
Glasilo občine TrzinLetnik XXIV - št. 5, maj 2017

Odstrel divjih živali
Pogovor z Jožetom Vahtarjem
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19. Tek Petra Levca  
Skirca Trzin in 6. Tek s kužki

Tridnevno dogajanje
Uspešno izveden  
XVIII. Florijanov sejem

Trznfest
Z ene zabave na drugo



 Dežurni lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
 Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00
 Lekarna Domžale ned in prazniki: 9.00 - 12.00

» Človek je zdrav, kolikor se  
 zdravega počuti - ob strani

  mu stoji dober lekarnar.«
	 	 Tina Kladnik,	mag.	farm.,	Lekarna	Mengeš

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

041 927 640

Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 7.00 - 19.00
Nedelja in prazniki: 9.00 - 17.00

VSAK DAN SVEŽE

SADJE IN ZELENJAVA

VESTE, KJE
GA DOBITE

FORDFOCUS

130 €
že od

|  m e se c  +  vinjeta

Uradna poraba goriva: 3,1-10 l/100 km. Uradne emisije CO 2: 88-169 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 
0,018-0,0695 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,000031-0,00434 g/km. Število delcev: 0,108-2,9 x 10 11. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična.

mesečno plačevanje: € 130,00, ter zadnji (73.) obrok: € 2712,00 • stroški odobritve: € 271,20 • skupni znesek za plačilo brez lastne 
udeležbe: € 12.343,18 • letna obrestna mera: 5,925%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor manjši od 

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si
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V skladu z uredniško politiko in glede na razpoložljivost prostora v glasilu Odsev 
si pridržujemo pravico do objave ali neobjave ter krajšanja in preoblikovanja 
nenaročenih prispevkov.

Kolofon

➔ Na naslovnici
Utrinek z XVIII. Florijanovega sejma
Fotografija: Tanja Jankovič

Odsev,
glasilo občine Trzin

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

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

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

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

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

Občina Trzin

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

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

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

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

Pester prehod  
v pester maj
Trzin v maju vsako leto oživi in izredno živahno dogajanje se odraža 
tudi na naših straneh. Tako kot vedno smo tudi za majsko izdajo obi-
skali pomembnejše prireditve, o tistih, ki v maju še čakajo na izvedbo, 
pa bomo pisali v zadnji izdaji Odseva pred poletnim premorom.

Florijanov sejem smo tokrat postavili na čelo pomembnih družabnih 
dogodkov (o njem poroča Tanja na straneh 6 in 7), nismo pa pozabili 
niti na odlično izveden aprilski športni dogodek Tek Petra Levca Skirca, 
ki je zavzel stran 8. Obiskali smo tudi manj odmevne, a zato nič manj 
pomembne dogodke trzinskih društev.

O izjemnih dosežkih mladih strelcev Strelskega društva Trzin smo se 
pogovarjali z Damijanom Klopčičem (Tanjin intervju je na strani 18) 
in predstavili arhitekta Matejo in Domna Gerkšiča – na pogovor ju je 
povabila Nataša (na straneh 20 in 21).

Ker so v maju dejavni tudi vrtičkarji, so nasveti naše Fanči zbrani skupaj 
z vabili na zanimive delavnice na straneh 22 in 23.

Tudi naš vremenar Miha je imel v tem mesecu o čem pisati – poleg 
aprilskega vremenskega dogajanja (na strani 27) je napisal zanimiv 
prispevek o Pšati in njeni zgodovini oziroma mlinih, žagah in vodnih 
kolesih na njej, v sliki in besedi pa je stanje vzdolž izredno visoke Pšate 
spremljal še pred prvomajskimi prazniki (vse na straneh 24 in 25).

Četudi se je muhasto vreme v maju poigralo z organizatorji nekaterih 
prireditev v Trzinu, so bili prav vsi dobro pripravljeni na morebitne dežne 
kaplje, mi pa se že veselimo sonca, ki ga prinaša obdobje pred nami. Vi 
pa le ne zamudite dogodkov Trznfesta (opise najdete na straneh 28 in 
29), ki bodo zaznamovali naslednjo številko Odseva.

Glavna in odgovorna urednica
Metka Pravst
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V našem kraju

Odstrel divjih živali
Zavod za gozdove Slovenije v svojih lovsko upravlja-
vskih načrtih vsako leto postopno zvišuje odvzem 
divjih živali iz narave. Letos so ga povišali od 3 do 25 
odstotkov, odvisno od območja. Takemu načrtovanju 
oporekajo lovci, ki skrbijo za naravno ravnovesje v 
gozdu, saj želijo divjad zaščititi. Pri tem so jih podpr-
le tudi nevladne organizacije za varstvo narave. Kako 
je s problemom odstrela divjadi v dobensko–rašiških 
gozdovih, nam je povedal starešina Lovske družine 
(LD) Mengeš Jože Vahtar.

