zavedeni. Časovno je to podaljšalo gradnjo, ki pa se je kljub tem 
zapletom vseeno pravočasno končala.

Kako bi voznike, ki po desnem pasu štiripasovnice vozijo 
proti Ljubljani, lahko opozorili na vozila iz OIC, ki se po no-
vem vključujejo v promet zelo počasi?
Naša štiripasovnica je prometna in tudi hitrosti so včasih velike, zato 
tam previdnost ne bo odveč! Bomo pa ta mesec očistili še grmovje, 
ne samo zaradi vidljivosti, ampak tudi zaradi pretočnosti vode po ka-
nalih, kajti če bi se zamašili, bi lahko to posledično povzročilo poplave. 
Zadnja leta smo se že navadili, da država na tem področju ne naredi 
nič, zato bomo – kolikor nam sredstva dopuščajo – očistili vodotoke 
na najbolj kritičnih predelih. Lani smo očistili prepuste pod štiripasov-
nico in železniško progo, zdaj pa stanje rešujemo še v coni … In čeprav 
je za to področje zadolžena vlada, bo v primeru poplav kriva Občina.

Področje ob športnem parku v Mlakah, ki je sicer močvirna-
to, se suši … Kako boste ukrepali tam?
Res je, to področje se po malem suši, zato smo v resnih dogovorih za 
projekt, ki bo delno podprt z evropskimi sredstvi in za katerega smo 
dobili skoraj vsa soglasja lastnikov. Govoriva o mokriščih zahodno od 
športnega parka, ki jih je začelo preraščati drevje – kar povzroča iz-
suševanje, tega pa ne smemo dopustiti. Računamo, da bi to področje 
lahko s pomočjo evropskih sredstev in projekta v naslednjih štirih letih 
trajno zaščitili.

Kaj pa posest ob športnem parku, ki se prodaja, je Občini 
zanimiva?
Stopili smo v stik z lastnikom, gre za hčerinsko družbo ene od av-
strijskih bank, izrazili so pripravljenost, da posest prodajo, a smo v 
dogovorih še tako na začetku, da težko povem kaj več.

Kaj bi Občina tam lahko uredila?
Ta del je po zazidalnem načrtu še vedno namenjen za nogometno 
igrišče. S projektno nalogo bi nato določili, kaj bi se še lahko naredilo, 
lahko pa povem, da bi bila večina tega zemljišča namenjena trajno 
zelenemu rezervatu, del katerega so tudi mokrišča – in ta bi ostal 
nedotaknjen. To področje bi na tak način dolgoročno zaščitili, saj ga 
je Zavod za varovanje narave razglasil za zaščiteno območje.

Lokalni akcijski skupini LAS Za mesto in vas v občinah Dom-
žale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice je name-
njenih 2.014.710 evrov za sofinanciranje projektov lokalne-
ga razvoja – se bo Občina prijavila s kakšnim projektom?
Šele naslednji teden imamo sestanek z župani omenjenih občin, na-
kazuje pa se pristop k projektu, ki ga vsi podpiramo – to so kolesarske 
povezave. To je projekt, za katerega lahko rečem, da bi se v primeru 
podpore vseh šestih občin lahko uspešno izvedel. Dolgoročno gledano 
je naša želja, da se uredi kolesarska steza v naravi – torej južno od že-
lezniške proge. Je pa jasno, da se to ne bo zgodilo hitro niti preprosto.

Na delu Reboljeve ulice so v drugi polovici septembra sani-
rali vodovodne priključke, kako pa bodo sanacije oziroma 
menjave priključkov v Mlakah potekale v prihodnje?
Za predel Mlak – leva stran Mlakarjeve ulice, Prešernova in Rebolje-
va ulica – je značilen problematičen sistem priklopa vodovoda, zato 
se zdaj obnavljajo priključki po korakih s tempom, ki jih določajo na-
menska sredstva za obnavljanje hišnih priključkov. Lansko leto je bil 
obnovljen dobršen del priključkov na Mlakarjevi ulici, letos pa še ostali 
priključki na tej ulici. S Prodnikom smo dorekli, da se bodo v nasled-
njem letu obnovili glavni vodi na Ulici Rašiške čete, nanje se bodo 
priklopili vodi z Mlakarjeve ulice v celoti. Potem bosta v letu 2017 na 
vrsti prvi del Prešernove in prvi del Reboljeve ulice, za leto 2018 pa je 
predvideno, da se bodo dela nadaljevala na drugem delu Prešernove 
in dokončala na Reboljevi ulici, v letu 2019 pa se pričakuje še obnova 
zadnjega dela Prešernove. To je okviren načrt, da bodo lastniki vedeli, 
kdaj bodo na vrsti. Prišli smo tudi do zaključka, da se bodo vsi priključ-
ki obnavljali z vrtov in ne skozi dovoze, kar bi povzročalo ogromno 
težav z drugimi inštalacijami. Letos bo prišla na vrsto še Zupanova 
ulica. Načrtujemo, da bodo v času obnov urejeni obvozi! Največ težav 
bo zaradi povezave z vrtcem, bo pa dostop z druge strani.

So kakšna dela načrtovana tudi za stari del Trzina?
Ker je imel stari del Trzina najstarejše dele vodovoda, smo večino 
že sanirali, razen Jemčeve ulice, na kateri se bo v naslednjem letu 
obnavljal drugi del do ekološkega otoka. Logično je, da se stvari rešu-
jejo tam, kjer so izgube in kjer so težave. Zato bomo naslednje leto s 
Prodnikom ponovno določili tempo obnove vodovoda. Vsi bodo prišli 
na vrsto, če ne bo vmes prišlo do podržavljanja vodne infrastrukture 
– po tihem se namreč pripravlja zapis za ustavo. Vemo pa, kaj bi se 
zgodilo, če bi do tega prišlo. Ko so podržavili urejanje vodotokov, so se 
začele težave, enaka zgodba se lahko ponovi pri vodovodu! Zato bo 
to ena od tem na naslednjem občinskem svetu. Nikakor nismo proti 
zapisu pravice do vode v ustavo, proti podržavljanju naših vodovodov 
smo pa zagotovo.

V preteklem Odsevu smo objavili poziv župnika za prenovo 
cerkve, ali namerava pri tem sodelovati tudi Občina?
Glede na to, da smo se o tem že pogovarjali, doslej sicer neformalno, 
se pa nameravamo še letos pogovoriti, koliko Občina sme in koliko 
mora pomagati. Pričakujemo, da bo na pomoč priskočila tudi škofija. 
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Prav tako bo potrebna pomoč lokalne skupnosti, saj na širšo pomoč 
najbrž ne moremo računati. Se pa zavedamo, da je objekt v občini 
Trzin in da ima zgodovinsko in kulturno vrednost.

Gasilski dom – kako daleč je projekt?
V tem mesecu bomo začeli z OPPN-jem (občinskim podrobnim pro-
storskim načrtom), v roku enega meseca bomo zaključili z arhitektur-
nim razpisom, do novega leta naj bi šlo vse v ocenjevanje. V nasled-
njem letu bo javna razgrnitev idejnih projektov, računamo, da bi do 
sredine leta prišli do končnih rešitev, jeseni do gradbenega dovoljenja, 
potem pa bi glede na vreme nadaljevali … Računamo, da bi se v letu 
2018 lahko začela gradnja. ● Metka Pravst

Med gradnjo 
dodatnega izvoza iz 

OIC je prišlo do nekaj 
zapletov, ker državna 
podjetja ne vzdržujejo 
katastrov tako, kot bi 

jih morala.

Poročilo 15. redne seje
Redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala v sredo, 14. 
septembra 2016, je bila kratka.

Pod prvo točko dnevnega reda je potekala seznanitev Občinskega 
sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji prora-
čuna v prvi polovici leta 2016, pod drugo in tretjo točko so svetniki 
sprejeli dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 
2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del in NT 4/1 PESKE – 1. del.

Sledila so vprašanja in pobude občinskih svetnikov. Edward Justin 
Jerak je povedal, da je s strani stanovalcev na Ploščadi dr. Tineta Zaj-
ca prejel pobudo, da se nekaj ukrene glede zelenja, ki raste na cesto, 
na kar je pred časom že opozarjala svetnica Nuša Repše. Župan je po-
jasnil, da so prvič redarji že posredovali in so zelenje odstranili, vendar 
bo treba poiskati trajnejšo rešitev. Omenil je, da je najhuje pri dveh 
hišah – eno je zasegla banka, lastnik druge pa je v tujini. Jerak je po 
krajši razpravi o tej temi pripomnil še, da številni starši, ki svoje otroke 
zjutraj vozijo v vrtec, parkirajo kar na pločniku ob vrtcu, in predlagal, 
da bi starše opozorili, naj parkirajo pravilno. Miha Pančur je opozoril, 
da je v starem delu Trzina zelo slab signal mobilne telefonije. Romeo 
Podlogar je opozoril, da ni prejel odgovora na vprašanje pretekle seje 
glede kronologije dosedanjih pogovorov Občine Trzin glede reševanja 
problematike varstva pred požarom. Zanimalo ga je kdo, kje, kdaj in 

zapisniki teh pogovorov, da bo razvidno, kako je sploh prišlo do do-
kumentov, ki so predlagani v predlogu rebalansa. Nadalje je Dunja 
Špendal dala pobudo, da občina odkupi zemljišče, ki se prodaja ob 
športnem parku v Mlakah, in naredi park. Župan je poudaril, da zemlji-
šče ni zanimivo za potencialne investitorje, v prodaji je že več let, in 
da se bo občina pogajala z lastniki, vendar je trenutno cena previsoka. 
V primeru odkupa naj bi bilo tam nogometno igrišče. Ko se bo v tej 
zadevi kaj premaknilo, bodo svetniki obveščeni.

Pod peto točko dnevnega reda je potekala kratka predstavitev 
Stanovanjskega programa v Občini Trzin za obdobje od leta 2016 do 
2020, ki so ga svetniki sprejeli. Pod šesto točko je Katarina Kadunc, 
predsednica nadzornega odbora, svetnikom predstavila dve dokončni 
poročili nadzornega odbora, in sicer o nadzoru nad porabo občinskih 
sredstev za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih za obdobje od 1. julija 2014 do 30. ju-
nija 2015 in z dokončnim poročilom nadzora nad namenitvijo pora-
be presežka sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih 
sredstev. Pod sedmo točko je bil soglasno sprejet sklep predloga Od-
loka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja 
javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v drugi obravnavi.

Sledila je točka volitve in imenovanja, obrazložitev za vse tri pod-
točke je podala Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Svetniki so sprejeli sklep, da se v 
Sklepu o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in pre-
moženje ter v Sklepu o imenovanju predsednika in članov Statutarno 
pravne komisije ime in priimek »Anton Peršak« nadomesti z imenom 
in priimkom »Anton Kralj«, k tretji podtočki pa je bil soglasno sprejet 
še sklep, da Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju 
Mojce Likar iz Občine Mengeš za skupno predstavnico občin Lukovi-
ca, Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu OŠ Roje.

Sledila je deveta točka dnevnega reda, pod katero so svetniki po 
skrajšanem postopku obravnavali razloge za sprejem Odloka o spre-
membah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin in sklep 
soglasno sprejeli. Zadnjo točko seje je zaključil ugotovitveni sklep o pre-
nehanju funkcije članice Nadzornega odbora Občine Trzin Elde Romac. 
● Metka Pravst

Visok življenjski jubilej

V petek, 23. septembra 2016, je Ivan Solce, nekdanji predsednik 
Sveta Krajevne skupnosti Trzin (mandat 1984–1989) obeležil 
okrogli življenjski jubilej – 90-letnico.

Ob tej pomembni priložnosti sta ga župan Peter Ložar in Vika Kre-
ča, višja svetovalka župana za ZiR, obrambo, varnost in druge zadeve 
obiskala in mu čestitala. „Prav prijetno smo poklepetali. Obujali smo 
spomine na čase naše krajevne skupnosti, razglabljali o tem, kako 
zelo se je Trzin v vseh teh letih razvil, nismo pa pozabili niti na občin-
ske investicije, ki so trenutno v teku. Gospoda Ivana je vse zanimalo,« 
je obisk povzela Vika Kreča.

Čestitkam ob visokem življenjskem jubileju se pridružujeta občinska 
uprava in uredništvo Odseva.
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Občinske novice

Občina Trzin organizira jesensko akcijo zbiranja in odvoza ostankov 
rezanja živih mej in okrasnega ter sadnega drevja, in vse udeležen-
ce akcije poziva, da odpadke po jesenskem rezu, ki so namenjeni 
kompostiranju, odlagajo samo na desetih predvidenih lokacijah do 
najkasneje petka, 28. oktobra. Prosijo, da po zaključku zbiranja na 
spodaj navedene lokacije zelenega odreza ne odlagate več!

Lokacije za zbiranje vejevja so:
Stari del Trzina:
1. Na Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu,
2. ob zahodnem robu parkirišča za objektom kulturni dom, Mengeška 
cesta 9,
3. ob Jemčevi cesti pri ekološkem otoku pri odcepu na notranjo Jem-
čevo cesto.
Trzin Mlake:
4. Pri spodnjem zaklonišču na Kidričevi ulici,
5. pri zgornjem zaklonišču na zelenici ob križišču Zorkove in Trdinove 
ulice,
6. na zelenici ob Mlakarjevi ulici pri elektro transformatorski postaji,
7. na Ulici Rašiške čete pri objektu Planinskega društva Onger Trzin,
8. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice
9. ob makadamskem parkirišču ŠRP na koncu niza vrstnih hiš na Pre-
šernovi ulici.
OIC Trzin:
10. Ob križišču ulic Špruha in Motnica.

Lokacije jesenskega 
zbiranja in odvoza 
vejevja

OPOZORILO! Na lokacije, namenjene zbiranju 
vejevja, kosovni in nevarni odpadki ne sodijo!

Obvestilo dijakom in študentom 
– sofinanciranje s strani občin
V zvezi z obvestilom, objavljenim na straneh Kam-Busa (http://www.
trzin.si//assets/razno/obvestilo-obcinski-popusti.pdf) velja opozori-
ti, da so vam na obeh blagajnah, v Kamniku in Domžalah (sčasoma 
pa tudi na drugih, o čemer vas bodo pri Kam-Busu obvestili), dolžni 
povrniti razliko štiri evre na vozovnico, če ste iz Trzina, bodisi za 
mesečno ali pa letno vozovnico. Povračilo velja tako za tekoči kot 
tudi pretekli mesec (september), če vozovnice niste kupili na enem 
od obeh prodajnih mest.● Miha Pavšek

Pohitite z oddajo vlog 
za dodelitev štipendij!
Na spletni strani Občine Trzin je objavljeno obvestilo o objavi javnih raz-
pisov za dodelitev štipendij, in sicer javni razpis za dodelitev štipendije 
Občine Trzin študentu iz manj premožne družine v občini Trzin za štu-
dijsko leto 2016/2017 in javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trzin 
nadarjenim dijakom in študentom v občini Trzin za šolsko/študijsko leto 
2016/2017. Rok za oddajo vlog je 21. oktober 2016! ● Metka Pravst

Darilo ob nakupu 
nad 20€

1 kg mandarin

SLOVENSKI
KROMPIR

Ponedeljek - petek: 7:00 - 20:00
Sobota: 7:00 - 19:00,  

Nedelja in prazniki: 9:00 - 17:00
01 56 20 777
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V okviru osmih novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin, ki 
sta jih na začetku meseca septembra izdali Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za 
mesto in vas. S tem so za šest občin Ljubljanske urbane regije – Domžale, 
Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice – zagotovljena sredstva v 
višini 2.014.710 evrov, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi 
projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na 
spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih 
mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih 
razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj 
prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne 
krajine in njenih elementov.

Naslednji korak LAS Za mesto in vas bosta priprava in objava javnih 
razpisov za izbor operacij, za katere je kot vodilna partnerica zadolžena 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Pred tem bodo 
organi LAS ter pristojne institucije opredelili upravičence na posame-
znem javnem razpisu, glede na dosedanje izkušnje in navodila pa bodo 
to podjetja iz zasebnega sektorja, nevladne organizacije, izobraževalne 
in raziskovalne institucije, občine in druge javne organizacije, zadruge ter 
tudi fizične osebe.

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), po 
besedah predsednika LAS Za mesto in vas Aca Franca Šuštarja pa imajo 
na območju LAS že številne ideje, za katere upajo, da jih bodo lahko za-
čeli čim prej uresničevati: »Zadovoljni smo, da smo med prvimi desetimi 
LAS v Sloveniji, ki sta jim ministrstvi potrdili Strategijo lokalnega razvoja 
LAS. Zasluga za to gre predvsem intenzivnemu  in strokovnemu delu v 
preteklem letu. V okviru številnih delavnic in predstavitev smo skupaj s 
člani prepoznali ključne prednosti in slabosti območja, definirali potrebe 
in priložnosti ter zastavili skupne cilje za celovit razvoj območja. Do konca 
letošnjega leta bo naša prioritetna naloga priprava in objava razpisov, saj 
je naš cilj, da se ideje začnejo realizirati v čim krajšem možnem času«.  

Nasveti policije objavljeni samo na spletu
Na spletni strani Občine Trzin so objavljeni nasveti policije – Ne 
pozabite na varnost (zloženko najdete na spletnem naslovu http://
www.trzin.si//assets/razno/nepozabitenavarnost.pdf). Zaradi pomi-
sleka, da informacije iz zloženke ne bodo prišle do starejših občanov, 
ki nimajo dostopa do spleta, smo na župana naslovili vprašanje, ali 
bo zloženka objavljena samo na spletu ali jo bodo prejela gospo-
dinjstva tudi na dom, in dobili naslednji odgovor: „Res je. V teh časih 
smo se kar navadili, da se informacije širijo preko spleta, je pa tudi 
res, da je ta pomislek upravičen,“ je dejal župan in poudaril, da so 
informacije, ki so v njej zbrane, koristne za vse. „Priporočam, da si 
starejši občani s pomočjo mlajših ogledajo zgoščenko ali jim jo mlaj-
ši natisnejo. Prav je, da v tem primeru tudi mlajši priskočijo starejšim 
na pomoč, in da so vsi občani pripravljeni na nevarnosti vlomov in 
tatvin,“ je še svetoval župan Peter Ložar. ● Metka Pravst

Obvestilo o selitvi Centra za 
socialno delo Domžale
Obveščamo vas, da se Center za socialno delo Domžale iz lokacije na 
Ljubljanski cesti 70 v Domžalah seli na novo lokacijo – od 1. novembra 
2016 naprej boste vse zadeve lahko urejali na novi lokaciji na Masljevi 
ulici 3 v Domžalah. Novi poslovni prostori se nahajajo ob železniški progi 
nasproti parkirne hiše Domžale.

Na družabnem omrežju je septembra med ljubitelji psov zaokro-
žila novica, da so v Trzinu ob sprehajalni poti ob Pšati sredi sep-
tembra našli strup, ki naj bi bil nastavljen ob fitnesu na prostem, 

zaradi katerega naj bi se zastrupilo okoli enajst psov.

