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Da bo Trzin
(bolj) čist
V tem mesecu je Odsev posvečen številnim 'čistilnim' tematikam, saj
se je mesec začel s tradicionalno spomladansko občinsko čistilno akcijo »Očistimo Trzin 2017«, ki jo je Občina Trzin organizirala v sodelovanju
s trzinskimi društvi in organizacijami.
O poteku čistilne akcije poroča naša novinarka Tanja Jankovič na straneh 10 in 11, kjer na pobudo Javnega komunalnega podjetja Prodnik,
d. o. o., opozarjamo tudi na odlaganje neprimernih odpadkov na ekoloških otokih v Trzinu. „Če uporabniku velikost zabojnika za embalažo,
ki ga uporablja, ne zadostuje, lahko naroči brezplačno menjavo za večji
zabojnik, stroški storitve ravnanja s komunalnimi odpadki pa ostanejo
enaki,“ sporočajo v želji, da bi v Trzinu okolje ostalo čisto in urejeno. V ta
namen so bili v tem mesecu v Trzinu postavljeni tudi novi ulični zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije, o
katerih sva spregovorila tudi z županom Petrom Ložarjem. V intervjuju,
ki ga lahko preberite na straneh 4 in 5, sva govorila tudi o težavah
spomladanskega zbiranja zelenega odreza na območju naselja Trzin.
Verjetno ste opazili, da so kupi odpadnega vejevja in zelenja na zbirnih
mestih, na katerih zeleni odpad lahko odlagajo izključno občani naše
občine, kljub rednemu odvažanju rasli v nebo! Župan je pojasnil, da so
te naravne odpadke k nam s tovornjaki dovažali celo iz sosednjih občin,
zato se za kršitelje že pripravljajo ostri ukrepi s sankcijami!
Se pa v dneh, ko zaključujemo z vsebino Odseva, zaključuje tudi izgradnja dodatnega voznega pasu, ki bo omogočal izhod iz naselja
Trzin-Mlake v smeri Ljubljane mimo obstoječega semaforja. Torej bo
promet proti prestolnici tako kot iz OIC Trzin potekal hitreje, avtomobili
pa bodo za seboj puščali vsaj malo manj izpuhov.
Glavna in odgovorna urednica
Metka Pravst

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
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Intervju z županom: Trzin
je odlagališče zelenega odreza za širše območje
S Petrom Ložarjem smo tokrat spregovorili o številnih temah. Dotaknili
smo se težav z odvozom zelenega odreza in si oddahnili, da ne bo potreben samostojen center za ravnanje z odpadki. Seznanili smo se z nadaljnjim potekom priprav za gradnjo doma zaščite in reševanja ter izvedeli,
da se bo za kakršen koli premik glede trzinske obvoznice verjetno morala
zganiti civilna iniciativa. Tudi na kolesarsko povezavo med industrijsko
cono in Mlakami ter na pokopališče bomo morali še počakati, bodo pa
letos prenovili šolsko igrišče in začeli z deli za hribom.
Pri organizaciji spomladanskega odvoza zelenega odreza so
se pojavile težave, kupi so rasli čez noč kljub rednemu odvažanju. Kaj se je dogajalo, v čem je težava?
Težava je v tem, da smo edina občina – verjetno celo v Sloveniji, ki dvakrat letno zagotavlja odvoz zelenega odreza. To je bilo na začetku mišljeno zato, ker je gostota poseljenosti v Trzinu precejšnja, in če bi odrez
zgorel na vrtovih, bi bila dimna onesnaženost velika, zato zagotavljamo
odvoz. S tem bi v prihodnjih letih tudi nadaljevali, se je pa pojavila težava,
da smo na začetku Mlakarjeve postali odlagališče za precej širše območje, kajti iz bližnjih krajev zelenje vozijo k nam, saj morajo v drugih občinah
za to plačevati.
Bodo uvedene sankcije za kršitelje?
Morali bomo zaostriti odlok in preveriti pravne podlage, da bo šla lahko naša inšpekcijska služba na teren. Predlagal bom visoke sankcije, saj
podjetja, ki bi za to morala plačati, pripeljejo zeleni odrez s tovornjaki in
pri nas čez noč pustijo nekaj kubičnih metrov odpadkov, za odvoz katerih
pa moramo plačati mi. Zato nam bodo v pomoč fotografije kršiteljev, če
jih bodo občani ujeli pri dejanjih.
Pa bi se zeleni odrez lahko zbiral kje drugje?
Žal v Trzinu nimamo primernejšega zbirnega mesta kot na Mlakarjevi
ulici, ki je praktično vhod v Trzin, in v času zbiranja je videti res sramotno.
V tem mesecu je bil na obisku poljski veleposlanik in skušal sem mu pojasniti zadevo, upam, da je razumel, ker se mu je zdel drugače Trzin zelo
lep in urejen. Če bi zbirali odrez pri športno-rekreacijskem parku v Mlakah,
bi bila težava s parkiranjem, ob Pšati pa je zbirališče premajhno. Težava
je tokrat v tem, da se je kup pojavil čez noč, o čemer sem se prepričal
na lastne oči. Zato bomo na jesen, ko bodo pravne podlage pripravljene,
upoštevali tudi dokazne fotografije.
Je kaj novega glede zapletov z zahtevami države po lastnem
centru za ravnanje z odpadki ali bo le zadostoval tisti, ki ga
imamo v Dobu?
Zakonodaja se spreminja v smeri, da bomo lahko obdržali dosedanji
sistem, ki je tudi najbolj ugoden za občane vseh petih občin, ki smeti
odvažajo v Dob. Da bi imeli pri že utečenem sistemu lasten center za
ravnanje z odpadki, bi bilo res nesmiselno.
Trzin ima nov izvoz iz Mlak. Je vse potekalo po načrtih?
Vse je potekalo po načrtih, imeli smo samo nekaj zapletov z Direkcijo
za infrastrukturo, ker smo imeli lahko zapore na državni cesti samo ob
koncu tedna, kar je razumljivo glede na to, kaj se je zgodilo pri OIC, ko je
zaradi delne zapore prišlo do prometnega kolapsa severno-vzhodnega
dela nad Ljubljano. Zadeva je pripeljana do konca, po izidu Odseva se bo
po novi cesti že mogoče voziti. Bi pa rad opozoril, da je to zelo edinstveno križišče v Sloveniji, kjer bo možnost tekočega izvoza mimo semaforja
skrajno desno, poleg pa bo še en desni pas s semaforjem za avtobuse in
voznike, ki se ne počutijo dovolj prepričane za vožnjo po tekočem izvozu,
naravnost je namreč zelo malo prometa, izvoz levo pa križišče obremenjuje za manj kot 15 odstotkov. Računamo, da bo rešena pretočnost cel
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dan, ne samo ob jutranjih konicah, saj je križišče v uporabi za voznike iz
Mlak in tudi tiste z Ljubljanske ceste, ki se peljejo proti Ljubljani. Bo pa
potreben čas, da se nanj navadimo. Smo pa s to edinstveno rešitvijo tudi
finančno upravičili projekt, saj nismo spreminjali semaforjev, kar je tudi
prepolovilo ceno predvidene naložbe, ki je na koncu znašala blizu 36 tisoč
evrov.
Bo treba odpravljati kakšne napake?
Za zdaj kaže, da bo vse v redu. Tehnični pregled bo izveden v roku enega
meseca. Treba je opozoriti, da se bomo v tem času še vedno vozili po
'gradbišču', čeprav je bilo križišče narejeno dosledno po prometni študiji,
ki je imela tudi revizijo.
Kako pa je z odpravljanjem napak, ki so nastale pri izvozu iz
industrijske cone in pri osnovni šoli – kdaj jih bodo sanirali?
To pa je večna težava z napakami. Ko je projekt zaključen in v večini
izplačan, se z izvajalcem začne prerekanje. Čeprav gre za malenkosti, jih
bodo morali odpraviti. Je pa tudi letošnja zima naredila ogromno škode,
saj je obdobje izjemno nizkih temperatur na več mestih povzročilo razpoke. Proti naravi se ne moreš boriti, saj je vlaga v tleh ves čas prisotna,
in ko enkrat zamrzne, ne moreš kriviti izvajalcev. Zato kritične predele –
predvsem jaške, pri katerih je velika nevarnost, da bi prišlo do vdora – že
sanira pooblaščeno podjetje Razpoka, d. o. o., ki skrbi za naše ceste.
Kaj pa je novega z obvoznico?
Projekt Mengeška obvoznica se premika, obvoznica mimo Trzina pa žal
ne. V aprilu imamo obljubljen sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo,
ampak mislim, da se bodo morali, podobno kot v Mengšu, aktivirati občani Trzina.
Je to javni poziv za organizacijo stavke?
Zavzemal se bom, da bi po sporazumni poti dosegli kakšen dogovor,
želim si, da bi nas upoštevali, ampak če ne bo šlo drugače, se bo morala
zganiti civilna iniciativa.
Kaj pa se trenutno dogaja s projektom gradnje doma zaščite
in reševanja?
S projektom nadaljujemo. Glede na to, da smo projekt na občinskem
svetu večinsko potrdili, se je začel pripravljati OPPN (Občinski podrobni
prostorski načrt) za to področje. V aprilu bomo začeli pridobivati gradbeno dokumentacijo, kar bo trajalo približno osem mesecev. Po javni
razgrnitvi je bilo nekaj pripomb na arhitekturo, upoštevali smo jih in jih že
skušamo popraviti ...
Ste popravke usklajevali z arhitekti nagrajene natečajne naloge? In kakšne so ključne spremembe?
Tako je. Odločili smo se za nežno rdeč odtenek betonske konstrukcije,
ki se bo pri stolpu tudi znižala. Nekaj bo popravkov glede funkcionalne
notranjosti. Eno nadstropje se bo znižalo in postalo delno mansardno,
razgledna ploščad bo zato manjša. Funkcionalnost notranjih prostorov se
zaradi tega ne bo bistveno spremenila. Upam pa, da bomo imeli srečno
roko z izvajalci.
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Na začetku aprila je potekala deratizacija kanalizacijskega
omrežja, je bilo tudi zdaj kot lani jeseni zaznati porast glodavcev?
Ne, šlo je za običajno deratizacijo. Lani smo zaznali porast zaradi napeljave optičnih vodnikov telekomunikacijskih podjetij. Opozarjam pa občane, da bodo glodavci prišli tja, kjer se meče hrana v kanalizacijo. Glede
na to, da imamo razbremenilnik za fekalne vode v sklopu optimizacije
CČN, kjer moderne grablje lovijo odplake, se tam pokaže, koliko hrane
gre v kanalizacijo, celo v embalaži. Zato je treba opozoriti: če boste hrano
metali v kanalizacijo, tudi deratizacija ne bo učinkovita, saj imajo potem
glodavci hrane v izobilju.
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Na območju policijske postaje Domžale je bilo v zadnjem
času zabeleženih več tatvin, se povečanje nanaša tudi na
Trzin?
Se, in sicer v industrijski coni, ki je postala magnet za tatove, saj je v
njej kar nekaj dobro stoječih podjetij, ki se v precejšnji meri ukvarjajo
s storitveno dejavnostjo. To je težko preprečiti. V naši občini statistiko
tatvin povečuje predvsem črpalka Petrol in dogajanje v industrijski
coni, kjer pa podjetja že organizirajo zaščito in nameščajo nadzorne
kamere. Kar pa se tiče zasebnih hiš, povečanja tatvin ni zaznati, a
kljub temu naj bodo občani pozorni, saj priložnost dela tatu. Še vedno
pa velja, da je dober sosed najboljši čuvaj.

Kupi odvrženega zelenja ob Mlakarjevi ulici.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine
Trzin na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno

Kdaj se načrtuje kolesarska steza med obrtno-industrijsko
cono in Mlakami?
Načrtujemo jo za naslednje leto, ker se morajo rešiti zapuščinski postopki. Skušali smo poiskati drugo rešitev, pa je žal ni. Ravno pred enim
tednom smo imeli sestanek na upravni enoti, kjer smo skušali razložiti
težave, a še vedno ni elementa nujnosti, zato bomo morali počakati na
razrešitev zapuščinskega postopka. Potem pa bomo kar se le da hitro
poskušali sprejeti OPPN – občinski podrobni prostorski načrt, da se infrastruktura na tem področju uredi.
Bo urejena povezava tudi za avtomobile?
Vse je odvisno od tega, kakšna bo prometna rešitev. Moramo pa dolgoročno računati, da bi bilo tam tudi pokopališče, če nam bodo pristojne
službe to odobrile. OPN je šel čez prvo fazo ministrstev, in področje t. i.
Habatovega odlagališča je, o čemer so se strinjale tudi pristojne službe,
najbolj primerno za postavitev pokopališča.
Kakšni pa so potem načrti za naslednje mesece?
Kot vsako leto doslej bomo tudi letos na novo uredili tri ulice – primarno v celoti vodovod, po potrebi se bo sanirala kanalizacija, če bo
treba tudi telekomunikacija, elektronapeljava in plin ter na novo preplastil asfalt, da bodo potem ceste čim dlje ostale v prvotnem stanju.
Pripravlja se tudi dokumentacija za obnovo športnega igrišča pri
šoli. Med počitnicami bomo v celoti prenovili tartan in asfaltno površino, poleg košarkarskega igrišča bo tudi igrišče za odbojko, uredili
bomo priklope za luči, okolico s koši, mrežami in vsem, kar sodi poleg.
Kako pa je z drugim delom parkirišč za šolo – na drugi strani
Pšate oziroma Za hribom?
Tudi za to se projekt pripravlja, z lastniki sosednjih parcel moramo še
doseči dogovor, upam, da bodo dogovori zadovoljivi. Začeli bomo letos,
upam pa, da se bo začrtan projekt dalo dokončati. Bomo pa na tem delu
reševali tudi odvodnjavanje ceste Za hribom.
Kdo pa je čistil odvodne kanale ob trzinski obvoznici oziroma
železniški progi?
Na našo pobudo je Direkcija za infrastrukturo očistila kanale. Smo pa
kar nekaj časa pozivali, da bi grmovje odstranili zaradi preglednosti pri
prehodu čez železnico in zaradi protipoplavne zaščite. Lansko leto smo
dosegli, da so našo težavo uvrstili med prednostne. Ti kanali so bili zelo
zamuljeni in zarasti je bilo precej. Pohvaliti jih moram, da so držali besedo
in očistili celo večji del, kot je bilo prvotno dogovorjeno. ● Metka Pravst
April 2017

besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS,
47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16).) in 19. člena Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu občine Trzin (Uradni vestnik OT,
št. 6/08 uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA OBČINE TRZIN
– ODSEV
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki:
• izpolnjuje pogoje iz 19. člena zakona, ki ureja medije;
• ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in
• ob prijavi na razpis predloži programsko zasnovo glasila,
ki vsebuje vsebinski načrt rubrik Odseva ter zagotovilo o zadostnem številu stalnih sodelavcev.
Programska zasnova glasila mora biti pripravljena skladno z odlokom, ki ureja zagotavljanje obveščanja javnosti o delu Občine
Trzin in glasilu občine Trzin ter mora upoštevati finančna sredstva,
zagotovljena v Proračunu Občine Trzin za leto 2017 in 2018.
S kandidati, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, bo opravljen
razgovor. Poglavitna merila za izbor odgovornega urednika bodo
vsebinska kakovost programske zasnove in poznavanje občine
Trzin. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami iz uredniškega dela. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo dveh let.
Prijavo na razpis z ustreznimi dokazili in kratkim življenjepisom morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z opombo »NE
ODPIRAJ - Javni razpis – Odsev« najpozneje do petka,
19. 05. 2017, do 13. ure na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
Kandidati bodo o izboru obveščeni najpozneje v 8 dneh po
sprejeti odločitvi. Za morebitne dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom pokličite na telefonsko številko 01/564-4544. Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko
slovnično obliko. ●
Številka zadeve: 430-0013/2017-1
Datum: 20. 04. 2017

Predsednica Komisije
Klavdija Tretjak, l.r.
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Aprilska seja
19. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin je potekala v sredo, 12. aprila, na dnevnem redu pa so bila
številna poročila za leto 2016.
Občinski svetniki so se po potrditvi zapisnika 18. redne seje pod prvo
točko seznanili z letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale in o
delovanju Programa Svit; pod drugo sta jim bili predstavljeni poročili
o izvajanja pomoči na domu v občini Trzin in o Centru aktivnosti Trzin;
tretja točka dnevnega reda je ponudila seznanitev z letnimi poročili
Osnovne šole Roje, Osnovne šole Trzin, Medobčinskega muzeja Kamnik, Knjižnice Domžale in Glasbene šole Domžale, za zadnji dve je
vlogo poročevalca prevzel kar župan.
Sprva predvidena četrta točka dnevnega reda s poročili o pitni vodi
iz vodovodov, o oskrbi s pitno vodo, o odvodu odpadnih voda in o
ravnanju z odpadki v naši občini ni bila obravnavana, kajti Statutarno
pravna komisija je imela zadržek, ker poročilu ni bilo priloženo finančno poročilo, zato bo ta točka obravnavana na junijski seji.
Točko Vprašanja in pobude občinskih svetnikov je izkoristilo šest
svetnikov. Valentin Kolenc je podal dve pobudi, prvo za analizo cen komunalnih odpadkov in drugo za mesečno analizo o ustreznosti pitne
vode – monitoring, ki ni povezan s Prodnikom. Župan je poudaril, da
monitoring vode mesečno izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ), hkrati pa izrazil željo, da mu posredujejo analizo vode, ki je bila
opravljena v Italiji. Na občini bodo obe pobudi preučili in se opredelili.
Alenka Marjetič Žnider je opozorila na podatke o umrljivosti zaradi
pojava različnih oblik raka v Trzinu in pozvala občino, naj pristopi k
preučitvi vzrokov za to oziroma naroči geografsko analizo incidence
raka skupaj z občinami domžalske upravne enote. Zanimalo jo je tudi,
v kakšni fazi je postopek priprave predloga za razglasitev župnijske
cerkve svetega Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Nuša Repše je podala pobudo staršev, ki predlagajo sanacijo igrišča
in obstoječi tobogan odstranijo ali vdelajo v hrib. Dunja Špendal je
predala vprašanje stanovalcev na Prešernovi, kdaj bodo po načrtu dobili nove priključke za vodo, in balinarjev, ki bi balinišče v ŠRP Mlake
radi ogradili, podala je tudi vprašanje glede nadzorovanja lastnikov
psov, ki se kljub prepovedi zadržujejo v ŠRP Mlake. Župan je dejal, da
bodo preverili in podali pisne odgovore. Miha Pančur je opozoril na
razraščanje vejevja levo na cesti od Mengeške proti Jemčevi cesti, ki
ogroža pešce. Romeo Podlogar je pohvalil izgradnjo dodatnega pasu
v Mlakah, povprašal o stroških novega izvoza in izvoza iz industrijske
cone, opozoril je še, naj se zapisnik januarskega zbora občanov preveri na zvočnem zapisu, na koncu pa se je navezal še na Kolenčevo
6 | Odsev — Glasilo občine Trzin

pobudo o monitoringu pitne vode. Župan je poudaril, da trimesečnega
monitoringa, kot ga zahtevajo, občina ne bo naročila, saj ga že izvaja
NIJZ.
Pod peto točko je Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo predstavil župan, nato pa so svetniki slišali še
Poročilo o uresničevanju programske zasnove glasila Odsev. Zaključni
račun Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek – je
bil na vrsti pod sedmo točko dnevnega reda, na kratko ga je predstavil
župan, svetniki pa so ga sprejeli z osmimi glasovi 'za'. Pod osmo točko
so sprejeli tudi spremembe in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017.
Sledila je še potrditev predlogov Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2017. Edward Justin Jerak je predstavil predlagane
kandidate – za bronasto priznanje: Miha Pavšek, Andreja Kosirnik in
Tanja Kajfež; za srebrno priznanje: Andrej Nemec; za zlato priznanje:
Dunja Špendal. Za denarno nagrado 400 evrov so predlagali tri dobitnike: Anamarijo Prezelj, Ekipo pionirjev Strelskega društva Trzin in
Planinsko skupino Obriti orli Planinskega društva Trzin. Seja se je po
dveh urah zaključila s Seznanitvijo z dokončnimi poročili nadzornega
odbora. 					
● Metka Pravst
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V RCERO Ljubljana je vključenih
že 43 slovenskih občin
Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je najsodobnejši
objekt za predelavo odpadkov v Evropi. V njem predelujejo mešane in
biološke odpadke tretjine Slovenije.
Kaj je predelava odpadkov?
Z visokotehnološkim postopkom iz mešanih komunalnih odpadkov izločijo vse še koristne surovine (plastiko, papir, kovine itd.), ki gredo v tovarne
za recikliranje. Temu postopku rečemo mehanska
obdelava odpadkov.
Druga vrsta obdelave odpadkov je biološka –
to pomeni, da ločeno zbrane biološke odpadke
razgradijo s podobnimi postopki, kot se dogajajo
v naravi, le da so hitrejši in brez prisotnosti kisika.
Na tak način iz bioloških odpadkov nastane kompost, pri tem pa nastaja bioplin, ki ga zbirajo in
uporabijo za proizvodnjo elektrike in toplote.
Najboljša tovarna za predelavo odpadkov je
največji kohezijski projekt s področja okolja v
državi
RCERO Ljubljana sprejme več kot 170 tisoč ton
odpadkov na leto, sredstva zanj pa so prispevali Evropska unija, občine in država. Objekti in naprave za predelavo odpadkov poskusno obratujejo od novembra 2015, eno leto kasneje pa je bilo
izdano uporabno dovoljenje. RCERO Ljubljana bo
s pretekom poskusnega obratovanja upravljala
ljubljanska Snaga. Danes je v projekt, ki je primer
dobre prakse na področju sodelovanja in povezovanja občin, vključenih 43 občin.