Lovsko območje občine Trzin pokrivajo tri lovske družine: LD Men-
geš, LD Pšata in LD Šmarna gora. Največji del našega gozda pokriva 
LD Mengeš, v katero je včlanjenih tudi 11 lovcev iz Trzina. Skupaj nad-
zirajo 2950 ha veliko lovsko območje (od tega je 2400 ha lovne povr-
šine). Zadnjih deset let je njen starešina nekdanji mengeški podžupan 
Jože Vahtar, ki je lovec skorajda že 50 let. Pravi, da so se v tem času 
močno spremenile navade divjih živali, saj se je drastično zmanjšalo in 
spremenilo njihovo naravno okolje. Predvsem zaradi večje obljudenosti 
(OIC Trzin, Dobeno), sodobnejše kmetijske mehanizacije in preprede-
nosti s cestami. Lovci LD Mengeš opažajo, da so v zadnjih letih iz 
našega polja in gozda popolnoma izginili fazani in jerebi – na splošno 
imenovani »mala divjad«. Na našem območju po njihovi oceni živi še 
kakšna divja mačka, ki so jo nazadnje videli pred tremi leti, od osta-
le divjadi pa so prisotni še: poljski zajec, jerebica, divji golob, kljunač, 
šoja, sraka, siva vrana, krokar, lisica, jazbec, divja svinja, gams ter sr-
njad. Pod drobnogledom objedenosti gozda morajo populacijo srnjadi 
striktno zmanjševati ali jo držati v okviru dovoljenih kvot odvzema iz 
lovišča (od 2,7 – 3,3 osebke na 100 ha lovne površine). Pod obvezen 
odvzem divjih živali spadata še lisica (steklina) in siva vrana (škoda v 
kmetijstvu).

Kakšen je načrt zavoda za gozdove za odstrel divjadi v vašem 
lovskem območju?

V našem lovskem območju načrt odvzema divjadi za leto 2017 pred-
videva 68 osebkov srnjadi (jelenov tukaj ni), in od tega lahko odstopa-
mo za 15 odstotkov. Za primer vam povem, da moramo, če ustrelimo 
trofejnega srnjaka, ustreliti še srno, enoletnega mladiča in mladiča 
letošnjega legla.

Je res treba odstreliti toliko živali, in ali to res predstavlja na 
našem območju veliko težavo?

Na nekaterih območjih je lahko ta problem realen, kot na primer na 
Kočevskem, v Prekmurju ali v Kranjski Gori, ker uradniki ne upoštevajo, 
da se divje živali selijo in prihajajo tudi iz drugih področij, celo iz trigla-
vskega narodnega parka. Posploševati se ne da, vsako področje ima 
specifične težave. Pri nas ni tako problematično, a kljub temu mora-
mo po našem predlogu in mnenju odstreliti preveč srnjadi. Naš načrt 
odvzema, ki ga predložimo, je 55 živali, všteta je tudi povožena srnjad 
(povprečno 6 do 8 na leto). S tem vzdržujemo osnovno ravnovesje v 
naravi in gozdu v predpisani meri. Je pa divjad in stalež občutljiva, zato 
je potreben stalen nadzor, dejansko je treba vedeti, kaj se v posame-
znem lovišču dogaja, in to v ožjem in širšem pomenu (suša, poplave, 
žled, nove ceste in poti).

Kaj se zgodi, če ne izpolnite načrta Zavoda za gozdove?
Čeprav so vse lovske družine prostovoljna organizacija, nas vsi nad-

zirajo: gozdarska in lovska inšpekcija, VURS in davčna. In v primeru 
neizpolnitve njihovih načrtov nam grozi denarna kazen, po treh letih 
neizpolnjevanja načrtov celo odvzem lovišča. Če ne izpolnjujemo na-

črta, smo odgovorni tudi v primeru nesreč z divjadjo, saj nas država in 
zavarovalnice prav nič ne ščitijo.

Kakšno je pravzaprav poslanstvo lovca?
Naše osnovno poslanstvo je odlov živali, s katerim skrbimo za rav-

notežje v naravi. To ravnotežje smo v našem revirju pri mali divjadi 
(jerebica, fazan, poljski zajec, jereb) že izgubili tudi zaradi zaščite ujed. 
Poleg ujed so tu še čaplje, ki jih nekoč ni bilo, pa vrane in krokarji. Div-
jadi v bistvu ne ogroža lov, temveč jo ogrožajo in uničujejo spremembe 
okolja in tudi pohlep po dobičku, predvsem tu mislim na modernizacijo 
kmetijstva. Menimo, da sta temeljna pogoja za ohranjanje krajine in s 
tem obstoj vseh vrst divjadi sonaravno kmetovanje in trajnostna raba 
gozdov. Vsi nam priznavajo, da smo edini v stiku z realnostjo na terenu, 
a kljub temu nas nihče ne upošteva, niti nas ne upoštevajo pri dokonč-
nem načrtovanju odstrela in celotnega odvzema lovnih živalskih vrst.

Pred kratkim je obiskovalcem gozda strah v kosti nagnal mlad 
srnjaček. Kaj je z njim?

Gre za lanščaka (eno leto star srnjak), ki ga je lansko leto v gozdu na-
šel kmet iz Loke pri Mengšu in ga obdržal ter vzgajal v domačem okolju, 
na kmetiji. Letos ga je spustil, srnjaček se je sprehajal po Loki in Trzinu, 
kjer so ga vsi, ki so ga srečali, božali. Divjad in predvsem srnjad se 
ljudi bojita, ta lanščak pa jih je bil navajen, in nam je lahko zaradi tega 
tudi nevaren. Še posebej v tem obdobju, ko se med starimi in mladimi 
srnjaki začenja boj za ozemlje. Takrat se sicer napadajo med seboj, a 
če so navajeni ljudi, lahko napadejo tudi njih, saj menijo, da jim je tudi 
človek konkurent za ozemlje. Konec aprila je ta lanščak povzročil nekaj 
incidentov. »Lastnik« ga je sicer oddal v oboro v Trzinu, iz katere pa je 
ušel. Prvega maja, ko se začne lov na srnjake, smo v lov za njim poslali 
lovske čuvaje. Na polju nasproti Depale vasi sta opazila skupino petih 
lanščkov, ki so se skupaj pasli, in uplenila enega. Ostali so se razbežali. 
Glede na opis naj bi bil pravi, a previdnost vsekakor ni odveč. Če boste 
opazili karkoli sumljivega, me lahko pokličete na telefon: 031 679 634.