Preverjanje dejstev
Na Občini smo preverili, ali imajo o tem dogodku kaj več podatkov, ali je 
kdo podal prijavo in ali je bil v povezavi s tem dogodkom sprožen kakšen 
ukrep oziroma kaj lahko v takem primeru sploh stori Občina. Na zas-
tavljena vprašanja glede domnevnega zastrupljanja psov in domnevni 
najdbi strupa v Trzinu smo dobili odgovor: „Na sestanku Sosveta za 
varnost Občine Trzin dne 28. septembra 2016 smo se ob seznanitvi 
z varnostno oceno Občine Trzin za leto 2015 in obdobje od 1. januar-
ja do 10. septembra 2016 dotaknili tudi aktualnih tem (domnevnega 
zastrupljanja psov) in zgodb, ki na to temo krožijo po socialnih omrežjih 
(Facebook). Predstavnik Policijske postaje Domžale je povedal, da tovr-
stna zgodba z realnim stanjem nima nič skupnega. Na celotnem obmo-
čju policijskega okoliša (pet občin), ki ga pokriva PP Domžale, ne beležijo 
niti ene same tovrstne prijave,“ nam je pojasnila Vika Kreča, višja sveto-
valka župana za ZiR, obrambo, varnost in druge zadeve ter pojasnila še 
sledeče: „Tudi na Občini nismo prejeli nobenega klica, prijave oziroma 
obvestila o tem, da naj bi določena oseba našla strup ali pa da je bil 
kakšen pes zastrupljen. Najditelja ali pa oškodovanca (lastnika psa) bi v 
takem primeru napotili na PP Domžale, da bi tam podala prijavo.“
Kaj na to pravi župan?
Dogodek je komentiral tudi župan Peter Ložar: „Nikjer niso našli strupa, 
nihče ni podal ovadbe na policijo in razen dveh stanovalcev, s katerima 
sem se pogovarjal, ni nihče klical na Občino. Tudi ne vem, kje naj bi 
bilo enajst psov, ker sem, kot rečeno, govoril samo z dvema lastnikoma. 
Domnevno gre za pesticide, izvor pa ni potrjen. Občina ne uporablja 
nikakršnih kemičnih sredstev, vse, kar delajo na občinskih zelenicah, je 
košnja in ročno okopavanje gredic, kjer je zasaditev,“ je pojasnil in resno 
dodal: „Če res kdo to počne, namreč da nastavlja strup, je to vsega 
obsojanja vredno, saj to ni rešitev za probleme, ki jih povzročajo psi. V 
primeru, da se nastavljanje zastrupljenih vab ponovi, naj najditelj takoj 
poda prijavo na policijo, da bo kaznivo dejanje lahko raziskala. Občina 
v tem primeru nima pristojnosti, zato je potrebna prijava na policiji!“
Ograjeno pasje igrišče
Ob tem smo izvedeli še dobro novico za lastnike psov, saj bo Občina v 
naselju T3 do konca leta postavila ograjeno pasje igrišče. „Približno 200 
kvadratnih metrov veliko pasje igrišče bi bilo za začetek samo ograjen 
prostor, v katerem bodo lahko psi brez vrvice, bomo pa se poskusili do-
govoriti še, da bi dodali kakšno agiliti napravo. S tem bomo psom dali 
prostor, v katerem bodo lahko brez vrvice, saj sicer še vedno velja, da 
morajo biti na javnih površinah na vrvici.“
Psi morajo biti na vrvici tudi v gozdu
Ob tem naj poudarimo dejstvo, da sprehajanje psa na vrvici velja 
tudi v gozdu, kjer pa največ lastnikov svoje ljubljenčke spušča. Župan 
je podal izjavo tudi na neprijetna soočenja s spuščenimi psi v gozdu: 
„V gozdu je bilo nekaj primerov, ko se sicer ni zgodilo nič resnega, 
preplašenih pa je bilo že nekaj občanov. Gre namreč za to, da spre-
hajalec ne more vedeti, ali je pes nevaren ali ne, sploh v primerih, 
ko se lastnik prikaže šele naknadno. V zvezi s tem smo na Občino 
prejeli tudi eno pritožbo.“● Metka Pravst

Lokalni akcijski skupini LAS Za mesto 
in vas 2.014.710 evrov za sofinanciranje 
projektov lokalnega razvoja

Od domnevno nastavljenega strupa 
do ograjenega pasjega igrišča

Po zakonu bi 
morali biti 

psi na vrvici 
tudi v gozdu!
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V našem kraju

Pred Centrom Ivana Hribarja so se udeleženci zbrali ob 10.30, 
odšli v avlo, kjer je sledila pogostitev s tradicionalno trzinsko 
klobaso, zeljem in napitki, med katerimi je najbolj izstopala 

krhljevka. Zanimivo je bilo videti in tudi poslušati rojake, ki so obu-
jali spomine na svoja mlada leta, ki so jih preživeli v Trzinu. Nekateri 
se srečanj udeležujejo od samega začetka, nekaj je bilo novih. Joži-
ca Valenčak je v imenu Turističnega društva Kanja Trzin pozdravila 
rojake in jim zaželela lep in uspešen dan v rojstnem kraju. Nato je 
navzoče pozdravil župan Peter Ložar in povedal, da je vesel, da so 
se v takem številu udeležili srečanja in dokazali, da svojega kraja 
niso pozabili. Vsem skupaj je izrekel dobrodošlico, jim zaželel, da 
bi se v Trzinu dobro počutili in se še kdaj vrnili. Harmonikar Žiga 
nas je razveseljeval in nam popestril srečanje z narodno-zabavnimi 
melodijami.

Nato sem predstavila našega rojaka Ivana Hribarja, po katerem 
se imenuje center Trzina. Pripovedovala sem o njegovem zgodnjem 
otroštvu, ki ga je preživel v Trzinu, kar je lepo opisal v svoji knjigi Spo-
mini, o njegovi uspešni karieri politika, gospodarstvenika, bančnika ter 
pesnika in pisatelja. Poudarila sem, da je bil velik domoljub, občudova-
nja vreden pa je bil tudi njegov odnos do rodnega doma, ki ga ni nikoli 
pozabil. S psevdonimom »Trzinski« se je podpisoval pod svoja literarna 
dela. Slovel je tudi po finančni podpori socialno šibkim družinam.

Nato nas je pot vodila do gradu Jable, kjer je sledil voden ogled 
gradu. Marsikateri udeleženec je obudil spomine na otroške igre in 
sankanje za gradom. Najprej smo se zbrali sredi arkadnega dvorišča, 
kjer sem udeležencem povedala nekaj o zgodovini gradu, o njihovih 
lastnikih Lambergih, ki so grad pozidali, in kasnejših lastnikih Ras-
pih, Mosconih, Janežičih ter zadnjih Lichtenbergih. Posebno zadnja 

grofica Marija Hipolita Lichtenberg je nekaterim Trzincem ostala 
v spominu kot dobrosrčna, radodarna in prijazna gospa. Nadalje-
vala sem o obnovi in namembnosti, ki jo ima sedaj grad, ki je v 
lasti Ministrstva za zunanje zadeve. Po stopnicah smo se povzpeli 
v nadstropje, si ogledali imenitno grajsko jedilnico, v kateri je sedaj 
poročna dvorana. Iz dragocenih stenskih tapiserij, ki jih je poslikal 
znani freskant Franc Jelovšek, fresk ob okenskih nišah in fresk pod 
stropom dvorane je razvidno, kako so živeli tedanji imenitniki. Po 
ogledu viteške sobane, vinske kleti in podzemne dvorane so se ude-
leženci odpeljali do Jefačnikove domačije.

Jožica Valenčak in Jože Kosmač sta predstavila Jefačnikovo do-
mačijo kot rojstno hišo Ivana Hribarja in kot muzejsko hišo. V pritlič-
ju so si ogledali spominsko sobo, malo kuhinjo in prostor, v katerem 
je predstavljeno mesarstvo z ledenico. V nadstropju je predstavila 
sobo, v kateri so dokumentirani prikazi iz prve in druge svetovne 
vojne in vpletenost Trzincev v vojno vihro. V kletnih prostorih so 
trzinski rojaki občudovali prikaz zgodovine Trzina od najstarejših 
obdobij. Poleg prikazanega in ogledov se tu odvijajo razne delav-
nice in sestanki trzinskih društev. Poudarila je, da je Jefačnikova 
domačija pripomogla k identifikaciji trzinske kulturne dediščine in 
turistične ponudbe.

Po ogledu Jefačnikove domačije so se udeleženci napotili do gostilne 
Narobe, kjer so jih prijazni gostitelji pogostili s tradicionalnimi jedmi in 
napitki. Gostilna spada med stoletne gostilne, ki kljub sodobni kuhinji še 
ohranja stare tradicionalne jedi in s tem spoštuje in nadaljuje kulturno 
dediščino.

Polni prijetnih vtisov so se zadovoljni rojaki poslovili, mi pa smo jih poz-
dravili, jim zaželeli zdravja ter obljubili ponovno srečanje ● Majda Šilar

Srečanje trzinskih rojakov
V okviru letošnjega tedna evropske kulturne dediščine pod geslom Teden kulturne dediščine je v soboto, l. 
oktobra, potekalo četrto srečanje s trzinskimi rojaki. Poleg rojakov in njihovih partnerjev so bili vabljeni tudi 
občani in občanke Trzina.
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Pred Centrom je 
sledila obvezna 

»gasilska« 
fotografija, ki jo je v 
fotografski objektiv 

ujelo strokovno 
izkušeno oko naše 

Zinke.
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V našem kraju

Folklorno društvo Groblje je v soboto, 10. septembra, 
priredilo v Kulturnem domu Groblje osmi folklorni večer.

Povezovalca prireditve sta folklorni večer dopolnila z zanimivimi in-
formacijami o gradnji kamniške proge, ki se je začela l. 1885 in končala 
1eta 1891. Prvič v zgodovini se je vlak 28. januarja 1891 ustavil tudi v 
Trzinu. To je bil začetek javnega prometa na relaciji Ljubljana-Kamnik. 
Vlak je vozil ob delavnikih trikrat, ob nedeljah pa štirikrat.

Na osmem folklornem večeru so nastopili: domača folklorna skupina 
FD Groblje, otroška FS Domžale, FS Trzinka TD Kanja Trzin, FS ŽKUD 
Tine Rožanc – veterani in FS Federico Angelica iz Aviana (Italija).

Dvorana KD Groblje je bila kljub vstopnini nabito polna. Obiskovalci 
so bili navdušeni, kar so potrdili z bučnim ploskanjem. FS Trzinka TD 
Kanja Trzin je z nastopom v Grobljah vrnila obisk FS FD Groblje, ki je 
1. julija 2016 nastopila na našem 15. mednarodnem folklornem festi-
valu. Lepo je sodelovati s sosedi! ● Ljubo Arsov

Osmi Folklorni večer v 
Grobljah popestrila Folklorna 
skupina Trzinka
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Folklorniki in rezbarji 
TD Kanja Trzin na 24. 
Mihaelovem sejmu

Tradicionalni 24. Mihaelov sejem v Mengšu v organizaciji Kultur-
nega društva Mihaelov sejem je prireditev s pestrim in zanimivim 
glasbenim ter kulturnim programom. TD Mengeš in TD Kanja Trzin 
dobro sodelujeta, kar dokazuje tudi prisotnost obeh na Florjanovem 
in Mihaelovem sejmu.

Mihaelov sejem se je začel že v petek zvečer, 23. septembra, ko sta 
skrbeli za zabavo Fossily band in zapeljiva ženska zasedba Učiteljice. 
V soboto, 24. septembra, je bilo slavnostno odprtje 24. Mihaelove-
ga sejma v Mengšu s pozdravnim nagovorom, fanfarami in dvigom 
sejemske zastave. Popoldne je nastopila folklorna skupina Trzinka iz 
TD Kanja Trzin. Poleg naše FS so nastopili še FS KD Groblje, FS FKD 
Lukovica, FS KD Svoboda Mengeš in KUD Sveti Donat Zadar. Vsi na-
stopajoči so poželi velik aplavz navdušenih obiskovalcev sejma.

V nedeljo, 25. septembra, je bil kar v šotoru opravljen obred svete 
maše v čast farnemu zavetniku sv. Mihaelu.

Program je bil obogaten še s praktičnim prikazom rokodelskih 
znanj in veščin. Izkazali so se tudi naši rezbarji in ljubiteljski slikarji. 
Stojničarji so ponujali svoje izdelke na stojnicah ob kulturnem domu 
in v športnem parku. Mini skakalnica in lunapark sta zabavala otro-
ke. Skratka, bilo je zelo pestro in prijetno. ● Ljubo Arsov
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Folklorna skupina Trzinka TD 
Kanja Trzin je nastopala v 
Kamniku

Že 46. prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Ka-
mniku je vsebinsko zelo bogata in raznovrstna. V četrtek, 8. sep-
tembra, na dan odprtja, so bile prikazane številne tematske raz-
stave. Naslednji dan je kamniški župan skupaj z direktorico Zavoda 
za turizem in šport slovesno odprl prireditev. Po odprtju je bil na 
programu koncert, nastopali so Beneški fantje in Rebeka Dremelj. V 
soboto, 10. septembra, je po nastopu godbe ljubljanskih veteranov 
na glavnem odru nastopila tudi naša folklorna skupina Trzinka, ki je 
najprej odplesala odrsko postavitev gorenjskih plesov »Daljni spomi-
ni« in po kratkem odmoru še sklop belokranjskih plesov. Po vsakem 
nastopu je sledil zaslužen aplavz prisotnih obiskovalcev.

46. tradicionalni sprevod narodnih noš se je začel v nedeljo, 11. 
septembra, ob 15. uri po govoru predsednika vlade Republike Slo-
venije. 

V sprevodu je sodelovalo več kot 2000 udeležencev, ki so se spre-
hodili po mestu, oblečeni v narodne noše različnih pokrajin Slovenije 
in tujine. Tudi v sprevodu, ki si ga je ogledalo več kot 30.000 zado-
voljnih obiskovalcev, so sodelovali člani TD Kanja Trzin. Ob zaključku 
sprevoda je sledila revija nastopov kamniških narodno-zabavnih an-
samblov. ● Ljubo Arsov
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V našem kraju

Planinci smo bili dejavni tudi letošnje poletje in na začetku jeseni. 
Ker smo v septembrskem Odsevu odstopili prostor drugim trzin-
skim društvom oziroma niste našli nič o planinskem, še ne pomeni, 

da smo bili križem rok. O našem "paradnem konju", Mladinskem pla-
ninskem taboru 2016, ta je bil letos v Koprivni (na Koroškem), si lahko 
preberete poseben prispevek, začeli pa so se tudi krožki, ki potekajo na 
OŠ Trzin, in sicer:

PS Komarčki (1.-4. razred): petek od 15.20 do 16.20, likovna učil-
nica OŠ Trzin; kontaktni osebi: Karin Nikolovski (041 488 235, karinni-
kolovski@gmail.com) in Sara Krašovec (041 207 608 sari.krasovec@
siol.net).

PS Obriti orli (5.-9. razred): torek od 19.00 do 20.00, likovna učil-
nica OŠ Trzin; kontaktna oseba: Jaka Peternel (031 585 074, jaka.pe-
ternel@hotmail.com).

30. julij 2016, Storžič (2132 m), šest udeležencev
Na "Putinovo" soboto se nas je šesterica neustrašnih odpravila na mo-

gočneža zahodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp. Zaradi gorenjskega 
prometnega kaosa smo se odločili za "odriv z zadnje strani", to je iz 
Podstoržiča, precej skrite doline severovzhodno pod vrhom (odcep levo 
v stransko dolino pri Kanonirju na Spodnjem Jezerskem). Imeli smo sre-
čo, da je bila zapornica na gozdni cesti dvignjena – praviloma je vsako 
leto od 20. julija do 20. oktobra zaprta – cesta pa vzorno urejena, saj 
so jo ravnokar obnavljali. Do Javorniškega prevala smo se naužili jagod 
in gob (lisička ni samo zvita zver, ampak – v sodelovanju s krompirjem 
– tudi izvrstna goba za jušni lonec), potem pa se pot obrne proti jugu 
in se prek Škarjeve peči in roba povzpne, vmes je celo nekaj jeklenic, na 
vrh (skupaj okrog tri ure hoda). Še pred najhujšo vročino smo se prek 
Bašeljskega prevala in mimo Praprotnikove koče zatekli nazaj v varne 
gozdne sence Podstoržiča (navzdol smo potrebovali le dobri dve uri) in 
okrog druge ure popoldne že zobali priboljške s sladkorjem in peno pri 
Milanu (gostišču) ob Planšarskem jezeru na Jezerskem. Kljub poznemu 
razpisu, za prihodnjič obljubimo zgodnejšega, je ostal izlet nepozaben, 
predvsem na račun dobre družbe, lepega vremena in mirnega neba, saj 
je uvodoma omenjeni predsednik poskrbel za začasno prizemljitev vseh 
letečih "predmetov". Še to, na izletu smo zadostili tako ženskim (2) kot 
tudi mladinskim (1) kvotam.

Novice iz PD Onger 3. september 2016, Špik nad Policami/Montaž (2753 m) in 
Špik Hude police (2420 m), 12 udeležencev

Osrednja višinska tura letošnje visoke gorniške sezone nas je pope-
ljala na podprvaka Julijskih Alp, natančneje njihovega zahodnega dela, 
ki je že čez mejo. Pridružili smo se vabilu kolegov iz PD Jeglič (vodil nas 
je sam presvetli "Škof" …) ter ga skupaj naskočili po južni klasiki oziro-
ma razgibani pentlji: planina Pecol–Pipanova lestev–Montaž in nazaj 
do pod lestve ter dalje prečenje po poti Leva (ni stran …) na Škrbino 
nad Cijanerico z vzponom na Špik Hude police ter sestopom nazaj na 
izhodiščno planino. Rdeča nit skoraj 10-urne ture so bili kozli, in to živi, 
kozorogovi; če smo natančni seveda tudi koze. Zjutraj so nas gledali še 
bolj od daleč, kasneje pa smo drug drugega tako rekoč držali za roge. 
Oblaki in meglice, oboji neškodljivi, so nas večji del dneva varovali pred 
močnejšo pripeko, saj poteka večina poti po izrazitih prisojah. Morda 
še bolj kot 60-metrska Pipanova lestev (obvezni za njen "obisk" so če-
lada, plezalni pas in samovarovalni komplet) nas je navdušilo prečenje 
po poti Leva po skoraj izohipsno potekajočih skalnih policah s strmim 
spustom na škrbino in divjim vzponom na njeni drugi strani. Sledil je le 
še spust z drugega vrha po mulatjeri, po kateri smo šli lahko "zavezanih 
oči". In kot da ne bi bilo vsega dovolj, smo si privoščili še pozno popol-
dansko kopanje v Rabeljskem jezeru. Nekateri le do kolen, drugi pa do 
konca in naprej! Ah, pa vas res zanima, kako topla je bila jezernica na 
959 metrih? Pustimo to pot takšne podrobnosti ob strani, drugič se 
nam raje pridružite in boste občutili na lastni koži.

Športno-plezalni odsek (ŠPO) PD Onger Trzin tudi v šolskem 
letu 2016/2017 organizira športno-plezalni krožek na OŠ 

Trzin. Krožek poteka v dveh skupinah v veliki telovadnici OŠ 
Trzin: 1. skupina (2. in 3. triada): ponedeljek od 16.30 do 18.30, 

2. skupina (1. triada): petek od 16.30 do 18.30.  
Kontakt: pavsek.aljaz@gmail.com.
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Kdo je zdaj tu 
kozel? Prečenje 

po poti Leva 
visoko nad 

planino Pecol.