Čas je za krožno revolucijo
Za zadovoljitev naših potreb in želja že več kot desetletje uporabljamo en planet in pol. To pomeni, da porabljamo 50 odstotkov več virov (energija, hrana itd.),
kot jih zmore planet proizvesti. Naša naloga je vse napore usmeriti v to, da višjo gospodarsko vrednost in
kakovost življenja ustvarimo z manj naravnimi viri.
Naš cilj je krožno gospodarstvo, za prehod vanj pa je
RCERO Ljubljana izjemnega pomena, saj obnavlja naravne vire, udejanja ponovno uporabo, optimizira in
zapira krožno zanko.

več kot 150.000 ton
mešanih komunalnih odpadkov

več kot 20.000 ton
ločeno zbranih bioloških odpadkov

1/3
RCERO Ljubljana
sprejme ogromno količino
odpadkov iz več kot
tretjine območja Slovenije

RCERO Ljubljana s svojo inovativno
in vrhunsko tehnologijo predela
skoraj vse odpadke: manj kot 5 %
(7.350 ton) konča na odlagališču

<5 %

Nekoristni odpadki
postanejo pomemben vir
za pridobivanje drugih surovin

30.000 ton surovin,
namenjenih recikliranju

do 60.000 ton
goriva

7.000 ton 35.000 ton
komposta digestata

6.000 ton
lesa

17.000 MWh električne energije
36.000 MWh toplotne energije

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru
Opeativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
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V naše domove priteka dobra pitna voda
Izsledki letnega poročila za leto 2016 kažejo, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro pitno vodo, ki ustreza strogim zakonodajnim predpisom in evropskim zahtevam.

Foto: Arhiv JKP Prodnik

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je
le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne
sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam
povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah.
Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med
oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.
Pitna voda pod strogim nadzorom
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki
ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH,
Kranj ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo
redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število
vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode,
ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam
državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo
od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Zunaj letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih,
in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.
Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre,
katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti
za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane,
preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri,
kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.
Parameter

Enota

Mejna vrednost

Elektroprevodnost

µS/cm

2500

pH

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na
geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja
Prodnik.
Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni
Mikrobiološke preiskave
V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta,
ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2016 na
omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 469 vzorcev
pitne vode: 227 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 62 na Kolovcu,
74 na Črnem grabnu, 22 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 62 na
sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 7 na sistemu Selce-Poljane
in 7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij

mg NH4/L

0,5

Nitrit

mg NO2/L

0,5

Nitrat

mg NO3/L

50

Klorid

mg Cl/L

250

Krom

µg/L

50

Železo

µg/L

200

Svinec

µg/L

10

Atrazin

µg/L

0,1

Desetilatrazin

µg/L

0,1

Pesticidi – vsota

µg/L

0,5

Trihalometani

µg/L

100

Escherichia Coli

v 100 mL

0

Koliformne bakterije

v 100 mL

0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode,
enoto merjenja in njihove mejne vrednosti.
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Od 315 vzorcev na omrežju je bilo 20 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 14
primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.
V letu 2016 je bilo od 315 vzorcev, odvzetih na omrežju, 20 neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06,
25/09). Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih 13 vzorcev, na vodooskrbnem sistemu Črni graben trije vzorci, na sistemu
Mengeš M1 – Dobeno en vzorec, na sistemu Podoreh-Ples-Krulc
eden, na sistemu Selce-Poljane en vzorec in na sistemu Bršlenovica-

Občinske novice
-Šentožbolt en vzorec. V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so
dokazali ustreznost vzorčene vode. V nobenem primeru neskladnost
vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi. Pri 14 (od 20) neskladnih mikrobioloških vzorcev v sklopu notranjega nadzora je prišlo do
neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero so
odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je
za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno
skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.
Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2016 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora
je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 83 vzorcev pitne
vode: 67 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, 2 vzorca na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno,

5 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu in Selce-Poljane ter
2 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.
Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v
prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje
le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno
sveža. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno
načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno
vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki morajo poskrbeti za ustrezno interno
vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa moramo z odgovornim odnosom
do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne
vode.
Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2016 lahko najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si. ●

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemijske analize):
Domžale

Kolovec

Črni graben

Mengeš M1 Dobeno

Št. odvzetih
vzorcev

67

2

3

2

5

1

1

2

83

Vzorci vzeti na
zajetjih

52

2

0

2

1

0

0

1

58

Vzorci vzeti na
omrežju

15

0

3

0

4

1

1

1

25

Neskladni vzorci
na omrežju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvencioniranje cepljenja proti
klopnemu meningoencefalitisu

O

bčina Trzin je tudi iz letošnjega proračuna namenila del finančnih sredstev za zaščitne zdravstvene programe občanov.
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je priporočljivo za vse osebe, starejše od enega leta, ki bivajo na endemskem
območju ali predvidevajo dejavnosti v naravi. Bazično cepljenje praviloma opravimo s tremi odmerki cepiva intramuskularno v mišico
nadlakta. Shema cepljenja je naslednja:
• prvi odmerek
• drugi odmerek 1–3 mesece po prvem odmerku
• tretji odmerek 5–12 mesecev po drugem odmerku
Prvo revakcinacijo – osvežitveno cepljenje – opravimo z enim odmerkom cepiva tri leta po tretjem odmerku, vse naslednje revakcinacije
pa priporočamo vsakih pet let. Starejšim od 60 let priporočamo revakcinacija na tri leta.
Smiselno je, da cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravimo
v zimskih mesecih, saj s tem dosežemo zaščito še pred začetkom
sezone dejavnosti klopov.
Zdravnica mag. Branka Kante Sotošek, dr. med., in med. sestra Regina Povž bosta v Splošni ambulanti Trzin (Ljubljanska 12/f, Trzin) cepili tako svoje paciente kot tudi vse ostale odrasle nad 18 let, ki imajo
stalno bivališče v Trzinu, četudi imajo zdravnika izbranega drugje. Za
cepljenje se znotraj ordinacijskega časa predhodno dogovorite po telefonu na številko (01) 564 40 50.
Otroke in mladino do 18. leta bo v Zdravstvenem domu Domžale
(Mestni trg 2, Domžale) cepila Irena Klemenčič, dr. med. spec. pediatrinja. Telefonska številka za naročanje je (01) 72 45 271.
Na cepljenje prinesite s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in
cepilno knjižico. Sofinanciranje pripada občanu Trzina za prvo od treh
bazičnih doz in prvo cepljenje. Ob cepljenju plača občan polovico ene
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Ples-Podoreh-Krulc

Dešen

Selce-Poljane

Bršlenovica-Šentožbolt

SKUPAJ

doze cepiva (15 evrov odrasli in 14 evrov otroci), drugo polovico pa
Zdravstveni dom Domžale zaračuna Občini Trzin.
Za prejemnike občinske socialne pomoči in njihove družinske člane je
cepljenje v tekočem letu prejete pomoči v celoti brezplačno na podlagi
potrdila o upravičenosti. Vlogo za izdajo potrdila o upravičenosti vložite na Občini Trzin za vsako cepljenje posebej. Zdravstveni dom Domžale izdano potrdilo priloži računu za izvedeno cepljenje Občini Trzin.
● Zdravstveni dom Domžale in Občina Trzin

Obvestilo in poziv občanom za
prevzem gradbenih projektov
Upravna enota Domžale obvešča, da na podlagi 196. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005,
30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007,
31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010 in 81/2013) iz zbirk dokumentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov, ki jim je
potekel rok hrambe, oziroma letnik 2006.
Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2006 in
se izvod gradbenih projektov nahaja v arhivu Upravne enote Domžale, lahko prevzamejo gradbene projekte v času uradnih ur od 3.
maja 2017 do 31. maja 2017.
Prevzem projektov bo v Glavni pisarni Upravne enote Domžale
po predhodnem osebnem dogovoru oziroma naročilu na telefonsko številko 01 72 20 100, int. 36170 ali 36164, ali na elektronski
naslov ue.domzale@gov.si. Ob naročilu morajo stranke navesti
točno številko gradbenega dovoljenja in ime investitorja.
Po poteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Domžale in uničeni.
● mag. Ivica Vozelj, načelnica
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V našem kraju

Letos ponovno akcija
»Očistimo Trzin«
Marsikaterega občana Trzina je toplo pomladno sonce
prve aprilske sobote zvabilo na izlete po Sloveniji, v
domžalsko »Kuh'no na plac« ali kam drugam. Tudi v
gozdu in na ulicah našega kraja sem srečala veliko
Trzincev in Trzink vseh starosti, a so bili večinoma zgolj
sprehajalci. Veliko bolj pomembno je, da je bilo med
njimi nekaj prizadevnih občanov z velikimi vrečami za
smeti, ki jim veliko pomeni lepo in čisto okolje. Na dan
norcev in lažnivcev je namreč Občina Trzin v sodelovanju s številnimi trzinskimi društvi in organizacijami ponovno organizirala tradicionalno spomladansko čistilno
akcijo »Očistimo Trzin 2017«.

Čiščenje v OIC.

Foto: Tanja Jankovič

Odpadki, ki so jih iz Pšate odstranili člani ribiške družine Bistrica.

Lažje odstranjevanje odpadkov zaradi nižjega vodostaja v Pšati.

Že ob 9. uri so se na trinajstih zbirnih mestih Trzina zbrali pretežno
člani omenjenih društev ali organizacij, eni bolj drugi manj številčno, in
se razkropili vsak na svoje predvideno področje čiščenja. Vseh ne bomo
naštevali, ker jih je veliko, in kot je že Miro večkrat pisal, se akcij udeležujejo večinoma isti posamezniki in ista društva v enakem obsegu. Vika
Kreča iz Občine Trzin pojasnjuje: »Akcije čiščenja Trzina, z izjemo lanskega leta, Občina organizira že od njene ustanovitve naprej. Čez leta smo
ugotovili, katere so najbolj kritične točke onesnaževanja v naši občini in
že takrat v sodelovanju z društvi predvideli njegovo področje čiščenja ter
tako zajeli celotno območje Trzina. Na treh najbolj kritičnih točkah smo
pred nekaj leti namestili tudi table z napisom »V Trzinu smo osveščeni!
Mi odpadkov ne odlagamo v naravo!« in z veseljem ugotavljamo, da delno
zaležejo.« Nekateri so se akcije udeležili sami ali s partnerjem, drugi so
prišli z otroki, ker jim je pomembno, da jih že od malih nog vzgajajo v
duhu družbene in okolijske ozaveščenosti. Po ocenah organizatorja je po
Trzinu odpadke pobiralo nekoliko manj kot 200 ljubiteljev čistega okolja,
kar je glede na število prebivalcev Trzina veliko premalo. Med udeleženci
so bili prvič predstavniki Zavoda Azum, društva Florijan in Društva enostarševskih družin, organizatorji pa so bili izredno veseli tudi članov Ribiške
družine Bistrica Domžale, ki so čistili Pšato od Čebulovega mostu po toku
navzgor do mostu proti Jablam. Vsi udeleženci akcije so skupaj pospravili
skoraj tri tone različnih odpadkov in na splošno ugotavljajo, da je odpadkov sicer vsako leto manj, a kljub temu še vedno preveč. Najbolj kritični
so zagotovo očem skriti predeli med OIC in obvoznico, ob železniški progi,
kotički za zaljubljence ob Beli cesti ter nedvomno Pšata. Veliko odpadkov
so letos odstranili okoli ekoloških otokov v OIC in tudi okolico blokov so
kljub košem za smeti kazili številni odvrženi cigaretni ogorki. Namestnik
poveljnika Civilne zaščite Trzin Franc Korošec pa je ogorčen nad lastniki
psov: » Med čiščenjem Pšate je bilo na njeni brežini veliko pasjih iztreb10 | Odsev — Glasilo občine Trzin

Čiščenje Pšatinega pritoka Šumberk.

Čiščenje okolice šole.

kov, pa tudi sicer jih je po Trzinu skrajno veliko. Čeprav sem lastnik psa,
menim, da je tako ravnanje lastnikov psov, ki ne pobirajo iztrebkov svojih pasjih ljubljenčkov, nedopustno in brezobzirno do vseh krajanov. Prav
tako me moti obnašanje vseh tistih, ki opazijo to nemarno ravnanje in se
nanj ne odzovejo.« Glede same akcije pa meni: »Občina bi se morala bolj
potruditi s primernejšo obveščenostjo o akciji. Če bi se je udeležil vsaj
en član vsakega gospodinjstva, bi bil Trzin res čist, in tako bi vsi pokazali
pripadnost svojemu kraju.«
Zaključek akcije je bil tokrat v gostilni Narobe, kjer so se vrli čistilci
okrepčali s hrenovko ali klobaso z zeljem ali repo ter osvežilno pijačo.
Čistilno akcijo je obiskala tudi TV Slovenija z Mirom Štebetom, ki je za
Poročila pripravil kratek prispevek o trzinskih prostovoljcih, ki so tistega
dne v svojem kraju pobirali smeti in odstranjevali divja odlagališča.
● Tanja Jankovič

V našem kraju
Foto: Tanja Jankovič

Odlaganje neprimernih odpadkov
na ekoloških otokih v Trzinu

Pri brunarici so čistili člani smučarskega društva.

Novi ulični zbiralniki za električno
in elektronsko opremo
Trije ekološki otoki v naši občini so od aprila naprej dopolnjeni z novimi uličnimi zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo ter
odpadne baterije, postavljeni pa so v okviru projekta E-cikliraj družbe
Zeos.

Občina Trzin je v celoti pokrita s sistemom rednega
odvoza odpadkov, kar je zavidljiv podatek, in smo
nanj upravičeno ponosni. Vsekakor pa ni zavidljiv
videz nekaterih ekoloških otokov, ki so postali prostor za odlaganje vseh vrst odpadkov in kvarijo videz
okolice.

Skupne zbiralnice za embalažo so izjema
V večini primerov imajo uporabniki v Trzinu na svojem odjemnem mestu
nameščene zabojnike za mešane komunalne odpadke (črni zabojnik),
odpadno embalažo (rumeni zabojnik) in biološko razgradljive odpadke
(rjavi zabojnik). Na območju Prešernove, Mlakarjeve in Reboljeve ulice
v Trzinu se je v preteklosti zaradi (domnevnega) pomanjkanja prostora
pri uporabnikih uvedlo pobiranje embalaže na skupnih odjemnih mestih v okviru ekoloških otokov. Ti ekološki otoki pa zdaj žal kazijo videz
celotne okolice, saj v omenjene zabojnike prinašajo odpadke iz širšega
območja, in to ne samo odpadno embalažo, steklo in papir, temveč tudi
odpadke, ki tja ne sodijo: vodovodno inštalacijo, kopalniško opremo,
gradbeni material, mešane komunalne odpadke, zeleni odrez itd.

„V občini Trzin bodo za začetek postavljeni trije e-zabojniki,“ smo izvedeli od župana Petra Ložarja, ko smo ga povprašali, kje bodo novi
zabojniki stali. „Prvi bo stal v starem Trzinu pri 'Čebulovem mostu' (nasproti Habatove lope), drugi v novem Trzinu na zavoju Kidričeve ulice
nasproti zaklonišča, tretjega pa bomo postavili v obrtni-industrijski coni
na ulici Špruha,“ je povedal župan in pojasnil tudi, da zabojnika niso
postavili na lokacijo pri trgovini Mercator v Mlakah, ki bi bila sicer najbolj
ustrezna in priročna za občane in občanke, zaradi obremenjenosti, tam
namreč poleg zabojnikov za papir, embalažo in steklo stoji tudi zabojnik
za oblačila, zato so novi zabojnik za uporabljene in pokvarjene elektronske naprave sklenili postaviti na Kidričevo ulico.
»Če se bo pokazala potreba po dodatnih zabojnikih za tovrstne odpadke, jih bomo po potrebi tudi dodajali, ker bomo na ta način omogočili občanom, da imajo novo pridobitev na dosegu roke in da bodo
lahko v te velike in lične ulične zabojnike odvrgli rabljene in pokvarjene
elektronske naprave, ki jih je vsak dan več. Na ta način jih bomo zbirali
in jih reciklirali, ker menim, da je to eden od večjih problemov, kar se tiče
obremenitve okolja. V naši občini je zelo dobro poskrbljeno za odpadke,
ekološke otoke imamo na vsakih 140 prebivalcev in smo v tej kategoriji v slovenskem vrhu, z e-zabojniki pa bomo tudi s tem segmentom
večini zadostili,“ je župan povedal na prireditvenem prostoru ob tržnici
Domžale na dan zdravja, 7. aprila, kjer se je odvijal dogodek, na katerem so župani petih občin, v katerih Javno komunalno podjetje Prodnik
izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, podpisali listino o
sodelovanju.
Ob postavitvi novih zabojnikov pa prvi mož naše občine poudarja
tudi, da so primerni za odlaganje manjših električnih in elektronskih
naprav ter odpadnih baterij, televizorje in večje električne in elektronske
odpadke pa bo treba odpeljati na Center za ravnanje z odpadki Dob,
dolžni pa so jih prevzemati tudi v prodajalnah zabavne elektronike in
bele tehnike.
● Metka Pravst
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Velikost zabojnika za embalažo ne vpliva na ceno storitve
Ob tem velja poudariti, da se odvoz komunalnih odpadkov uporabnikom
obračunava mesečno glede na velikost črnega in rjavega zabojnika,
velikost zabojnika za embalažo pa na ceno ne vpliva. Če uporabniku
velikost zabojnika za embalažo, ki ga uporablja, ne zadostuje, lahko naroči brezplačno menjavo za večji zabojnik, stroški storitve ravnanja s
komunalnimi odpadki pa ostanejo enaki.
Center za ravnanje z odpadki Dob
Odpadke, ki jih uporabniki zaradi vsebine ali tipa odpadka ne morejo
odložiti v svoje zabojnike ali na ekološke otoke, sprejemamo v Centru za
ravnanje z odpadki v Dobu.
Več informacij o ločevanju, zbiranju in odvozu odpadkov ter o Centru
za ravnanje z odpadki Dob si lahko ogledate na spletni strani www.
jkp-prodnik.si. Le s skupnimi močmi lahko ohranjamo čisto in urejeno
okolje.
● Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o.

Foto: Arhiv JKP Prodnik

Foto: Vido Repanšek

Večina uporabnikov že ima individualne zabojnike
Glavni razlog za postavitev skupnih zabojnikov na območju Prešernove, Mlakarjeve in Reboljeve ulice je bilo pomanjkanje prostora za namestitev individualnih zabojnikov, vendar ima zdaj že kar 71 odstotkov uporabnikov na tem območju nameščene individualne zabojnike
za odpadno embalažo, 63 odstotkov uporabnikov pa ima nameščene
vse tri zabojnike (črne, rumene in rjave). Z namestitvijo individualnih
zabojnikov za embalažo v vsa gospodinjstva in odstranitvijo skupnih
zabojnikov za embalažo z ekoloških otokov bi lahko zmanjšali pogostost
dovoza odpadkov na ekološki otok in s tem tudi odlaganje neprimernih
odpadkov.
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Poljski veleposlanik na
obisku v Trzinu

Foto: Metka Pravst

V sredo, 5. aprila, se je večnamenski prostor vrtca
Žabica v Trzinu spremenil v prireditveni prostor za
pomembne goste iz Poljske, kajti vabilu na koncert
poljskih pesmic se je odzval poljski veleposlanik v
Ljubljani Pawel Czerwinski, dvojezičnega dogodka pa
sta se udeležila tudi predsednik Društva slovensko-poljskega prijateljstva Janusz Klim in trzinski župan
Peter Ložar.