Sicer pa v poduk vsem: če najdete divjo žival, jo pustite na me-
stu najdbe, ne božajte je ali hranite. Največkrat mati mladiča 
najde. V skrajnem primeru pokličite lovskega čuvaja ali odgo-
vornega lovca.

Gozd je naravno okolje divjih živali, njihov dom in zatočišče, in kadar-
koli vanj posegamo ljudje (sprehajalci, tekači, nabiralci gozdnih sadežev 
…), vdiramo v njihov življenjski prostor in jih izrivamo iz njega. In potem 
se čutimo ogrožene, če nam pokažejo zobe. Živali so se resda nekoliko 
prilagodile novim okoliščinam, a kljub temu moramo spoštovati njihov 
naravni prostor, življenje v gozdu, na polju in zakonitosti narave ter bi-
vanja v njej, če jih želimo ohraniti za prihodnje rodove takšne, kot so 
- divje in v okras narave.         

● Tanja Jankovič

Foto: Tanja Jankovič

Takole se je januarja na polju nasproti OIC pasla srnjad. 
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Občinske novice
Foto: M

etka Pravst

Sanacija mostičkov 
pri športno-rekreacijskem 
parku Mlake

Novembra smo v Odsevu pisali o dveh mostičkih pri športno-re-
kreacijskem parku Mlake, ki sta bila v primeru slabega vreme-
na – predvsem dežja, zmrzali ali snega – zelo spolzka. Župan 

Peter Ložar je takrat obljubil, da se bodo na Občini lotili projekta in 
mostička kvalitetno popravili. S sanacijo so začeli na začetku tega 
meseca, natančneje 8. maja, in zaključili tri dni kasneje, 10. maja, 
tako da sta oba mostička pri prečkanju zdaj bolj varna.

Za dodatna pojasnila, kako so se lotili sanacije, katere materiale so 
izbrali, da bi preprečili drsenje v neugodnih vremenskih razmerah, in 
koliko je znašala naložba, smo se obrnili na Občino. »Odločili smo se 
zamenjati les na obokanih mostičkih v ŠRP Mlake predvsem zato, 
ker je bil les že dotrajan in ker so bila tla zelo spolska. Zamenjali smo 
jih s pohodnimi rešetkami dimenzij 250 x 840 cm. Rešetke so jekle-
ne, vroče cinkane, dimenzij 125 x 30 x 3 cm, premer okenca 33 x 33 
mm in vijačene na obstoječo jekleno konstrukcijo. Investicijo je kot 
najugodnejši izvajalec vrhunsko izvedel Naredi Filip Slana. Demon-
taža lesenih desk, izdelava, dostava in montaža je znašala 5.995,08 
evra,“ nam je zaupal Matjaž Erčulj iz občinske uprave in dodal še, da 
so poleg tega v športno-rekreacijskem parku Mlake pobarvali vsa 
igrala in klopi ter popravili oziroma zamenjali vse reflektorje.                                         

● Metka Pravst

Slavnostna seja 
in občinski nagrajenci

Ker je slavnostna akademija ob občinskem prazniku v Kulturnem 
domu Trzin potekala v ponedeljek zvečer, 15. maja, ravno na pred-
večer oddaje majskega Odseva v tisk, bomo o dogodku in podelitvi 
priznanj Občine Trzin za leto 2017 poročali v junijski izdaji.

Kot smo že pisali v poročilu z 19. redne seje Občinskega sveta 
Občine Trzin, so kandidati za nagrade naslednji: – za bronasto pri-
znanje Miha Pavšek, Andreja Kosirnik in Tanja Kajfež; za srebrno 
priznanje Andrej Nemec; za zlato priznanje Dunja Špendal. Za de-
narno nagrado 400 evrov je Komisija OS za informiranje, občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine za podelitev priznanj Občine 
Trzin za leto 2017 kot prvo predlagala Anamarijo Prezelj, kot drugo 
ekipo pionirjev Strelskega društva Trzin in kot tretjo planinsko skupi-
no Obriti orli Planinskega društva Trzin. Naziv častni občan se podeli 
na vsaki dve leti, zato ga letos Občina Trzin ne podeljuje. 

      ● Metka Pravst

Splošna ambulanta Trzin  
je trenutno brez zdravnika

Zaradi odpovedi delovnega razmerja z Zdravstvenim domom 
Domžale s strani zdravnice Branke Kante Sotošek, dr. med., bo am-
bulanta v Trzinu od 1. junija brez splošnega zdravnika.

Na zadnji, 19. redni seji Občinskega sveta Občine Trzin je z odpo-
vedjo delovnega razmerja splošne zdravnice v trzinski ambulanti s 
prvim junijem občinske svetnike seznanil direktor ZD Domžale Janez 
Svoljšak, ki je zagotovil, da že iščejo drugo zdravnico, ki bi prevzela 
dosedanje paciente dr. Kante Sotošek. Župan je na seji izrazil zaskr-
bljenost in hkrati upanje, da ZD Domžale išče specialista.