25. september 2016, markacijska akcija na planini Dolga 
njiva (20 udeležencev)

Po daljšem času je bila letos spet na vrsti bolj množična markacijska 
akcija. Očistiti je bilo treba mestoma že povsem zaraščene odseke pla-
ninskih poti na območju planine Dolga njiva, za katere skrbi naše pla-
ninsko društvo. Večji del ekipe se je v zgodnjem nedeljskem jutru zbral 
pri "maši" kar pred trzinsko šolo, ta pa se je popolnila šele pri zapornici 
pod Kriško planino na Krvavcu. Tam sta nas čakala Andreja in Danilo, 
gonilni sili trzinskih markacistov, ki sta v zadnjih letih poleg drugega op-
ravila tudi vrsto del v zvezi z ločitvijo planinske poti in gorsko-kolesarske 
trase za spust na relaciji Davovec–Krvavec, kar je bil prvi tovrstni primer 
v Sloveniji. Danilo, ki je imel nekdaj stalno "višinsko" delovno mesto v 
okviru RTV oddelka Oddajniki in zveze v TV stolpu na Krvavcu, je pos-
krbel, da smo lahko pripeljali žagarsko čistilno opremo in prehrano vse 
do televizijskega oddajnika. Najtežjo pa, s terenskim vozilom, še dlje – 
skoraj do vrha Zvoha! Do planine Dolga njiva smo bili še "v enem kosu", 
nato pa smo se razdelili v dve skupini. Manjša in po letih starejša z eno 
motorno žago – kar dve od treh so prispevali trzinski gasilci, ki so bili 
tudi med člani obeh ekip – se je odpravila v smeri Kokre (izhodišče poti Eden večjih skalnih balvanov, mimo katerega smo sestopali proti Podstoržiču.
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Večerja ob 
tabornem ognju 

– za mnoge 
udeležence 

najljubši taborni 
večer
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Če je bilo lansko leto najpogostejše vprašanje pred 
taborom “Zakaj pa tako blizu?”, je bilo letos to 
“Koprivna, kje pa to sploh je?”. In tudi to je eden od 
čarov naših taborov, ki smo ga letos organizirali že 
tridesetič – odkrivanje novih, nam neznanih kra-
jev. Če verjamete ali ne, v Koprivno se sploh nismo 
odpravili prvič, saj smo tam taborili že leta 1998. Da 
vam prihranimo brskanje po internetu in odgovorimo 
na prvotno vprašanje – Koprivna je majhna dolina v 
deželi kralja Matjaža, v bližini Črne na Koroškem.

Koroške naravne lepote in kulturna dediščina so na račun slabših 
prometnih povezav po krivem zapostavljene in prepogosto nepoz-
nane ljudem. Letos pa ni bilo tako, saj so poleg nekdanje Osnovne 
šole v Koprivni šotore postavila kar štiri planinska društva iz naše 
okolice. Prvič smo se namreč s predstavniki PD Kamnik, Domžale in 
Janeza Trdine Mengeš dogovorili za skupen prostor in si tako prih-
ranili nekaj časa s postavljanjem in podiranjem tabora, saj so šotori 
stali cel mesec, medtem ko smo se planinci po devetdnevnem biva-
nju pod platneno streho zamenjali. 

In medtem ko nismo spali v šotoru, smo počeli vse, kar spada na 
planinski tabor. Na prvem mestu so seveda planinski izleti. 31 mla-
dih planincev, kolikor jih je letos zabavalo 11 članov tabornega vod-
stva, smo razdelili v tri višinske kategorije – male, srednje in velike 
noge, te pa so temu primerno osvajale nove planinske cilje. V tednu 
dni smo se tako pofočkali na Svetem Jakobu, koči v Grohotu, izviru 
Meže, Sveti Ani, Olševi, Raduhi, Uršlji gori, domu na Peci in seveda 
tudi na vrhu Pece, Kordeževi glavi. 

Pece pa nismo spoznali samo »od zunaj«, ampak smo se odpravili 
tudi v njeno podzemlje. Območje je namreč ključno zaznamovala 
rudarska preteklost, danes pa se v rudnik v Mežici lahko odpravimo 
tudi tisti, ki se v rudarje prelevimo samo za ta dan. Tam nam je 
družbo delal perkmandeljc, navihan jamski škrat, ki smo ga sicer 
že prej srečali na lovu, kjer nam je skupaj s kraljem Matjažem, ko-
roškim kmetom, najevsko lipo, Tino Maze in rudarjem pokazal pot 
do skritega zaklada. Tega smo v obliki dobre volje, novih prijateljev 
in veliko smeha našli tudi na orientacijskem tekmovanju, plezanju 
na plezališču Burjakova stena, ustvarjalnih in poučnih delavnicah 
ter zabavnih večerih. In kot smo se šalili na koncu, je tokrat na na-
šem jubilejnem taboru res manjkal samo še znani Korošec – Adi 
Smolar. Njegove pesmi so sicer redne gostje naših pevskih večerov.  
● Polona Podbevšek, vodja MPT Koprivna 2016

30. mladinski planinski tabor MO 
PD Onger Trzin v Koprivni

je v zaselku Podlebelca) skoraj do Roblekovega kota. Številčnejša in 
pomlajena ekipa z dvema "motorkama" pa prek Dolgih njiv in Škrbine 
proti vrhu Kalškega grebena (2224 m). Del orodja je prispevala tudi 
trzinska Civilna zaščita. Naslednjih nekaj ur so žage, škarje in škarjice 
pele, rezale in igrale, da je bilo kaj slišati, videti in občutiti. Med tem je 
kuharska posadka končala prenos najobčutljivejšega tovora – golaža 
("Made by Jakova Meta"/Trzin), ki je sredi nedeljskega popoldneva na 
planini dočakal utrujene markaciste/-ke. Nekaj žuljev, prask in ureznin 
smo hitro pozabili, dobili pa že prve pohvale mimoidočih planincev, ki 
so se tisti dan odločili za pristop na vrh po obeh omenjenih poteh, za 
katere skrbi PD Onger. Veseli tudi dejstva, da smo pri tem delu stopili 
skupaj člani PD, PGD in CZ Trzin, ki bomo v prihodnje sobivali v novem 
domu zaščite in reševanja. Nad planino Dolga njiva je ostala po akciji »široka njiva« …

Seveda na Koroškem ni šlo brez obiska podzemlja Pece.

Pošiljamo lepe pozdrave z Olševe.
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Naš vrt jeseni s Fanči Perdih
V poldrugi uri predavanja »Naš vrt jeseni« je inženirka agronomije 

Fanči Perdih, ki vodi slovensko semenarsko hišo za pridelavo ekolo-
škega semena Amarant, številnim obiskovalcem svetovala, katere 
vrtnine je treba jeseni pospraviti z vrtov in katere ne, kaj se lahko še 
zasadi in kako pred zimo pripraviti vrtno zemljo. Med predavanjem 
so se obiskovalcem porajala številna vprašanja, na katera je preda-
vateljica sproti odgovarjala, nato pa spretno nadaljevala z glavno 
temo. Katera so torej najpomembnejša jesenska opravila na vrtu? 
Pred prvo slano ali zmrzaljo je treba najprej pospraviti rastline, ki 
za rast potrebujejo toploto. To so paradižniki, paprike, kumare, fižol 
... Zdaj je namreč nastopil čas za rastline, ki uspevajo v vlažnem in 
hladnem ozračju. Med listnimi vrtninami je treba najprej poskrbeti 
za endivijo in radič, ki zdržita na prostem do temperature minus 5 
°C. Potem zmrzneta in zgnijeta, če ju prej ne pospravimo. Korenovke 
(korenček, repa, redkvica) prenesejo malo nižje temperature, do mi-
nus 7 °C. V zemlji jih je priporočljivo pustiti čim dlje, da se prehitro 
ne izsušijo. Zimo in hud mraz preživijo nekatere listne vrtnine, kot so 
motovilec, špinača, rukola in peteršilj. Sejemo jih lahko od avgusta 
do sredine oktobra, v tople grede tudi do začetka novembra. Pozno 
jeseni sejemo tudi jesenske sorte čebule in česna. Jeseni posaje-
ne rastline se pred zimo dobro ukoreninijo, pozimi mirujejo, ko se 
zemlja ogreje, rastejo naprej. Zaradi lažjega odstranjevanja plevela 
in rahljanja zemlje je predavateljica obiskovalcem svetovala sajenje 
v vrste v širini obdelovalnega orodja, ki ga imajo doma. Pri tem je 
priporočala tudi oblikovanje in sajenje na grebene, na katerih ne za-
staja voda, in setev mešanih posevkov v isto vrsto, kjer bodo najprej 
zrasle hitreje rastoče vrtnine, potem še ostale. Tak primer je okto-
brsko sajenje motovilca s špinačo, avgusta ga lahko kombinirate z 
berivko in zimsko solato, celo z mesečno redkvico, ki jo nekateri v 
zaprte grede sejejo tudi še oktobra. Septembra, ko je še dovolj to-
plo, je tudi še čas za sajenje peteršilja; spomladanskega, ki je ostal 
na gredah, pa pred zimo zaščitimo z zastirko. Zagovornica biodina-
mičnega in ekološkega kmetovanja je spregovorila tudi o ekološkem 
načinu odstranjevanja nekaterih škodljivcev, kot so bolhač, porova 
zavrtalka ter strune, in o jesenskem gnojenju na prostih delih vrta. 
Jesen je najbolj primeren čas za gnojenje z uležanim hlevskim gno-

Jesenska opravila na vrtu
Vrtičkarji so na dveh ločenih predstavitvah na začetku oktobra dobili veliko informacij in koristnih napotkov 
o izredno zdravilni vrtnini – česnu in jesenskih opravilih na vrtu. Na predavanju »Naš vrt jeseni«, ki ga je v 
Dvorani Marjance Ručigaj 6. oktobra organiziralo Turistično društvo Kanja, so spoznavali, kaj je treba v tem 
času postoriti na vrtu, čez dva dni (8. oktobra) pa so na delavnici »Gojenje in sajenje česna«, ki jo je na šol-
skem vrtu pripravilo društvo Florijan, podrobneje spoznavali česen, ki je znan rastlinski antibiotik.

Delavnica »Gojenje in sajenje 
česna« z Iztokom Vidicem

Na šolskem vrtu je na enourni delavnici »Gojenje in sajenje česna«, 
ki jo je vodil inženir agronomije Iztok Vidic iz podjetja Aspega, nekaj 
vrtičkarjev podrobneje spoznavalo to znano zdravilo za vse bolezni. 
In kaj smo na delavnici izvedeli? Obstaja nekaj sort česna, ki se med 
seboj razlikujejo po okusu, barvi, številu in velikosti strokov, pridelku, 
času skladiščenja in sajenja ter prisotnosti cvetnega stebla. Delimo 
jih na zgodnji jesenski, jesenski in spomladanski česen. Za seme je 
dobro uporabiti največje in zdrave stroke, iz katerih se bo kasneje raz-
vila velika česnova glavica. Česnu najbolj ustrezajo odcedna peščena 
tla, izrazitejši okus pa se razvije na težjih tleh. Na isto mesto ga je 
najbolje saditi šele čez 8 let, kar pa je na vrtu težko doseči. Zato ga, 
kot vse čebulnice (čebula, šalotka, por), kolobarimo vsaj na tri do štiri 
leta. Mesec pred sajenjem je treba zemljo pognojiti s kompostom, saj 
česen hlevskega gnoja ne prenaša dobro. Poleg gnojenja je potreb-
no redno odstranjevanje plevela in zalivanje, še zlasti spomladi, ko je 
vode premalo. Poskrbeti je treba tudi za varstvo pred boleznimi in ško-
dljivci. Najboljša predkultura česna so plodovke, korenovke, solatnice 
in jagode. Jeseni je čas za sajenje česna. Konec septembra najprej 
posadimo zgodnje sorte jesenskega česna, od sredine do konca ok-
tobra sadimo jesenski česen, v začetku novembra pa lahko tudi spo-
mladanskega. Sadimo ga s spodnjim delom stroka navzdol na globini 

jem, gnojimo lahko tudi s kompostom. Količina gnojenja je odvisna 
od kvalitete zemlje, kako je bila prejšnje leto obdelana in kaj bo na 
njej raslo. Vsekakor je na glinenih in težkih tleh treba narediti globljo 
brazdo, z njo pokriti hlevski gnoj in grude pustiti v večjih kosih, da 
pozimi počasi razpadajo, svetuje zgovorna podjetnica. Po zaključe-
nem predavanju so se nekateri obiskovalci za poznojesensko sajenje 
na vrtu oskrbeli z jesenskim česnom sorte Anka ali čebulicami sorte 
Belokranjka. Lahko pa so si ogledali knjigo »Sveža zelenjava na vrtu 
skozi 365 dni« ali se odločili za nakup; pri nastanku knjige je z nas-
veti sodelovala tudi podjetna Zasavka Fanči Perdih.
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7-8 cm v vrste, med katerimi je 25 cm presledka; med posameznimi 
česnovimi stroki pa je razdalja od 10 do 15 cm, odvisno od debeline 
stroka. Pri manjših strokih zgodnjih sort razdaljo razpolovimo in jih 
spomladi uporabimo kot mladi česen. V treh tednih se stroki ukore-
ninijo, pozimi počivajo in spomladi rastejo naprej. Izkušeni agronom 
pravi, da je za vsako rastlino treba vedeti, kaj potrebuje in kako ji to 
nudimo. Pri česnu priporoča dodajanje dušika v več fazah. Najprej na 
začetku aprila, ko so razviti 3-4 listi, in drugič, ko je razvitih 7-8 listov. 
Vsaj 15 dni pred spravilom pridelka je treba prenehati z zalivanjem, 
da so glavice suhe. Skrajni čas za spravilo je, ko ima rastlina najmanj 
štiri zelene liste. Zaprte česnove glavice pobiramo v suhem vremenu 
in jih posušimo v zračnem ter senčnem prostoru. Skladiščimo jih v 
kleteh pri 60 do 70-odstotni zračni vlagi in stalni temperaturi, ki ne 
niha več kot za 4 °C. In kako obilen je lahko pridelek? Iz približno 1 kg 
posajenih strokov pridelamo 7-8 kg česna, odvisno od sorte, rastnih 
razmer, načina pridelave in oskrbe. Po teoretičnem delu predstavitve 
te izredno zdravilne vrtnine je na šolskem vrtu sledil prikaz sajenja 
česna v vrsto. Česnovo gredico so v naslednjem tednu napolnili malčki 
iz vrtca. Posadili so zgodnji jesenski česen sorte »Garpek«, ki ga bodo 
lahko pobrali še pred začetkom šolskih počitnic. Vsi udeleženci so na 
delavnici prejeli informativno gradivo o česnu, po zaključku pa so lah-
ko izbirali med štirimi sortami semenskega česna: vijolično obarvano 
sorto Garpek za zgodnje jesensko sajenje, dvema belima jesenskima 
sortama Garcua in Gardacho ter rdečo spomladansko sorto Gardos. 
Po mnenju agronoma si z ustreznim izborom sort lahko skozi celo leto 
zagotovimo česen lastne pridelave. ● Tanja Jankovič

Letos že drugič nad 
invazivke

Vika Kreča iz trzinske občinske uprave je 23. septembra organizirala 
drugo letošnjo akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin. Od-
ziv je bil tokrat nekoliko boljši kot spomladi, saj se je akcije udeležilo 

nekaj več članov društev, predstavnikov civilne zaščite, župan, podžupan in 
nova svetnica, skupaj petnajst občanov Trzina.

Pod strokovnim vodstvom naravovarstvenice Maje Brozovič je skupina 
prostovoljcev populila in pokosila manjše rastišče zlate rozge na jasi v 
bližini Frnihtovega bajerja, druga skupina pa je imela bolj zahtevno delo. 
Zavihali so rokave ter na brežini in ravninskem delu neurejene okolice novo-
gradnje Marjana Tekavca na Kidričevi ulici, mimo katere se pride do bajerja, 
z dovoljenjem lastnika prizadevno pulila, sekala in kosila močno razras-
li japonski dresnik. Njihovi delovni vnemi za zaščito domačega okolja se 
lastnik zemljišča ni pridružil. Iz gozdnih površin odstranjene invazivke so 
zbrali na zbirnem mestu na bližnji deponiji, dresnik iz zasebnega zemljišča 
pa so odložili na velik kup, za odvoz naj bi poskrbel lastnik. Na deponiji se 
bodo odstranjene rastline nekaj časa sušile, pred zimo pa naj bi za njihovo 
uničenje poskrbeli trzinski gasilci. Le-ti še vedno niso uničili preperelega 
kupa lanskoletnih odstranjenih invazivk, izpod katerega je poleg japon-
skega dresnika odgnala še trdoživa navadna amfora, ki so jo prejšnje leto 
prostovoljci uspešno izkoreninili na rastišču ob deponiji. Gonilna sila akcij 

odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin Vika Kreča je trdno odločena: 
»Če se naši gasilci ne bodo odzvali in zažgali kupa odstranjenih invazivk, 
ga bova zažgala midva z Matjažem. Te rastline je treba uničiti, sicer je ves 
trud naših prostovoljcev zaman.« 

Naravovarstvenica Maja ugotavlja, da je vedno manj invazivk na podro-
čju, ki ga prizadevni prostovoljci čistijo zadnjih pet let. Je pa zaskrbljena, 
ker se širijo drugje: »Opazila sem razraščanje mladih rastlin japonskega 
dresnika ob Pšati na njenem levem bregu v bližini mostu, kjer se je odvijala 
trzinska bitka. Verjetno so ga raznesli s košnjo. Tudi na desnem bregu ob 
servisu Debevec se je razrasel in celo na hribu šolskega igrišča je nekaj 
rastlin.« Kot smo že pisali, je japonski dresnik izredno trdoživ, njegove kore-
nike se ob odstranitvi nadzemnega dela širijo pod zemljo. Na tak način se 
rastlina razrašča in izpodriva avtohtone vrste. Posebno problematičen je 
ob vodotokih, saj počasi spodjeda brežino. Zato je izrednega pomena, da 
rastlino izkopljemo s koreninami in odstranjene rastline zažgemo.

Japonski dresnik se razrašča tudi ob železniški progi in obvoznici. Naša 
občinska uprava je večkrat pisno opozorila Slovenske železnice na razrast 
trdožive invazivke na njihovih zemljiščih ob progi. Ker ni bilo nobenega od-
ziva, so konec avgusta štirje predstavniki občinske uprave sami odstranili 
nekaj rastlin. Ker pa je japonski dresnik močno razraščen, bo potrebnih več 
delovnih rok. Zato bo Vika organizirala novo akcijo odstranjevanja invazivk, 
tokrat se bodo usmerili na rastišča ob železniški progi in obvoznici. V pri-
meru lepega vremena bo akcija 21. oktobra, zbirno mesto pa ob 
16. uri ob obvoznici pri odcepu za Kmetičevo ulico. Veseli bodo 
vsakega, ki se jim bo pridružil pri odstranjevanju nadležnih in-
vazivk.  ● Tanja Jankovič

Odstranjevanje 
japonskega 
dresnika s 
Tekavčeve 

parcele
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Za učenci in učitelji sta skoraj dva meseca pouka, kopica narejenih doma-
čih nalog, prve ocene in nekaj šolskih dogodivščin: petošolcem je letna šola 
v naravi na Krku podaljšala počitnice, učenci drugega razreda so na tri-
dnevnem taboru na Medvedjem Brdu uživali v naravi, nekateri so se odpra-
vili na mediatorski tabor ... A tokrat ne bomo pisali o njihovih dogodivščinah, 
temveč o novih projektih šole, ki mi jih je predstavila ravnateljica Helena 
Mazi Golob, spregovorili pa sva tudi o odzivih na novo cestno-prometno 
ureditev pred šolo.