Od leve proti desni: Predsednik Društva slovensko-poljskega prijateljstva
Janusz Klim, pomočnica ravnateljice OŠ Trzin Olga Bernik Zor in ravnateljica
OŠ Trzin Helena Mazi Golob, poljski veleposlanik v Ljubljani Pawel Czerwinski, vzgojiteljica iz Poljske Elžbieta Ela Rovšek in učiteljica Barbara Karba
ter trzinski župan Peter Ložar.

Vzgojiteljica mag. Elžbieta Ela Rovšek, ki prihaja iz Poljske, a že vrsto
let dela v trzinskem vrtcu, je bila pobudnica za organizacijo tega dvojezičnega dogodka, ki so ga s svojim prvim nastopom odprle mlade
trzinske mažoretke. Vse zbrane je v nagovoru pozdravila ravnateljica
OŠ Trzin Helena Mazi Golob, njene besede pa je poljskim gostom v
njihovem rodnem jeziku pretolmačila kar Rovškova. Ravnateljica je
navzočim pojasnila, da sta vrtec in šola v Trzinu vključena v projekt
Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, v okviru katerega so tudi
pripravili večer poljskih pesmic. „Otroci iz skupine Lisičke imajo poseben privilegij, ker imajo možnost avtentičnega spoznavanja bogate
poljske kulture. Kako uspešni so pri tem, vam bodo danes pokazali s
svojim nastopom, ki so ga pripravili pod mentorstvom mag. Elžbiete
Ele Rovšek in profesorice Barbare Karba,“ je povedala ravnateljica,
otroci pa so že nestrpno čakali, da bodo zapeli venček poljskih pesmic.
Svoj nastop so začeli s pesmico o vlaku na poti v Varšavo in nadaljevali s pesmico o deklici, ki je šla jeseni na sprehod in nabrala šopek.
S kraguljčki v rokah so zapeli še dve zimski pesmici o jelki in beli zimi,
nato pa še pesmici o štirih črnih vranah z bosimi nogami in o plesu
prijateljstva. Sledila je poljska pesmica 'Mam chusteczkę haftowaną',
ki jo pri nas poznamo kot igrico 'gnilo jajce'. S paličicami in strgali so
popestrili še pesmico o mali žabici, ki ni ubogala mamice, zaključili pa
s petjem slovenske narodne pesmi Pleši, pleši črni kos v slovenskem
in poljskem jeziku. Ravno nad to pesmico je bil poljski veleposlanik
najbolj navdušen, saj je izvedel, da jo je njihova vzgojiteljica v poljski
jezik prevedla kar sama. Pohvalil je njeno delo ter otroke in njihovo
izjemno petje v poljskem jeziku, otroci pa so mu pesmico o kosu zapeli
še enkrat in si prislužili dodatno bučno ploskanje. Czerwinski je otroke
po zaključenem nastopu obdaril, oni pa so se mu zahvaljevali kar po
12 | Odsev — Glasilo občine Trzin

poljsko, radovedno kukali v darilne vrečke in nato z nasmejanimi obrazi stekli k ponosnim staršem.

Poljski veleposlanik Pawel Czerwinski je
bil nad koncertom poljskih pesmic v trzinskem vrtcu navdušen.
Video koncerta poljskih pesmic si lahko ogledate na You Tube
(https://youtu.be/eBb9xa_3j40).
					
● Metka Pravst

Poljubček ti dam

Foto: Tanja Jankovič

Zadnji četrtek v marcu se je marsikateri mamici milo storilo, ko je
s ponosom gledala nastop svojega otroka na šolski prireditvi »Poljubček ti dam«, marsikatera med njimi je nastop tudi posnela. To
tradicionalno kulturno prireditev ob materinskem dnevu na OŠ Trzin
pripravljajo učenci in učitelji podaljšanega bivanja, ki so se jim tokrat
pridružili pevci CICI in otroškega pevskega zbora, mladi člani folklorne skupine in beatboxerji, ki so s svojim nastopom izjemno navdušili
obiskovalce prireditve. Gledalci so lahko prisluhnili tudi prvošolcem

in drugošolcem, ki so žarečih oči in rdečih lic s pogledom iskali svoje
mamice in le njim recitirali kratke pesmi o njih, in kratki dramski igri
o tretješolcih v angleščini, skozi katero so razkrili dar, ki ga mame
imajo. Učenci so se spomnili tudi očetov, ki igrajo pomembno vlogo
v njihovem življenju, in skozi pesem »Moj očka« prikazali, kaj z njimi
počno. V zaključni točki so moči združili mlajši in najstarejši plesalci
šolskega plesnega krožka, ob zvokih pesmi Jennifer Lopez - Ain't Your
Mama zaplesali živahen pomladni venček, in kot sta povedali napovedovalki Elizaveta in Nejra, z novo energijo, optimizmom in dobre volje
zakorakali v pomlad. 			
● Tanja Jankovič

Č

lanice ustvarjalne delavnice Društva upokojencev Žerjavčki Trzin –
Maja Gams, Marjeta Rink, Vesna Breznik in pridružena članica Milena Zanoškar, so 22. marca v avli Centra Ivana Hribarja razstavile
unikatne keramične izdelke. Za svečano odprtje sta se povabilu prijazno
odzvala Glasbena šola Lartko in mladi Luka Debelič. S svojimi glasbenimi
vložki so nastopajoči pobožali slušna čutila vseh nas, še posebej pa je bil
ženski del občinstva navdušen nad mladim talentiranim in zelo prijetnim
fantičem. V slogu razstave je nadaljeval Milan Kuferšin s sestavkom Iz
dneva v dan žuljava dlan »… in pridne roke njihovo delo v glino vgneteno,
noč za nočjo se vrtelo je lončarsko vreteno.« Obiskovalce je po protokolu
pozdravil predsednik Zoran Rink, na kratko opisal predvsem delo razstavljavk ter jim v skromno pozornost in zahvalo podaril vrtnice. Avtorice
so sicer že imele nekaj izkušenj z oblikovanjem gline, vendar so se, kot
pravijo same, o ustvarjanju uporabne keramike spoznale šele v okviru
ustvarjalnih delavnic v ateljeju na Dobenu. In kot je mentorica Brigita
Herjavec povedala, druženje ni zgolj veselje do ustvarjanja s keramiko, je
velikokrat tudi izmenjava življenjskih modrosti in prijetno razvedrilo. Glina
je namreč zelo terapevtski material, ki vedno daje pozitivne občutke in,
kot pravijo, razveže tudi jezike. Četrti moški v tem večeru je bil Majin mož
Marjan, ki se je v imenu razstavljavk zahvalil mentorici in o njej nanizal še
nekaj zanimivih podatkov. Kot sama rada pove, je poklic, ki ga opravlja,
najbolj odgovoren, je namreč mama trem otrokom, in to šteje tudi za
svoj največji dosežek v življenju. V prostem času še vedno slika in se mojstri tudi v tradicionalnih japonskih borilnih veščinah in seveda z ljubeznijo
predaja znanje o keramiki vsem ukaželjnim v domačem vzdušju njenega
ateljeja na Dobenu.
Na njenem lončarskem vretenu že vrsto let nastajajo zanimive skodelice, posode za peko, nakit, svetila in različni okrasni predmeti, izdelani z
različnimi vrstami gline, od bele, ki je avtorici najljubša, pa vse do črne
in tudi take za obdelavo bolj zahtevnega porcelana. Ustvarjalka Brigita
Herjavec oblikuje unikatno keramiko, v velik ponos ji je skleda s keramično
čipko. To je zelo prefinjen izdelek, popolna novost na slovenskem trgu,
primeren je za poročno slavje, protokolarno darilo, poseben dogodek. Sk-
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ledica je izdelana iz bele gline, ki je po sestavi podobna porcelanu, zato je
izredno lahka. Izdelana je popolnoma ročno, tehnologija postopka pa zavita v tančico skrivnosti. Sicer pa trenutno izdeluje zelo zahtevno orodje
za izdelavo keramične idrijske čipke. Brigita rada pove, da je oblikovanje
keramike umetnost, ki ni nikoli dovolj raziskana; je neozdravljiva bolezen,
ki te prevzame. In prav to smo občutili tudi obiskovalci ob občudovanju
razstavljenih umetnin in prijetnem druženju še v nadaljevanju večera.
● Dunja Špendal

Foto: Zinka Kosmač

Oblikovanje keramike je umetnost,
ki te zasvoji
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Odkrivanje talentov pri osebah z disleksijo

Foto: Tanja Jankovič

Šestega marca so obiskovalci v Dvorani Marjance Ručigaj prisluhnili prof. dr. Ani Krajnc iz Inštituta za disleksijo, ki
je na predavanju Odkrivanje talentov pri osebah z disleksijo spregovorila o ugotovitvah, do katerih je prišla v več
kot dvajsetih letih preučevanja in odkrivanja značilnosti te nevrofiziološke motnje. Pri raziskovanju jo je predvsem
zanimalo, kaj imajo osebe z disleksijo in ne toliko to, česar nimajo, oziroma kaj jih zaznamuje, in pri tem odkrila
mnogo talentov. Predavanje je organizirala občinska svetnica liste Za zeleni Trzin Alenka Marjetič Žnider.

Kaj je disleksija
Disleksija, ki so jo nekoč poimenovali legastenija, je nevrofiziološka motnja, ki se največkrat izrazi v zmanjšani sposobnosti branja in pisanja. Pri otrocih se izraziteje pokaže ob vstopu v šolo, ko
začnejo spoznavati črke, besede in številke. Te pisne simbole težko prepoznavajo, jih med seboj zamenjujejo ali obrnejo, izpustijo,
posledično težko zlogujejo, berejo in obnavljajo prebrano, grdo in
pomanjkljivo zapisujejo in prepisujejo besedila. Pogosto se lahko
pojavljajo tudi težave na področju kratkoročnega in dolgoročnega
spomina, slušnih in vidnih zaznav, motoričnih spretnosti, hitrosti
predelovanja informacij. Osebe z disleksijo imajo težave tudi z linearnim razmišljanjem, drugače rešujejo probleme kot ostali. Pri njih
je prevladujoča desna možganska polovica, zato imajo bolj izrazit
divergenten (razpršen) način razmišljanja. Dislektik miselne procese usmerja tako, da poišče več možnih rešitev, odgovorov in idej
oziroma razmišlja po »ovinkih«. Zaradi manj izrazitega delovanja
leve možganske polovice težje rešujejo linearne ali logične in matematične probleme (otroci vidijo matematično rešitev, ne znajo pa
razložiti postopka, kako so do nje prišli) oziroma probleme zaporedij
(otroci težje osvojijo poštevanko, težko si zapomnijo zaporedne dni v
tednu, mesece v letu naprej in nazaj, abecedo po vrsti, težko se naučijo zavezati vezalke). Šolski sistem z obilico pravil in analitičnega
zaznavanja uničuje učence z disleksijo. Taki otroci potrebujejo več
časa in motivacije, da se naučijo določenih znanj in jim je zato treba
ponuditi drugačen način učenja. Lažje razumejo, če eksperimentirajo, preizkušajo, vidijo, okušajo in otipajo. Da lahko uspešno premagajo težave v šolskem obdobju, potrebujejo veliko razumevanja
in podpore staršev ter sodelovanje učiteljev. Ta nevrološka motnja
nikoli ne izgine, le ublaži se lahko. Odrasli se namreč naučijo živeti
z njo oziroma se naučijo odpravljati pomanjkljivosti zaradi disleksije
in se izogibajo situacijam, v katerih bi motnja prišla do izraza. Je
dedna, lahko pa je tudi posledica možganskih poškodb. Po mnenju
predavateljice je disleksija skupek sposobnosti, talentov in pomanjkljivosti, ki se lahko kažejo na različne načine, kot dispraksija (oseba
predmeta ne poveže s prostorom), disgrafija (motnja pri pisanju, ki
se kaže v nenavadnem načinu držanja pisala, močnem pritisku na
podlago, počasnem ali zrcalnem pisanju, neupoštevanju črt in robov,
zamenjavi podobnih črk ...), diskalkulija (otroci imajo slabšo številsko
predstavo). Gre namreč za širok pojav drugačnosti, ki se lahko kaže
na različnih področjih in z različno intenziteto.
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Talenti pri osebah z disleksijo
Pri odkrivanju in preučevanju oseb z disleksijo je prof. dr. Ana Krajnc
odkrila, da drugačen, razpršen način razmišljanja botruje drugačnemu
načinu predelovanja informacij, kar pa je lahko vir izjemnih spretnosti
in talentov. Obiskovalcem je predstavila nekaj presenetljivih zgodb, v
katerih so otroci ali odrasli razvili strategije, s katerimi so prikrili svoj
primanjkljaj in hkrati izrazili svojo drugačnost, nadarjenost. Nekateri
dislektiki, ki jih je testirala, so imeli bolj razvito domišljijo, izvirnost,
ustvarjalnost, intuicijo, drugi izredne sposobnosti reševanja problemov, lahko so hkrati predelali več informacij ali bolj razvili športne
in motorične sposobnosti. Nekaterim je bil glavni kanal sprejemanja
informacij slušno zaznavanje, drugim vizualno. Pravega pravila pravzaprav ni, pri vsakem se disleksija odraža na drugačen način, le odkriti
ga je treba. Pri tem je prof. dr. Ana Krajnc večkrat izpostavila, da je
pri osebah z disleksijo treba predvsem negovati in spodbujati tisto, v
čemer so dobri. Nadvse rada bi izkoreninila predsodke javnosti o tem
stanju, ker povzroča veliko travmatičnih izkušenj pri otrocih v času
šolanja. Disleksijo je treba spoznati in razumeti, predvsem pa razvijati prednosti, ki jih prinaša. Dolgoletna preučevalka te motnje meni,
da disleksija nikakor ni povezana z zmanjšano intelektualno sposobnostjo in je zaradi velikega števila talentov, ki jih dislektiki lahko razvijejo, dejansko privilegij, ki se v našem zahodnem svetu šele uveljavlja.
Znane osebe, ki so imele disleksijo
Predavateljica je predstavila tudi nekaj zgodb znanih oseb z disleksijo, ki so jih v njihovem času označili kot drugačne, lene in počasne
otroke, ki niso sposobni izobraževanja v večinski šoli: Albert Einstein,
Tomas Eddison, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Napoleon, Winston
Churchill, Agata Christie. Tudi v Sloveniji je nekaj znanih dislektikov:
Jurij Zrnec, Jerca Mrzel, Saša Pavček in Gojmir Lešnjak. Vsi ti dokazujejo, da se tudi z drugačnim načinom razmišljanja lahko veliko doseže,
le prepoznati je treba posameznikov talent, dopustiti njegovo drugačnost in pustiti svobodo izražanja. 		
● Tanja Jankovič
Več informacij: Inštitut za disleksijo, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, Ljubljana. Za nasvet
jih lahko pokličete po telefonu: 070/76 99 91 ali jim pošljete
sporočilo na e-naslov: polona.kelava@guest.arnes.si.

Tanka črta odgovornosti
Starši naših osnovnošolcev so 9. marca napolnili vačnamenski prostor OŠ Trzin in prisluhnili predavanju Tanka črta odgovornosti, ki ga je organizirala šola. Nadvse zabavno in duhovito predavanje, ki je preko številnih
primerov in dogodivščin postreglo z mnogimi življenjskimi resnicami in dejstvi, je vodil magister socialne
pedagogike Jani Prgić, vodja Svetovalno-izobraževalnega centra MI iz Zabokovice pri Grižah.

Foto: Tanja Jankovič

Predavatelj je prepričan, da ljudje v življenjskih situacijah reagirajo tako
kot pri igri, zato je bil začetek njegovega predavanja sila nenavaden. Prosil
je namreč poslušalce, da igrajo posebno igro, h kateri se je med predavanjem vedno znova vračal, in preko različnih reakcij na neuspeh pri igri
prikazoval možne vzorce obnašanja ljudi. V vsakem položaju ima človek
možnost izbire. Ko ima težavo, se po mnenju predavatelja po navadi seli
pod in nad t. i. 'črto odgovornosti', čeprav se tega niti ne zaveda. Za ljudi
pod črto je značilno, da za težave vedno najprej najdejo opravičilo (zakaj
jih imajo in zakaj jih še niso rešili), sledi iskanje krivca in prelaganje odgovornosti, zanikanje oziroma zatiskanje oči pred problemom, in končno
vdaja. S tem se oddaljujejo od osebne odgovornosti, padajo čedalje globlje pod 'črto', problem postaja vedno večji, poglablja se občutek nemoči,
na koncu izgubijo zaupanje v lastne sposobnosti. Najhujše oblike vdaje
so hude oblike odvisnosti, alkoholizem in podobne zasvojenosti. Na drugi
strani obstaja življenje nad to 'črto odgovornosti', kjer se ljudje takoj odzovejo na težavo in jo rešijo. Pri tem je predavatelj večkrat opozoril, da

odgovornost ni osebnostna lastnost, ampak dinamičen vedenjski proces,
ki se sproži ob nastanku težave. Meni, da le odgovorni ljudje izkoristijo
trenutek, najdejo pozitivno izbiro, rešijo problem in se dvignejo nad 'črto'.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj predavatelj opaža, da ljudje za večino
težav poznajo rešitev, a veliko predolgo čakajo, češ, saj bo nekoč bolje.
Nimajo ne volje ne energije ne poguma in ne motivacije, da bi poskusili
nekaj novega, nekaj, kar bi jih povzdignilo nad 'črto' in izboljšalo njihovo
življenje, in raje vztrajajo v vlogi žrtve. Pri tem je pomembno tudi to, da
svoje vzorce obnašanja prenašajo na svoje otroke. Socialni pedagog, ki
je v času odraščanja tudi sam preživljal obdobje globoko 'pod črto', na
predavanju ni predlagal nekih konkretnih rešitev, ker, kot je dejal, ne pozna
problemov vsakega izmed poslušalcev. Preko številnih primerov življenjskih položajev in igranja vlog odraslih v družini, partnerskem odnosu ali
službi, med katerimi se je zagotovo prepoznal marsikateri od poslušalcev,
ter obnašanja otrok in mladostnikov, jih je vodil do prepoznavanja lastnih
vzorcev obnašanja in razmisleka o tem, kako bi se lahko odzvali, da bi se
povzpeli 'nad črto'. Socialnemu pedagogu je predvsem pomembno, da
ljudje te vzorce pri sebi prepoznajo, poiščejo rešitve in izboljšajo kakovost
svojega življenja. Za slovo je vsem zaželel, da bi nas prežemalo čim več
optimizma. Dodajam zapis z njegovih spletnih strani: »Zmeraj me presune, ko vidim, da nekdo stoji na mestu in ne naredi premika v svojem
življenju, ker troši energijo za gojenje negativnih občutkov do ljudi, ki so
uspešni na svojem področju, namesto da bi zaupal vase in v svoje sposobnosti ter stopil na pot učenja za doseganje lastnega uspeha. Ljudje
bi se morali zavedati preproste modrosti: če gre dobro mojemu sošolcu,
bo šlo dobro meni; če gre dobro mojemu sodelavcu, bo šlo dobro meni;
če gre dobro mojemu sosedu, bo šlo dobro meni … Samo to je način, da
se začnemo učiti drug od drugega in si pomagamo na poti k osebni ter
poslovni odličnosti.« In še zaključujem z njegovo mislijo: »Če želiš uspeti,
začni živeti nad črto. Kar narediš danes, namreč zmeraj vpliva na to, kaj
bo s teboj jutri.« 				
● Tanja Jankovič

Osnovnošolci obiskali dom starejših občanov
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6. V domu upokojencev sem se počutila dobro, ker sem jim pomagala in
jim polepšala dan. Nekateri starostniki niso mogli narediti papirnate
ladjice, zato sem jim podarila svojo. Vem, da se starostnikov ne sme
zapostavljati, saj imajo več izkušenj kot mi. - Ula S.
7. Všeč mi je bilo, ko smo pomagali ostarelim narediti papirnato ladjico.
Naredili smo nekaj solidarnega do ostarelih. Dobro mi je bilo tudi, ko
smo lahko vzeli bombone in sok. - Andraž ● Petra Mušič, učiteljica