Da je zdravnica že zdaj pogosteje odsotna, smo na začetku maja 
izvedeli iz pisma jezne občanke, ki ga je poslala na naslov uredništva 
Odseva. Občanka Sonja Lipovšek od župana Petra Ložarja zahteva 
odgovor, kako bo Občina ukrepala, da bo v Trzinu ponovno vzpo-
stavljena redna zdravstvena oskrba. Iz Občine smo prejeli naslednji 
odgovor:

„Spoštovani občani!
Osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni za prebivalce 

občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin izvaja javni za-
vod Zdravstveni dom Domžale. Takoj ko jih je gospa Branka Kante 
Sotošek, dr. med., obvestila, da želi prekiniti delovno razmerje v splo-
šni ambulanti v Trzinu, je Zdravstveni dom Domžale preko razpisa 
začel iskati novega zdravnika za delo v ambulanti družinske medici-
ne Trzin. Ker razpise za zdravnike družinske medicine večkrat pona-
vljajo, vemo, da tega kadra ni mogoče z lahkoto dobiti.

Odsotno zdravnico trenutno nadomešča Vesna Milojević, dr. med., 
specializantka družinske medicine, vse dni, ko je možno, saj ima ob-
veznosti tudi drugje. Z medicinsko sestro, ki dela v splošni ambulanti 
Trzin, smo dogovorjeni, da vse nujne primere pošilja v Domžale v ur-
gentno službo oz. druge aktivne ambulante. Prosimo vas za razume-
vanje, dokler se postopek razpisa za pridobitev novega zdravnika ne 
zaključi,“ sporočata Občinska uprava in Zdravstveni dom Domžale.

● Metka Pravst
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Pašnik v Mlakah 
Takole brez sramu se je konec aprila med hišami v Mlakah spre-

hodil eden od prebivalcev bližnjega gozda, morda tudi kmetijskih 
zemljišč onstran železniške proge, kjer imajo, glede na številno za-
stopanost, skoraj vsako jutro zajtrkovalni »občni« zbor. Potem pa 
naj še kdo reče, da Mlake niso mirno oziroma tiho območje, saj se 
med hišami pasejo celo srnjaki. Po ogledu vzorno urejenega vrta 
gostiteljev se je seveda odpravil nazaj, od koder je prišel – v gozd ...
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Živahno dogajanje na 18. Florijanovem sejmu
Maja se v našem kraju vsako leto začne pestro kulturno dogajanje, 

ki traja vse do konca junija. Prva prireditev je tradicionalni Florijanov 
sejem, ki je letos dočakal polnoletnost. Že četrto leto zapored ga je 
organizator, Turistično društvo Kanja, postavil na šolsko športno igri-
šče, na katerem so med 5. in 6. majem poskrbeli za živahno sejemsko 
in obsejemsko dogajanje. Tokrat jim je pri organizaciji prireditve po-
magalo podjetje Toma prireditve, Boštjan Zadravec, s. p., iz Mengša, 
ki je uspešno izpeljalo že več tovrstnih prireditev, glavni pokrovitelj 
dogodka pa je bila Občina Trzin.

S pripravami na sejem so člani TD Kanja začeli že konec leta, ko 
so na tedenskih srečanjih upravnega odbora razglabljali o idejah in 
premišljevali o sejemskem programu. Pravzaprav se je začelo že sep-
tembra na Mihaelovem sejmu v Mengšu, ko se je porodila ideja o so-
organizatorju dogodka. Zaradi slabih finančnih izkušenj so se namreč 
odločili, da letos poskusijo z nekoliko drugačnim pristopom. K sode-
lovanju so povabili lastnika podjetja Toma prireditve in se dogovorili 
z njim o vseh najmanjših podrobnostih. Dunja Špendal se spominja: 
»Ko nam je Boštjan razlagal, za kaj vse poskrbijo, se mi je zdelo pre-
lepo, da bi bilo res. A na koncu je bilo tako, kot je obljubil.« Podjetje 
je prevzelo odgovornost za gostinsko ponudbo, varovanje (nekdanji 
varnostniki in policisti), voditelja prireditve, stojničarje, postavitev šo-
tora, klopi in miz ter stojnic, prenosnih stranišč, in so tako v veliki meri 
razbremenili člane TD Kanja. Ljubo Arsov pojasnjuje o dodatnem ra-
zlogu pri odločitvi za soorganizatorja: »Prepričan sem, da si podjetje, 
ki se ukvarja z organizacijo takih prireditev, pri ponudnikih opreme 
zagotovo izpogaja boljše cene, kot jih dobimo mi.« Klavdija Tretjak 
pa dodaja: »Pri organizaciji celotne prireditve mora pridno delati ve-
liko prostovoljcev, ki pa jih je v Trzinu čedalje manj.« Člani upravnega 
odbora društva kljub temu niso bili povsem brez dela. Poskrbeli so za 
pester obsejemski program, se dogovarjali s številnimi pokrovitelji in 
donatorji, pripravili srečelov, katerega vsaka srečka je bila dobitna, in 
skrbeli, da je na dan sejma vse potekalo kot dobro naoljen stroj. Vsako 
leto dajejo pri sejemski ponudbi organizatorji velik poudarek predsta-
vitvi turistične ponudbe, kulinarike, rokodelcem in umetnostni obrti 
Trzina in okolice, zato vedno znova vabijo na sejem številna društva 
in organizacije. Ljubo nekoliko razočarano pripomni: »Nekateri naši 
dolgoletni stojničarji niso sprejeli nekoliko višje cene stojnic, ki je letos 
vključevala tudi malico s pijačo.«