Novi izobraževalni projekti
Na šoli že vrsto let poteka več projektov (Kulturna šola, Okolju prijazna 
šola, Shema šolskega sadja, Teden otroka, Bralna značka ...), letos pa so jim 
dodali še nekaj novih: »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«, »Mladi 
in denar« in »Šolski ekovrtovi«, ki ga bomo podrobneje predstavili spomladi, 
ko se bo začelo delo na šolskem vrtu.

Projekt »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«
Vse več družin iz drugih držav prihaja v Slovenijo v želji za boljšim življenjem, 
tudi v Trzin. Našo osnovno šolo trenutno obiskuje osem učencev priseljen-
cev in še nekaj otrok, ki jim materni jezik ni slovenski. Zaradi lažjega vklju-
čevanja tako otrok kot staršev v nov izobraževalni proces in novo okolje 
so se na šoli odločili pridružiti programu »Soočanje z izzivi medkulturnega 
sobivanja«. To je petletni nacionalni projekt, ki ga delno financira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in delno Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport. V Sloveniji je poleg ISA instituta v konzorcij projekta 
vključenih še 13 osnovnih (tudi OŠ Trzin) in dve srednji šoli. Osnovni cilj 
programa je razvijanje vrednot medkulturnosti ter izboljšanje strokovne 
usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, ki skrbijo za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih 
jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, so 
zapisali snovalci projekta. Podrobnejše informacije so objavljene na sple-
tni strani: http://www.medkulturnost.si. Kako pa poteka projekt v praksi? 
Helena Mazi Golob pojasnjuje: »Iz naslova projekta smo na šoli zaposlili 
strokovno delavko-multiplikatorko, profesorico slovenščine in sociologije, 
ki dela tako z učenci priseljenci kot tudi z njihovimi starši in s strokovnimi 
delavci, ki te učence poučujejo. Svoje delo opravlja na naši šoli in še na petih 
naših partnerskih zavodih.« 

Evropski dan jezikov spodbuja večjezičnost
Na pobudo Sveta Evrope je 26. september že od leta 2001 evropski dan je-
zikov. Na ta dan se praznuje jezikovna raznolikost v Evropi, spodbuja učenje 
tujih jezikov in s tem podpira večjezičnost ter medkulturno razumevanje. V 
sklopu tega so multiplikatorka Ana in učitelji tujih jezikov, ki jih poučujemo 
na šoli, naše učence postavili pred zahteven lingvističen izziv – s samo 
šestimi besedami katerega koli jezika, ki ga obvladajo, napisati smiselno 
zgodbo. Učenci so pokazali veliko mero jezikovne ustvarjalnosti in nastale 
so nekatere zelo globoke misli. Najboljše med njimi so razstavljene na dveh 
oglasnih deskah prvega nadstropja šole. 

Novosti v letošnjem 
šolskem letu

Projekt »Mladi in denar«
Hvale vredna je tudi odločitev šole, da se v projekt vključi »Mladi in de-
nar«, ki ga že več let v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki in učitelji 
vodi revija Moje finance. Brezplačni krožek je namenjen finančnemu opi-
smenjevanju učencev zadnje triade, vodili pa ga bosta učiteljica Stanka 
Jaklič in ravnateljica Helena Mazi Golob, ki sta se v preteklem šolskem 
letu udeležili več delavnic na temo gospodarnega upravljanja z denarjem. 
Helena Mazi Golob: »Otroke želiva pripraviti na življenje, jim pomagati, 
da bodo postali finančno pismeni, neodvisni in samostojni. Mladi namreč 
tega znanja, kako vestno ravnati z denarjem, kako ga plemenititi, zasluži-
ti, smotrno porabljati … večinoma nimajo, saj tovrstnih tem v osnovnošol-
skih učnih načrtih pravzaprav ni. Raziskava revije Moje finance pa je po-
kazala, da otroci tega znanja niti doma ne morejo dobiti, saj je tudi med 
odraslimi v Sloveniji znanje o upravljanju osebnega premoženja slabo. « 
Zagotovo je tovrstno znanje dobra popotnica za prihodnje podjetniške in 
finančne odločitve mlade generacije. Več o projektu na spletnih straneh: 
http://mladi-denar.si.

Nov prometni režim v okolici šole
V poštne nabiralnike smo zadnji teden avgusta dobili Obvestilo Občine 
o spremenjeni prometni ureditvi šole z razlago. Zaradi varnosti otrok so 
pred šolo umestili krožišče, staršem namenili več parkirnih mest in vzdolž 
šole zgradili pločnik. V prvih dneh je bilo nemalo zmede in presenečenih 
obrazov voznikov, ko so zapeljali pred šolo, saj so najbrž spregledali ob-
vestilo v nabiralniku. Štirinajst dni so dogajanje pred šolo spremljali tudi 
policaji, ki so le opozarjali kršitelje na nepravilnosti. V prihodnje bodo po-
licaji ali medobčinsko redarstvo ob naključnih pregledih vse prekrškarje 
ustrezno kaznovali. Da bi se izognili neprijetnostim, na to ponovno opo-
zarjamo voznike, ki vozijo otroke v šolo:
Zunanji rob krožišča je namenjen kratkotrajnemu ustavljanju 
(otrok zapusti vozilo na desni strani vozila!!!), notranji, tlako-
vani pas pa vožnji mimo stoječih vozil, iz katerih izstopajo ot-
roci. Omejitev hitrosti na tem delu je 10 km/h. Vsem, ki otroke 
pospremijo do garderobe v šoli, so namenjena posebej označe-
na modra parkirna mesta ob šoli, od katerih je eno namenjeno 
funkcionalno oviranim osebam.

Po mesecu dni se je stanje nekoliko umirilo in promet je ob jutranjih urah 
bolj tekoč. Večina staršev otroka le odda. Ta varno zapusti vozilo, ki ustavi 
na zunanjem robu krožišča na desni strani, in se odpravi v šolo. Nekateri 
starši parkirajo vozilo na označenih parkirnih mestih in pospremijo otroka 
do garderobe. Žal pa so med njimi tudi nevestni vozniki, ki nepremišljeno 
parkirajo svoje vozilo na zunanjem ali tlakovanem notranjem delu kro-
žišča, na pločniku tik za krožiščem ali celo na parkirnem mestu, ozna-
čenem za invalidne osebe, in pospremijo otroke v šolo, kar zagotovo ni 
dober zgled prihodnjim voznikom.

Nekaj občanov nas je opozorilo, da znižani del robnika novega pločni-
ka ob šoli ni v istem nivoju, kot je cestišče, in tako onemogoča varen 
prehod gibalno oviranim osebam. Kdaj bo izvajalec del to pomanjkljivost 
odpravil, nam je pojasnil župan Peter Ložar: »Po zaključku del v OIC bo 
podano končno poročilo napak in popravil na obeh projektih (izvajalec del 
je v obeh primerih isti), tako da naj bi v roku enega meseca odpravili vse 
pomanjkljivosti.« ● Tanja Jankovič
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Grajsko ustvarjanje v vrtcu Trzin

Lambergovi dnevi, ki so 16. in 17. septembra 2016 potekali v gradu 
Jable, so nam bili iztočnica za ustvarjanje v mesecu septembru.

V vrtcu smo se dotaknili vseh področij te tematike. Plesali 
smo na srednjeveško glasbo, spoznavali instrumente takratnega 
časa, si naredili obleke iz dolgih kosov blaga, iz papirja krone in ščite. 
Spoznanja smo si širili s pomočjo literature, kot so otroške enciklo-
pedije, pravljice in zgodbice, ki so se dogajale na gradovih. Ogledali 
smo si fotografije slovenskih in evropskih gradov. Igrali smo viteške 
igre, kot so vlečenje vrvi, poskakovanje v vrečah, hoja s hoduljami, 
ciljanje v tarče. Imeli smo grajsko pojedino.

Ker pa se vzgojitelji zavedamo, da otroci najbolje doživljajo in svoja 
spoznanja utrjujejo skozi lastno igro, smo si v enoti Palčica grajsko 
obzidje izdelali s pomočjo velikih kartonastih škatel, ki so jih otroci 
pobarvali.

Grad Jable je pogosto smer naših sprehodov. Tokrat pa je grad 
poleg svoje veličastne podobe, ki jo predstavlja pročelje, otrokom 
našega vrtca pričaral tudi delček njegovega časa. Spoznali smo ob-
lačila, pohištvo, orožje, plačilna sredstva in glasbo ljudi, ki so živeli v 
njem. ● Vzgojiteljice enote Palčica
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Nujno obvestilo: 
Neznanca s sladkarijami 
vabila otroka v avto!

V ponedeljek, 26. septembra, se je okrog 18. ure na Ploščadi dr. 
Tineta Zajca v bližini vrtca Žabica po Trzinu vozil avto – šlo naj bi za 
vozilo Audi zlate barve, ki naj bi bilo brez registrskih označb – z dve-
ma osebama, ki sta nagovarjala in s sladkarijami vabila v avtomobil 
dva učenca 4. razreda. Otroka sta ravnala pravilno in zbežala stran!

O tem je bila obveščena PP Domžale, ki dogodek še preiskuje. 
Policistka je zaradi omenjenega dogodka obiskala tudi ravnateljico 
Heleno Mazi Golob, ki je po šolskem radiu o dogodku obvestila vse 
učence in jih podučila, kako ravnati v takem primeru.

Dogodek je komentiral tudi župan Peter Ložar: „V tem primeru je 
zelo pomembna obveščenost policije, saj če o tovrstnih dogodkih ni 
obveščena, ne more ukrepati. Če ima kdo pomisleke ali ga skrbi stik 
s policijo, naj pokličejo mene – moja telefonska številka je objavljena 
na spletni strani Občine – in bom jaz poklical policijo, da se bo zade-
va lahko hitro začela reševati. V takih primerih je treba odreagirati 
takoj, o tem obvestiti policijo, da bo dogodek raziskala, saj gre za 
resno zadevo.“

Svetujemo, da se o tovrstnih dogodkih pogovorite tudi s svojimi 
otroki, kajti to je že četrti primer, ki se je v zadnjih dveh letih zgodil v 
Trzinu! ● Metka Pravst

Prijazno povabilo Irene in Toneta 
Zupana

Vsako jesen že najmlajše skupine na sprehodih opazujejo in spoz-
navajo sadovnjak in vinsko trto v bližini našega vrtca Žabica. Vedno 
smo deležni prijaznega povabila in pogostitve z jabolki in grozdjem. 
Letos sta nas soseda Irena in Tone še posebno prijazno sprejela. 
Obiskali smo ju kar nekajkrat. Otroci so spoznavali sadovnjak in pri 
tem zelo uživali, okušali sadje, spoznavali obiranje in shranjevanje. 
Gospa Irena nam je spekla tudi slasten jabolčni zavitek. 

Gostoljubnima sosedoma še enkrat hvala za prijetno doživetje na-
ših otrok. ● Vzgojiteljici Vanja in Martina

 V takih primerih 
je treba 

nemudoma 
obvestiti 
policijo!
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Novice PGD Trzin
Operativne vaje
16. septembra smo imeli operativne vaje. Na njej je sodelovalo 14 
članov. Razdeljeni smo bili v več skupin, vsaka je opravila vaje na 
treh različnih točkah. Na točki prve pomoči smo vadili imobilizacijo 
ponesrečenca. Uporabili smo vratno opornico in ket – to je oprema, 
namenjena fiksaciji hrbtenice. Ponesrečenca smo zajeli z zajemalnimi 
nosili, tako da smo fiksirali celo telo in da so bili onemogočeni premiki 
in dodatne poškodbe pri prenosu oziroma prevozu. Druga vaja je bila 
namenjena dvigovanju bremen. Simulirali smo situacijo ukleščenega 
ponesrečenca. Pri reševanju smo uporabili dvižne blazine, lesene kla-
de in zagozde. Postopek dvigovanja je treba izvesti tako, da se pones-
rečenec ne premika nekontrolirano. Za to potrebujemo trdno podlago, 
neodvisno od terena, na katerem rešujemo, npr. v gozdu, na klančini … 
V takih situacijah imamo na razpolago tudi hidravliko, vitel in ostalo 
opremo, da delo lahko opravljamo varno, da ne ogrožamo sebe in 
drugih. Pri tretji točki smo preizkušali vžig posameznih motornih žag, 
agregatov, nadtlačnih ventilatorjev ter premikov bremen s tirforjem 
oziroma ročnim vitlom.

Intervencije
10. septembra smo ob 8.32 pomagali traktoristu, ki je v gozdu zdrsnil 
s traktorjem. Intervencija je bila zahtevna zaradi dostopa. Gasilci smo 
opremo znosili peš na hrib, pri tem smo uporabili vso ročno opremo, 
s katero razpolagamo (tirfor – ročni vitel, neskončni trakovi, škopci in 
verige). Naredili smo sidrišče na drevesih, preko katerega smo pripeli 
tirfor in nanj navezali traktor. Intervencija je bila uspešno zaključena, 
saj smo traktor potegnili nazaj na pot. 
12. septembra smo ob 17.51 pomagali vozniku osebnega vozila, ki je v 
IOC Trzin zapeljal na pločnik, pri tem pa zadel stebričke. Zaradi tega je 
bilo vozilo nevozno in smo ga gasilci premaknili na parkirišče. Cestišče 
smo posuli z vpojnim sredstvom in ga počistili. 
19. septembra ob 18.42 je občanka poklicala za pomoč, ker je v vozilo 
zaklenila avtomobilske ključe. Vozilo smo odprli brez poškodb.

3. oktobra ob 20.58 so nas iz Policijske postaje Domžale zaprosili za 
odpiranje stanovanja zaradi dalj časa pogrešane osebe. S tehničnim 
posegom smo odprli stanovanje, v katerem smo našli pogrešano osebo.

Sodelovanje z drugimi društvi
25. septembra sta dva naša člana, ki imata opravljen tečaj za rav-
nanje z motorno žago, pomagala PD Onger – markacijski sekciji – pri 
urejanju poti na Kalški greben. Z motorno žago sta požagala vejevje 
in grmovje in veje umaknila s poti. Nato so markacisti na novo označili 
planinsko pot. 

Mladina
Septembra smo mladino pripravljali na dve tekmovanji, in sicer v ori-
entaciji in kvizu, ki sta se odvijali oktobra. Pri orientaciji morajo pio-
nirji poznati vozle (jamborski, tkalski in tesarski vozel), narediti čim 
hitreje vajo z vedrovko, poznati morajo topografske znake ter preteči 
dva kilometra skupaj z mentorjem, pri tem uporabljajo kompas ter to-
pografsko karto. Mladinci pa sami izvedejo vajo, poleg vaj za pionirje 
imajo še hitrostno zvijanje cevi in spajanje cevi na trojak. Otrokom, ki 
so letos prvič v našem krožku, posredujemo različna gasilska znanja 
in tekmovalne veščine.
Z gasilskim pozdravom na pomoč! ● Dušan Kosirnik
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Oktober – mesec požarne varnosti
Tematika letošnjega oktobra kot meseca varstva pred požari 

je namenjena splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in 
problematiki ogljikovega monoksida. Geslo letošnjega meseca 
je DELUJMO PREVENTIVNO, kar pomeni, da naredimo vse, da 

preprečimo nastanek ogljikovega monoksida in zastrupitev 
z njim. Več o dogajanju v mesecu oktobru bo zapisano v 

naslednjem Odsevu.
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Brezplačno svetovanje skupine 
Arhitekturni nasvet

Mladi arhitekti in krajinski arhitekti iz skupine Arhitekturni nasvet so 
4. oktobra v Trzinu v Jefačnikovi domačiji ponovno izvedli brezplačno 
svetovanje v okviru arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih svetoval-
nic, ki jih nudijo z namenom razvoja kakovostne bivalne kulture. Mladi 
strokovnjaki na področju urejanja prostora namreč zagovarjajo osebni 
pristop, izmenjavo informacij, dostopnost stroke in povezovanje na raz-
ličnih nivojih za iskanje in oblikovanje kakovostnejšega skupnega pros-
tora. Zainteresiranim so bili na voljo za reševanje obstoječih prostorskih 
zagat in iskanje optimalnih izvedbenih ter finančnih rešitev, in tisti, ki so 
se na brezplačno svetovanje prijavili, so lahko iz prve roke izvedeli vse o 
smiselnosti načrtovanih posegov ter morebitnih nadaljnjih postopkih in 
sodelovanju s posameznimi strokovnjaki, in se posledično lahko spopadli 
z vsemi izzivi, ki jih prinaša urejanje prostora, in si ob upoštevanju nasve-
tov olajšali pot do kakovostnih prostorskih rešitev.

Skupina Arhitekturni nasvet s tovrstnimi svetovanji, ki so sofinanci-
rana s strani Ministrstva za okolje in prostor, želi poudariti smotrnost 
razumno oblikovanega prostora, ki odgovarja posameznikovim bivalnim 
navadam, in nuditi osnovne usmeritve pri vprašanjih v zvezi z gradnjo, 
prenovo, sanacijo, adaptacijo ter urejanjem okolice.

Kdaj bodo ponovno gostovali v našem kraju, lahko spremljate na njihovi 
spletni strani www.arhnasvet.si/svetovalnice, kjer se lahko na brezplačni 
posvet tudi prijavite. ● Metka Pravst

Poletje v Medgeneracijskem 
društvu Jesenski cvet Domžale

Poletje je kar prehitro minilo. Tudi v društvu smo imeli poletne počitni-
ce. Vendar smo se sem in tja srečali, ker smo se pogrešali. Ker so bili 
tudi naši člani na počitnicah, se je manjša skupina članov odpravila 

na obisk v Dom počitka Trzin in Mengeš. Tam so naše članice, ki zaradi 
bolezni ne morejo biti doma. V domu so nas stanovalci in zaposleni ved-
no veseli. Po obisku smo se potem srečali na kavici na Mengeški koči, v 
Oranžeriji in v kakšnem prijetnem gostinskem lokalu v Trzinu.

Društvo Jesenski cvet je poleti, 28. julija 2016, za nas pripravilo pole-
tno srečanje v čebelarskem domu na Brdu pri Lukovici. Srečanja se je 
udeležilo okrog 70 članov društva iz šestih občin. Zanimivo predava-
nje o življenju čebel smo zaradi dežja, ki je padal samo tam, na Brdu, 
podaljšali za eno uro, ker si nismo mogli ogledati okolice čebelarskega 
doma. Mi bi še kar poslušali, pa so imeli za nas pripravljeno lahko 
večerjo. Tam smo naprej poklepetali in se slikali.

Sredi poletja smo šli v Planico. Na lep sončen dan, 13. julija 2016, 
smo si ogledali stari del Kranjske Gore, nato pa še smučarsko velikan-
ko, ki je zares veličastna. Nekateri so se z vlečnico peljali na vrh, drugi 
pa smo gledali gor in se greli na soncu. Popoldan smo imeli kosilo v 
Hotelu Krek v Lescah. Siti in zadovoljni smo se odpravili na Brezje k 
Mariji Pomagaj. Strokovna sodelavka Tatjana Prašnikar je poskrbela, 
da nam je brezjanski pater povedal zgodovino brezjanske cerkve in 
o mnogih čudežih v zvezi z Marijo Pomagaj, in nam dal blagoslov. 
Cerkev je bila odprta samo za nas. Za stranskim oltarjem je ogrom-
no prošenj in zahval ljudi v stiski. Napisala sem prošnjo za zdravje v 
skupini Naše vezi. Upam, upam na uslišanje. Se mi zdi, da že prihaja. 