Foto: Arhiv OŠ Trzin

U

čenci 3. a razreda so marca v Trzinu obiskali dom starejših občanov. Ob tej priložnosti so pripravili kratek kulturni program, druženje pa so nadaljevali z ustvarjalno delavnico, na kateri so skupaj z
varovanci, v duhu gregorjevega, zgibali papirnate ladjice. Po nepozabnem
obisku so svoje vtise strnili še na papirju.
1. Všeč mi je bilo, da smo jim polepšali dan. Tudi zato, ker smo skupaj z
njimi izdelali ladjice. Upam, da se bomo večkrat videli. - Neli
2. Zelo je bilo dobro. Skupaj smo delali papirnate ladjice. Podaril sem jo
gospe, ki je sedela zraven mene. Ime ji je bilo Maja. Povedala mi je, da
je napisala eno knjigo. - Anže
3. Čeprav so upokojenci, imajo še voljo do smeha in zabave. Moja babica
in dedek še skačeta s kolebnico in se rada vozita s kolesi. V domu
upokojencev sem se zelo zabavala. Zgibala sem ladjico in jo podarila
gospe, ki mi jo je pomagala narediti. - Pina
4. Moja babica in dedek sta najboljša, ker sta vedno prijazna in me razveselita. Ko smo bili v domu za ostarele, sem videla svojo babi. Všeč
mi je bilo, ko sem dala svoji babici ladjico. Dom za ostarele mi je všeč,
ker pomagajo starejšim. - Doroteja
5. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo gubali ladjice. V bližini starih ljudi mi
je bilo zelo prijetno. Zelo si želim vedeti vse o domu za upokojence.
Upam, da ga še kdaj obiščemo. - Julija
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V našem kraju

Naše košarkarice med TOP 9

Strelci OŠ Trzin postali ekipni
državni prvaki

Foto: Arhiv OŠ Trzin

Foto: Arhiv OŠ Trzin

V

torek, 4. aprila 2017, je v Ljubljani potekalo četrtfinalno tekmovanje državnega prvenstva v košarki za mlajše učenke. V
šesti skupini so se za uvrstitev v drugi krog državnega tekmovanja pomerile OŠ Grm iz Novega mesta, OŠ Savsko naselje iz
Ljubljane in OŠ Trzin. Ekipa naše šole se je v prvi tekmi sprehodila
preko prve ovire in OŠ Savsko naselje premagala z rezultatom 40
proti 15. Sledila je naslednja zelo težka tekma z ekipo Grm iz Novega
mesta. Naše košarkarice so proti favorizirani ekipi prikazale najboljšo igro do zdaj in na koncu slavile prepričljivo zmago z rezultatom 42
proti 36. Učenke OŠ Trzin so na turnirju prikazale veliko kakovost in
ekipni duh. Zasluženo so se uvrstile v naslednji krog tekmovanja, kar
pomeni, da so med najboljšimi devetimi ekipami v Sloveniji. Iskrene
čestitke vsem igralkam in trenerju Luki, ki je ekipo popeljal na naslednjo raven tekmovanja.
Ekipo OŠ Trzin so zastopale igralke: Zala Bratovž Zala, Tija Cerar
Šimenc, Pika Pezdir, Lana Prostran, Prija Dolinar, Ema Seme, Ana
Markovič, Kaja Mušič, Maša Matjaž, Tanea Lipovšek, Sabrina Alcarismi Victoria Bravo Alayon. ●

Odlični mlajši odbojkarji OŠ Trzin

N

a strelišču v Ljubljani se je 20. marca zbralo 117 mladih strelcev
in strelk iz vse Slovenije na državnem tekmovanju osnovnih šol v
streljanju z zračnim orožjem za šolsko leto 2016/2017. Med njimi
je bilo tudi osem predstavnikov naše šole, trije v ekipi starejših dečkov,
tri v ekipi starejših deklic in dve mlajši predstavnici. Tekmovanje je organizirala Strelska zveza Slovenije, fantje in dekleta pa so streljali v dveh
kategorijah, mlajši (letnik 2003 in 2002) in starejši (letnik 2001 in 2000)
ter ekipno. Med našimi starejšimi dečki je imel najbolj mirno roko Luka
Lukić, ki je s 182 krogi za najboljšim strelcem zaostal le za dve točki in
osvojil tretje mesto. V isti kategoriji sta med 37 finalisti tekmovala tudi
Jan Emberšič (10. mesto), ki je za prvouvrščenim zaostal le 5 točk, in
Domen Zupanc Mušič (18. mesto). Skupaj so nastreljali 536 krogov in
se veselili naslova ekipni državni prvaki. Manj zadovoljna so bila s svojim nastopom starejša dekleta, saj je med 33 strelkami Daša Dolenšek
zasedla 10. mesto, Eva Verbovšek je bila 20. in Lana Prostran 21. Kljub
temu je bil njihov skupni rezultat 492 krogov dovolj, da so ekipno osvojile tretje mesto. Med 19 mlajšimi dekleti se je izkazala Pika Pezdir, ki
se je s 180 krogi veselila srebrne medalje, Nika Stjepanovič pa je za njo
zaostala za 5 točk in pristala na 7. mestu.
● Tanja Jankovič

Zgodovinski uspeh trzinskih strelcev

Foto: Arhiv OŠ Trzin

N

Foto: Arhiv OŠ Trzin

a Osnovni šoli Preserje pri Radomljah je v sredo, 5. aprila
2017, potekalo tekmovanje v mali odbojki za mlajše učence
(letnik 2004 in mlajši). Tekmovanja se je udeležila tudi naša
šola v postavi šestih in sedmih razredov. V izenačenih bojih je ekipa
Trzina osvojila odlično tretje mesto. Ekipa Trzina je v prvem obračunu premagala OŠ Mengeš (2 : 0) in nato dvakrat izgubila proti OŠ
Preserje pri Radomljah (0 : 2) in OŠ Dragomelj (1 : 2). Čestitke vsem
igralcem za prikazano igro in odličen rezultat.
V ekipi OŠ Trzina so bili naslednji učenci: Klemen Muha, Jakob
Tomc, Jaka Franc Erjavec, Andraž Dornik Šelb, Kristijan Bandur, Luka
Verč, Alex Drobež, Aljaž Močnik, Domen Kleindienst in Jure Kepic. ●

16 | Odsev — Glasilo občine Trzin

V

športni dvorani na Rogli se je prvi vikend aprila odvijalo 26. državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem, kjer je bilo med
64 slovenskimi klubi in več kot 800 nastopajočimi najuspešnejše
prav naše Strelsko društvo Trzin s svojimi 38 tekmovalci. Dosegli so
zgodovinski uspeh, saj so osvojili kar sedem naslovov državni prvaki,
od tega dva med posamezniki in pet ekipnih, imajo pa tudi tri državne
podprvake in dve tretji mesti. Prvič v zgodovini društva imajo tudi tekmovalko, Suzana Lukić, ki se je udeležila evropskega prvenstva z zračnim orožjem v Mariboru. Trener Damijan Klopčič, ki je izredno vesel uspeha svojih varovancev, pove: »Letošnji zgodovinski uspeh je zagotovo
rezultat dobrega sodelovanja vseh vpletenih v delovanje društva, postopnega dela s podmladkom, kakovostnih fizičnih in psihičnih priprav,
sodobnih naprav ... Pri vsem tem je pravzaprav najbolj pomembno pozitivno razmišljanje, s katerim želimo pri otrocih postopno spodbujati
zaupanje v lastne sposobnosti. Da se to na dolgi rok obnese, so dokazali letos, ko so na državnem prvenstvu na Rogli praktično pometli s
konkurenco.« Več o izrednem zaključku sezone in premišljenem delu z
mladimi strelci v naslednji številki Odseva.
● Tanja Jankovič

Člani Atletskega kluba Domžale so se 18. marca odpravili na Ptuj na
Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za pionirje in starejše mladince, kjer
se je ponovno izkazal učenec OŠ Trzin Jan Emberšič. V svoji kategoriji
pionirji (letnik 2002, 2003 in 2004) je naš osmošolec svoje moči in znanje meril s petimi metalci slovenskih klubov. Njegovo 4 kilograme težko
kladivo je najdlje poletelo v tretji seriji in pristalo na izjemni razdalji
48,84 metra, s katero je za dva metra in več premagal vse svoje sotekmovalce. Zmagovalni dolžini, ki mu je prinesla naslov državni prvak, se
je približal tudi v zadnji, šesti seriji, ko je kladivo zalučal le 34 cm manj.

Priprave na svetovno prvenstvo

J

unija letos bo v Moskvi IPSC svetovno prvenstvo v praktičnem
streljanju s puško risanico. V petčlanski slovenski reprezentanci
so kar trije člani trzinskega kluba Samokres, ki že celo leto trdo
trenirajo za visoko uvrstitev na prihajajočem svetovnem prvenstvu.
Konec marca so se v sklopu priprav udeležili mednarodne tekme na

Foto: arhiv AK Domžale

Zlati metalec kladiva
Jan Emberšič

Jan pod budim očesom očeta Danila trenira met kladiva šele dve leti,
letos bolj intenzivno. Če bo tako nadaljeval, ga v tej disciplini zagotovo
čaka lepa prihodnost.			
● Tanja Jankovič

Madžarskem in dosegli odlično 3. mesto v standardni skupini, v odprti
skupini pa 18. oziroma 45. mesto. Prva resna tekma je pokazala nekaj pomanjkljivosti na opremi, ki jih bo treba odpraviti do svetovnega
prvenstva. V mesecu maju sta na sporedu še dve pomembni tekmi,
med drugim tudi državno prvenstvo Slovenije, kjer računamo na vsaj
tri medalje.			
● Društvo Samokres

Pokal in pet medalj

Marec je bil odločilen za razplet tekmovanj v Ljubljanski šahovski ligi. V najvišjem rangu je nastopala ekipa BUSCOTRADE 1, ki jo je tvorila večina naših najboljših igralcev. Po odigranih devetih krogih so zasedli
sedmo mesto s 15,5 točke. Te so prispevali: Emil Lah je na prvi deski zbral 2 točki (v štirih partijah), Anže
Borišek 2 točki (5), Nesib Jukan 0,5 točke (4), Igor Rojs 3,5 točke (5), Stane Rijavec 3,5 točke (6), Borut Bajec
1,6 točke (3) in Gregor Banfi 2,5 točke v šestih partijah. Za dosežka na svojih deskah sta bila nagrajena
tako Igor Rojs z zlato kot tudi Anže Borišek s srebrno medaljo. Zmagovalna ekipa v tej ligi je bila ŠD Vrhnika
pred šahisti z Iga in igralci Mentorja.
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tos in z ugotovitvijo, da moramo v klub privabiti še kakšnega ljubitelja
šaha, končali zbor. V zvezi s to nalogo znova obveščam vse Trzince,
da se šahisti ob ponedeljkih ob 19. uri zbiramo v prostorih kluba na
Mengeški 9 (v nadstropju). Običajno je na sporedu hitropotezni turnir.
Vabljeni!					
● Andrej Grum

Foto: Arhiv

V Prvi ligi smo med 12 udeleženci nastopali z dvema ekipama. Trzinski BUSCOTRADE 2 je po odličnih igrah v zadnjih treh kolih osvojil
tretje mesto in v vitrino pokrovitelja prispeval nov pokal. Pred nami
sta bili zmagovalna ekipa ŠS BOR Dob in tudi ekipa Gimnazije Kranj
zaradi višjega števila match točk. Od enaindvajsetih točk so k bilanci
ekipe prispevali: na prvi deski Dušan Leben 1,5 točke (7), Predrag Ivić
0,5 točke (1), Aleš Borštnik 6 točk (9), Andrej Grum 5,5 točke (6), Miro
Troha 1 točko (1), Vlado Markič 2,5 točke (7) in Mitja Mihelič 4 točke
(5). Pokalno nagrado pa smo obogatili še s tremi medaljami: z zlato
sva bila nagrajena pisec teh vrstic in Mitja Mihelič, bronasto pa si je
na tretji deski priboril Aleš Borštnik.
Tretja trzinska ekipa, ki nosi ime Dom-IN Agencija za nepremičnine,
je bila v isti ligi ob koncu osma s 17 osvojenimi točkami. Naj naštejem
še igralce, ki so zanjo zbirali točke: na prvi deski je Sašo Valentin Jančigaj zbral 4 točke in odigral vseh devet partij, Kostja Konvalinka je
dosegel 4,5 točke (9), Slavko Mlakar 4 točke (6), Bojan Mihelič 3 točke
(6) in Franci Banko 1,5 točke (3).
Zaključnega turnirja, ki ga organizator izkoristi za podeljevanje priigranih medalj, smo se tokrat udeležili le z dvema ekipama. Ob nastopu petnajstih moštev Trzinci brez najboljših šahistov nismo imeli visokih pričakovanj. Naša ekipa BUSCOTRADE 2 je v petih kolih nabrala
deset točk in pristala na sedmem mestu, čisto na rep turnirske tabele
pa se je s 5,5 točke uvrstila ekipa DOM-IN Agencija za nepremičnine.
Konec minulega meseca smo opravili tudi redni letni občni zbor kluba. Na njem smo pregledali delovanje in dosežke minulega leta. Ugotovili smo, da smo dosegli kar dobre tekmovalne rezultate. Finančno
se je klub, zlasti ob pomoči Občine, izognil finančnim zadregam in leto
zaključil s pozitivno ničlo. Določili smo tudi okvirni program dela za le-
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Obvestilo

Foto: Arhiv PGD Trzin

Obveščamo občane Trzina, da bo 6. maja 2017 na športnem
igrišču v Mlakah in njeni okolici potekalo tekmovanje v gasilski
orientaciji za gasilsko mladino. Sodelovale bodo tekmovalne
ekipe Gasilske zveze Domžale, Mengeš, Lukovica in Moravče.
Igrišče bo zasedeno od 6. do 14. ure. V tem času bo na območju Mlak več prometa in večje število oseb. V primeru slabega
vremena bo tekmovanje potekalo 13. maja 2017. Vse prebivalce
prosimo za razumevanje!
● PGD Trzin

Novice PGD Trzin
18. marca smo organizirali operativne vaje, na katere smo povabili
tudi PGD Stob-Depala vas in PGD Mengeš. Vaja je bila zasnovana na
reševanju oseb, gašenju in uporabi vrvne tehnike. V starem župnišču
naj bi prišlo do požara, dve osebi sta bili pogrešani. Med reševanjem
in gašenjem v župnišču naj bi se na Ongru zgodila delovna nesreča,
zato je bilo treba prerazporediti vozila in ljudi in spremeniti taktiko. Ti
gasilci so imeli nalogo, da oskrbijo poškodovano osebo in jo preko vrvne tehnike varno spustijo do vznožja hriba. Take vaje med društvi pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju, skupaj krepimo svoja znanja
ter obenem pripomoremo k boljšemu razumevanju med društvi.
25. marca smo ob 14.21 na Ljubljanski cesti pomagali občanu vstopiti v stanovanje, ker mu je veter zaprl vrata. V stanovanje smo vstopili s pomočjo lestve.
3. marca smo se v Mengšu poslovili od podpornega člana Jožefa
Bratuša, 31. marca pa smo se poslovili od člana PGD Jarše-Rodica
Milana Juhanta.

Nasveti za večjo varnost motoristov
Pomladno sonce in ugodne temperature kar vabijo
voznike enoslednih motornih vozil, da po dolgi zimi
preizkusijo svoje »jeklene konjičke«. Pri tem policisti
svetujemo izjemno previdnost med vožnjo in prilagajanje hitrosti vožnje razmeram na cesti.
To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je
asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih
jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se poleg tega tudi
zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa
najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta.
V letu 2016 smo na območju Policijske postaje Domžale obravnavali
16 prometnih nesreč (leto pred tem 11), v katerih so bili udeleženi
vozniki enoslednih motornih vozil. V teh prometnih nesrečah sta bila
dva motorista hudo telesno poškodovana (leto pred tem trije), 12 motoristov je bilo lahko telesno poškodovanih (leto pred tem sedem).
Prav tako smo obravnavali eno prometno nesrečo z udeležbo voznika trikolesa, ki je zaradi posledic prometne nesreče izgubil življenje.
Od šestnajstih obravnavanih prometnih nesreč v letu 2016 so vozniki
enoslednih motornih vozil povzročili kar šest prometnih nesreč.
Da pa bi bilo teh nesreč čim manj, vsem voznikom enoslednih motornih vozil policisti svetujemo:
• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.
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Prvo soboto v aprilu so nas obiskali člani PGD Markovci iz Prekmurja.
Z njimi že več let sodelujemo, saj se pri njih udeležujemo tekmovanj s
starimi brizgalnami. Pokazali smo jim opremo, s katero razpolagamo.
Gostje so bili presenečeni nad opremo, saj sami kot prva kategorija
in z malo intervencijami nimajo toliko stika in znanj z opremo. Na ta
dan smo tudi sodelovali v čistilni akciji. Pobrali smo smeti na določeni
lokaciji, obenem pa smo poskrbeli za odvoz smeti na zbirna mesta.
6. aprila smo se udeležili sektorske vaje, ki jo je organizirala Gasilska
zveza Domžale skupaj s Civilno zaščito Domžale. Na vaji so sodelovali
tudi Gasilska zveza Mengeš, Lukovica in Kamnik. Vaje so potekale na
Količevem (Karton), v Heliosu Domžale in Leku Mengeš. Povod za več
dogodkov v krajšem časovnem obdobju naj bi bil potres. Sektorske
vaje smo se udeležili z GVC 16/25 in GVC 24/50.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč.		
● Dušan Kosirnik

• Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost.
• Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
• Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udeleženci lahko hitro spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili in tudi vi njih.
• Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu imejte
vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki
(nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni brezrokavnik.
• Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini
vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem
vozišču za nasprotni promet.
• Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih
minutah deževja.
• Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na
spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah.
• Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito
olje in podobno (predvsem v ovinku).
• Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6-0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju eno sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že dve sekundi ali več.
• Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.
• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali
ste utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.
Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil (osebnih in tovornih avtomobilov), naj vozijo previdno, pozorni naj bodo tudi na motoriste, saj
jih bo s prihajajočimi toplejšimi dnevi na cestah vse več.
● Blaž Vidic, pomočnik komandirja PP Domžale, policijski
inšpektor specialist III

Trzinci
V našem
- naš ponos
kraju

Predavanja o cestnoprometnih predpisih

D

ruštvo upokojencev Žerjavčki Trzin je od 20. februarja 2017 do 3.
aprila 2017 organiziralo 20-urno predavanje o cestnoprometnih
predpisih za vse občane Trzina. Predavanja so potekala sedem ponedeljkov zapored v dopoldanskem času v Dvorani Marjance Ručigaj v
Trzinu, vodil pa jih je Marjan Peljhan. Tečajniki smo se seznanili z naslednjimi vsebinami: vozišče, vožnja, hitrost, voznik, vozilo, prometni znaki,
vloga policije, različna krožišča, prevoz oseb in tovora. Večina slušateljev
ima vozniško dovoljenje več kot 40 let in v tem času se je na področju
prometnih predpisov spremenilo veliko stvari, zato so bila predavanja tudi
po mnenju udeležencev več kot dobrodošla.
Tako smo med drugim spoznali kar precej novih prometnih znakov, ki
veljajo od 1. januarja 2017 dalje in se postopoma že nameščajo ob slovenskih cestah. Izvedeli smo, da se vijoličastemu vozniškemu dovoljenju
podaljšuje veljavnost do leta 2023, po tem letu pa bomo imeli samo še
vozniška dovoljenja v obliki kartice. Zelene karte za vozila, ki vozijo po
cestah v okviru Evropske unije, niso več potrebne. V vozilu pred vožnjo sedeže poravnajmo, vzglavnike dajmo čim bližje glavi, obvezna je uporaba
varnostnega pasu, tudi na zadnjih sedežih, saj smo na več primerih spoz-

Nasmejali smo se ob predstavi
Ojoj, tašča je spet živa!