Organizacijski odbor TD Kanja z voditeljem prireditve Aljažem Oberkrainerjem 

In tako je že v četrtek na šolskem športnem igrišču začel 'rasti' ve-
lik prireditveni šotor, na šolskem parkirišču pa še manjši lunapark. 
Nuša: »Zelo smo hvaležni Občini in OŠ Trzin za soglasje, da smo lah-
ko na parkirišču postavili lunapark. Hvaležni smo tudi vsem ostalim 
društvom in posameznikom, ki so sodelovali na prireditvi in nam ka-
korkoli pomagali.« Veselo dogajanje se je začelo že v petek zvečer s 
Petkovo pumpo & Johny DJ-jem ter skupino Pop design, ki sta menjaje 
zabavala občinstvo. Klavdija pravi, da so letos želeli privabiti tudi mla-
dino. Ravno na predvečer sejemske prireditve je bilo očitno, da jim je 

tokrat to uspelo, saj je večerni koncert obiskalo veliko zabave željne 
mladine. Navdušeni nad glasbenim izborom Johnja DJ-ja so napolnili 
plesišče, ki ga niso zapustili niti, ko so oder zavzeli člani skupine Pop 
design. Odvrnila jih ni niti simbolična vstopnina, ki jo je bilo treba 
plačati za vstop na prireditveni prostor. Očitno je, da mladina pogreša 
tovrstno zabavo oziroma prostor za plesanje, kot so bili nekoč zelo 
priljubljeno zbirališče mladih disko klubi. Organizatorji ocenjujejo, da 
se je ta večer na koncertu zabavalo več kot 1000 obiskovalcev.

Organizatorji so poskrbeli za živahno obsejemsko sobotno in nedelj-
sko dogajanje, ki se je v soboto začelo s Pevskim zborom Žerjavčki 
in s pozdravnim nagovorom predsednika TD Kanja Ljuba Arsova in 
župana Petra Ložarja. Tekom dneva so se obiskovalcem predstavili 
Glasbena šola Lartko, vrtčevski otroci s plesnim nastopom in šolarji s 
svojo plesno točko, male plesalke baletne skupine Mladost, mažoret-
ke S.T.I.C.K., Kotalkarski klub Pirueta, mladi karateisti Sankukai kluba 
Domžale in plesalke akrobatske plesne skupine Leaders Unified. Ob 
prireditvenem prostoru pa so si obiskovalci lahko ogledovali več kot 
60 stojnic, na katerih se je predstavilo nekaj okoliških društev in or-
ganizacij, kot so TD Kanja, ki je mamila obiskovalce s trzinsko klobaso 
in sladkimi prigrizki, pa trzinski rezbarji in vezilje ... Na stojnice so 
jih vabili tudi podjetniki iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev Slovenije, 
ki so ponujali raznovrstne kulinarične, kozmetične, tekstilne in ostale 
izdelke. Nekateri niso bili preveč zadovoljni s prodajo, bolj zadovoljni 
so bili zagotovo otroci, ki so imeli na sejmu pestro izbiro: poslikavo 
obraza, kuharsko delavnico, vragolije čarovnika Grega (odzval se je 
vabilu DPM Trzin), streljanje z zračno puško na montažnem strelišču 
Strelskega društva Trzin ali plezanje na dvotonsko plezalno steno, ki 
jo je tokrat v središče dogajanje pripeljalo Planinsko društvo Trzin. 
Otroci so lahko dva dni uživali tudi na plačljivi zabavi – lunaparku, na-
pihljivem stolpu ter jahanju ali vožnji s ponijem. Poleg tega so spozna-
vali delo gasilcev, bolničarjev in policistov, si z zanimanjem ogledovali 
njihova vozila, preizkusili utripajoče luči in sirene ter božali policijska 
konja. Organizatorji so seveda poskrbeli tudi za pestro glasbeno do-
gajanje, ki je bilo poleg nastopa pihalnih godb bolj narodno-zabavno 
obarvano. Tako je bilo tudi v večernih urah, ko se je plesni zabavi 
pridružilo veliko manj obiskovalcev kot prejšnji večer. Nuša in Klavdija 
ugotavljata: »V obeh sejemskih dneh so predvajali preveč narodno-za-
bavne glasbe. Drugo leto bomo to popravili.«

Veliko več obiskovalcev iz Trzina in okolice je na sejem privabilo ne-
deljsko dogajanje, ko so na prizorišče v spremstvu mengeške godbe in 
narodnih noš najprej prikorakali gasilci trzinskega in okoliških društev, 
ki so se že pred tem zbrali v trzinski cerkvi pri sveti maši. Vrhunec 
dogajanja je bil trenutek, ko so trzinski folklorniki na prizorišče prinesli 
5-metrsko potico velikanko, ki jo za TD Kanja že četrto leto zapored 
pečejo v Pekarni Pečjak, in so jo razdelili med množico obiskovalcev. 
Vanjo je prvi zarezal trzinski župan, potem pa so delo prevzele Nata-
ša Gladek in članice trzinske folklorne skupine ter jo delile navdušeni 
množici. Kasneje se je ta množica porazgubila med številne stojnice, 
kjer so večinoma isti stojničarji predstavljali svoje delo ali ponujali 
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raznovrstne izdelke. Obiskovalci so lahko opazovali tudi rezbarjenje, 
pletenje košar, predpražnikov in kovanje železnih izdelkov. S plesnim 
nastopom so se predstavili tudi domača folklorna skupina Trzinka ter 
gluhi folklorniki skupine Veselje, ki se skupaj družijo že tretje leto. Zai-
grali so tudi Godba Mengeš, mengeški harmonikarji, Hervin Jakončič s 
harmoniko in skupina Kerlci. Največ obiskovalcev se je zagotovo zaba-
valo pod taktirko Ansambla Anžeta Šuštarja z Alenko Gotar, saj nista 
igrala zgolj narodnih viž.

Foto: Tanja Jankovič

Nekaj prispevkov in fotoutrinkov z letošnjega Florijanovega 
sejma si lahko ogledate na spletni strani www.td-trzin.si/
category/florijanov-sejem.