Ogledali smo si tudi okolico.
Konec septembra me je doma obiskala Lučka Zupan, ki je v Domu 

počitka Mengeš. To je bilo res presenečenje. Z vozičkom jo je pripe-
ljala njena skrbnica Slavica. Lučka ne govori in je nepokretna. Ampak 
njene očke govorijo, da razume in da je srečna, da jo je skrbnica pripe-
ljala na obisk. Bila je tudi na svojem domu, kjer je božala psičko Dino. 
Upam še na kakšno ozdravitev, da se skupina ne bi preveč zmanjšala. 

Vabim nove člane, da se nam pridružijo v skupini Naše vezi Tr-
zin, in to ob četrtkih od 10. do 12. ure v našem prostoru v Občini 
Trzin. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije pa prip-
ravlja za konec leta in naslednje leto izobraževanje za voditelje 
skupin starih ljudi za samopomoč. Vabimo tudi na izobraževanje.  
● Jožica Trstenjak, voditeljica skupine Naše vezi Trzin

V starem 
delu Kranjske 

Gore

Lučka z 
voditeljicama 

na praznovanju 
godu v našem 
prostoru na 
Občini Trzin

Žerjavčki na izletu v Italiji in Kopru
V četrtek, na prvi jesenski dan, smo se popeljali v malce megleno, 

pa vendar zelo prijetno jutro sončnemu dnevu naproti. Pozdravil nas 
je Zoran in nas pospremil proti Ljubljani, kjer je vstopil vodič Venčeslav 
iz Škofje Loke. Tudi malce slabo vzdrževan, a sicer udoben avtobus je 
bil od tam. Spotoma smo si privoščili kratek postanek za najnujnej-
še potrebe, potem smo nadaljevali pot proti sosednji Italiji v Marijino 
svetišče na Vejni. Cerkev je precej skromnega, a zelo zanimivega vi-
deza v obliki steklene piramide. Svetišče je leta 1959 papež Janez 
XXIII posvetil kraljici miru Mariji. V prijetnem hladu cerkvenega parka 
in kratkem spoznavanju sopotnikov smo nadaljevali vožnjo v sončni 
Gradež, ki je prijetno turistično mestece z morjem, parki in kulturnimi 
spomeniki. Med vedno elegantnimi Italijani smo malce posedeli in se 
posladkali s sladoledom, odličnim kapučinom in tortico. Bili smo ugla-
jeni Slovenci, pustili smo dober vtis kot turisti. Ogledali smo si tudi 
graščino Miramar s prelepo okolico in malce zanemarjenim parkom. 
Lahko smo ponosni na veliko lepši Arboretum pri nas. Skozi Trst smo 
se le peljali in spotoma videli veliko pristanišče, trg, ki nam je znan od 
nedavnih nakupov, in prelepo okolico našega, žal, nekdanjega mesta. 
Tu je še vedno prisoten duh preminulih in seveda tudi še živečih oseb, 
kot so spoštovani Boris Pahor in vsi člani Tržaškega gledališča. Daljši 
postanek je bil v našem prelepo urejenem Kopru, kjer smo si ogledali 
znamenitosti, kot so Pretorska palača, kavarna Loža, Carpaccev (Kar-
pačev) trg in zelo lepo urejena in umetniško bogata cerkev. Po večerji 
smo polnih želodčkov in s šalami podprti prispeli v družbi zelo prijetnih 
sopotnikov v naš ljubi Trzin.

Srečno in nasvidenje na pikniku, martinovanju in prednovoletnem 
srečanju. ● Marija Zupan
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Družina na kolesu
V nedeljo, 25. septembra 2016, smo kolesarji Kolesarskega društva 
Felixi ponovno organizirali tradicionalno občinsko kolesarsko prire-
ditev »Družina na kolesu«.

Na startu se je zbralo enajst pogumnih kolesark in kolesarjev, ki so 
verjeli v lepo vremensko napoved in se niso ustrašili precej hladnega 
in meglenega dopoldneva. V ekipi so bili kolesarji vseh starosti: mla-
di in mladi po srcu. Medgeneracijsko sodelovanje so popestrili tudi 
kolesarji iz Društva upokojencev Žerjavčki. Vreme nam je že kmalu 
po startu pokazalo svoj najlepši obraz, saj smo od Mengša dalje 
skozi Koseze, Šinkov Turn, Gameljne, Črnuče in do cilja v Trzinu vozili 
v prelepem sončnem vremenu. Pogledi ob poti so se nam ustavljali 
na barvitih prizorih gozdov in travnikov, kjer že močno »diši« po je-
seni. Umirjena vožnja je udeležence napeljala na klepet tudi med 
vožnjo, za dobro voljo pa je vso pot dodatno skrbel 15-mesečni Tit z 
veselim otroškim čebljanjem. Posebno pohvalo si zasluži 7-letni Taj, 
ki je prevozil vseh 26 km in tudi na klancih brez zaostajanja čvrsto 
držal svojo pozicijo v kolesarski vrsti. Bralci Odseva si vtise s poti 
lahko pogledate na fotografijah, ki jih je prispeval naš član Dušan 
in so objavljene na spletni strani www.felixi.si in facebook strani 
Kolesarsko društvo Felixi. Vsem kolesarjem se za udeležbo na kole-
sarjenju zahvaljujemo, za naslednje leto pa verjamemo, da se bomo 
ponovno peljali skupaj. ● Marjan Ferkolj, KD Felixi

Fo
to

: A
rh

iv
 K

D
 F

el
ix

i

Joga v društvu Pot srca
V okviru Društva Pot srca sta se v septembru odvili dve poznopo-

letni intenzivni delavnici joge, prva na temo fleksibilnost in druga na 
temo moč. Tako smo se dobro pripravili na novo sezono vadbe, ki bo 
potekala od oktobra pa vse do junija. Spoznali smo tudi zdravilne 
zvoke za notranje organe, še posebej smo se posvetili vranici, ki se 
povezuje z iskrenostjo, spontanostjo in fleksibilnostjo, ter pljučem, 
ki se povezujejo z močjo, pogumom in odpuščanjem. Spoznali smo 
tudi vaje in načine, kako poskrbeti za svoje zdravje v prihajajočih 
mrzlih dneh, ki že napovedujejo zimo. 

Če se želite udeležiti redne vadbe in poskrbeti za svoje zdravje, se 
nam lahko še vedno pridružite, in sicer vsak petek od 18.30 do 20.00 
v mali telovadnici OŠ Trzin, s predhodno najavo na 041 821 401 ali 
drustvopotsrca@gmail.com! 

Od Hribarja k Hribarju

V ponedeljek, 19. septembra 2016, na rojstni dan rojaka Ivana 
Hribarja, rojenega 19. 9. 1851 v Trzinu, smo se trije kolesarji 
odpravili izpred Jefačnikove domačije do Cerkelj na Gorenj-

skem. V tem kraju je Ivan Hribar namreč najraje preživljal svoje pro-
ste dni. Kolesarili smo skozi vasi Loka pri Mengšu, Mengeš, Topole, 
Suhadole, Moste, Komendo, Klanec, Zalog pri Cerkljah, Pšenično Po-
lico vse do Cerkelj. Pred Hribarjevo vilo, kjer je danes poslovni objekt 
Gorenjske banke, smo se pogovarjali o Hribarju in njegovem času. 
Večina nas Hribarja pozna kot ljubljanskega župana, ki je poskrbel za 
obnovo popotresne (1895) Ljubljane, potem pa se znanje o njem že 
konča. Zato si je dobro v naši knjižnici izposoditi njegovo knjigo Moji 
spomini (uredil Vasilij Melik). 

Po krajšem predahu v Cerkljah smo v lepem sončnem dopol-
dnevu krenili nazaj proti domu skozi kraje: Grad, Pšata, Poženik, 
Glinje, Trata, Cerkljanska in Komendska Dobrava, Podboršt, Ko-
menda, Suhadole, Topole, Mengeš, Loka pri Mengšu do Trzina. Za 
»zašiljeno klobaso« v dolžini 36 kilometrov smo s krajšim postan-
kom porabili tri ure. Upam, da se 19. septembra naslednje leto 
vidimo v večjem številu in da zaradi morebitnih dežnih kapelj ne 
boste ostali doma. ● Milica Erčulj
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Skupinska vadba N I R V A N A ®

KJE: Športna dvorana vrtca Žabica, Ploščad dr. Tineta Zajca 1, Trzin 
KDAJ: Torek 18.00 – 19.00

              Četrtek 18.00 – 19.00
Vadba je primerna za vse generacije!

Več informacij: lidija.rizner@gmail.com, T: 051 671 028
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Trzin gostil športni dogodek v 
znamenju malega nogometa

Zaradi serije turnirjev v malem nogometu 'Živijo, nogomet', s katero 
sta organizator Pivovarna Union in partner Nogometna zveza Slove-
nije sklenila oživiti igrišča po Sloveniji, so to jesen športni navdušenci 
zavili tudi v Trzin. Prireditev 'Živijo, nogomet' je namreč druga večja 
športna prireditev v letošnjem letu, ki smo jo gostili v naši občini.

Serija turnirjev v malem nogometu pod skupnim imenom 'Živijo, no-
gomet' se je to jesen začela na ljubljanskih Fužinah, drugi turnir pa je na 
prvo oktobrsko soboto potekal na športnem igrišču v Mlakah v Trzinu, 
kamor se je prišlo borit 21 ekip, med njimi pa je slavila ekipa RC Team. V 
podporo ekipam so Trzin na ta dan obiskali številni navijači in navijačice, 
ki so svoje ekipe spodbujali v boju za mesto v velikem finalu, ki bo sledilo 
po turnirjih v Kopru, Velenju in Novi Gorici. Ob dobri hrani in pijači ter z 
otroškimi igrali v neposredni bližini se je sončna nogometna sobota pre-
vesila v pravi športni dan za številne športne navdušence. Je pa dogodek 
sprožil tudi nekaj negodovanja s strani okoliških prebivalcev. Pa ne zaradi 
hrupa, ki se je razlegal po naselju, pač pa zaradi neupoštevanja pravil 

parkiranja. „Zaradi nepravilnega parkiranja smo dobili nekaj pritožb z 
Mlakarjeve ulice in tudi sosednje ulice so bile polne parkiranih avtomo-
bilov na mestih, kjer je parkiranje prepovedano,“ smo izvedeli od župana 
Petra Ložarja in povprašali, kako bo Občina Trzin ukrepala v prihodnje. 
„Zanimivo je, da smo letos gostili dva taka športna dogodka – pri ženski 
košarki ni bilo težav z napačnim parkiranjem, tokrat pa je do težav priš-
lo, čeprav je parkirišč v oddaljenosti 150 metrov od športnega parka 
veliko in vsa ta parkirišča so brezplačna. Vsak obiskovalec bi lahko par-
kiral po pravilih in do težav sploh ne bi prišlo. Zato bomo za naslednji tak 
dogodek morali ukrepati in na kraj dogodka poslati redarstvo. To lahko 
opravičim z argumentom, da tudi v centru Ljubljane ni dovolj parkirnih 
mest, ampak se je treba sprehoditi od parkirišča do kraja dogodka ne 
glede na vreme, za povrhu vsega pa parkiranje niti ni brezplačno,“ je 
še povedal župan in dodal, da bo morala biti Občina Trzin v prihodnje 
ob takšnih dogodkih bolj stroga do voznikov napačno parkiranih avto-
mobilov, ki s tem ovirajo promet po bližnjih ulicah. „Red bomo morali 
vzpostaviti, čeprav do gostov to ni preveč gostoljubno. O naši name-
ri bomo opozorili tudi organizatorja, da bo lahko pravočasno obvestil 
obiskovalce dogodka. Tiste, ki ne bodo spoštovali reda, pa bomo pač 
morali sankcionirati,“ je še resno dodal župan, ki se zaveda, da zaradi 
takšnih dogodkov, ki jih gostimo v naši občini, življenje občanov ne sme 
biti kakorkoli ovirano. ● Metka Pravst

Fo
to

: P
et

er
 K

le
va

Fo
to

: P
et

er
 K

le
va

Fo
to

: P
et

er
 K

le
va

Fo
to

: P
et

er
 K

le
va

Fo
to

: M
et

ka
 P

ra
vs

t

Napačno 
parkiranje bo ob 
večjih dogodkih 

v športnem 
parku Mlake 

sankcionirano!

C 0 M45 Y 100 K 25 C 0 M60 Y 70 K 45

Variacija 3  (CMYK- 4-barvi tisk, printi, vsakdanja uporaba)
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V sklopu TD Kanja že osem let deluje Folklorna skupina Trzinka, ki s ple-
som in petjem ohranja bogato slovensko ljudsko kulturno dediščino. Njeni 
člani so zelo aktivni, v Odsevih lahko sledite njihovi dejavnosti. Na prvi 
pogled je lepo in zabavno: na odru se prikažejo sproščeni in nasmeja-
ni plesni pari, oblečeni v skrbno izbrane narodne noše, odpojejo nekaj 
ljudskih pesmi, se zavrtijo ob zvokih godcev in se po kratkem nastopu 
poslovijo. A ni tako preprosto. Za njimi so leta preplesanih in prepetih ur, 
uničenih čevljev, žuljev, bolečih nog, in prepričana sem, tudi neprespa-
nih noči ob pripravi najrazličnejših kostumov oziroma narodnih noš. Že 
osem let se družijo in pridno vadijo pod strokovnim vodstvom izkušenega 
folklornika Janeza Florjanca, s katerim sva spregovorila o delu skupine.

Koliko parov je v Folklorni skupini Trzinka in kdaj vadite?
V skupini veteranov, v kateri je povprečna starost 65 let, je trenutno de-
set parov. Vsak četrtek se dobimo ob 20. uri v mali telovadnici Osnovne 
šole Trzin in pridno vadimo dve uri. Pri našem podmladku pa pleše osem 
parov, starih od 35 do 45 let. Srečujemo se ob sredah v dvorani kultur-
nega doma prav tako ob 20. uri in aktivno vadimo uro in pol. Folklorniki 
začnemo z rednimi vajami že septembra in se družimo do konca julija.

So v skupini le Trzinci?
Večina nas je iz Trzina, nekaj parov pa je iz okoliških krajev. Večinoma 
so plesni pari tudi sicer pari ali poročeni in zelo neradi menjujejo plesne 
partnerje.

Kaj se dogaja na vaših vajah, kako potekajo?
Začnemo kot športniki, z ogrevanjem. Ogrejemo se s počasnim valčkom 
ali polko, včasih naredimo nekaj vaj za gležnje, kolena in kolke, včasih pa 
zaplešemo kolo. Ko smo dobro ogreti, ponovimo eno izmed koreogra-
fij našega repertoarja, ki zajema ljudske pesmi in plese skorajda vseh 
slovenskih pokrajin. Tako smo spoznali ljudske običaje Bele krajine, Go-
renjske, okolice Ljubljane, Prekmurja, Koroške in Štajerske. Vsako leto do-
damo nekaj novega – nove pesmi, novo koreografijo. Letos bomo spoz-
navali primorske plese in običaje. Na prvih srečanjih septembra po navadi 
preplesujemo koreografije, ki jih že znamo, da jih ne pozabimo. Včasih je 
nastopov toliko, da vadimo le za nastop. Naše vaje so zelo naporne, na 
koncu smo vsi utrujeni in preznojeni. Na začetku sem se šalil, da nas bo 
zunaj čakal rešilni avto, če bo kdo potreboval nujno medicinsko pomoč, 
tako intenzivne so bile naše vaje. So le starejši (smeje doda). Po uri in pol 
plesanja malce počivamo, se pogovarjamo, šalimo in potem nadaljujemo 
ali tudi ne, odvisno od počutja mojih folklornikov.

Kdo sestavlja vaše koreografije?
Vse koreografije, ki jih pleše Folklorna skupina Trzinka, so moje avtorsko 
delo, razen gorenjskih in belokranjskih plesov. Te so od Tončke Marolt. 
Ideje črpam iz knjig o slovenski folklori, ki jih je napisal znani slovenski 
etnokoreolog Mirko Ramovš. Obiskujem tudi večdnevne seminarje, ki 
jih organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), kjer spoznavamo 
kulturne značilnosti določene pokrajine. Na podlagi tega oblikujem kore-
ografijo z zgodbo, kjer se dinamično prepletajo ljudsko petje in plesi. Za 
našega vrhunskega harmonikarja Mira Dečmana pripravim tudi note, a 
večino skladb že pozna, saj je vrsto let spremljal Maroltove folklornike. Če 
pripravljam postavitev drugi skupini, jo nekoliko spremenim, da na sreča-
njih ne plešejo iste točke kot mi. Nekoč smo pa vse folklorne skupine v 
Sloveniji plesale iste koreografije.

Katera postavitev vam je najljubša?
Ne bi mogel izbrati le ene. Poudaril bi morda le dve, s katerima smo se 
skorajda uvrstili na državno srečanje folklornih skupin. To sta »Vaške 
klepetulje« in »Delaj dekle pušeljc«. Obe koreografiji sta z ljubljanskega 
področja in vračata moje folklornike v mladost. Pri »Vaških klepetuljah« 
pridejo dekleta na oder s posodami, kot bi šle po vodo k vodnjaku, kle-
petajo in se šalijo. Za njimi pridejo fantje in jih zbadajo z ljudsko pesmijo 
»Tri babe« (Tri babe skup stojijo pa čenče govorijo, da se jim vsi smejijo 
...). Dekleta jim odgovarjajo in ob petju se vsi odločijo, da bodo zaplesali. 
Pri koreografiji »Delaj dekle pušeljc« se na odru zberejo fantje in pojejo, 
pridruži se jim dekle s šopkom in med njimi izbere svojega plesalca. 
Podari mu šopek, nato zaplešeta. Ostali so jezni, ker ni izbrala koga iz-
med njih. Vsak zapleše s klobukom, ki si ga kasneje podajajo z glave na 
glavo, počepajo in dokazujejo, kdo je najboljši. Druga dekleta imajo tega 
dovolj in prekinejo njihovo igrico, saj hočejo plesati, in skupaj odplešejo 
nekaj plesov. Sem včasih vključimo »Grabčev ples« z metlo, ki izvira iz 
kamniškega konca. Nekoč so si ga izmislila dekleta, ker jih je bilo na 
plesih vedno več kot fantov. Dekle na valčkovo melodijo pleše z metlo, 
za njo se vije kača drugih plesalk in plesalcev. Godec spremeni melodijo 

Ko zaplešejo, se vrnejo v čase naših prednikov ...
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Janez Florjanc, prijatelji ga kličejo Fofo, se je sredi prejšnjega 
stoletja rodil v Trbovljah. V osnovni šoli se je navdušil nad 

harmoniko, obiskoval glasbeno šolo in kot srednješolec igral v 
dveh glasbenih skupinah. V Ljubljani je študiral stomatologijo 
in se v študentskih letih pridružil Akademski folklorni skupini 
Franceta Marolta. Sprva se je pet let kalil kot plesalec, potem 
pa naslednjih 15 let skupaj s profesorjem Mirkom Ramovšem 
poučeval Maroltove folklornike. Tam je tudi spoznal svojo ženo 
in skupaj sta se pred 30 leti ugnezdila v Trzinu. Svoje bogato 
folklorno znanje je nekaj časa razdajal veteranski folklorni 

skupini Cof, pridružil se je tudi moški pevski skupini Kerlci, kjer 
pojejo ljudske pesmi. Je član strokovnega sveta Zveze ljudskih 

tradicijskih skupin Slovenije, kjer je zadolžen za Ljubljano z 
okolico, in uredniškega odbora njihovega Biltena. Zanj je bil 
Marjan Kralj, priljubljeni voditelj radijske oddaje »V nedeljo 

zvečer«, najboljši slovenski folklorist, koreograf, zlasti pa odličen 
učitelj in motivator. Pred osmimi leti se je v Trzinu na pobudo 
Danice Pandel, Joži Gorenc in Mete Železnik v okviru TD Kanja 
s pomočjo Jožice Valenčak oblikovala folklorna skupina Trzinka, 

Janez pa je sprejel zahteven izziv – naučiti 16 navdušenih 
začetnikov nekaj slovenskih ljudskih plesov. Pravi, da je bilo sprva 
zelo težko, a zagnani trzinski folklorniki se niso vdali. Pridno so 

hodili na vaje in vadili, vadili, vadili ...
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Trzinci - naš ponos

Likovne delavnice se 
predstavijo

V torek, 27. septembra, je Turistično društvo Kanja Trzin v 
Centru Ivana Hribarja odprlo razstavo ljubiteljskih slikarjev 
jabelskih delavnic. Razstava je bila odprta do 12. oktobra. 