nali, kakšne so lahko posledice, če tega ne upoštevamo. Zanimiva je bila
tudi informacija, da naj se ob nakupu avtomobilskih gum seznanimo z
energijsko nalepko (dobre gume imajo oznake A, B) in da je smotrno imeti evropsko poročilo o prometni nesreči v bistvenih informacijah o svojem vozilu že prej – izpisano. Pomembno je, da ob morebitnih prometnih
nesrečah naredimo čim več fotografij zaradi poznejšega dokazovanja.
Veliko časa smo med predavanji namenili tudi pravilnemu razvrščanju
v križiščih in krožiščih in poudarku o tem, da naj obvezno uporabljamo
smerokaze (po domače »žmigovce«).
Udeleženci predavanj smo se tudi praktično preizkusili v znanju teorije,
ki se opravlja samo še preko računalniškega programa Agencije za varnost prometa (4 koraki: AVP, učenje na spletu, ustvari nov račun, test /15
vprašanj - 15 minut/).
Naj sklenem, da smo udeleženci pridobili res veliko koristnih informacij
in da vsak zase najbolje ve, kaj od povedanega in prikazanega mu bo v
prihodnosti koristilo. Za vztrajnost pri predavanjih (kljub lepim sončnim
ponedeljkom) pa iskrena hvala: Alenki, Amaliji, Andreju, Ani, Anki, Bojanu,
Dunji, Edvardu, Franciju, Heleni, Ireni, Ivanu, Jožetom, Kristini, Lili, Majdi,
Marinki, Marjanu, Marjeti, Martinu, Meti, Mili, Olgi, Rajku, Silvu, Srečku,
Tomažu, Tonetu, Veri, Vidi, Vinku in Zoranu.
Za podporo ob izvedbi tečaja se na tem mestu zahvaljujemo županu
Petru Ložarju in Zavarovalnici Triglav, ki je vsem udeležencem namenila
praktična sponzorska darila. 			
● Milica Erčulj

Predavanje Delo na
vrtu spomladi

D

Foto: Valerija Skutnik

ruštvo Florijan je 22. marca v Dvorani Marjance Ručigaj organiziralo predavanje agronomke Fanči Perdih na temo »Delo na
vrtu spomladi«. Predavateljica, ki vodi ekološko semensko hišo
Amarant, je poleg nasvetov o prvih pomladanskih posevkih na vrtu
(zgodnje vrste solate in česna, čebula, grah, bob, mesečna redkev, korenje, peteršilj, cvetača, brokoli, zelje, špinača, blitva ...), razlogih za
zgodnje sajenje in načinu nakalitve semen odgovorila tudi na številna
vprašanja udeležencev predavanja o pripravi gredice, gnojenju, kombiniranju posevkov, vzgoji in negi določenih vrtnin, in pri tem razkrila
številne majhne skrivnosti uspešnih vrtnarjev. Njene napotke za delo
na vrtu lahko vsak mesec prebirate v Odsevu, po nasvet pa se lahko
odpravite tudi v trgovino Amarant v Trzinu. Društvo Florijan načrtuje
za april novo vrtnarsko delavnico, ki bo potekala na skupnih vrtovih v
Trzinu. Podrobnejše informacije najdete na njihovi Facebook strani:
www.facebook.com/DrustvoFlorijanTrzin.
● Tanja Jankovič
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Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin je imelo srečno roko pri izbiri
datuma, to je zadnje sobote v marcu, in sicer je bilo lepo vreme,
matere smo imele svoj praznik in ponovno nas je obiskala Dramska
skupina iz Črneč, ki obstaja že več kot 40 let. Vsako leto pripravijo
predstavo, s katero gostujejo po okoliških krajih in gredo tudi dlje,
pridejo tudi do nas v Trzin. Letos so pripravili igro Georgesa Feydeauja Ojoj, tašča je spet živa!
Nasmejali smo se do solz ob spremljanju zakonskega para Luciena
in Yvonne v spalnici in uživali ob služkinji Anette, ki je govorila prav
po domače, in zelo nerodnem služabniku Josephu. Za vse, ki ste, na
žalost, zamudili to predstavo, pa kratka vsebina:
Mož se vrne s plesa v maskah. Ker je pozabil ključe, mora zbuditi
ženo, ki zaradi tega ni nič kaj vesela. Vname se besedni boj, ki ga
prekine služkinja z napovedjo prihoda sobarja mame gospe Yvonne.
Sobar ima nehvaležno nalogo, da sporoči novico o smrti gospejine
mame. Tik pred koncem razburljivih in komičnih položajev pa se ugotovi, da je sobar pozvonil pri napačnih vratih …
Bilo je že tradicionalno prijetno in zabavno, igralci pa polni energije,
dobri prijatelji, povezani med seboj, torej se za nove predstave ni bati,
zato se že veselimo obiska v prihodnjem letu.
● Dunja Špendal
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V našem kraju

Turistično društvo Kanja Trzin novim prireditvam naproti
Pozdravljeni vsi prisotni, s svojo udeležbo ste dokazali pripadnost našemu društvu, ki vlaga ogromno dela,
časa in ljubezni v prireditve, s katerimi bogati trzinski vsakdan.
Po formalnem delu, kot ga zahteva protokol vodenja zbora članov,
je predsednik Ljubo Arsov orisal pestro delovanje društva v preteklem
letu in tudi pozitiven finančni zaključek. Pohvalil je delo mentorjev in
vseh sodelujočih v skupinah folklore, rezbarjev, vezilj, likovnikov, fotokronike in kronike društva. In ker smo že v pomladi, so bile do zdaj tudi
že tri prireditve. Najprej smo ponosno in uspešno zastopali občino in
društvo na sejemski promociji turizma v Sloveniji. Ob prazniku dneva žena smo se ozrli v zgodovino uspešnih Slovenk in udeleženkam
podelili simbol praznovanja – rdeč nagelj, vezilje pa smo pripravile
razstavo, za katero je bilo v rišelje tehniki v prelepe vezenine vtkanih
na tisoče vbodov. Skupaj z otroki smo na gregorjevo spuščali ladjice
po Pšati in tako pozdravili praznik pomladi. In zdaj se že intenzivno
pripravljamo na Florijanov sejem, ki bo letos v novi preobleki in še bolj
zanimiv. Junija bomo uživali ob hitrih plesih na Mednarodnem folklornem festivalu, otroci pa se že veselijo jesenskih dobrot in čarovnic.
V pustem vremenu, tik pred veselim decembrom, se bomo zbrali na
podelitvi priznanj za urejen kraj in uživali ob spominu na cvetoči Trzin.
Na zaključku leta bo tudi letos vse naše otroke obiskal Miklavž, ostali
pa si bomo na njegovi tržnici nakupili daril za prihajajoče praznike.
In to je v grobem vse, kar delamo člani društva, seveda pa so tukaj

še različna predavanja in srečanja, posvečena spominu na nekdanje
življenje v trzinski vasi, o čemer pričajo tudi zanimive zgodbe. Tega
bogatega delovanja ne bi mogli izvajati brez finančne podpore naše
občine, pomoči pokroviteljev in predanosti vseh članov upravnega odbora. Pa kar poglejmo, kateri smo: predsednik Ljubo Arsov, podpredsednica Klavdija Tretjak in člani Matjaž Erčulj, Tomo Homan, Zinka
Kosmač, Nuša Repše, Majda Šilar, Dunja Špendal in Jožica Valenčak.
Tudi župan Peter Ložar je pohvalil bogato delovanje nas, turističnih
delavcev, ki je vidno tudi po številu prostovoljnih ur, ki jih je bilo lani
1374. V razpravi pa se je župan dotaknil tudi zakonodaje, ki ni prav nič
naklonjena delovanju društev in prostovoljstvu.
In na koncu so bili vsi prisotni obveščeni o sklepu, da namesto pogostitve dobi vsak prisoten in vpisan udeleženec zbora bon za malico na
Florijanovem sejmu. Pohvalno je, da je skoraj večina članov že plačala
članarino, predsednik nadzornega odbora nas je opozoril, da se moramo držati pravil glede plačevanje članarine, sicer se prekine članstvo
neplačnikom.
In za prijeten zaključek je predsednik podelil novim članom članske
izkaznice, vsakega člana smo veseli in enako vsake pomoči in sodelovanja.					
● Dunja Špendal

Občni zbor OZVVS Domžale: V pestrem načrtu dela za leto 2017 za
vsakogar nekaj

O

bčni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je
bil 10. marca v Trzinu. Po uvodni državni himni in krajšem kulturnem programu, ki so ga izvedli učenci Glasbene šole Lartko
iz Trzina, nas je s svojim žametnim glasom razvajal Boris Kopitar, ki ga
vedno bolj skrbi za vnuka – bo res še pel slovenske pesmi? Verjemite, da
jih bo, pa ne samo njegov, tudi vnukinje in vnuki vseh tistih, ki smo se
zbrali v dvorani. Delovni predsednik zbora dr. Janez Kušar nas je seznanil
z dnevnim redom.

O pogledu v prihodnost in organizacijskih spremembah
Delovni načrt za leto 2017 je še nekoliko zajetnejši od preteklega. Veterani ohranjamo tudi strelsko dejavnost, saj se nikoli ne ve …
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O delovanju v preteklem letu
Iz poročila predsednika združenja Janeza Gregoriča se je dala razbrati
vsa pestrost dogodkov v preteklem letu, od sodelovanja na veteranskih
tekmovanjih na snegu do praznovanja 8. februarja -kulturnega praznika, v Vrbi na Gorenjskem in sodelovanja s stanovskimi organizacijami na
proslavah v Dražgošah in Oklu nad Ihanom. V Knjižnici Domžale smo se
srečali s Tonetom Partljičem in avtorjem knjige Prevarana Slovenija Matejem Šurcem, udeležili smo se Maistrovega pohoda v Lenartu, športnih
veteranskih iger ter priprav nanje, izvedli desetino pohodov, tudi pohoda
po poteh vojne za Slovenijo, in to z veliko udeležbo, kajti njegov izvajalec
je prav naše združenje. Še posebno slovesno je bilo ob 25-letnici bitke v
Trzinu. Veterani kontinuirano že vrsto let seznanjamo učence osnovnih
šol s potekom slovenske osamosvojitve. OZVVS Domžale je aktivno udeleženo pri obeh državotvornih praznikih. Vse skupaj je bilo 50 nalog, ki so
bile v celoti izpolnjene.
V finančnem poročilu sekretarja združenja je bilo zaznati rahlo krčenje proračunskih sredstev, polovica zbranih denarnih sredstev se zbere s
plačano članarino. Upravljanje z zaupanimi sredstvi je bilo v mejah normativov in računovodskih standardov, kakor je menil predsednik NO v
podanem poročilu.

Novi člani združenja v preteklem letu so postali: Miran Žgajnar, Anton
Gornik in Roman Hribar. Žal pa so nas v preteklem letu zapustili: Ivan
Žibert, Stanislav Vrankar in Ladislav Starbek.
S svojo prisotnostjo je občni zbor počastil tudi župan trzinske občine
Peter Ložar, ki je prisotnim zaželel še naprej tako uspešno delovanje kot
doslej, in prejel priznanje za uspešno dolgoletno sodelovanje Občine Trzin
z veterani.
Udeležba je bila solidna, kar potrjuje dejstvo, da se veterani vojne za Slovenijo kljub kratenju nekaterih pravic še naprej obnašamo dostojanstveno in smo zares zaskrbljeni za usodo domovine. Poleg naših članov se so
zbora udeležile še delegacije iz veteranskih združenj iz Ljubljane, Kočevja,
Grosuplja in Ribnice ter OZČ Domžale.
Zahvalo je prejel Jože Kosmač za uspešno izvedene naloge, ki mu jih je
združenje zaupalo, bronasto priznanje društva je prejel Zdravko Popit in
srebrno Matevž Dolinšek.
Veterani smo razočarani nad odnosom političnih struktur do ljudi, ki so
stopili v obrambo naši domovini, ko nas je najbolj potrebovala.
					 ● Janez Gregorič

Zbor članov Medobčinskega
društva Sožitje

Foto: Arhiv skupine Naše vezi Trzin

Skupina za samopomoč starih ljudi Naše vezi Trzin

Foto: Metka Mestek

R

edni letni zbor članov Medobčinskega društva Sožitje občin
Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin je potekal v sredo, 22. marca 2017, ob 18. uri v kulturnem domu v
Grobljah. Predsednica društva dr. Tatjana Novak je pozdravila posebna gosta – Petra Ložarja, župana Občine Trzin, in Boga Ropotarja,
podžupana Občine Mengeš. Zahvalila se jima je za udeležbo, še posebej, ker si vedno vzameta čas in sta stalna člana na večjih društvenih dogodkih. Oba sta nam čestitala za uspešno delo ter poudarila,
da delo, ki ga opravljamo, zahteva poseben čut do sočloveka, saj je
društveno delovanje namenjeno zelo ranljivi skupini. Zaželela sta nam
dobro delo tudi v prihodnje ter veliko skupnih druženj. Predsednica je
posebej pozdravila tudi dolgoletnega člana društva Jožeta Mlakarja in
posredovala opravičila župana Občine Kamnik, župana in podžupanje
Občine Domžale ter predsednice in direktorice Zveze Sožitje.
Začetek zbora članov so popestrili člani novinarsko-literarnega
krožka, ki deluje pod mentorstvom Silve Drešar. V kratkem kulturnem
programu so pripravili pesmi o mamicah, opozorili na 21. marec, ki je
mednarodni dan Downovega sindroma, in vsem mamam, rejnicam
in skrbnicam s Pavčkovo pesmijo zaželeli lepo praznovanje materinskega dne. Predstavili so tudi intervju z Jožico Podkrajšek, ki nam je
povedala, kako se je osnovala skupina, v kateri so se OMDR začele
učiti plavanja po posebni metodi Halliwick. Skupina deluje sedemnajst
let. Z delovanjem je začela leta 2000 pod vodstvom dr. Rajka Vute.
Najprej so se srečevali v bazenu fakultete za šport, zdaj pa dejavnosti potekajo v bazenu Rehabilitacijskega centra URI Soča v Ljubljani.
Skupino obiskuje 8 do 10 članov, vodi jih Ahmad Mazen. Počasi se
preko igre in brez pripomočkov privajajo na vodo. Marsikdo potrebuje
nekaj let, da splava, npr. njen sin je potreboval pet let, da se je naučil
plavati. Veliko jim pomeni druženje in radi hodijo plavat.
Sledila so vsebinska in finančna poročila o delovanju društva v letu
2016 ter načrt dela in finančni načrt za leto 2017. Le-ta vsebuje štiri
sklope delovanja društva: izobraževanje, usposabljanje in ohranjanje
zdravja ter znanj (glasbena skupina Strune, plesna skupina Face (sta-

rejši), plesna skupina Sončki (mlajši), Optimistke (skupina za samopomoč in skrb za starejše), bralne urice, izobraževanja in predavanja za
člane), rehabilitacijske programe za OMDR (vadba, plavanje Halliwick,
novinarsko-literarni krožek, hipoterapija, pohodništvo, vikend seminar
za družine, zimovanje za OMDR), družabne dejavnosti (pustovanje,
spomladanski in jesenski družinski izlet, dvodnevni jesenski izlet za
starše, piknik, dobrodelni pohod na Sv. Primoža, novoletno druženje
z obdarovanjem dedka Mraza) ter tekmovanja v okviru Specialne
olimpijade Slovenije. Predsednica se je članom zahvalila za aktivno
sodelovanje v društvu z željo, da bo društvo tudi v prihodnje izvedlo
vse zastavljene naloge, kot jih je v dosedanjem 50-letnem delovanju.
Poudarila je, da jo veseli, da se članstvo v društvu iz leta v leto povečuje; ob koncu leta je društvo štelo 460 članov, med njimi 180 oseb z
MDR, 202 starša oz. skrbnika ali rejnika, 17 strokovnih sodelavcev in
61 prijateljev, sorodnikov. Zelo pomembno je, da ohranjamo optimizem in dobro voljo, imamo pa posebno poslanstvo, da ozaveščamo o
osebah z motnjami v duševnem razvoju tudi širše okolje.
Vse mame, rejnice in prostovoljke smo se razveselile prelepih pomladnih cvetic, ki smo jih dobile v dar ob praznovanju materinskega
dneva. Zbor članov smo zaključili z druženjem ob dobrotah, ki so jih
pripravile naše članice. Ob tej priložnosti smo se zahvalili tudi Košenini, upravitelju KD Groblje, ki nam že tretje leto prijazno odpira vrata.
		
● Metka Mestek in dr. Tatjana Novak
denarja pa vedno premalo. Vendar smo tudi leto 2016 uspešno zaključili. Predsednici smo zaželeli veliko energije, potrpežljivosti in zdravja za
vodenje društva. Zaključili smo s kosilom in pogovorom.
Pomladno sonce že prijetno greje. Konec marca je skupina obiskala
našo prijateljico Matičkovo Meri. Dolga in mrzla zima je bila kriva, da
je nismo obiskali prej. Meri, vedno urejena in vajena gostov, je bila
vesela obiska. Pili smo kavo in klepetali, sonce nas je grelo, in bili smo
srečni. 					
● Jožica Trstenjak

Zahvala

P

rijazne besede so kratke in lahko izgovorljive, a odmevajo v neskončnost (Mati Tereza).
Minili so že trije meseci leta 2017. V skupini Naše vezi Trzin se
srečujemo ob četrtkih v sejni sobi Občine Trzin. Osnovna dejavnost
naše skupine je pogovor, in to počnemo zelo radi. Snovi za pogovor
nikoli ne zmanjka. Včasih pa nam primanjkuje časa, da bi si vsi vse povedali. 21. marca 2017 smo imeli v Jamarskem domu na Gorjuši občni
zbor Medgeneracijskega društva Jesenski cvet Domžale. Potrdili smo
finančna in delovna poročila društva za leto 2016, potrdili finančni in
delovni načrt za leto 2017 in podaljšali mandat predsednici Majdi Knehtl in upravnim organom. Dela v društvu je ogromno. In veliko stroškov,
April 2017

Te dni mineva žalostno leto, odkar smo ostali brez svojega ljubega moža, atija, dedija, brata, strica, tasta in svaka Martina
Oštrbenka iz Trzina, Rašiške čete 1.
V tej naši žalosti pa ugotavljamo, da v
spominu nanj vendarle nismo sami. Zato
se zahvaljujemo vsem, ki pomislite nanj
in ohranjate lepo misel in spomin na našega Martina.
Hvaležni smo tudi vsem tistim, ki ga
obiščete na njegovem grobu, postojite pri
njem, prižgete svečo in se ga spominjate.
Hvala! ● Žena Slavka in hčerke Brigita, Bojana in Martina z družinama
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Foto: Miha Pavšek