Članom TD Kanja, ki so veliko svojega prostega časa posvetili orga-
nizaciji in pripravam na ta dogodek, je treba priznati, da so se ponovno 
odlično odrezali. Še celo vreme jim je bilo naklonjeno. Le v soboto se 
je za kratek čas popoldne pripodil veter in ponoči so črni oblaki proti 
zemlji spuščali veliko dežnih kapelj, a so naslednji dan prenehale, le dve 
uri po poldnevu je kratkotrajna ploha osvežila ozračje. A dež obiskoval-
cev ne v soboto ne v nedeljo ni pretirano motil. Malce več težav so imeli 
le stojničarji. Sicer pa so člani organizacijskega odbora, ki so bili vse tri 
dni ves čas na prireditvenem prostoru, zelo zadovoljni tako s soorga-
nizatorjem, delom njegovih pomočnikov kot tudi s celotnim sejemskim 
dogajanjem in obiskom. Nuša je navdušena: »Za varnost je bilo odlično 
poskrbljeno, gostinska ponudba je bila krasna, zelo sem tudi vesela, ker 
pod šotorom ni bilo dovoljeno kaditi.« Dunja pa dodaja: »Ne le, da smo 
bili z Boštjanovo organizacijo zadovoljni mi, tudi on je bil navdušen nad 
našo organizacijsko ekipo.« Zato se ne bomo čudili, če nam bodo skupaj 
zakuhali še kakšno odmevno prireditev.                    ● Tanja Jankovič
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Vse bolj odmeven 
Tek Petra Levca Skirca

Na svetovni dan Zemlje, 22. aprila, se je v Trzinu zbralo veliko šte-
vilo tekačev, nekaj celo iz tujine, ki so na 19. Teku Petra Levca Skirca 
Trzin in 6. Teku s kužki preizkusili svojo tekaško pripravljenost. Or-
ganizator Športno društvo Trzin je tudi letos pripravil tek različnih 
dolžin in zahtevnosti za družine, otroke in odrasle vseh starosti ter 
tekače s kužki v kinološki športni disciplini Canicross (Cross pome-
ni premikati se skozi pokrajino, Canis pa pomeni pes). Odrasli so 
tekmovali v ženski in moški kategoriji, v najdaljši preizkušnji na 10 
kilometrov pa so bili tekmovalci dodatno razdeljeni v štiri starostne 
kategorije. Tudi letos so se organizatorji pridružili seriji osmih tekov 
»Gorenjska, moj planet«, ki se je začela aprila s tekom po ulicah Trži-
ča. Več na spletni stranI www.gorenjska-mojplanet.si.

Tisto sobotno dopoldne je vse tekače in njihove spremljevalce v 
našem kraju sprejelo sončno in hladno vreme, ki je bilo ravno pravšnje 
za tekaške preizkušnje. Izhodišče teka je bilo tudi letos pred Centrom 
Ivana Hribarja, kjer se je zbralo preko 200 majhnih, velikih in štirino-
žnih tekačev. Najbolj bučen je bil zagotovo start 28 tekačev z nestr-
pnimi kužki, ki so se malo pred deseto uro pognali v dir in zagrizli v 
5-kilometrsko progo, ki jih je vodila po isti trasi kot prejšnja leta. Videti 
je bilo, kot da so tekači dobili krila, tako hitro so jih psi vlekli za seboj. 
Barbara Rink je kasneje za TV Slovenija povedala, da je tek s psi na 
kilometer dolgi razdalji vsaj minuto hitrejši kot brez njih. Hiter pes, ki 
vleče za seboj tekača, namreč prisili k hitrejšemu tempu tudi svojega 
vodnika. Medtem ko so bili na progi tekači s pasjimi spremljevalci, so 
svoj kilometer odtekle družine, predšolski otroci in učenci prve triade, 
ki so se po zaključku teka zabavali na delavnici Playmais (sestavljanje 
likov na list) ali poslikavi obraza. Pred viškom prireditve, tekom na 5 
in 10 kilometrov, je kilometer odtekla tudi skupina ostalih osnovno-
šolcev. Prav vsi udeleženci netekmovalnega dela so bili za svojo pri-
zadevnost nagrajeni z lesenimi medaljami in praktičnimi nagradami. 
Ob 11. uri je sledila preizkušnja na 5 in 10 kilometrov, ki je tekače 
vodila po isti poti kot zadnja štiri leta in je privabila največje število 
udeležencev. Zbralo se jih je 146, kar je največ doslej. Po kratkem 
ogrevanju pod vodstvom inštruktorja domžalskega Bodifita Gregorja 
so se tekači podali na progo in skupaj tekli ob vznožju Ongra mimo 
trzinske cerkve do gradu Jable, kjer se je njihova pot ločila. Krajša in 
manj zahtevna proga s 50 metri višinske razlike je tu zavila levo na 
del učne poti Onger do smučišča v Dolgi dolini ter mimo gradu nazaj 
pred CIH. Daljša srednje zahtevna proga, na kateri so tekači prema-
gali 200 metrov višinske razlike, pa se je nadaljevala mimo smučišča, 
kjer se je začel vzpon proti Dobenu in nadaljeval proti Gobavici. Sledil 
je dolg spust proti mengeškemu bajerju, mimo lovske koče in grajske 
cerkve nazaj proti štartno/ciljnem prizorišču. Na poti so jih bodrili ter 
usmerjali prizadevni prostovoljci, ki so jim na treh lokacijah ponujali 
tudi tekočo osvežitev. Tekači so v cilj, kjer so jih čakali sadni prigrizki, 
osvežilna pijača in malica, pritekli utrujeni, a zadovoljni, ker so brez 
večjih težav in poškodb premagali trzinsko progo.