Svoja dela so prispevali slikarji, ki so se udeležili likovnih delavnic v 
gradu Jable v letu 2015 in letošnjem letu. Delavnic se udeležujejo 
ljubiteljski slikarji iz Trzina, Mengša, Domžal in Ljubljane. Razstavo 
sta postavili Majda Šilar in Ela Moravec, udeleženki delavnic.

Za uvod v odprtje razstave je harmonikar Žiga zaigral dve naro-
dni zabavni pesmi ter nakazal, da se je prireditev začela.

Predsednik turističnega društva Ljubo Arsov je pozdravil vse nav-
zoče, posebno likovnike iz okoliških društev, ter pohvalil njihovo pri-
zadevnost za vsakoletno sodelovanje na tradicionalnih delavnicah 
v gradu Jable. Vesel je, da je v Trzinu toliko ljubiteljskih slikarjev, ki 
svoj prosti čas namenjajo likovnemu ustvarjanju in s tem bogatijo 
sebe in tudi druge s predstavitvijo svojih del. 

Nato sem predstavila udeležence, povedala nekaj o ljubiteljskem sli-
kanju, o delavnicah in temah, ki si jih zastavimo pri slikanju. Lanska 
in letošnja tema so bile rože, vendar pa si ustvarjalci lahko izberejo 
lasten motiv. Grad, čudovito arkadno dvorišče ter okolica so pravi izziv 
za slikanje. Večina ljubiteljskih slikarjev obiskuje razne tečaje in delav-
nice in tako spoznavajo umetnost prelivanja barv in prenašanja lepot 
na platno. Med ustvarjalci naletimo na različne ustvarjalne domete, 
od začetniških iskanj do solidnih in zrelih likovnih razmišljanj. Za vse 
likovnike je največja nagrada za vloženi trud in najučinkovitejša spod-
buda za naprej prav pričujoča razstava.

Veseli smo, da se je letošnje delavnice udeležilo tudi šest otrok 
iz Osnovne šole Trzin. Njihovi izdelki so dokaz spontanosti, ne-
narejenosti in pristnosti izražanja. Posebno nas je zabavala mala 
Neža, tudi udeleženka delavnic, ki je veselo poplesavala ob zvokih 
harmonike.

Sledila je podelitev priznanj vsem udeležencem jabelskih delav-
nic, ki jih je podelil predsednik Turističnega društva Kanja Trzin 
Ljubo Arsov, in uradno odprl razstavo.

Po ogledu razstave je sledilo druženje in pogostitev s tradicional-
no trzinsko klobaso, domačim kruhom, potico, izvrstnim sirom in 
napitki. ● Majda Šilar
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v polko, dekle odvrže metlo in vsaka si hitro poišče soplesalca. Tista, ki 
ostane sama, pleše z metlo ...

Folklorist je strokovnjak, ki se ukvarja s folkloro.  
Je raziskovalec slovenske ljudske kulturne dediščine. 

Folklorniki so plesalci, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s folkloro.

Ljudsko pesem »Trzinka« vsi dobro poznamo. Ali obstaja tudi 
kakšen trzinski ljudski ples?
Ne, raziskoval sem in spraševal, ali je kaj značilno za Trzin, pa ni moj prija-
telj Mirko Ramovš ničesar našel. Najbližji je »Grabčev ples« s kamniškega 

konca. Seveda pa na nastopih prepevamo našo ljudsko pesem »Trzinka«.

Kje širite naše ljudsko izročilo, izraženo v pesmih, plesu in ko-
stumih, kje nastopate?
Vsako leto smo marca na območnem srečanju folklornih skupin, dvakrat 
smo se uvrstili na regijsko srečanje, nastopamo na različnih občinskih pri-
reditvah in mednarodnem folklornem festivalu v Trzinu, povabijo nas tudi 
v druge kraje po Sloveniji. Najdlje smo odpotovali na Ohrid, predstavili 
smo se tudi na avstrijskem Koroškem. Poleg tega obiskujemo starostnike 
v domu počitka, kjer imamo celovečerni nastop in zanje odplešemo več 
različnih plesov. Tisti, ki so dovolj gibljivi, se z veseljem zavrtijo z nami in 
so izredno hvaležno občinstvo. Vsak mesec nekje nastopamo, septembra 
smo imeli celo štiri nastope. Pred vsakim nastopom večkrat vadimo toč-
ko, ki smo jo izbrali za nastop. Če veteranov ni dovolj, se nam pridružijo 
mladi pari. Štirje so se že naučili nekaj naših koreografij. 

Kakšni so cilji in želje članov Folklorne skupine Trzinka?
Moji folklorniki bi se radi včlanili v Slovensko zvezo ljudskih tradicij-
skih skupin, kjer je treba realizirati vsaj en večji dogodek letno, kot je 
bil nekoč tridnevni Mednarodni folklorni festival Trzin. Preko njih bi 
postali tudi del Mednarodne zveze CIOFF (International Council of 
Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts), potem bi se lahko 
udeleževali mednarodnih folklornih festivalov po svetu. A vse se usta-
vi pri denarju. Poleg tega bi radi oživili petkovo plesno delavnico za 
občane (bila je vsak zadnji petek v mesecu), kjer bi spoznavali bogato 
kulturno dediščino določene pokrajine, ne le pesmi in plesa, ampak 
tudi kulinariko in ostale značilnosti. ● Tanja JankovičFo
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Trzinski podjetniki
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Vozilo mora biti opremljeno z zimsko opremo tudi zunaj zakonsko 
določenega obdobja, če so na cesti zimske razmere oziroma 
takrat, ko je vozišče zasneženo ali poledenelo. Voznik, ki na svo-

jem vozilu nima ustrezne zimske opreme, plača denarno kazen v višini 
40 evrov. Če zaradi neustrezne zimske opreme obtiči na cesti in ovira 
promet, se kazen poviša na 500 evrov. Na Javni agenciji RS za var-
nost prometa voznikom svetujejo namestitev zimskih pnevmatik, saj 
te zaradi svojih lastnosti omogočajo bolj varno in zanesljivo vožnjo. 
Menjava je smiselna že, ko temperature padejo pod 7 °C. Premontažo 
je najbolje prepustiti strokovnjaku, ki v dobro opremljeni delavnici z 
ustreznimi orodji poskrbi za menjavo, optično nastavitev in centrira-
nje pnevmatik. Da se izognete gneči zadnjih dni, se je k vulkanizerju 
smiselno opraviti čim prej. 

Zimske in letne ali celoletne pnevmatike?
Ali na vozilo namestiti celoletne pnevmatike ali dvakrat letno menjati 
letne pnevmatike za zimske, tako kot menjujemo obuvala na nogah? 
Letne pnevmatike so idealne za vožnjo po suhem cestišču. Strokov-
njaki razlagajo, da pri temperaturah, nižjih od 7 °C, površina letne 
pnevmatike otrdi. Zaradi tega je oprijem cestišča slabši in posledično 
je zavorna pot vozila daljša. Zimske pnevmatike M+S so v primerjavi z 
letnimi mehkejše, pri nizkih temperaturah zagotavljajo boljši oprijem, 
zmanjša se zavorna pot. Tu torej dileme ni. Kaj pa celoletna pnev-
matika? Ta je kompromis med zimsko in letno. Ni tako učinkovita kot 
zimska na zasneženi in letna na suhi podlagi, omogoča pa uporabo 
vozila v dobrih razmerah tako poleti in pozimi. Izbira je v veliki meri 
odvisna od tega, koliko kilometrov letno prevozite in kjer živite, saj so 
primernejše za nižinski svet.

Splošno o pnevmatikah
Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in kategoriji hi-
trosti ustrezati pnevmatikam, ki so zapisane v potrdilu o skladnosti 
vozila, predpiše pa jih izdelovalec vozila. Uporaba drugačnih pnev-
matik je mogoča le po dodatni odobritvi, razen v primeru namestitve 
pnevmatik z večjo nosilnostjo ali kategorijo hitrosti. Že od leta 2011 
morajo imeti vse nove pnevmatike nalepko z enostavnimi EU oznaka-
mi, ki povedo, kako vplivajo na porabo goriva, kakšna je zaviralna pot 
na mokrem cestišču in kakšno glasnost povzročajo. 

Ob straneh pnevmatike so različne oznake, med katerimi je najbolj 
pomembna oznaka za velikost, na primer 165/65 R14 79T. 

Bliža se rok za menjavo pnevmatik
Zagotovo vsi, ki imate jeklenega konjička, dobro veste, da mora biti med 15. novembrom in 15. marcem 
opremljen z obvezno zimsko opremo. Imeti mora nameščene vse štiri zimske pnevmatike M+S (blato in sneg) z 
minimalno globino profila 3 mm ali letne pnevmatike z enakim profilom in pripadajočimi zimskimi verigami za 
pogonski kolesi. Globino profila lahko enostavno preverite tudi sami s kovancem za en evro, saj je njegov rob širok 
ravno 3 mm. 

Starost pnevmatike
Pri pnevmatiki je zelo pomembna njena starost, saj postaja z leti 
slabša in manj varna. Vulkanizerji svetujejo menjavo pnevmatik 
vsaj vsakih pet let. Potem se ne glede na izrabljenost izgubi njihova 
sposobnost optimalnega oprijema cestišča, kar posledično vpliva 
na varno in zanesljivo vožnjo. Kako stara je pnevmatika v resnici, 
razberemo iz zadnje štirimestne DOT oznake na boku pnevmatike, 
kjer prvi dve številki pomenita teden izdelave, zadnji dve pa letni-
co. Proizvajalci pravijo, da je ob ustreznem skladiščenju pnevmatika 
nova do treh oziroma petih let po datumu proizvodnje, saj njena 
starost začne teči šele, ko je nameščene na kolo. Vsekakor pa mora 
od dneva proizvodnje pnevmatika odležati vsaj pol leta, da dobi pra-
vilno trdoto.

Dejavniki, ki vplivajo na izrabljenost pnevmatike
Tlak je eden izmed ključnih elementov pri zagotavljanju dolge življenj-
ske dobe pnevmatik. Informacije o tlaku za vaše pnevmatike najdete 
na vratcih za gorivo, v navodilu vozila in na voznikovih vratih. Tudi 
preobremenitev vozila vpliva na stanje pnevmatik, ki imajo praviloma 
vsaj enako nosilnost, kot je največja dovoljena masa vozila. Pomem-
ben je tudi način vožnje. Pnevmatike se hitreje izrabljajo pri sunkovi-
tem pospeševanju in nenadnem zaviranju, preveliki hitrosti v ovinkih 
ter hitri vožnji. Na njih vpliva tudi kilometrina: več kilometrov prevozi-
te, hitreje jih bo treba zamenjati. Izrabljajo se tudi zaradi okvarjenega 
podvozja, nepravilnega centriranja in neredne rotacije. Poleg tega si 

Oznaka Opis oznake

165 širina pnevmatike v milimetrih

65 višina pnevmatike v odstotkih glede na širino pnevmatike

R zgradba pnevmatike – radialna zasnova

14 premer notranje strani pnevmatike v palcih (colah); (1 palec = cca. 2,5 cm)

79
indeks nosilnosti – v tem primeru največja obremenitev pnevmatike ne 
sme biti višja od 437 kg

 T
indeks hitrosti – v tem primeru je največja dovoljena hitrost pnevmatike 
do 190 km/h pri polni obremenitvi
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Spoštovani prebivalci Trzina! Morda še kdo od vas ne ve, da v 
vaši bližini, v Črnučah, deluje Dnevni center Papilot za oskrbo 
starejših. Najdete nas lahko na Zasavski cesti 42, ki jo mar-

sikdo od vas bolje pozna pod imenom Rugljeva hiša.

V hiši, kjer sta doma srčnost in domačnost, se že vrsto let od-
vija zanimiv program, namenjen starejšim, ki si želijo del dneva 
preživeti aktivno in v družbi. Marsikomu predstavljamo veliko po-
moč in razbremenitev pri oskrbi starejše osebe, ki zaradi različnih 
razlogov ne zmore več poskrbeti zase in za svoje dnevne potrebe, 
saj nudimo individualen pristop, celosten sistem oskrbe, varstva 
in vodenih aktivnosti tudi za posameznike z različnimi oblikami in 
stopnjami demence.

Druženje, varstvo in oskrba vam je v Dnevnem centru Papilot na 
voljo od ponedeljka do petka, od 7. do 17. ure. Zaradi hitrega tempa 
življenja in številnih obveznosti, ki jih imajo svojci, imamo organi-
ziran prevoz od doma.

Vas zanima, kako preživljamo dneve? Na voljo imamo pester pro-
gram vsakodnevnih vodenih aktivnosti, s katerimi posameznikom 
omogočamo vključevanje v socialno okolje, druženje, možnost kre-
ativnega ustvarjanja v delavnicah, krepitev ter vzdrževanje psiho-
fizične kondicije s šolo spomina, vodeno telovadbo in sprehode, 
reševanje osebnih stisk, spodbujanje pozitivne samopodobe … Cilj 
programa stremi k psihofizični samostojnosti posameznika, razvi-
janju kreativnih potencialov, premagovanju občutka osamljenosti 
in nemoči ter povečanju osebnega zadovoljstva in lastne vrednosti.

Integrativni model dela z osebami, ki imajo demenco
Glede na različne stadije demence in sposobnosti, ki jih uporab-
niki še imajo, smo v Dnevnem centru Papilot organizirali obliko 
dela z uporabniki z demenco po holističnem (celostnem oziroma 
integrativnem) modelu. Model razumeva demenco na popolnoma 
drugačen način, saj trdi, da ni problem v bolnem človeku, ampak v 
moteni interakciji in komunikaciji med njim in drugimi ljudmi. Ker 
se osebe, obolele za demenco, vedejo nenavadno in izzivalno, lah-
ko prihaja do nesporazumov in motenj v odnosu z ostalimi ljudmi.

Izkušnje namreč kažejo, da se vedenje osebe z demenco omili, 

če živi v okolju, ki mu daje podporo. Delo s takšno skupino oseb 
mora biti popolnoma prilagojeno posamezniku, zelo fleksibilno in 
ne sme biti odvisno od običajnih časovnih okvirov. Pri tako načr-
tovanem delu pa je pomembno tudi, da mora biti okolje urejeno 
tako, da omogoča osebam z demenco prepoznavanje posameznih 
prostorov. Pri delu ne sme biti dominantnosti, uporabljati mora-
mo veliko tolerance in empatije, delo z njimi mora biti odprto, s 
poudarkom na skupnem delu, zahteva veliko fizične bližine (dotiki, 
božanje, bazalna stimulacija …). Z integrativnim modelom dela v 
Dnevnem centru Papilot upoštevamo želje, sposobnosti in potrebe 
posameznika.

Glede na kazalce in trend porasta oseb, ki zbolijo za demenco, 
pomeni vključitev v naš program alternativo in dopolnilo drugim 
oblikam institucionalnega varstva, predvsem pa pomeni kvalite-
tno, aktivno in kreativno obliko preživetja dela dneva v naši družbi. 
Starejše osebe tako še dolgo preživijo v objemu svojega doma in 
so samostojnejše. 

Če potrebujete pomoč ali imate dodatna vprašanja, nas lahko 
pokličete po telefonu 031 636 136 ali nam pišete preko elektron-
ske pošte: dc@papilot.si. Veselimo se vašega obiska! 
● Nataša Turk, Dnevni center Papilot

Vključevanje oseb z demenco v socialno okolje
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pnevmatike »zapomnijo« vsako poškodbo, zato ovire, ki je ne morete 
obvoziti, prevozite počasi in pod pravim kotom.

Pri sestavljanju prispevka so mi z informacijami in nasve-
ti pomagali v trzinskem podjetju KNAVS, d. o. o., Mengeška 
cesta 81, kjer se z vulkanizerstvom ukvarjajo že od leta 1997 
in so v tem času pridobili veliko znanja in izkušenj na tem po-

Redno pregledujte in vzdržujte 
pnevmatike 

• Tlak v pnevmatikah preverjajte vsaj enkrat mesečno ali 
pred daljšimi potovanji. Pnevmatike naj bodo ob vsakem 

preverjanju hladne.  
Enkrat mesečno preverite globino profila. Če je profila 

manj kot 1,6 mm, je treba pnevmatike zamenjati.
• Pozorni bodite na prekomerno ali neenakomerno obrabo 

pnevmatik. Težava je lahko v nepravilnem zračnem 
tlaku pnevmatike, vzmetenju ali pa so kolesa nepravilno 

naravnana.
• Če čutite tresenje pnevmatik med vožnjo ali opazite na 

njih kakršnekoli poškodbe, čim prej obiščite vulkanizerja.
• Na 5.000 do 7.000 km je priporočljiva menjava 
pnevmatik naprej-nazaj (rotacija). Tako se doseže 

enakomernejša obraba, daljša življenjska doba in optimalni 
oprijem cestišča.

• Ob vsaki menjavi pnevmatik je priporočljivo zamenjati 
tudi ventile. 

• Kadar kupite le dve pnevmatiki, ju ne glede na pogon 
vašega vozila namestite na zadnjo os.

• Tudi podvozje mora biti pravilno nastavljeno (optika), ker 
omogoča boljši nadzor nad vozilom, ščiti pnevmatike pred 
prehitro ali neenakomerno obrabo in omogoča prihranek 

goriva.

dročju. V delavnici, ki stoji ob cesti Trzin-Mengeš, poleg vul-
kanizerskih storitev ponujajo tudi široko paleto pnevmatik in 
platišč različnih proizvajalcev, vozilo ročno operejo, spolirajo 
in kemično očistijo notranjost. Poskrbijo tudi za obnovo ža-
rometov, ki po nekaj letih postanejo motni ali porumeneli, 
zato ponoči ne zagotavljajo več dobre vidljivosti na cestišču 
in vidnosti vozila. ● Tanja Jankovič
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Jesenske ustvarjalnice

Jesen in zima sta kot nalašč za ustvarjanje, in v kmečki sobi Jefačni-
kove domačije bo to jesen zopet mnogo priložnosti za ustvarjanje za 
odrasle in otroke. Izdelovali bomo rožice iz blaga, slikali na svilo, pletli, 

gnetli polimerno glino, izdelovali izdelke za dom, reciklirali in še in še.
Začenjamo v četrtek, 10. novembra, ob 18. uri, ko si bomo izdelali prak-

tične nastavke za izdelovanje rožic iz blaga in rožice izdelali s pomočjo 
niti in šivanke. Iz rožic bomo nato izdelali broško ali elastiko za lase. De-
lavnica je primerna za otroke od sedem let naprej in za odrasle. Na delav-
nico prinesite ostanke pisanega in enobarvnega blaga, najbolje bomba-
ža. Delavnica je brezplačna, trajala bo do 20. ure, vodi pa jo Brigita Ložar.