Zdenka Kopač, knjižničarka v Knjižnici Tineta
Orla Trzin

Če mislite, da je delovni dan knjižničarke Zdenke Kopač enoličen, rutinski, se pošteno motite. Knjižnica Tineta Orla Trzin je, tudi po njeni zaslugi, več kot navadna krajevna knjižnica – je naša knjižnica, kraj, kjer so
doma knjige, »verzi za tkanje vezi med ljudmi«. Knjižničarka Zdenka prav
gotovo ni običajna knjižničarka, o katerih krožijo stereotipne zgodbe, v
knjižničarsko vsakdanjost namreč vnaša veliko več. Ne le da predstavlja
knjižnico znanja, s svojo neumorno voljo, energijo in čustvi daje trzinski
knjižnici poseben pečat. Ker dojema svoj poklic kot poslanstvo. Marsikateri obiskovalec knjižnice se je z njo že zapletel v zanimiv pogovor, pa ne
le o knjigah. Zdenka še zdaleč ni le strastna knjigoljubka, rada poprime
tudi za vrtnarsko orodje, v družbi veselih in dobromislečih pa tudi na vse
grlo zapoje.
No, z Zdenko res nikoli ni dolgčas in tudi sama ne pozna te besede.
Zato je bil najin pogovor ob skodelici kave, po nekaj letih dogovarjanja,
da se morava srečati tudi zunaj kulturnih prireditev, eno samo navdušeno
viharjenje idej in prebliskov. Na intervju sem ob tem skoraj pozabila. Iz
kavne usedline je za bralce nastal tale zapis.
Kdaj si postala »naša« Zdenka, torej knjižničarka v Trzinu?
V Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin sem začela delati 1. junija 2009,
takoj ko je sodelavka Majda Osolnik nastopila svoj zadnji dopust pred odhodom v zasluženi pokoj. Spominjam se, da je bil lep sončen dan in da mi
je neka bralka, presenečena, ko je zagledala novi obraz v knjižnici, za “toplo
dobrodošlico” rekla: »O, v velike čevlje ste stopili …« Vendar sem preživela
ta mrzli tuš, se počasi prilagajala novemu okolju, vsakodnevno spoznavala
nove ljudi, stkala mnogo vezi, in z leti je postal Trzin moj drugi dom.
Kako poteka »povprečen« delavnik knjižničarke?
Tak dan pravzaprav ne obstaja. V knjižnici dan ni nikoli enak drugemu
dnevu. Menja se letni čas, menjajo se uporabniki, vedno se zgodi kaj, če-

sar še nisi doživel, npr. vprašajo te za knjigo, za katero še nikoli nisi slišal,
iščejo gradivo za referat o področju, o katerem nimaš pojma, osamljena
oseba pride v knjižnico, ker si zelo želi nekaj minut tvoje pozornosti, naslednji obiskovalec vstopi, ne pogleda ne levo ne desno, zamenja me za del
pohištva (hahaha), in je precej nerazpoložen, če z običajnim vprašanjem
zmotim njegov samozadostni pohod po prostorih knjižnice, in tako dalje.
Obiskovalci iščejo vse mogoče informacije, saj predvidevajo, da jih lahko
napotim v pravo smer …
Veliko pa je seveda vsakodnevnih rutinskih dejavnosti, od izposoje,
pospravljanja, odpisovanja, iskanja, urejanja gradiva, statistike, preverjanja … Moj delovni dan je vedno znova zanimiv, nimam pojma, kaj je
dolgčas, vsakodnevno najdem vsaj deset knjig, ki sem jih morda že držala
v rokah ali pa še »dišijo po tiskarski barvi« in se mi ob pogledu nanje zasvetijo oči: »Uf, tole moram pa zares prebrati!« In vesela sem, da je tako,
saj je užitek delati, če imaš rad ljudi in knjige obenem, kajti velika večina
uporabnikov naše knjižnice je nasmejanih, odprtih, radovednih bralcev,
hvaležnih za vsak nasvet in pomoč pri izbiri ustreznih knjig. Saj veste, kar
je dobro za enega, morda ni za drugega, zagotovo pa se vedno najde za
vsakogar nekaj.
Trzinska knjižnica je prava zakladnica za najmlajše. Bralne
urice, delavnice … Kaj vse počnete za obiskovalce različnih
starosti?
Pri nas je vedno živahno. Za predšolske otroke so trikrat na teden – ob
ponedeljkih, sredah in četrtkih, na voljo pravljične urice, ki potekajo od
oktobra do maja. Vodi jih naša »zlata pravljičarka« Mili Radmelič, ki ima
na tem področju dolgoletne izkušnje, zelo rada ustvarja skupaj z otroki,
in te pravljične urice so prava ustvarjalna zakladnica. Otroci poslušajo, obnavljajo, pojejo, igrajo, plešejo, rišejo, barvajo, skratka – vse se
iskri od ustvarjalnosti. Štirikrat letno pripravimo tematsko ustvarjalno
delavnico v skladu z letnim časom ali najbližjim praznikom. Praviloma
začne leto pustna delavnica, sledi ji velikonočna, nato jesenska, leto pa
zaključimo z adventno delavnico. Otrokom se večkrat pridružijo starši,
in prav zabavno jih je videti, kako uživajo skupaj z otroki v uresničevanju
idej gospe Mili. Štirikrat na leto povabimo otroke prve triade v Dvorano
Marjance Ručigaj na lutkovno predstavo v izvedbi različnih lutkovnih
gledališč. Te predstave so vedno dobro obiskane. V decembru se vsako leto oglasi Božiček, ki ga otroci prikličejo po božični pravljični urici,
in se posladkajo z Božičkovimi bomboni in mandarinami. Z manjšimi,
priložnostnimi razstavami obeležimo posamezne obletnice, praznike,
rojstne dneve posameznih ustvarjalcev, svetovni dan knjige in dan slovenskih splošnih knjižnic. Sodelujemo tudi v čedalje bolj prepoznavnem
projektu Bralnice pod slamnikom.
V trzinski knjižnici (oziroma v Dvorani Marjance Ručigaj) prirejaš tudi literarne večere.
Nekajkrat letno povabimo v svojo sredino razne umetnike pisane besede. Med drugimi smo npr. gostili Žigo X. Gombača, Toneta Partljiča, Marijo Miklavčič, Andreja Rozmana Rozo, Gorana Vojnovića ... Pred
kratkim, decembra, se je Ivan Sivec predstavil s svojo novo pentalogijo
o grofih Celjskih.

Kontakt: 031 668 888
ZEMLJA ZA:
· vrtove
· zelenice
· grmovnice

· lončnice
· drevesa
· visoke grede

Lokacija: za Tuš Cash&Carry Zgornje Jarše pri Domžalah
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Povej nam še kaj o dejavnostih za odrasle. Kaj jim ponujate v
knjižnici poleg literarnih večerov?
Trzinci vsako leto bolj pridno sodelujejo v projektu Bralna značka za
odrasle z naslovom Okusimo besedo, ki ponuja bralcem širok izbor odličnega branja in zaključno kulturno prireditev v maju v domžalski knjižnici s
podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad. Enkrat mesečno se srečujemo pri
knjižnem klepetu, kjer prijetno klepetamo o knjigah, branju, filmih, pisateljih, življenju, se nasmejemo in skrivamo solze ob grenkih zapisih.

Trzinci - naš ponos
Kako se knjižnica še povezuje s krajem? Kako skrbite za starejšo populacijo, npr. za oskrbovance v domu počitka? Slišim, da
si tudi tu zelo aktivna.
Seveda ne smem niti ne želim pozabiti »svojih« dveh bralnih skupin starejših stanovalcev doma počitka v Mengšu in Trzinu, s katerimi vsakih 14
dni izmenjaje prebiramo slovenske večernice ali krajše humorne zgodbe,
se vmes pogovarjamo o njihovih mladih letih, o tem, kako se je življenje
spremenilo, kaj jih radosti, kaj žalosti, česa si še želijo, čemu se radi smejijo, kaj želijo zapeti (včasih tudi zapojemo), kdo bo kmalu praznoval 90 ali
95 ali 100 let in bo spet veselo v domu. Rada berem tem ljudem, vsakič,
ko odhajam, se počutim srečno, izpolnjeno, ker mi povedo, da sem jim
polepšala dan, ker mi stisnejo roko in opazim solzo v utrujenih očeh, ko se
mi zahvalijo. Neverjeten občutek, da si nekaj ljudem dal nekaj dobrega,
ne da bi pričakoval v zameno karkoli … Zame osebno je to neprecenljiva
vrednost!
Koliko enot obsega knjižnično gradivo v trzinski knjižnici?
V trzinski knjižnici je 22.256 enot gradiva, lani smo pridobili 1.462 enot.
Gradivo kupujemo z občinskimi sredstvi in sredstvi ministrstva za kulturo,
delno pa knjižno zbirko bogatimo tudi s podarjenimi knjigami.
Kako lahko knjižničarji svetujete pri izboru knjig? Ali prebereš
oziroma preletiš večino novih (domačih) knjig?
Bralci me velikokrat vprašajo, ali preberem vse knjige. Seveda ne, je moj
večni odgovor. Nemogoče. Res pa je, da nove knjige prav vse po vrsti vsaj
pregledam, preletim, če jih že ne morem prebrati, pišem si seznam tistih
knjig, ki jih bom prebrala v tretjem življenjskem obdobju. Pri pregledu novosti mi je v veliko pomoč revija Bukla, ki je na voljo tudi vsem našim uporabnikom. Vsak november grem s hčerkama na ogled knjižnega sejma v
Cankarjev dom, kjer lahko vidiš, kaj je novega na knjižnem trgu. Običajno
sledim tudi predstavitvam novih knjig, pregledam spletne strani knjigarn,
še rajši sama brskam po knjigarnah. Večkrat pa se zgodi, da me bralci
opozorijo na kakšno noviteto, ki je mojim očem in ušesom ušla; vsaka
taka informacija je dobrodošla.
Ali so med občani tudi taki, ki poklanjajo knjige?
Seveda, veliko je darovalcev knjig. Povečini vse darovane knjige pregledam, ker velikokrat najdem vmes odlične knjige za popolnitev naše knjižne zbirke, ostale darove pa dam na police, imenovane Knjigobežnice,
pred vhodom v knjižnico, kjer jih obiskovalci hitro razgrabijo. O, da, ljudje
še vedno radi beremo!
Knjižnice se ne da primerjati ali meriti z medomrežjem. Ta nam
odžira vedno več časa. Kako mu lahko knjižnica »konkurira«?
Kako vidiš njeno vlogo danes in jutri?
Knjižnica je odsev življenja, njena vloga se spreminja vzporedno z njim.
Morda ne vedno enako hitro, a se spreminja. Zanimivo, morda nepričakovano, a knjiga še vedno odlično opravlja svoje poslanstvo navkljub vsej
digitalizaciji. Z »milenijci« seveda tudi e-knjige in vse »e-ostalo« pridobiva
svoj prostor pod (digitalnim) nebom, in knjižnica postaja informativno povezovalni center, organizator in ponudnik različnih projektov za vse starostne skupine, prostor za ustvarjalne delavnice za mlado in staro. Edina
stalnica v življenju so spremembe, zato bo tudi knjižnica morala ubirati
nove, sodobne poti in prevzemati tudi drugačne vloge. Verjamem pa, da
bodo knjige še dolgo pomemben del našega življenja.

»Veseli me, da z Občino Trzin odlično sodelujemo, da imajo župan, občinski svetniki in vsi zaposleni, s katerimi sem stalno ali
občasno v stiku, veliko razumevanja za naše izzive, da je zavedanje o pomembnosti kulture za zavest in obstoj naroda v naši občini še vedno na visoki ravni. Upam, da bo tako tudi v prihodnje.«

Ali te knjige spremljajo tudi v zasebnem življenju?
Ah, seveda … V našem domu smo trije veliki »knjižni molji«, bistveni del
našega pohištva so knjižne police. Vsak večer se s pogledom sprehodim
po njih in zavzdihnem: »Le kdaj mi bo uspelo vse tole prebrati?« In sama
sebe potolažim, da bom imela v pokoju zagotovo veliko časa, kar pa je le
slaba tolažba, še posebej, če pomislim na mnoge trzinske »hiperaktivne
žerjavčke«, ki imajo po upokojitvi še manj časa kot prej.
Vzameš ob kakšni priložnosti v roke tudi pesmi? Imaš svojega
naj-pesnika?
O, da, pesmi hranim za posebne trenutke, ko sem sama s seboj, ko se
umirim, kar je zame na prvi pogled »misija nemogoče«, a vendar … Pavček, Lermontov, Cesarec, Crnjanski, Lainšček, Minatti, Menart, Maurer,
Wordsworth, Jesenin … Ravno včeraj sem spet prebrala Lainščkovo Ne
bodi kot drugi, danes pa mi je prišla pod roke Minattijeva Nekoga moraš
imeti rad.
Kaj zasebno najraje počneš? Kaj dela Zdenka, ko ne bere knjig?
Ha, ha, ha, oblečem trenirko ali delovne hlače, nataknem škornje in že
tečem na vrt ali v gozd, ki je tik za našo hišo. V naravi zares uživam, to
je moja joga, uživam v stiku z zemljo, sadim, kopljem, zalivam in hodim
gledat, ali je kaj zraslo, ali pa brodim po jesenskem listju in prisluškujem
šumenju vetra v krošnjah dreves ... Moja velika strast je tudi glasba, petje,
stari in novi rock, čaka me še učenje kitare, obožujem saksofon, violino …
raje ne nadaljujem … Glasba ima velik vpliv na moje življenje!
Kaj je zate največja vrednota?
Družina je vedno na prvem mestu!
Katera je tvoja najljubša beseda, besedna zveza, rek ali misel?
Živi in pusti živeti!
Če bi imela možnost, ali bi menjala ali ostala s trzinskimi bralci?
Ne, ne bi menjala. Lepo mi je v Trzinu, dobro se počutim med vami in
z vami, in upam, da tudi vi z menoj (prešeren smeh). Trzinska knjižnica je
zelo prijeten prostor, nudi občutek domačnosti, kar ob prvem obisku naše
knjižnice marsikdo omeni. Dobra energija je v našem CIH-u. Vabljeni še v
večjem številu, vsi ste dobrodošli!
● Nataša Pavšek

Na koncu pa še Zdenka nekoliko bolj osebno. Zakaj si se odločila za poklic knjižničarke?
Nikoli nisem razmišljala o poklicu knjižničarke, želela sem postati prevajalka ali delati v turizmu. Že od začetka osnovne šole sem sama hodila
v domžalsko knjižnico in vedno nosila domov kupe knjig. Spomnim se, da
sem v tretjem razredu pozabila spričevalo v eni od knjig in ga je našla
knjižničarka Marija Zupanc, gospa, ki je pustila globok pečat v domžalskem knjižničarstvu in me je čez mnogo let sprejela na delo v knjižnici.
Predhodnica, ki je bila v Trzinu zelo zadovoljna in so jo imeli ljudje radi, mi
je predlagala, naj jo po upokojitvi nadomestim. Pravijo, da človek obrača,
življenje obrne … in sem pristala in ostala v knjižnici.
April 2017
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Trzinski podjetniki

Japonska kakovost hlajenja in ogrevanja pri
podjetju REAM, d. o. o.

Foto: Tanja Jankovič

Bliža se poletje, obdobje visokih temperatur in vročine, tudi v notranjih
prostorih, kjer vse pomembnejšo vlogo igrajo klimatske naprave, ki so
že postale nepogrešljivi del stanovanjske opreme. V naši IOC Trzin se s
klimatizacijo ukvarja podjetje REAM, d. o. o., ki je pooblaščeni uvoznik
in distributer za izdelke blagovne znamke Mitsubishi Electric. Uspešno
podjetje, ki od začetka tisočletja počasi, a vztrajno veča tržni delež
te japonske znamke na našem trgu, mi je podrobno predstavil skrbnik
veleprodajnih kupcev Aleš Pirc, ki je v podjetju zaposlen že deset let.

Skrbnik veleprodajnih kupcev Aleš Pirc

Zakaj ste se pred leti odločili za sodelovanje z japonskim koncernom Mitsubishi Electric (MELCO)?
MELCO je imel in še vedno ima številne prednosti, zaradi katerih smo
ponosni, da smo njihov partner. Najpomembnejša je kakovost proizvoda, ki ga odlikuje nizka poraba energije, napredna tehnologija in preverjena kakovost, tehnična podpora v smislu hitrega reševanja problemov, urejeno šolanje prodajnikov, tehnikov in serviserjev ter poprodajne
aktivnosti v smislu zagotavljanja rezervnih delov. Njihove prednosti so
tudi naše prednosti, zelo je pomembna tehnična strokovnost sodelavcev, zato skrbimo za njihovo redno izobraževanje. Tako znamo kupcu
dobro svetovati pri izbiri najbolj primernega sistema hlajenja ali ogrevanja in se hitro odzivati na morebitna vprašanja. Zagotavljamo pa tudi
kakovostne servisne storitve, saj želimo imeti zadovoljne stranke.
Katere produkte oziroma produktne skupine obsega vaša ponudba?
Smo pooblaščeni uvoznik in distributer za široko paleto proizvodov
Mitsubishi Electric, kamor sodijo vrhunske klimatske naprave za zasebne in poslovne prostore ali za posebne zahteve (računalniške sobe za
strežnike, laboratoriji, trezorji …), VRF klimatski sistemi (veliki sistemi
hlajenja in ogrevanja, ki so v kombinaciji s prezračevalnim sistemom
razpredeni po celem objektu, npr. trgovski centri Qlandia po Sloveniji),
toplotne črpalke Ecodan/Zubadan, prezračevalne naprave Lossnay in
Guf, prenosni razvlažilci ter sušilci rok. Del naše ponudbe so tudi zračne
zavese blagovne znamke Thermoscreens in sušilci zraka Aerial.
Čemu so namenjene toplotne črpalke in katere so prednosti
vaših toplotnih črpalk Ecodan in Zubadan?
Toplotna črpalka zrak/voda je sistem, ki deluje na principu prenosa toplote iz zraka – preko medija – na ogrevalno vodo v stavbi. Namenjena je
ogrevanju prostorov ter sanitarne vode in jo je možno vgraditi v vsak stanovanjski ali poslovni objekt. So zelo zanesljive (prvo smo zmontirali leta
2006, ki še vedno brezhibno deluje), tihe in preproste za uporabo, možno
jih je kontrolirati na daljavo preko wifi vmesnika, omogočajo nastavitve
načinov ogrevanja glede na trenutne pogoje stavbe in okolice. EkoSklad
podeljuje subvencije za ogrevanje z obnovljivimi viri energije; vse naše
toplotne črpalke Mitsubishi Electric so na njihovem seznamu. Zanje lahko
dobite povračilo v višini 25 odstotkov naložbe oziroma do 1000 evrov.
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Podjetje Ream, d. o. o., ki ga je leta 1993 ustanovil direktor Pavle
Resnik z Vira pri Domžalah, se je po dveh letih delovanja preusmerilo na področje klimatizacije in strojnih instalacij. Nekaj časa
je podjetje sodelovalo z italijanskim distributerjem klimatskih
naprav MHI, danes pa je že 17 let pooblaščeni uvoznik in distributer široke palete izdelkov za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje
japonskega proizvajalca Mitsubishi Electric. Na prelomu tisočletja so poslovanje prenesli v Trzin in se šest let kasneje preselili v
lastne prostore. Veseli so zadnjih prometnih izboljšav v coni (drugi
dostop preko hriba in prosti izvoz proti Ljubljani), saj jim omogoča
hitrejšo mobilnost in prihranek časa. V relativno mladem kolektivu
je zaposlenih 17 ljudi, ki večinoma živijo v domžalski občini, in po
besedah skrbnika veleprodajnih kupcev zelo dobro sodelujejo med
seboj. Predani so svojemu delu, njihov največji cilj so zadovoljni
uporabniki. Pred začetkom poletne sezone v svojem razstavnem
prostoru organizirajo hišni sejem, na katerem predstavijo novosti
na področju klimatizacije. Aleš Pirc pravi, da je to hkrati izjemna
priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj, nasvetov ter informacij.
Večji del poslovanja podjetja temelji na prodaji klimatskih naprav in
toplotnih črpalk, vse večji delež pa tudi na klimatskih sistemih VRF,
namenjenih klimatizaciji večjih stavb. Poleg prodaje in strokovnega
svetovanja o svojih izdelkih zagotavljajo v sodelovanju z monterji
tudi namestitev in zagon teh naprav ter redno vzdrževanje in servisiranje. V podjetju REAM pravzaprav poskrbijo za celostne rešitve
hlajenja in ogrevanja tako velikih poslovnih objektov kot tudi individualnih hiš in ostalih stanovanjskih enot.