Na prireditvenem prostoru so organizatorji uro po poldnevu na-
ključno izžrebali nekaj tekačev, največ sreče pri žrebu so imele 
udeleženke, ki so jim letos prvič razdelili del nagrad sponzorjev in 
donatorjev. Sledila je razglasitev najboljših tekaških rezultatov in po-
delitev medalj z nagradami. V športni disciplini Canicross je zmagal 
mladinski prvak na 21 kilometrov Krkin atlet Žan Žepič s posvojeno 
psičko Dandi iz Španije, za njim je na cilj pritekel nekdanji vrhunski 
triatlonec Damjan Žepič z Blaro, ki je aktualni zmagovalec največje 
etapne dirke v canicrossu Trophee des Montagnes, tretje mesto pa 
je zasedel Jože Marolt s Piko. Povprečna hitrost zmagovalnega para 
je bila 18 km/uro. Žanova starša Nina in Damjan sta pred devetimi 
leti ustanovila Društvo za pomoč hrtom in pointerjem »Pointer re-
scue team« (nekdanji tekmovalni ali lovski psi brez lastnika). Žan se 
je udeležil vseh šestih trzinskih tekov s kužki. Zaupal nam je, zakaj: 

»Sem prihajamo zato, ker v Sloveniji ni veliko tekem, kjer bi lahko 
tekli s psi. A ni vse v tekmovanju, svojevrsten čar je tudi taka oblika 
druženja s psom. Poleg tega tako promoviramo tudi delovanje na-
šega društva Pointer, ki želi odsluženim in zavrženim tekmovalnim 
in lovskim psom pasme Pointer poiskati nov dom.« Pri ženskah je že 
več let nepremagljiva Nuša Schumet s svojim štirinožnim prijate-
ljem, druga je v cilj pritekla Lara Puc in tretja Pšenica Kovačič. Žan 
se je povzpel tudi na najvišjo stopničko v teku na pet kilometrov, 
kmalu za njim je v cilj pritekel Jure Trček in nekaj trenutkov kasneje 
še Janez Erzar. Med ženskami je bila najhitrejša Tadeja Knez, sledili 
pa sta ji Veronika Perc in Iris Jamnik. V teku na 10 kilometrov je bil 
med vsemi 60 tekmovalci najhitrejši Gašper Bregar iz kamniškega 
Kluba gorskih tekačev Papež, ki je tekel s povprečno hitrostjo 17 
km na uro in za malenkost izboljšal svoj lanski rekord proge, drugi 
je bil Vid Senica in tretji Andrej Lindič. Med vsemi 18 tekačicami se 
je prvega mesta veselila Katja Kosmatin iz Atletskega kluba Dom-
žale, drugo mesto si je pritekla Tjaša Vrhovnik in tretje Darja Dacar. 
Najhitrejši občan Trzina je bil Aleš Rink. Podrobnejšo razvrstitev si 
lahko ogledate na spletnih straneh http://tek.trzin.si/. Po zaključku 
uradnega dela se je nadaljeval zabavni del prireditve pod glasbeno 
taktirko skupine D'Plagiators.

Medalje in nagrade sta najhitrejšim tekačem podeljevala župan 
Peter Ložar in predsednik Športnega društva Trzin Nejc Florjanc, 
ki nam je po zaključku športnega dogodka povedal, da je prireditev 
odlično uspela. Izpostavil je le togo uradniško birokracijo, ki zahte-
va vedno več »papirjev« pred izdajo dovoljenja za prireditev, kar po 
njegovem mnenju ni prijazno za prostovoljna društva. Na čelu orga-
nizatorjev Teka Petra Levca je bil tudi tokrat Matjaž Erčulj, ki je prav 
tako zadovoljen s prireditvijo in odzivom tekačev: »Že lansko leto 
nam je tek dobro uspel, saj se je prijavilo veliko tekačev. Letos pa je 
bilo še bolje. S celotno organizacijo smo začeli že januarja, izboljšali 
reklamo in dodali nekaj podrobnosti (vodeno ogrevanje in žrebanje 
nagrad). Pridružilo se nam je tudi nekoliko več prostovoljcev, ki so 
poskrbeli za postavitev prireditvenega prostora, varnost tekačev na 
cesti, pripravili progo, usmerjali na teku in skrbeli za otroke. Skupaj 
smo prireditev izpeljali tako, kot se spodobi. Najlepša hvala vsem, 
ki ste nam kakorkoli pomagali: soorganizatorju dogodka Pizzeriji 
Olivia in Robertu Matijeviču, PGD Trzin (zapora ceste), pohodnikom 
DU Žerjavčki (zapora cest po Dobenu), članicam TD Kanja (varstvo 
otrok, delavnica, poslikava obrazov), članom športnega društva in 
ostalim. Brez vas dogodek ne bi tako dobro uspel, kot je.« Zaključila 
bom z njegovo mislijo, zakaj se vsako leto tako trudijo z organizacijo 
teka: »Vredno je za nasmejane otroške obraze, vredno za zadovoljne 
tekače. Vredno je!« 