Že naslednji dan in v nedeljo (11. in 13. novembra) bo potekala delavnica 
poslikave svile, in sicer s tehniko slikanja na mokro in na suho svilo. Izdelali 
bomo poslikan robček ali manjšo ruto. Delavnica je primerna za otroke in 
odrasle, vodi jo Simona Kralj. Petkov termin je namenjen odraslim (od 18. 
do 21. ure), nedeljski pa otrokom (od 10. do 12. ure). Kotizacija znaša 15 
evrov za odraslega udeleženca in 10 evrov za otroka.

Četrtek, 17. november, od 18. do 21. ure, bo prav tako namenjen odra-
slim in otrokom. Poigravali se bomo s čudovitimi papirji z vzorci in iz njih 
izdelali veliko prepognjeno voščilnico, ki bi je bil vesel prav vsak, ki bi jo 
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Rastline s 
Florijanovega vrta
Poletje se je prevesilo v jesen in sezona prehladnih 
obolenj na stežaj odpira vrata. Četudi z uravnoteženo 
prehrano, redno telesno aktivnostjo in izogibanjem 
stresu lepo skrbimo za imunski sistem, nas ta lahko 
pusti na cedilu.

Predno se to zgodi, ali tudi ko nas prehlad že preseneti, si lahko 
pomagamo s pripravki iz ameriškega slamnika. Ameriški slamnik, 
Echinacea purpurea, je namreč zdravilna rastlina, ki spodbuja imun-
ski sistem, pomaga pri celjenju ran in regeneraciji kože. Pripravki iz 
ameriškega slamnika so učinkoviti predvsem proti gripi, prehladom in 
okužbam zgornjih dihal.

Ameriški slamnik je trajnica. Zaradi čudovitih škrlatnih cvetov, ki 
nas razveseljujejo od junija do oktobra, in ki jih radi obiščejo metulji 
in čebele, ga pogosto sadimo na cvetlične grede. Učinkovita je cela 
rastlina (cvetovi, stebla, listi in korenine). Rastline režemo cvetoče, 
korenine vsaj štiriletnih rastlin izkopavamo jeseni. Ameriški slamnik 

je bistveno bolj učinkovit svež, zato iz njega pripravljamo tinkturo ozi-
roma alkoholni izvleček. Odrezano rastlino je treba uporabiti vsaj v 
treh urah od rezanja, po tem času začne izgubljati svojo zdravilno 
vrednost. Posušeni listi in cvetovi naj bi ohranili okoli 30 odstotkov 
zdravilne vrednosti.

Na Florijanovem vrtu poleg ameriškega slamnika raste tudi na-
vadni tolščak, Portulaca oleracea. Še več ga je bilo na šolskem 
vrtu, kjer so ga pogosto prepoznali zgolj kot plevel, drugi pa pridno 
nabirali za popestritev jesenskih jedilnikov. Rastlino, ki so jo tisoč-
letja uporabljali kot hrano (vemo zaradi najdb semen), danes obo-
žujejo vrhunski kuharji. Listi so mesnati in rahlo hrustljavi, steblo 
neporaslo in rdečkasto. Čeprav je tako kot večina užitnega plevela 
najboljši pred cvetenjem, ga lahko do konca sezone uporabljamo 
podobno kot špinačo. Po svetu ga pogosto gojijo na vrtovih in prip-
ravljajo v vseh oblikah. V moderni kuhinji mesnate liste uživamo 
surove v solatah ali kot dodatek morskim jedem. V Indiji tolščak 
pogosto pražijo, v Avstraliji uporabljajo semena za pripravo tra-
dicionalnih kolačev. Tolščak se dobro obnese tudi pri vlaganju. Pri 
vsebnostih snovi med rastlinami izstopa po količini omega-3 ma-
ščobnih kislin, vitaminu A in antioksidantih karotenoidih, vsebuje 
pa tudi manj zaželeno oksalno kislino. Namesto da ga imamo za 
plevel, ga lahko uporabimo kot zdravilno in hranilno rastlino iz na-
šega vrta. 
● Alenka Marjetič Žnider in dr. Katja Rebolj, Društvo Florijan

prejel ob rojstnem dnevu, novem letu ali kar tako. Kako se taka voščilnica 
izdela, vam bo pokazala Brigita Ložar. Kotizacija znaša 5 evrov za odra-
slega in 3 evre za otroka.

Pletenje je spretnost, ki jo uči le še malokdo. Otroci se bodo osnov ple-
tenja lahko naučili s Simono, in sicer v nedeljo, 20. novembra. Izdelali si 
bodo enostavne cevaste šale ali odejice. Kotizacija znaša 3 evre.

Četrtek in petek, 24. in 25. novembra, pridejo na vrsto navdušenci nad 
polimerno glino. Odrasli udeleženci se bodo naučili tehnike barghello in si 
izdelali masivno zapestnico. Delavnici bo vodila Brigita Ložar, kotizacija 
zanju bo 15 evrov. Obvezna je prijava na oba termina skupaj.

Na vse delavnice se je predhodno treba prijaviti na naslovu 
www.kud-trzin.si, najmanj 5 dni pred posamezno delavnico. Delavnice 
se bodo nadaljevale vse do konca leta, podrobnejši opisi, slike in ter-
mini so na voljo na navedeni spletni strani. Izberite svojo delavnico ali 
kar cel sklop in se nam pridružite! ● Brigita Ložar
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Sourednici Janja Železnikar iz Medobčinskega muzeja Kamnik in 
Maja Brozovič iz Zavoda RS za varstvo narave OE Kranj sta skupaj 
s soavtorji iz ZVN-ja Andrejo Škvarč, Sonjo Rozman, Tadejo Šubic in 
Davorjem Krepflom izdelali učni pripomoček za drugačno – izkustve-
no in asociativno, učenje v naravi na hribu Onger nad Trzinom.

Prijetno oblikovan priročnik daje napotke za opazovanje, preizku-
šanje, učenje, orientacijo ... v naravi. Dušo so mu vdahnile avtorske 
ilustracije Andreje Peklar, oblikovalsko toplino pa mu je dal Marko 
Jelovšek. V njem so številne naloge – od zelo preprostih do bolj zah-
tevnih, ki jih lahko rešujete na učni poti, doma ali v šoli, skozi večletno 
opazovanje in večkratne obiske gozda.

Vsebine priročnika so preplet številnih strok, znanja in vedenja ter 
predvsem asociacij, ki nas prevevajo na sprehodu skozi gozd, ko smo 
v naravi. Poleg dreves, ki so opisana že v zloženki, se veliko naučimo 
o gozdu samem, o živih bitjih, ki v njem prebivajo (tako rastlinah in 
živalih), spoznamo geološke procese, ki so botrovali nastanku reliefa, 
spoznamo kamnine na Ongru, se orientiramo v prostoru in pokrajini, 
»srečamo« nekdanje prebivalce hriba … tipamo, nabiramo, vonjamo, 
poslušamo. Le kaj bomo spoznali? Kaj počnejo v naši knjižici Krpan, 
kaj netopirji, povodni mož – pa naj bodo uganke, ki jih lahko razvoz-
late na prvem skupnem sprehodu, ki ga organiziramo v soboto, 12. 

Učilnica v naravi – učna pot Onger

 – učna pot Onger
Učilnica v naravi 

Medobčinski muzej Kamnik in 

 Zavod RS za varstvo narave OE Kranj 

sta s finančno podporo Občine Trzin izdala knjižico - 

pripomoček za spoznavanje Ongra in njegovih skrivnosti.

V soboto, 12. novembra 2016, vas vabimo, 
da se nam pridružite na sprehodu po   
»UČILNICI V NARAVI« – učni poti Onger. 

Ob 10. uri se dobimo pri kolesarnici  
za Osnovno šolo Trzin. 
Od tu bomo krenili po sledeh veverice  
na gozdno učno pot. 

Malico imejte v nahrbtniku. 

Dobra volja zaželena!

Vljudno vabljeni!

Sprehod in spoznavanje priročnika bosta vodili  

Maja Brozovič in Janja Železnikar.

novembra 2016. Ob 10. uri se dobimo pri kolesarnici za Osnovno šolo 
Trzin, od koder bomo krenili na zanimiv sprehod po »učilnici v naravi«.

Pridružite se nam na predstavitvi novega, zanimivega in prikupnega 
priročnika in na sprehodu po gozdu, ki vam bo v navdih in spodbudo. 
Gozd je učilnica, ki je zastonj, vsem dostopna, ponuja nam svojo – 
gozdno matematiko, učimo se lahko slovenskega jezika, angleškega, 
seveda tudi biologije, geologije, geografije, arheologije, zgodovine in 
še marsičesa … Vljudno vabljeni! ● Janja Železnikar, MMK 

Trzin je leta 2012 dobil lepo urejeno gozdno učno pot na Ongru, ki jo je določil Janez Mušič iz Zavoda 
za gozdove Slovenije, o. e. Ljubljana, krajevne enote Domžale. Istočasno je Občina Trzin izdala zloženko 
avtorjev Zdenke Oblak in Mira Štebeta. Oblikoval jo je Emil Pevec. Zloženka je pošla, zato je letos doživela 
svoj prvi ponatis.
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Vse krajši in s tem tudi temnejši dnevi kar kličejo k temu, da pogo-
steje vzamemo v roke kakšno vrsto branja, za katero poleti nimamo 
časa. Nekaj posebnega je brskanje po zemljevidih (tako jim rečemo 
geografi, drugi pa karte …), in sicer po topografskih in tematskih. 
Slednji so tisti, kjer je določena tema še posebej izpostavljena. Med 
bolj znanimi so planinske karte, na katerih so poudarjene markirane 
poti, vrhovi, koče, narisanih pa je tudi nekaj več kolovozov, poti in 
stezic kot na drugih. Ali vse tudi v resnici obstajajo, pa morate pre-
veriti sami na terenu. Danes si bomo ogledali dva izseka za obmo-
čje Trzina na dveh topografskih in že nekoliko »porjavelih« kartah - 
osnovni državni karti iz 70-ih let prejšnjega stoletja in na še nekoliko 
starejši avstro-ogrski »specialki« s konca 19. stoletja. 

Med letoma 1873 in 1889 so izhajale »Specialkarte der österre-
ichisch-ungarischen Monarchie im Masse 1 : 75.000, krajše in po 
slovensko Posebne karte avstro-ogrske monarhije, imenovane tudi 
specialke. Izdelal jih je Vojnogeografski inštitut na Dunaju, name-
njene pa so bile predvsem vojaški in civilni javnosti ter bile podlaga 
za mnoge kasnejše topografske in tematske zemljevide. Za celotno 
monarhijo je bilo narejenih 715 odsekov v merilu 1 : 75.000. Vsak 
odsek ima stranice velikosti 30 minut geografske dolžine in 15 mi-
nut geografske širine. Razgibanost reliefa je prikazana s slojnicami 
in črtkanjem. Trzin najdemo na listu 5553 Laibach (Ljubljana), sicer 
so na tej karti v glavnem nemška imena, le pri večjih naseljih spodaj 
in v oklepaju tudi slovenska. Železniška proga je že na njej, zanimiv 
pa je potek Pšate. 

Dvakrat Trzin na starih zemljevidih
Temeljni topografski načrti so izdelani enotno za celotno območje 

Slovenije. Precej mlajšega datuma je torej osnovna državna karta 
v merilu 1 : 5.000 (krajše TTN 5), kjer gre za načrte, ki pokrivajo 
intenzivna kmetijska in poseljena območja. Slovenijo pokriva 2543 
listov, večina Trzina (stari del in Mlake) sta na listih Ljubljana sever 
-15 in 16. V merilu 1 : 10.000 (TTN 10) pa so izdelani načrti, ki 
pokrivajo ostala območja, in sicer 258 listov. Ploskovne podatke si 
je možno ogledati v obliki črno-belih skenogramov ločeno po slojih 
ali kot združen prikaz na Atlasu okolja (http://gis.arso.gov.si/atlaso-
kolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso). Posamezni sloji so: 
naselja s prometno mrežo, zemljepisna imena, relief – plastnice in 
hidrografija. Temeljni topografski načrti se zaradi velikih stroškov 
vzdrževanja vsebine danes ne vzdržujejo več.

Če bi pogledali seznam vseh kartografskih del, ki prikazujejo ozemlje 
današnje Republike Slovenije, ta pokaže in dokaže narodovo željo po 
doseganju koraka z ostalimi narodi. Gre celo za način, kako s karto-
grafsko stroko izraziti željo po enotnosti in samoohranitvi. Temu v 
korist govori tudi današnja zelo dobro razvita slovenska kartograf-
ska stroka. Kdor ima več veselja za brskanje po starih zemljevidih, 
pa naj le pogleda na spletišče http://mapire.eu, še posebej zanimiva 
je primerjava starih zemljevidov z novejšim iz zbirke OpenStreetMap 
ali pa kar digitalnimi ortofoto posnetki iz zbirke zemljevidov HERE. Z 
nastavitvami prosojnosti v odstotkih (Historilcal layers) si lahko sami 
nastavite, kako močno je predstavljen primerjalni sloj – novejši ali 
eden od starejših. Pa obilico užitkov ob brskanju! ●  Miha Pavšek

Avstro-ogrska »specialka« v merilu 1 : 75.000, izsek karte za Trzin in okolico; tole je res že zgodovinsko.
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Dan spomina na mrtve:  
Virtualna sveča je ekološka izbira

Akcija Prižgimo svečo manj, je najbolj aktualna v obdobju pred dne-
vom spomina na mrtve, a v praksi odvisna predvsem od odgovornosti 
vsakega posameznika, zato pozivamo k uporabi sveč, ki v manjši meri 
obremenjujejo okolje in za seboj puščajo manj odpada.

Ob nepregledni množici najbolj prodajanih parafinskih nagrobnih sveč 
se odpira vprašanje odgovornosti do našega že tako preveč onesnaže-
nega planeta, zato vas pozivamo k odgovornemu ravnanju. Ko bo sveča 
pogorela, poskrbite za njeno pravilno recikliranje ali pa izberite eno od 
alternativnih možnosti, kot so na primer termo sveče, ki jih sestavljata 
parafinski vložek in okrasno ohišje (slednje je navadno iz plastike, lahko 
pa je tudi iz keramike ali stekla), ali pa elektronske sveče, ki imitirajo 
gorenje plamena, gorijo pa tudi po več mesecev; na izbiro so seveda 
takšne, ki delujejo na baterije, ki jih je mogoče zamenjati, zato so lah-
ko uporabne tudi več let. A ob svečah na baterije se ponovno zastavlja 
vprašanje onesnaževanja okolja, namreč baterije uvrščamo med nevar-
ne odpadke! Zaradi tega dejstva so v zadnjih letih razvili in na tržišču 
ponudili tudi solarne sveče, ki delujejo na sončno energijo – te za zdaj 
veljajo za ekološko izbiro. A med vsemi je zagotovo najbolj ekološka vir-
tualna sveča s posvetilom, ki jo lahko 'prižgete' na spletni strani akcije 
Prižgimo svečo manj (http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco) – za prižig 
takšne sveče se je odločilo že več kot petindvajset tisoč obiskovalcev 
omenjene spletne strani, lahko ste med njimi tudi vi! ●  Metka Pravst

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

  
                                                                                                 

Zahvala
Mnogo prezgodaj nas je v 57. letu starosti zapustil dragi 
sin, oče, brat DRAGO TOPLIČAN iz Krtine 64. Od njega 
smo se poslovili v petek, 16. septembra 2016, na pokopali-
šču v Mengšu.
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče in za spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo Stanki 
Jaklič za zelo čustven govor.

Vsi njegovi

Trzinski bicikeLJ
V Trzinu je sicer dobro poskrbljeno za kolesarje, zato za sedaj 

še ne potrebujemo sistema javne izposoje koles, kot ga ima-
jo v bližnji prestolnici. Vseeno pa se zdi, da imamo tudi pri 

nas prvi tovrstni »terminal«, a z »lepotno« napako – ne da se ga 
namreč odkleniti s štirimestno PIN kodo kot ljubljanske bicikLJe, 
saj je priklenjeno na kolesarsko stojalo s klasično ključavnico. Pre-
poznavno modro kolo namreč že več tednov »domuje« (berite – 
zaseda prostor drugim kolesom …) na kolesarskem stojalu avtobu-
sne postaje ob mostu čez Pšato. Zanimivo je, da te postaje sploh 
ne najdete v voznem redu prevoznikov, ki ustavljajo na njej, zato 
predlagamo zanjo novo ime: Trzin-Pšata/Trzin-Gregčev most ali 
pa morda kar Trzin-T3, to je po imenu bližnje soseske. Lahko pa 
sem se avtor tega zapisa ob pogledu na modro kolo uštel in gre 
le za umetniško instalacijo, saj smo vendar Trzinci znani ljubitelji 
kulturnih dejavnosti, trenutno pa je naš krajan celo kulturni mini-
ster. Za kaj gre v resnici, bo morda znano že do konca leta, ko bo 
kolo postopoma zamenjalo svojo preobleko in postalo, ob prvem 
snegu, seveda, belo. Ali pa izginilo, za kar pa bi moral poskrbeti 
malomarni lastnik, ki ga je (pre-)pustil na milost in nemilost at-
mosferilijam … ● Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik
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Osnovna državna karta v merilu 1 : 5.000 oziroma TTN 5, izsek iz listov Ljubljana sever –15 in 16. Vidimo del starega Trzina in Mlak; starejši Trzinci se bodo ob tej karti še 
pošteno razgovorili.
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Vremenska sekir(i)ca

Za nami je tudi tretja četrtina letošnjega leta in z njo kimavec ali 
september, za marsikoga najlepši mesec v letu (ne velja za šolo-
obveznike in njihove (m)učitelje …). Tokrat nam je postregel s tako 
rekoč idealnim vremenom ali na kratko, bil je suh in topel! V obeh 
primerih je, na naše veliko veselje, zelo odstopal, saj je padla na na-
šem širšem območju le okrog tretjina pričakovanih padavin, sonca 
pa smo imeli za petino več kot v dolgoletnem povprečju. Če ne bi bilo 
aprilskega snega in pozebe, bi bil menda letošnji vinski letnik med 
najboljšimi, tako pa »samo« med zelo dobrimi. Z izjemo enega viken-
da so bili vsi drugi kot nalašč za dejavnosti na prostem, tako špor-
tne kot tudi kulinarične, klanjajo pa se mu tudi ljubitelji gora. Višek 
poletne gorniške sezone se je zavlekel prav do konca meseca. Nas 
je pa za to dober oktober, tak poklon mu namenja eden vremenskih 
pregovorov, že takoj na začetku meseca presenetil z jutranjo slano 
(pred tem je ob koncu padavin snežilo pod višino Kamniškega sed-
la!). Ta se je pojavila lokalno že 5. oktobra, dan kasneje pa povsod. 
Vremenska postaja pri osnovni šoli sicer ni zabeležila temperature 
pod lediščem (0,4 °C), pri tleh, kjer je vedno še nekoliko hladneje, pa 
je ta prišla podenj.