V vaši ponudbi so tudi prezračevalne naprave Lossnay. Zakaj
pa so primerne te naprave?
Strankam ponujamo sistem prezračevanja z rekuperacijo. To pomeni,
da s slabim notranjim zrakom segrevate sveži zunanji zrak, ki ga dovajate v prostor in na ta način vzdržujete temperaturo prostora. V prostor
se dovaja kakovosten zunanji zrak in hkrati se zagotavlja energijsko
varčno prezračevanje, ki ga lahko vgradimo v večino stanovanjskih in
poslovnih objektov.
Največji del vaše ponudbe predstavljajo klimatske naprave.
Katere lastnosti bi veljalo izpostaviti pri sodobnih klimah?
Vsaka klimatska naprava poleg hlajenja in ogrevanja omogoča tudi
razvlaževanje zraka, kar je v našem vlažnem podnebju zelo pomembno.
Njihovo delovanje zagotavlja inverterska tehnologija, ki je v skladu z
zadnjo evropsko smernico. V ospredju je nizka poraba energije, tiho
delovanje in izjemna filtracija. Pri hlajenju zagovarjamo pravilo, da notranja temperatura ne sme biti nižja za več kot 7 °C od zunanje, kar
priporočajo tudi zdravniki. Optimalna notranja temperatura naj bo med

Trzinski podjetniki
23 in 25 °C oziroma ob največji vročini do 28 stopinj. Seveda pa želeno
temperaturo nastavi vsak po svojih željah in potrebah.
Kje je najbolj primerno namestiti klimatsko napravo?
Napravo je najbolje namestiti v prostor, kjer se najdlje zadržujemo. Nameščena naj bo tako, da osebe v prostoru ne občutijo gibanja zraka,
in hkrati na funkcionalno ustrezno lokacijo, ki zagotavlja zadosten doseg ohlajenega/ogretega zraka. Poskrbeti je treba tudi za odvajanje
kondenzirane vode iz nje (iz notranje in zunanje enote). Pri izbiri je pomembna tudi velikost prostora, izolacija doma, koliko ljudi se zadržuje v
prostoru, koliko naprav oddaja toploto. Notranjo enoto je dobro namestiti stran od mesta, kjer sedimo ali ležimo. Če je možno, priporočamo
popolno klimatiziranje stanovanja ali hiše, in sicer tako, da se izbere
primerna zunanja enota (MXZ), ki omogoča priklop več notranjih enot,
ki jih namestimo po vseh/želenih prostorih.
Pri klimatskih napravah je najbrž pomembno tudi njihovo
vzdrževanje.
Pri klimi je izredno pomembno redno vzdrževanje, saj preko nje potuje
zrak, ki ga mi vdihujemo. Zato je treba poskrbeti za redni letni servisni
pregled, ki zajema čiščenje zračnih kanalov, filtrov in uparjalnika, da
preprečimo razvoj mikroorganizmov, bakterij in plesni. Poleg tega je
pomembno tudi redno preverjanje in čiščenje filtrov, ki so pralni, in zanje lahko preprosto poskrbite sami. Na vsakih pet let je priporočljivo
klimatsko napravo razdreti, odstraniti in očistiti ventilator, ker se na
njem nabirajo prašni delci.
Kolikšen je razpon cen klimatskih naprav? V preteklosti so
bile precej velik finančni zalogaj.
Mitsubishi Electric je zelo razširil asortiman ponudbe, saj proizvajajo
tudi nizkocenovne klime, ki so še vedno visoko kvalitetne. Danes za 2,5

kW klimatsko napravo z montažo in 9,5-odstotnim davkom odštejete
med 800 in 1.700 evri.
Katere so prednosti klimatskih naprav Mitsubishi Electric
najvišjega cenovnega razreda?
To so obstoječi modeli serije Delux –MSZ-FH in letos novost na trgu,
model Luxury_MSZ-LN. Luxury napravo lahko izbirate kar v štirih barvnih različicah: beli, rubin rdeči, onix črni in biser sijaju. Njihova prednost
je izjemna energijska varčnost. Imajo vgrajene senzorje za prisotnost
ljudi v prostoru (poljubno zvišajo, znižajo temperaturo v prostoru ali
celo ugasnejo napravo), wifi vmesnik za krmiljenje na daljavo, imajo
možnost vzdrževanja le 10 °C sobne temperature (primerno za temperiranje prostorov) in so še bolj ekološko usmerjene, saj imajo vgrajen
plin nove generacije (R32). Predvsem pa jo odlikuje izjemno zmogljiva
inovativna filtracija QUADPLASMA PLUS, ki iz zraka odstranjujejo alergene, bakterije, viruse in prašne delce vse do velikosti 2,5 nM.
Kakšen pa je trend razvoja klimatskih naprav?
Trend gre v smeri razvoja še večje ekološke ustreznosti, veliko pozornosti
je namenjene plinu, ki je v klimatskih napravah, da bi imel še manjši vpliv
na globalno segrevanje. Drugi cilj je čim manjša zvočna onesnaženost,
razvoj še naprednejše tehnike, čim večje povezljivosti in navsezadnje tudi
vedno bolj izboljšana filtracija oziroma čistost zraka. ● Tanja Jankovič
Proizvode, ki jih ponujajo v podjetju REAM, d. o. o., si v njihovih
razstavnih prostorih na Špruhi 19 lahko ogledate od ponedeljka do
petka med 8. in 16. uro, po dogovoru tudi zunaj uradnega delovnega časa. V tem času so dosegljivi tudi na brezplačni telefonski številki 080 98 98, vprašanje pa jim lahko pošljete tudi preko obrazca
na spletnih straneh: http://www.ream.si/povprasevanje/.

Gostilna dela vabi mlade iz občine Trzin

G
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inovativnost (Gospodarska zbornica osrednjeslovenske pokrajine),“ smo
še izvedeli od vodje Gostilne dela, v kateri upoštevajo načela zdrave
prehrane, vključujejo sezonska živila in pripravljajo ustvarjalne jedilnike
za vse obiskovalce. Odprti so od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro,
ob sobotah, nedeljah in praznikih ne obratujejo. ●

Foto: Arhiv Gostilne dela

ostilna dela Domžale je restavracija, ki stoji nasproti Občine
Domžale in deluje kot učna delavnica za mlade iz različnih ranljivih skupin (mladi invalidi do 30. leta oziroma druge osebe s posebnimi potrebami), ki se zaradi vedenjskih in čustvenih težav spopadajo s težavami pri iskanju in ohranitvi zaposlitve.
Prvi tovrstni projekt – delavnica Gostilna dela v Ljubljani, ki bo aprila
2017 praznoval že šesti rojstni dan – so odprli zaradi velike potrebe
po usposabljanju mladih iz ranljivih skupin v gostinski dejavnosti. Preko
programa usposabljanja na konkretnem delovnem mestu (pomočnik
natakarja ali pomočnik kuharja) se učenje mladih izvaja sistematično,
prilagojeno je potrebam udeleženca ter vodeno s pomočjo mentorjev
na delovnem mestu ob strokovni podpori. V strokovni delovni skupini
delujejo sodelavci različnih strok: gostinski tehniki, psihologinja, specialna pedagoginja, zato mladi, ki se vključijo v programe, poleg konkretnega znanja pridobijo predvsem delovno vztrajnost, delovno rutino ter
razvijajo socialne veščine ter pridobivajo delovno motivacijo. „Naš glavni namen je, da mladi sprejmejo pričakovani način vedenja v delovnem
okolju (pravočasni prihod na delo, vztrajnost pri delu, premagovanje
težav in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v delovni skupini, usvajanje odgovornosti pri delu ter sprejemanje vodenja in nadzora ipd.).
V šestih letih smo vključili več kot 25 mladih, pet oseb pa smo tudi zaposlili,“ nam je zaupala Tita Destovnik, ki vodi Gostilno dela v Ljubljani,
na nas pa se je obrnila z željo, da bi se v novo Gostilno dela, ki so jo
pred petimi meseci odprli tudi v Domžalah, vključili tudi mladi iz občine
Trzin. „Naša zasnova usposabljanja in zaposlovanja mladih iz ranljivih
skupin zahteva tudi močno podporo družbeno odgovornega okolja.
Zato to zasnovo in kulinarično ponudbo aktivno promoviramo med posamezniki in institucijami, ki spodbujajo in podpirajo razvoj družbene
odgovornosti in socialnega podjetništva. Leta 2011 smo za program
'Model učne delavnice Gostilna dela' dobili tudi srebrno priznanje za
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Hrošči: Ste jih videli?

Foto: Arhiv Zavoda RS za varstvo narave

S

lovenija je biotsko izjemno pestra, tu živi tudi mnogo redkih in
ogroženih vrst. Nekatere med njimi so tudi takšne, ki jih poznamo
vsi, ali pa so prepoznavne, če na njih opozorimo. Na Zavodu RS za
varstvo narave smo pripravili spletni portal www.sporocivrsto.si, kamor
lahko vsakdo sporoči svoje opažanje katerega izmed štirih vrst hroščev,
ki so redki, ogroženi v evropskem merilu in zato Natura 2000 vrste. Gre
za rogača, alpskega kozlička, bukovega kozlička in hrastovega kozlička.
Ti hrošči so odlični kazalniki stanja gozdov, hkrati pa dovolj prepoznavni,
da jih lahko opazi vsak od nas. Podatke o teh vrstah zbiramo sedmo leto.
Vse štiri naštete vrste hroščev so lahko prepoznavne in jih zlahka opazimo. Vrste imajo širši,
to je evropski naravovarstveni pomen, saj so navedeni na seznamu
redkih in ogroženih živalskih vrst evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. V nekaterih državah Evrope so že izginili zaradi spremenjenih
razmer v gozdovih, nastalih zaradi intenzivnega gospodarjenja. Iskane
hrošče, ki so odvisni od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z dovolj odmrlega in starega lesa, praviloma najdemo v avtohtonih listnatih
gozdovih. Kjer je z izsekavanjem gozd močno spremenjen in je nasajena
smreka, ti hrošči ne morejo več preživeti.
Zbiranje in vpogled v podatke lahko opravi vsak na spletnem naslovu www.sporocivrsto.si, kjer so tudi preprosta navodila in opis iskanih
hroščev. Spletna stran nas skozi vnos podatka vodi po korakih od vnosa
lokacije, nato vrste hrošča do končnega vnosa ostalih potrebnih podatkov. Nekateri vpisani podatki so dosegljivi zgolj administratorju, da lahko
preveri veljavnost vnosa in ga morebiti dopolni ali popravi z vašo pomočjo. Da ne prihaja do zamenjave vrst hroščev in s tem napačnih vnosov,
pa je zaželeno ob vpisu podatkov avtorja dodati tudi fotografijo hrošča.
Z akcijo smo z vašo pomočjo zbrali za rogača že okoli 1000 različnih podatkov, za alpskega okoli 100, bukovega okoli 200 in hrastovega kozlička
okoli 30 različnih podatkov. Število opazovalcev se iz leta v leto povečuje,
sodelovanje s strokovnjaki je še boljše. Letos smo v okviru projekta LIFE+,

s katerim pripravljamo med sektorji povezan program upravljanja z območji Natura 2000, natisnili tudi plakat, s katerim dodatno spodbujamo
opažanje teh vrst. Plakat lahko vsak prejme brezplačno na Zavodu RS za
varstvo narave, na osrednji ali območnih enotah.
Za vpise in s tem prispevek k ohranjanju teh vrst hroščev se zahvaljujemo vsem, ki bodo letos na spletni portal vpisali svoje opažanje. Akcija strokovnjakom prinaša neprecenljive podatke o spremljanju stanja
živalskih vrst, vsem nam pa prinaša novo znanje in možnost sodelovanja
pri ohranjanju biotsko izjemno bogate slovenske narave.
			
● Zavod RS za varstvo narave

Njivska preslica (Equisetum arvense)

26 | Odsev — Glasilo občine Trzin

Telesu dovaja mineralne snovi. V ljudskem zdravilstvu se njivska preslica uporablja v obliki čaja, obkladkov, kopeli in tinkture.
Vrtičkarji njivsko preslico uporabljamo pri naravnem boju s plesnijo,
rjo, škrlupom in škodljivimi pršicami na vrtu. Škropivo pripravimo tako,
da v 10 litrov vode namakamo dvanajst ur en kg sveže ali 15 dag suhe
preslice in pest suhih čebulnih listov. Naslednji dan preslico z nekaj
vode kuhamo pol ure. Ko se pokrit prevretek ohladi, ga primešamo
vodi, v kateri smo preslico namakali. Liter te tekočine razredčimo s
petimi litri vode in škropivo je pripravljeno.
Pri nabiranju njivske preslice moramo biti zelo previdni, saj so nekatere sorodne vrste strupene. Najnevarnejša je močvirska preslica
(Equisetum palustre), ki vsebuje alkaloid palustrin, strupen za živali in
živino. Strupena močvirska preslica raste po močvirjih in močvirnatih
travnikih po vsej Sloveniji, zato njivske preslice tam nikoli ne nabiramo. 		
● Alenka Marjetič Žnider, Društvo Florijan

Foto: Arhiv Društva Florijan
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judska imena: preslica,
fašec, hvost, hvošč, konjski rep, raba, štukovac,
rabozel, žabna, vošč, voščenec.
Red preslic je star že 250
milijonov let. V starem zemeljskem veku (v karbonu)
so bile drevesaste preslice
poleg praproti edino drevje v
takratnih gozdovih. Danes je
rastlina razširjena v severnem
zmerno toplem pasu, raste
tudi po vsej Sloveniji na vlažnih
ilovnatih tleh, ne pa po močvirjih in barju. Njivska preslica je
trajnica z močno razraslo črno
koreniko, iz katere poženejo
zgodaj spomladi kolenčasti, bledo rjavkasti poganjki, visoki 10 do 15
centimetrov, ki nosijo na vrhu klas s trosovniki. V njih nastanejo trosi.
Ko trosi dozorijo, ti poganjki odmrejo, iz korenike pa poženejo kolenčasta, vzdolžno žlebičasta in votla, do 30 centimetrov visoka zelena
stebla z vretenasto nameščenimi stranskimi poganjki.
Njivska preslica vsebuje silicijevo kislino, glikozide, saponine, flavonoide, grenčine, čreslovino in mineralne snovi. Učinkovine so nakopičene v zelenih poganjkih, ki jih nabiramo vse poletje. Preslica pospešuje izločanje seča pri vnetnih obolenjih sečil, ustavlja krvavitve in
pospešuje celjenje ran. Učinkovita je tudi pri negi in utrjevanju zob.
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Nasveti za vrtičkarje: Še vedno smo v obdobju, ko lahko nastopijo ohladitve
V aprilu bo vegetacija zelo bujna, saj letos toplotni planet Merkur pred toplotnim ozvezdjem Ovna posreduje
toploto v tla. Toda pozor, še vedno smo v obdobju, ko lahko nastopijo ohladitve in se čez noč temperature
spustijo pod 0 °C.
V prejšnji številki sem vam povedala, za katere rastline je primeren
čas za setev na prosto glede na že naštete pogoje. Zdaj pa vas bom
usmerila k sajenju rastlin, ki so občutljive na mraz, zato priporočam,
da jih sadimo v zaščiten prostor, kot so tuneli, tople grede ali rastlinjaki oziroma jih sadimo na prosto, ko mine nevarnost slane. Konec
aprila/začetek maja spremljajte 10-dnevno napoved in preverite, ali
bo še nevarnost slane do 15. maja. Če se temperature v napovedi ne
bodo spustile pod plus 5 stopinj, lahko rastline, občutljive na mraz,
sadimo že neposredno na gredice.
KORENOVKE: Načeloma naj bi bile vse zgodnje setve korenovk že v
zemlji. Če še niso, pohitimo s setvijo ali pa se odločimo za kasnejšo
setev.
LISTNATE RASTLINE: Kapusnice (zelje, ohrovt raznih vrst, brokoli,
cvetača, kolerabice ...) so rastline, ki ljubijo vlažno in hladno.
Zdaj je pozno za sejanje brokolija in cvetače, saj pred poletjem ne
bosta naredila rož, temveč se bosta mučila skozi poletno vročino,
jeseni, ko bosta začela zopet delati, se ju bomo pa naveličali in ju
zmetali z vrta. Predlagam, da ju uvrstimo v posevke v juliju ali začetku
avgusta, da bomo imeli pridelek oktobra-novembra. Ravno tako ne
hitimo s poznimi kapusnicami (pozno zelje, glavnati ohrovt, brstični ohrovt). Če sami vzgajamo sadike, jih posejemo na začetku maja,
sadike pa sadimo na stalno mesto konec maja ali na začetku junija.
To velja predvsem za brstični ohrovt, ki mora do septembra zrasti v
višino vsaj 40 cm in nastaviti v pazduhah listov brstiče, sicer do zime
ne bo pridelka.
Solate moramo sejati/saditi pomladno-poletne ter poletne solate,
saj lahko pričakujemo vedno toplejše dni. Priporočam glavnato solato
sorto Maravilla de Verano, v slovenskem prevodu 'poletni čudež'. To
je glavnata solata, ki poleg vročine prenese tudi sušo, kar recimo ljubljanska ledenka in podobne pomladno-poletne solate ne. Ravno tako
je za vroče sušne dni primerna poletna solata Till za obiranje.
PLODOVKE: Tokrat bom glavnino članka posvetila plodovkam, saj
tu delamo spomladi največ napak. Še vedno lahko sejemo grah, za
bob pa je žal že prepozno. Rastline bodo sicer zrasle, vendar ne bomo
imeli pridelka, saj bodo cvetovi zaradi previsokih temperatur odpadli.
Fižol, kumare in buče potrebujejo približno en teden, da skalijo. To je
zelo pomembno, da vemo, saj tako lahko tempiramo setev glede na
vremensko napoved. Temperature pod 0 °C požgejo mlade rastlinice.
Če želimo, da bodo rastline čim prej zrasle, seme posadimo v lončke,
ki jih postavimo v zaščiten prostor ali pa nad posevke postavimo tunele, dokler je še nevarnost pozebe.
Ostale plodovke, ki smo jih vzgojili v lončkih, počasi začnemo navajati na zunanje temperature tako, da jih prestavimo v tople grede
oziroma jih tiste dni, ko ni napovedi nizkih temperatur (pod 0 °C) lahko
tudi čez noč pustimo zunaj. To velja za vse, razen za papriko, ki je najbolj občutljiva na mraz, saj jo že pri +5 °C zebe. Zato zanjo še posebej
poskrbimo tako, da jo dodatno pokrijemo z vrteksom.
Po enem do dveh tednih utrjevanja sadike lahko posadimo na grede.
Na splošno o sajenju
Opažam, da pri čedalje več rastlinah ne sejemo več semen neposredno na grede, temveč vzgajamo sadike.
S tem se izognemo pregostemu sklopu rastlin in še pridobimo čas,
saj rastline potrebujejo od semena do sadike 1-2 meseca, nekatere
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celo tri. Pri ekoloških semenih pa se s tem izognemo še talnim škodljivcem, ki pojedo semena, saj so ekološka semena škodljivcem bolj
okusna kot taka, ki so prepojena z raznimi kemikalijami.
Pri sajenju sadik je najpomembneje, da sadike pred sajenjem dobro
namočimo, da je koreninska gruda dobro prepojena z vodo. V tleh
nato naredimo jamico, v katero zlijemo približno 2 dl vode in v to
posadimo našo rastlinico. Rastlino osujemo ter stisnemo prst h koreninam in je ne zalivamo več.
Največjo napako delamo, ko rastlino s suho grudo postavimo v suha
tla, nato pa vse skupaj povrhu zalijemo. V tem primeru naša rastlina
'misli', da je prišel dež, ker so listi mokri, in odpre pore, da voda iz listov
izhlapeva. Do nove zaloge vode pa ne more, saj so korenine v suhem.
Zalivanje po površini zemlje omoči vrhnjo plast zemlje približno 1-2
cm, naše rastline pa lahko uporabijo tisto vodo, ki priteče od spodaj
navzgor. Zato si rastline po sajenju težko opomorejo.
Sadike navadno posadimo tako globoko, kot so rasle v lončkih. Kapusnice (zelje, ohrovt, cvetačo, brokoli, kolerabice …) posadimo malo
globlje ali pa jih po sajenju osujemo do listov, tako da je zemlja okrog koreninskega vratu, saj s tem preprečimo dostop škodljivcem, ki
zaležejo jajčeca na koreninski vrat. To so predvsem kapusova muha
– prepoznamo jo, ko drobne bele ličinke pojedo vse korenine; ličinke
kljunotaj se zavrtajo v korenino in tam rastlina naredi zadebelitev kot
bradavice. Pri paradižnikih pa naredimo kanalčke, da lahko rastlinice
poležemo in jih zasujemo tako, da ostane zunaj le 5-7 pravih listov na
vrhu. Vse druge spodaj odstranimo. S takim sajenjem bomo dosegli,
da bo rastlina razvila korenine po vsem steblu pod zemljo. Paradižnik
je zelo bujna rastlina in močnejše, kot so korenine, lepše bo rasla
rastlina nad zemljo, saj bo dobila več hrane.
Izbira sort
Sorte rastlin izbiramo glede na letni čas in glede na naše potrebe
oziroma želje. To velja tako za solate in kapusnice kot za paradižnike in
paprike. Opažam, da imajo ljudje težave s paprikami, saj večina želi sadike rdečih paprik. Pri papriki pomeni rdeč plod fazo fiziološke zrelosti
oziroma dozorelost plodu. Vse paprike so v prvi fazi ali rumene ali zelene in rastejo najprej v velikost, nato v debelino mesa, šele nato začnejo
zoreti in spreminjati barvo v rdečo ali pri novejših sortah v kakšno drugo
barvo, za kar potrebujejo 4-6 tednov. Po obliki pa jih delimo na babure
(paprika za polnjenje), dolge (rog) in paradajz paprike. Vse so uporabne
v solatah, če jih pa želimo vlagati, posegamo po paradajz paprikah ali
baburah. V tem primeru raje izberemo rumenoplodne, ki jih lahko vložimo, še preden barvo spremenijo v rdečo, saj rumena barva ostane
rumena tudi v kozarcu. Če vlagamo v kis zelene paprike, te postanejo
rjavo zelene, in paprika na krožniku ni videti prav mamljivo.
Pri paradižnikih ločimo sorte glede na zgodnost ter glede na obliko in barvo plodov. Vse drobnoplodne sorte so zgodnejše od debeloplodnih, saj ima rastlina manj dela z rastjo in zorenjem drobnega
plodu kot debelega. Navadno izbiramo paradižnike glede na obliko
ali pa po sliki, namesto da bi izbirali paradižnik po mesu in okusu. Paradižnike namreč delimo na solatne paradižnike, ti imajo kompaktno
meso in veliko tekočine, ter na paradižnike za mezge, kjer je glavnina
plodu meso, ki je v polni zrelosti sicer mehkejše, vendar ima plod manj
tekočine in semen. Ti paradižniki so primerni za mezge in omake ali
pa celo za sušenje.
● Fanči Perdih, dipl. ing. agr. - specialistka za ekološko
pridelavo zelenjave od semena do semena
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Vremenska sekir(i)ca