Lepo vreme pa ni prav dosti vplivalo na zmanjšanje gneče na cesti, 
s katero žal vsako leto znova povezujemo ta mesec. Iz trzinske cone, 
kjer smo dobili nov oziroma dodatni vozni pas za desno zavijanje 
proti prestolnici, se res hitreje pride (tudi nazaj v druga dva dela 
Trzina v smeri proti Domžalam …), a kaj, ko so intervali semaforjev 
na začetku Črnuč, natančneje na križišču Štajerske ceste z Zasavsko 
in Dunajsko, ostali enaki. So pa vse bolj polni avtobusi in vlaki, saj 
letos velja kombinirana dijaško-študentska vozovnica, h kateri pri-
makne naša občina štiri evre mesečno ali letno (pozor – za zdaj le 
pri nakupu na blagajni v Kamniku ali Domžalah!) tudi za druge avto-
busne prevoznike in ne le za kamniški Kam-Bus. Morda niste vedeli, 
Štajerska cesta se imenuje štiripasovnica od mesta, kjer vstopi na 
teritorij MOL-a, logično pa od križišča v Dobravi. Do tja je namreč 
Ljubljanska cesta, s tem pa še ni konec tovrstnih zanimivosti, saj 
imamo v Trzinu očitno kar dve Ljubljanski cesti – staro (nekdanja 
magistralka) oziroma osrednjo trzinsko prometnico, in novo, že 
omenjeno štiripasovnico. Če se vrnemo k Štajerski cesti, po kateri se 
v Ljubljano pride iz »totih« koncev in krajev, preči ta tik pred mestom 
tudi del Gorenjske! Spomnimo, da je bila od tomačevskega krožišča 
dalje Štajerska nekoč (2009–2011) tudi Titova cesta, a je bilo ugo-
tovljeno, da je to ime neustavno. Je pa bila nekoč Titova današnja 
Dunajska cesta, še pred tem (do 1952) pa Tyrševa. Kako, zakaj in po 

Opazovalna postaja

Poletje 2016 Vremenska postaja 
OŠ Trzin Poletje 2016

(v mm) Kazalec Podatek Čas Datum

Topol pri Medvodah
(692 m)

29
Povprečna mesečna T zraka (°C) 17,5 mesec 1. 9.–30. 9.

Najvišja mesečna T zraka (°C) 29,9 15:30 12. 9.

Trzin (OŠ) 39 Najnižja mesečna T zraka (°C) 6,2 6:30 22. 9.

Letališče Brnik 43 Število dni s padavinami > 0,2 / 2 / 20 mm 16/3/0 mesec 1. 9.–30. 9.

Ljubljana Bežigrad 47 Največja dnevna količina padavin (mm) 16,4 0:00–24:00 1. 9.

Grosuplje 53 Največja trenutna intenziteta padavin (mm/h) 146 20:30–21:00 1. 9.

Domžale 58
Najvišja hitrost (km/h) vetra in njegova smer 33,8/JJV 11:30–12:00 17. 9.

Najpogostejša smer vetra JJV mesec 1. 9.–30. 9.

Radomlje 71
Število toplih dni (maksimalna T >= 25 °C) 14 mesec 1. 9.–30. 9.

Skupna količina padavin v letu 2016 (mm) 895 9-mesečna 1. 1.–30. 9.

Izbrani meteorološki kazalci za vremensko postajo OŠ Trzin s korigiranimi (vodni ekvivalent snega) padavinami in količina padavin na širšem območju Ljubljanske kotline poleti 2016. Grafikone 
za izbrane meteorološke kazalce (30-dnevni in letni) za sosednjo Ljubljano si lahko ogledate na http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/. 
(Viri: ARSO, Civilna zaščita Trzin, Slovenski meteorološki forum, Vremensko društvo ZEVS.)

Vremensko vzor(č)ni september 2016 
kom, pa kdaj drugič, poimenovanje cest in ulic je namreč precej bolj 
zapleteno, kot je vremenoslovje, saj se na to (in nogomet) spoznajo 
vsi, tudi (predvsem pa) politiki …

Zato bomo strli raje še nekaj vremenskih orehov letošnjega »spome-
niško zaščitenega« septembra in – tako kaže – po letu 2011 drugega 
najtoplejšega septembra po letu 1951. V večjem delu Slovenije je bila 
povprečna mesečna temperatura zraka za 2–3 °C nad dolgoletnim pov-
prečjem. Kar osemkrat je najvišja dnevna temperatura zraka v Trzinu 
presegla 29 °C (zaporedoma med 9. in 14. septembrom), šestkrat pa 25 
°C. V ponedeljek, 12. septembra, smo zgrešili septembrski vroč dan le 
za desetinko stopinje Celzija. Le štiri dni je bila srednja dnevna tempe-
ratura zraka podpovprečna, vse druge dni pa nadpovprečna. Deževni so 
bile le trije dnevi, kratkotrajno, obilno pa je deževalo le en dan, in sicer 
že kar prvi dan meseca. Pri letnem seštevku padavin smo na začetku 
oktobra že presegli mejo 900 milimetrov. Vsaj za padavine torej ne velja 
pregovor, da se po jutru dan pozna! In kaj na koncu sploh še ostane »ok-
tober dober« mesecu ali moštniku, tudi kozoprsku? Začetek meseca je 
nakazal, da si s kakšnim babjim poletjem, ki smo ga bili deležni večji del 
septembra, pač ne smemo delati utvar. Še vedno pa lahko upamo, da 
nam bo vremensko naklonjen. Vsaj zaradi tega, ker je to zadnji mesec, 
ko še pridemo popoldne iz službe v svetlem delu dneva. Sicer pa bodite 
v preostanku oktobra pozorni tudi na listje – če se to hitro obleti, vsak 
naj zime se boji. ●  Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik

Tudi silaža na 
Brodiču je bila 

sredi septembra 
že pripravljena in 

pokrita ter obtežena 
tako, kot »se šika«.  
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Kulturni oder: Oktober in november v 
znamenju domačih produkcij

Za vse, ki ste le iz pogovorov slišali pohvale o domačih gledališčni-
kih, je v oktobru in novembru priložnost, da si na lastne oči ogledate 
katero od letošnjih produkcij KUD Franca Kotarja, preden skupini 
pobegneta na gostovanja v »šir in dalj« Slovenije.

V četrtek, 27. oktobra, bo ob 20. uri na sporedu črna komedija 
Hamlet v pikantni omaki, edina predstava, v kateri igra trzinski žu-
pan. Predstava bo zadovoljila tiste, ki imajo okus bolj za klasične 
komedije, a jih navdušujejo tudi domiselni plesni in pevski vložki. 
Shakespearov Hamlet je postavljen v kuhinjo, polno čudaških likov, s 
še bolj čudnimi preobrati in koncem, ki ga gledalec spremlja z visoko 
dvignjeno glavo.

V soboto, 12. novembra, prav tako ob 20. uri, pa bo na sporedu 
predstava slovenskega avtorja Milana Jesiha v režiji plesalca in kore-
ografa Sebastjana Stariča – Grenki sadeži pravice. Gibalna predsta-
va bo navdušila bolj avantgardne gledalce, ki jim sodobno gledališče 
ni neznanka. Grenki sadeži pravice je večen tekst. Grenki sadeži 
pravice so kolaž odsevov sodobne družbe in kritika nanje. Ali, kot je 
zapisal dramaturg predstave Marko Bratuš, Grenki sadeži pravice so 
»prikaz človeka v vsem svojem sijaju, bedi, žalosti, sreči, nizkotnosti 
in očarljivosti«.
In če vam bosta predstavi všeč, ju lahko priporočite znancem in 
sorodnikom v naslednjih krajih, kjer ju bo moč videti: 

- Grenki sadeži pravice: 19. novembra 2016 v Litiji, 1. decembra 
2016 v Kreatoriju v Ljubljani in 14. januarja 2017 v Medvodah;
- Hamlet v pikantni omaki: 21. januarja 2017 v Radečah in 18. 
februarja 2017 v Stični.

Vabljeni v trzinski skromen teater z dušo. ● Brigita Ložar
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Hamlet v 
pikantni 
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Potopisno predavanje: Shqipëria
Poletja je konec, prebuja se jesen, mi pa veselo pričakujemo novo 
kulturno sezono. Za začetek smo si že lahko ogledali prvo gostujočo 
predstavo, sedaj pa sledi še prvo potopisno predavanje. Na prvem 
večeru se bomo podali v nam bližnjo – Albanijo. Tomaž Slapar nam 
bo predstavil to čudovito deželo, ki je le malokomu znana. Ceste sre-
di neokrnjene narave, razgledi z 2000 m nadmorske višine, prijazni 
domačini, večerni ogenj in čaj iz gorskih zelišč. Prisluhnite nepozab-
nemu popotovanju z avtomobili v torek, 25. oktobra, ob 20. uri v 
Kulturnem domu Trzin. Vstopnina 2 evra. Se vidimo! ● Ana Pirc

6. natečaj za najboljšo 
zgodbo našega kraja Trzina
Trzin je poln najrazličnejših zgodb, bogat pa je tudi z zanimi-
vostmi, legendami in anekdotami. V želji, da bi se te zgodbe 
ohranile tudi za prihodnje rodove, želimo z natečajem 'Zgodba 
našega kraja' spodbuditi spomine in domišljijo občanov. Zato 
vabljeni k pisanju zgodb prav vsi pišoči, tako starejši kot tudi 
mlajši. Zgodbe preteklih dogodkov in oseb lahko oblikujete po 
pripovedovanju dedkov in babic, po svojih spominih ali pa po 
svoji domišljiji.
Dolžina zgodbe je omejena na največ 2000 znakov, vključno 
s presledki. Zgodbi je treba obvezno pripisati: ustno izročilo, 
resnična zgodba ali izmišljena zgodba. Prispevke skupaj s po-
datki o avtorju (ime, priimek, naslov) pošljite v zaprti ovojnici 
s pripisom: “Natečaj za najboljšo zgodbo našega kraja Trzina« 
po pošti na naslov TD Kanja Trzin, Ljubljanska c. 12/f, 1236 
Trzin. Rok za dostavo ovojnice z zgodbo je 28. oktober 2016, 
ko bo natečaj zaključen.
Tri najboljše zgodbe po izboru strokovne žirije bomo 
simbolično nagradili. 
Najbolj zanimive zgodbe in v njej opisane posebnosti Trzina 
in osebe bomo vključili v turistično promocijsko gradivo. Vsi 
avtorji objavljenih prispevkov, ki jih bomo uporabili v turistič-
no-promocijske namene, bodo ohranili moralne avtorske pra-
vice.

Več informacij v povezavi z natečajem lahko dobite na tele-
fonski številki: 01 564 47 30.

MOTORINO CAFFE

VELIKI
ČAROVNIŠKI ŽUR

zabavne
delavnice

poslikava
obrazov

mini
disco

domace
dobrote

zabavne
delavnice

poslikava
obrazov

mini
disco

domace
dobrote

v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 16.00
na ploščadi T3, Trzin

Prireditev bo v vsakem vremenu!
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KULTURNI VEČER: Strategija o 
razvoju medijev

V četrtek, 20. oktobra, ob 19. uri začenjamo letošnjo 
sezono kulturnih večerov. Tokrat se obeta zelo zanimiv 

večer, saj nam bo minister za kulturo Tone Peršak z ekipo 
sodelavcev predstavil končni predlog Strategije o razvoju medi-

jev, nas povprašal za mnenje o predlaganih rešitvah, se pogovarjal 
z nami o medijih in objektivnosti informiranja v Sloveniji, o pričako-

vanjih vseh nas bralcev, gledalcev in poslušalcev, skratka uporab-
nikov informacij!

Vabljeni vsi, ki vas mediji vsak dan znova jezijo, puščajo hla-
dne ali tudi zadovoljujejo vaša pričakovanja!
Vabljeni v Dvorano Marjance Ručigaj v četrtek, 20. okto-
bra, ob 19. uri. Vstop je prost!                 Brigita Ložar

Povabilo na razstavo in delavnice 
Zavoda Gradimo prijateljstvo

Vabimo vas na razstavo otroških ustvarjalnih delavnic Zavoda 
Gradimo prijateljstvo; njeno odprtje bo v torek, 25. oktobra, ob 17. 
uri v avli CIH.
Zavod Gradimo prijateljstvo – varstvo otrok z delavnicami: Zavod je 
namenjen vsem otrokom, ki želijo ustvarjati in aktivno preživljati čas 
z nami. Lahko se nam pridružijo ob ponedeljkih od 17. do 19. ure v 
Jefačnikovi domačiji, kjer potekajo likovne, glasbene in ustvarjalne 
delavnice, in ob petkih od 16.30 do 18. ure v telovadnici Vrtca Žabica, 
kjer bomo telovadili, plesali in se igrali različne družabne igre.

Za vse informacije smo vam na voljo na številki 031 507 503 (Ta-
nja) ali po elektronski pošti: tanjapancur@gmail.com, lahko pa 
nas spremljate na Facebook strani Zavoda Gradimo prijateljstvo.
Veselimo se srečanja in druženja z vami!

Spektakel, ki bo naježil 
vašo kožo
KD Antona Lobode Loka pri Mengšu in 
KUD Franca Kotarja Trzin pod pokrovi-
teljstvom Modrih novic v ponedeljek, 31. 
oktobra 2016, prirejata čarovniški dogo-
dek za otroke in odrasle na gradu Jable.
Noč čarovnic v gradu Jable – spored: 
• Ob 17. uri bo na ogled otroška predstava »Za-
čarana buča in čarovnik Uršolin« v izvedbi Zavoda 
Enostavno prijatelji;
• ob 18. uri sledijo ustvarjalne delavnice in poslikava ob-
razov z ekipo KUD Antona Lobode ter streljanje buče 
z ekipo Otok športa;
• ob 20. uri bo na sporedu »Poslednja sodba«, spek-
takularna srhljiva enodejanka s petjem, plesom in (v 
primeru suhega vremena) z ognjenim šovom v izved-
bi KUD Franca Kotarja Trzin (za otroke v spremstvu 
staršev in za odrasle).
Vstopnina bo 5 evrov za odrasle osebe, 2 evra za otro-
ke, vključuje konzumacijo. Prodaja vstopnic se začne ob 
16.30. Parkirišče je zagotovljeno, prav tako bo poskrbljeno za 
tople prigrizke in napitke. Vabljeni na noč čarovnic, ki bo naježila 
vašo kožo!       Brigita Ložar

Vabila na delavnice in vaje TD 
Kanja Trzin
REZBARSTVO: Vsak torek v mesecu od 17. do 
19. ure v tehnični učilnici OŠ Trzin, mentor Marijan 
Vodnik;
VEZENJE: Vsak torek v mesecu od 17. do 19. ure 
v Jefačnikovi domačiji, mentorica Milena Črv;
LIKOVNE DELAVNICE ZA OTROKE: Vsak to-
rek od 13. do 14.30 v avli Centra Ivana Hribarja v Trzi-
nu, mentorica Majda Šilar;
LIKOVNE DELAVNICE ZA ODRASLE: Predvidoma ob 
sredah dopoldne v Jefačnikovi domačiji (če bo dovolj prijav);
FOLKLORA:
- FS Trzinka – veterani: Vsak četrtek od 20. do 22. ure v mali telovad-
nici OŠ Trzin;
- FS Trzinka – mlajši člani: Vsako sredo od 20. do 21.30 v KD Trzin, 
mentor Janez Florjanc.
V petek, 28. oktobra, bo v dvorani Kulturnega doma Trzin 
od 19. ure dalje potekal dogodek 'Prvi folklorni koraki za 
občane'.
Vabljeni, da se pridružite!
Informacije in prijave v Centru Ivana Hribarja, Lju-
bljanska c. 12/F v času uradnih ur (tel.: 01 564 47 30).

Napovednik Društva upokojencev 
Žerjavčki Trzin

V petek, 28. oktobra 2016, ob 16. uri nastop pevskega zbora na 
komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve – pred OŠ Trzin.
V soboto, 29. oktobra 2016, ob 8. uri pohod po mejah štirih občin 
izpred OŠ Trzin.
Ob lepem vremenu so še vedno aktivni: 

• Kolesarji kolesarijo ob četrtkih izpred CIH ob 9. uri.
• Pohodniki se odpravijo ob torkih na krajše in daljše spre-
hode izpred Mercatorja ob 8. uri.
• Balinarji balinajo vsak dan ob lepem vremenu od 10. ure 
dalje.
• Pevci se zbirajo ob torkih na vajah v CIH - Dvorana Mar-
jance Ručigaj, ob 18. uri. 

• Ročne spretnosti preizkušajo in ustvarjajo v društveni sobi, 
Mengeška 9. Kdaj se kaj dogaja, vprašajte po tel. na št. 031 405 

646 Marjeta
V četrtek, 10. novembra, ob 11. uri odhod na mar-

tinovanje v Draščiče. Prijave do ponedeljka, 7. 
novembra 2016.

Pobude in vprašanja na tel. 041 370 251 ali  
zoran.rink@gmail.com

Lutkovna predstava Bodimo prijatelji
Knjižnica Tineta Orla Trzin vabi na lutkovno predstavo v 
izvedbi Lutkovnega gledališča Pravljičarna z naslovom Bodi-
mo prijatelji. Predstava bo v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 18. uri v 
Dvorani Marjance Ručigaj v Centru Ivana Hribarja v Trzinu. Vabljeni!

Zbiralna akcija starega papirja
Od torka, 8. novembra, do petka, 11. novembra 2016, bo pod okriljem OŠ Trzin potekala zbiralna akcija starega papirja, odložili pa ga boste lahko v 
zabojnik, ki bo stal na parkirišču pred šolo. Papir bo v dopoldanskih urah od torka do petka mogoče oddati med 7.30 in 9. uro; v četrtek, 10. novembra 
2016, pa tudi v popoldanskem terminu od 15.30 do 18.30. Papir naj bo zvezan ali shranjen v kartonski škatli ali papirnati vrečki.
Hvala za vaš prispevek k ohranjanju narave! 

Vabilo na jogo 
društva Pot srca

Stran 18

Veliki čarovniški žur 
za otroke z ustvarjalnimi 
delavnicami, poslikavo 
obrazov in mini diskom 

bo v četrtek, 27. oktobra, 
ob 16. uri na ploščadi T3.

Stran 29

Vabljeni v Kulturni dom 
Trzin na predstavi Hamlet 

v pikantni omaki in 
Grenki sadeži pravice in 
na potopisno predavanje 

Tomaža Slaparja po 
Albaniji.
Stran 29

Krožki 
planinskega 

društva Onger 
za osnovnošolce
Strani 10 in 11

Sprehod po 
'učilnici v naravi' 
bo v soboto, 12. 
novembra 2016, 

ob 10. uri, zbor pri 
kolesarnici za OŠ 

Trzin.
Stran 25



» Diagnoza: vse 
  bo v redu.«
  Martina Ajd Bežan, mag. farm., Lekarna Domžale

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

 Dežurni lekarni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
 Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
Lekarna Domžale sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00

Izberite FORD TRANSIT, gospodarska vozila vseh velikosti za podjetja vseh velikosti,  
z novimi vrhunskimi EcoBlue motorji, 4-letnim podaljšanim jamstvom z asistenco 

brez omejitve kilometrov in možnostjo odloga plačila DDV do 6 mesecev*.

*  EcoBlue motorji so na voljo pri izvedbah Transit Custom in Transit. Odlog plačila DDV je možen v primeru finančnega lizinga. Summit Leasing Slovenija si 

pridržuje pravico odkloniti financiranje, če stranka ne ustreza merilom za odobritev financiranja. Slika je simbolična.  

VEIT TEAM, Cufarjeva ulica 24, Vir, Domžale
GSM: 031 395 395, www.veitteam.si

Velika ponudba ikeban in svečob dnevu mrtvih.

Jesensko cvetje

Delovni čas:
pon. - pet.: 8 - 19
sobota: 8 - 13
nedelje in prazniki: ZAPRTO

Sadjarstvo-vrtnarstvo Dores , PE Cvetličarna Trzin, 
Mlakarjeva ul. 7, 1236 Trzin, vrtnarija@dores.si

01 564 11 87



 
Glasba, 
ki jo 
imamo 
vsi radi