Brez meglenih dni in z nastavki za sušo
atmosferskim med različnimi zračnimi masami, ki ustvarjajo vreme.
Verjetno vas tole ne bo prav posebej potolažilo, a je bil letošnji marec
skoraj povsod po Evropi bolj topel od dolgoletnega povprečja med
letoma 1981–2010. Pri nas je bila glavni krivec za visoko povprečno
temperaturo zraka – ta je bila v večjem delu države kar 3–4 stopinje
Celzija nad dolgoletnim povprečjem – odsotnost močnejših ohladitev
s severa. Večina marca je bila topla, nismo pa beležili niti za ta mesec
značilnih obdobij hladnega vremena. Še več, zaradi precej jasnega
vremena, deloma pa tudi zaradi vse bolj izrazite suše, je bila zlasti po
nižinah razlika med najnižjo in najvišjo dnevno temperaturo zraka v
številnih dneh zelo velika, tudi okoli 20 °C (v Trzinu 29. marca celo 21
°C, še štirikrat pa 18–20 °C).
Saj pomnite zadnje dni meseca, ko nas je zjutraj zeblo (imeli smo
7 dni s slano), popoldne pa smo se vračali domov ali pa pohajali naokoli v kratkih rokavih. Posledično je bilo tudi obilico sonca, trajanje
sončnega sevanja je skoraj za polovico preseglo pričakovane vrednosti, tudi na račun števila dni z meglo, ki so ostali pri ničli. To ste lahko opazili zlasti tisti Trzinci, ki že izkoriščate sončno energijo, saj ste
bili že večji del meseca samooskrbni. Kot omenjeno, so bile padavine
precej skope, v večjem delu Slovenije so jih prejeli manj kot polovico
dolgoletnega povprečja, enako tudi v našem delu Ljubljanske kotline.
V Ljubljani je bil minuli marec drugi najtoplejši po letu 1961. Po toploti se uvršča na drugo mesto (ponekod je bil celo rekordno topel),
a je razlika med najtoplejšim marcem (leta 1994) in četrtim mestom
le pol stopinje Celzija. Zaradi izrazitega trenda ogrevanja v obdobju
1961–2017, ki znaša okoli 0,45 °C na desetletje, ni presenetljivo, da
je najtoplejših pet marcev v drugi polovici, najhladnejši štirje pa v prvi
polovici tega obdobja. Daleč najhladnejši marec je bil leta 1987, ko
je negativni odklon glede na povprečje obdobja 1981–2010 presegel
celo 5 °C. Zdaj torej čakamo na močo, upajoč, da nas ta ne bo obiskala ravno na Florijanov vikend v začetku maja, saj veste zakaj!
Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik
novič potrdilo, da približevanje pomladi »slutijo rože prej kakor človek«.
● Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik

Sušec je spet opravičil svoje ime. Sprva nekaj dežja (prvega zjutraj
je za krajši čas celo snežilo), od osmega dalje pa večinoma sončno
in podnevi toplo vreme, brez kakšnih obilnejših padavin. Vegetacija
se je prebudila prezgodaj, vendarle pa ji je hujša slana prizanesla. S
pločnikov je izginil pesek oziroma ostanek zimskega posipanja, zacveteli so žerjavčki, na travnikih so se pojavili »regratoljubci«, očistili in
polepšali smo svoj kraj in drugo. Za nami je prvi mesec spomladanskega vremenskega trojčka. Mesec pa ni bil le suh, ampak tudi (pre-)
topel ter občasno vetroven, skupaj ravno pravšnji za to, da so morali
(Uprava RS za zaščito in reševanje) na dan šaljivcev po vsej državi
razglasiti veliko požarno ogroženost. Da imamo opravka s sušo, so
lahko opazovali celo prizadevni pripadniki domače civilne zaščite in
ribiči Ribiške družine Bistrica, ki so prav na ta dan čistili strugo Pšate
in njene brežine od Čebulovega mostu pri lopi dol- in gorvodno. Prvi
aprilski teden je sicer prinesel nekaj padavin, a daleč od količine, ki bi
prodrla globlje v zemljo. Torej pozor, suša!
S prehodom v pomlad je oživela tudi »občina«, ne le prek že omenjene čistilne akcije, temveč tudi z izgradnjo dodatnega pasu za zavijanje
iz Mlak proti Ljubljani. Ta pas pa nam v jutranji konici med tednom
seveda tudi v prihodnje ne bo kaj dosti pomagal, dokler ne bodo na
začetku Črnuč, natančneje na križišču z Dunajsko in Zasavsko (prva je
le nadaljevanje druge in obratno …) spremenili oziroma podaljšali intervala proti prestolnici. Glede tega se morate torej obrniti na upravljavca semaforjev, to je Direkcija RS za infrastrukturo. Zdaj vsaj veste,
kdo vam, medtem ko se v jutranji koloni cijazite proti belemu mestu,
odmerja čas. Vas pa že vnaprej opozarjam, da je njihova logika precej
drugačna od uporabnikov, ki hočejo – vsak iz svoje smeri, seveda –
priti čim prej na delovno mesto.
V Trzinu smo med drugim znani, če smo bolj natančni, smo bili znani, tudi po pretepih. Ti niso šli na rovaš cest, so jo pa pogosto skupili
tisti, ki so šli tod mimo po eni od njih. Pri tem je šlo bolj ali manj za
vaško folkloro, ki pa se je s priseljenci konec prejšnjega stoletja in
ustanovitvijo samostojne občine očitno izpela (seveda upamo, da bo
pri tem tudi ostalo …). Pa od pretepov na zemeljskem površju raje k

Opazovalna postaja
Padavine - marec 2017
(v mm)

Vremenska postaja OŠ Trzin
Marec 2017
Kazalec

Podatek

Čas

Datum

Trzin (OŠ)

24

Povprečna mesečna T zraka (°C)

9,2

1.–31. 3.

mesec

Loka pri Mengšu

28

Najvišja mesečna T zraka (°C)

23,8

31. 3.

16:11

Radomlje

32

Najnižja mesečna T zraka (°C)

-1,4

27. 3.

7:07

Grosuplje

32

Število dni s padavinami > 0,2 / 2 / 20 mm

5/2/0

1.–31. 3.

mesec

Domžale

33

Skupna količina padavin v letu 2017 (mm)

126

1. 1.–31. 3.

trimesečje

Ljubljana Bežigrad

34

Povprečna mesečna hitrost vetra (km/h)

2,4

1.–31. 3.

mesec

Moste-Komenda

41

Najvišja hitrost (km/h) vetra in njegova smer

45/SZ

10. 3.

13:30

Vrhnika

43

Najpogostejša smer vetra

SSZ

1.–31. 3.

mesec

Letališče Brnik

44

Št. hladnih dni (min. T <0 °C)

5

1.–31. 3.

mesec

Izbrani meteorološki kazalci za vremensko postajo OŠ Trzin in količina padavin na širšem območju Ljubljanske kotline marca 2017
(Viri: ARSO, CZ Trzin, Slovenski meteorološki forum, Vremensko društvo ZEVS, VP Radomlje in Loka pri Mengšu.)
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Prireditev so omogočili:

Organizator:

Društvo upokojencev
Žerjavčki Trzin

Od Drave do Save
13. srečanje pevskih zborov

Prepustite se
vrtincu
vokalne
glasbe!
sobota, 13. maj 2017
ob 16.00 uri
CIH, dvorana Marjance Ručigaj

Dogodek je brez vstopnine. V znak Vaše podpore izjemnemu trudu
zborov pri ohranjanju ljudskega petja pa so zaželjeni prostovoljni prispevki.

April 2017
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Trzin se prebuja v cvetju

Vabilo na Tek Petra Levca SKIRCA Trzin in obvestilo o zapori
cest

S hitrimi koraki vstopamo v prebujajočo se naravo, zrak je prežet
z vonjem po cvetočih drevesih, grmih in rožah, ki so zaradi obilice
cvetov v vseh možnih barvnih odtenkih videti kot v mavrico odeto
trzinsko razpoloženje.
Člani komisije za urejenost kraja tudi letos vabimo
Športno društvo Trzin v letu 2017 nadaljuje z organizacijo
lastnike, sosede in sprehajalce, da se oglasijo in
tradicionalnih spomladanskih športnih dogodkov. Vrhunec
prijavijo za ogled in fotografiranje svoje izbrane
letošnjega športnega dogajanja bo predstavljal 19. Tek
13. srečanje pevskih
favorite, da bo izbor čim bolj po željah vseh nas!
Petra Levca SKIRCA Trzin, ki bo potekal v soboto, 22.
zborov Od Drave do
Prijave zbiramo v Centru Ivana Hribarja, Ljuaprila, od 9.50 naprej. Tako kot zadnja leta bosta start
Save bo v soboto, 13.
bljanska c. 12f osebno ali po telefonu na št. 01
in cilj teka pred Centrom Ivana Hribarja v Trzinu, trase
maja 2017, ob 16.
564-47-30.
pa bodo potekale »čez drn in strn« po trzinskih ulicah
uri v Dvorani Marjance
Dunja Špendal in Zinka Kosmač, Turistično druin gozdu. Vabljeni ste, da se teka udeležite vsi – od najRučigaj. Vabljeni!
štvo Kanja Trzin
mlajših do najstarejših. Družine bodo tekle t. i. družinski
Stran 29
kilometer, otroci se bodo pomerili v tekih na en oziroma dva
kilometra, odrasli pa v tekih na pet oziroma deset kilometrov.
Letos ponovno dodajamo tudi kategorijo teka s kužki (tekač +
pes) na pet kilometrov.
Vabljeni tudi, da se ob 13. uri udeležite razglasitve rezultatov, ki
jo bo popestril koncert skupine D'Plagiators. Tudi letos je Tek Petra
Levca Skirca Trzin eden izmed tekov v seriji Gorenjska, moj planet!
Društvo Pot srca vabi k vpisu na vadbe.
Joga za začetnike in izkušene: Vadba joge za gibčno in močno telo,
Več informacij in prijavnice najdete na spletni strani
bister um, sprostitev, zmanjšanje stresa in izboljšanje splošnega potek.trzin.si.
čutja – vsak petek od 18.30 do 20.00 v OŠ Trzin (mala
telovadnica).
Obveščamo vas tudi, da bo zaradi teka 22. aprila
Orientalski plesi: Vadba orientalskih plesov za
med 8.30 in 12.30 zapora naslednjih delov občinprebuditev ženskosti in občutenje svojega telesa
PGD Trzin obvešča, da bo
skih cest v Trzinu:
– vsak torek od 20.30 do 22.00 v OŠ Trzin (mala
6. maja 2017 med 6.
telovadnica). Prijave in informacije: 041 821
in 14. uro na športnem
od 8.30 do 12.30
401, drustvopotsrca@gmail.com.
• Ljubljanska cesta pred CIH – Start/Cilj teka,
igrišču v Mlakah in njeni

Joga, biodanza in
orientalski plesi

Florijanov sejem

okolici potekalo tekmovanje v
gasilski orientaciji za gasilsko
mladino.
Stran 18

od 9.50 do 11.15
• pešpot ob Pšati, v prostoru od večstanovanjskega
objekta na naslovu Ljubljanska 12e do avtobusne postaje na Ljubljanski cesti pri mostu čez Pšato,
• Ljubljanska cesta, v prostoru hodnika za pešce in kolesarje na mostu čez Pšato pri avtobusni postaji,
• cesta Za hribom, v prostoru od križišča z Ljubljansko cesto do
odcepa za šolsko pot,

Od petka, 5. maja, do nedelje, 7. maja, bo na športnem igrišču OŠ Trzin potekal XVIII. Florijanov sejem.
V petek, 5. maja, bodo nastopili Petkova pumpa & Johny DJ
ter Pop Design; dogajanje se bo začelo ob 20. uri, vstopnina bo 3 evre.
V soboto, 6. maja, bo ob 10. uri odprl sejem Pevski zbor DU Žerjavčki,
sledila bosta pozdravna nagovora predsednika TD Kanja in župana občine Trzin. Dogajanje se bo nadaljevalo z nastopi Glasbene šole Lartko
od 9.50 do 12.30
in predstavitvijo OŠ Trzin, ob 13. uri bo nastopil Otroški narodno• Habatova ulica, v prostoru od objekta na naslovu Habatova
-zabavni ansambel Mika nas. Sledile bodo družinske igre
20 do križišča Habatove ulice in ceste Za hribom pri župnijski
brez meja, iskanje Hribarjevega cekina in nastop akrocerkvi,
'Učilnica v
batske plesne skupine Leaders Unified, ob 15. uri pa
• cesta Za hribom, v prostoru slepega kraka od stopnišča, ki
naravi'
še tekmovanje Harmonikarskih orkestrov za pokal
se izteče z Ongra, do šolskega mostu pri OŠ Trzin,
V soboto, 22. aprila
TD Kanja in ob 17. uri območno srečanje pihalnih
• cesta Za hribom, v prostoru od križišča Habatove ulice in
2017,
vabljeni
ob
orkestrov. Od 19. ure naprej se boste lahko zavrteli
ceste Za hribom pri župnijski cerkvi do občinske meje pri
10.
uri
na
sprehod
v ritmih Ansambla S.O.S. Kvintet in Skupine Špica.
objektu na naslovu Za hribom 15,
po učni poti Onger.
V nedeljo, 7. maja, bo ob 10. uri sveta maša v cerkvi
Stran 29
sv. Florijana. Na prizorišču bo nastopil Harmonikarski
od 10. do 11. ure
orkester KD Mihaelov sejem, glasbena legenda Hervin
• Habatova ulica, v prostoru od objekta na naslovu Habatova 2
Jakončič, ob 11.20 bo sledil sprevod gasilcev, deset minut kasdo križišča z Mengeško cesto pri objektu na naslovu Menneje pa še sprevod godbe in folklornikov s potico velikanko, ki jo
geška 5a,
boste lahko tudi poskusili. Ob 13. uri bo nastop Godbe Mengeš, Napovednik DU • Mengeška cesta, v prostoru povezovalne ceste mimo OŠ
uro kasneje bosta nastopili folklorni skupini Trzinka – člani Trzin in Športnega centra Taubi do šolskega mostu,
Žerjavčki Trzin
in Trzinka - veterani. Sledila bo zabava z Ansamblom Anžeta
•
pešpot ob Pšati, v prostoru od šolskega mostu do slepeStran 31
Šuštarja z Alenko Gotar, nastop folklorne skupine Veselje in
ga kraka Ljubljanske ceste pri večstanovanjskem objektu s
ansambla Kerlci.
hišno številko 12e,
Glasbeni in kulturni program bodo organizatorji dopolnili s pestro
• pešpot ob Pšati, v prostoru od šolskega mostu do objekta na
ponudbo spremljevalnih programov – praktični prikaz rokodelskih znanj
naslovu Habatova 2.
in veščin, za otroke vseh starosti tudi plesne delavnice, poslikava obraza,
Se vidimo! 		
jahanje in vožnja s konjičkom, kuharska delavnica, čarovniško doživetje,
Nejc Florjanc, ŠD Trzin
plezalna stena in mega luna park. Vabljeni!
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Trznfest
Od 19. do 27. maja bo v Trzinu potekal ledolomilec med festivali Trznfest (http://trznfest.trzin.si). Organizatorji pripravljajo tri koncertne
večere – nastopili bodo Prismojeni profesorji bluesa, Koala Voice; gostje Trznfesta pa bodo tudi Domen Valič, Miran Tepeš in Franci Petek.
Obširnejši program bomo predstavili v majskem Odsevu.

Tradicionalni prvomajski pohod na
Rašico
Smučarsko društvo Trzin in društvo Trzin je naš dom vas vabita, da se jim 1. maja pridružite na tradicionalnem prvomajskem
pohodu na Rašico. Zbirno mesto je ob 8.30 pred brunarico Smučarskega društva Trzin, od koder se bomo po prvomajskem golažu
odpravili na daljši pohod proti Rašici ali krajšega po Dobenu in po
vrniti v brunarico ob pikniku nadaljevali z druženjem.
Informacije in prijave na telefon: 041 660 535 ali 041 641 958.
Prispevek se poravna ob prijavi. Podrobnejše informacije na spletnih straneh: http://listatrzinjenasdom.si. Vabljeni!

Vabilo na srečanje borcev NOB s krajani

Vabimo na že XIX. tradicionalno srečanje borcev NOB s krajani v počastitev praznika Občine Trzin, ki bo v soboto, 13. maja 2017, ob 10.
uri na ploščadi – parkirišču za kulturnim domom v Trzinu, Mengeška
cesta 9.
V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Kulturnega doma
Trzin.
Jože Kosmač, predsednik ZB za vrednote NOB Trzin

Napovednik DU Žerjavčki
Trzin
V soboto, 22. 4. 2017, ob 9.30 izpred CIH kolesarimo k mlinčkom.
V soboto, 6. 5. 2017, ob 8.30 na strelišču SD Trzin DU Žerjavčki organizira strelsko tekmovanje ekip društev upokojencev Gorenjske.
V torek, 9. 5. 2017, bo ob 7. uri izpred Mercatorja pohod na Slivnico;
V soboto, 13. 5. 2017, bo ob 16. uri v Dvorani Marjance Ručigaj
revija pevskih zborov pod imenom »Od Drave do Save«. Sodelovalo
bo 11 pevskih zborov.
V četrtek, 18. 5. 2017, (ura bo še določena) izlet za člane DU Žerjavčki v Prekmurje k prijaznim ljudem na ogled vsaj delčka zanimivosti.
Druge dejavnosti:
- Kolesarji/ke kolesarijo ob četrtkih izpred CIH ob 10. uri.
- Pohodniki/ce se odpravijo ob torkih na krajše in daljše sprehode
izpred Mercatorja ob 8. uri.
- Balinarji/ke balinajo na domačem balinišču v lepem vremenu v
ponedeljek, sredo in petek od 18. ure; prijavili so se tudi v letno
ligo.
- Strelci/ke z zračno puško vadijo streljanje ob ponedeljkih od 11.
do 12. ure na strelišču OŠ Trzin.
- Pevci/ke se zbirajo ob torkih na vajah v Dvorani Marjance Ručigaj ob 19. uri.
- Ročne spretnosti preizkušajo in ustvarjajo v društveni sobi Mengeška 9, in sicer ob četrtkih po 10. uri.
Kaj se še dogaja, lahko vprašate na tel. 031 405 646. Upokojenke in upokojenci, ki še niste člani DU Žerjavčki, spoznajte dejavnosti, ki jih je pri nas zelo veliko, in se nam pridružite. Ne čakajte
na starost, ko bo čas vzel moč, voljo in zdravje …
Zoran Rink
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Dacia Duster
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Brez skrbi, vozite ga lahko tudi vi.

že za 12.890 €
3 LETA brezplačnega vzdrževanja*
5 LET podaljšanega jamstva**
*Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 3 leta ali 60.000 km, karkoli se zgodi prej in le ob nakupu preko Dacia financiranja. **Velja ob nakupu preko Dacia financiranja in do
izpolnitve prvega od pogojev: 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto. Več informacij o ponudbi in
pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 563, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

www.dacia.si
www.malgaj.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 – 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 155 g/km. Emisije NOx: 0,0345 – 0,518 g /km. Emisije trdnih
delcev: 0 – 0,00066 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 0,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