● Tanja Jankovič

V našem kraju
Foto: Tanja Jankovič
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Po marčevskem predavanju o delu na vrtu je Društvo Florijan 
aprila organiziralo še delavnico »Delo na vrtu spomladi s Fanči 
Perdih«. Kljub mrzlemu in oblačnemu dnevu se je 24. aprila na 

skupnih vrtovih Trzina zbralo veliko ljubiteljskih vrtičkarjev iz našega 
kraja in okolice, ki so priznani agronomki zastavljali vprašanja o po-
sevkih, kombiniranju vrtnin in razdalji med njimi, njihovi zaščiti pred 
boleznimi in škodljivci, izboljšanju vrtne zemlje, in tako ponovno dobili 
veliko konkretnih, predvsem pa razumljivih nasvetov, ki jih bodo zago-
tovo koristno uporabili pri delu na svojih vrtovih. Poleg vrtnarskih na-
svetov je izkušena pridelovalka ekoloških semen prisotnim pokazala, 
kako pravilno posaditi nekaj zelenjadnic, ki so primerne za sajenje v 
tem času, in jih pri tem opozorila na napako, ki jo večina vrtičkarjev 
naredi pri sajenju, predstavila prednosti bakrene motike in še veliko 
več. Med drugim je prisotne pozvala, da se v primeru kakršnekoli te-
žave oglasijo v njihovi trgovini po nasvet, povabila pa jih je tudi v Jev-
nico na svoje predavanje o delu na ekološkem vrtu in njivah v maju, 
ki se je na dan upora proti okupatorju nadaljevalo s praznovanjem 

V Volčjem Potoku je bila letos že tradicionalna predstavitev občin. 
30. aprila je občino Trzin predstavilo Turistično društvo Kanja. 
Za predstavitev smo dobili dve stojnici na odličnem prostoru, 

tik ob upravni stavbi. Lepa sončna nedelja je pritegnila v Volčji Potok 
številne obiskovalce iz cele Slovenije. Veliko obiskovalcev je bilo iz Hr-
vaške, Avstrije in Italije.

Na eni stojnici sta se predstavljala naša rezbarja mentor Marjan 
Vodnik in Ivan Zaplotnik iz Križ pri Tržiču. Med razstavljenimi kipi sta 
rezbarila in pritegnila številne obiskovalce, ki so z zanimanjem opa-
zovali njuno delo. Zanimalo jih je, iz kakšnega lesa so kipi, koliko časa 
porabita za izdelavo, in marsikaterega obiskovalca je zanimalo, ali so 
izdelki namenjeni prodaji. 

Na drugi stojnici, ki je služila kot informacijska točka, smo razstavili 
zloženke in slikovni material iz Trzina ter vabila za Florijanov sejem. 
Stojnico sem pogrnila s prtom z izvezenim trzinskim simbolom – mo-
čvirskimi tulipani oziroma žerjavčki, in dodala nekaj prtičkov, vezenih v 
rišelje tehniki. To je pritegnilo predvsem ženski del obiskovalcev, ki jih 
je zanimalo, kako izdelujemo te elegantne in skoraj pozabljene čipke. 
Videz stojnice je poudaril šopek cvetja v vazi, ki je bil v trzinski rume-
no-vijoličasti barvi. Poleg stojnic smo raztegnili in postavili pano, na 
katerem je v sliki in besedi predstavljena trzinska občina. Obiskovalci 
so se ustavljali ob panoju in spraševali oziroma želeli dodatna po-
jasnila o posamezni predstavitvi. Za pano so se zanimale nekatere 

V našem kraju

Florijanova delavnica s Fanči Perdih
10-letnice Amaranta. Po zaključeni delavnici so se lahko vrtičkarji 
oskrbeli s sadikami in semeni edine slovenske semenarske hiše, ki 
ekološka semena za prodajo prideluje v Sloveniji.                                 

● Tanja Jankovič

Predstavitev občine Trzin v Volčjem Potoku

okoliške občine in turistična društva, saj se jim je zdela tovrstna pred-
stavitev zelo zanimiva. 

Predsednik Turističnega društva Ljubo Arsov, Joži Valenčak in jaz 
smo obiskovalcem delili letake in jih vabili na Florijanov sejem. Popol-
dne sta se nam pridružila Majda in Ivan Mušič, oblečena v gorenjsko 
narodno nošo, in popestrila našo predstavitev občine Trzin.

● Majda Šilar
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Veseli plesalci obeh skupin so se ponovno dokazali. Pod umetni-
škim vodstvom Janeza Florjanca Fofa se je tokrat na trzinskem 
odru zavrtelo 13 parov. Začeli so veterani s spletom koroških ple-

sov in najprej nagovorili obiskovalce z znano Kaj je nocoj en lep večer. 
Spretno so prikazovali korake vse od osemke, plesa v obliki osmice, pa 
do snubitvenega plesa Veverica in nepogrešljive lizi polke. Za izdelavo 
zanimivih kap, ki krasijo koroško moško nošo, je poskrbela Anica Ci-
merman, ženska pokrivala je z bleščicami okrasila Majda Mušič. S tem 
sta se pridružili Danici Pandel, ki sicer že od začetka delovanja Trzinke 
skrbi za kostumsko podobo skupine. Veterani zase pravijo, da so veseli 
in poskočni in da s folkloro uživajo zdravo in živahno tretje življenjsko 
obdobje. Tudi če sem in tja še kdaj šepetaje štejejo korake ali če kak 
obrat ni v čisto pravo smer, je njihova vitalnost zavidanja vredna.

Naslednjo točko, splet plesov iz Prekmurja, je prikazalo sedem parov 
članske skupine. Za glasbeno spremljavo sta poleg harmonikarja Mira 
Dečmana poskrbela še Janez Florjanc Fofo na kontrabasu in mlada 
violinistka Živa Potočar. Člani so se po odru gibali sproščeno, z vedri-
mi obrazi, njihovo glasno vriskanje pa je dalo vedeti, da uživajo. Tudi 
veterani niso hoteli prav nič zaostajati za njimi. Večer so nadaljevali s 
prikazom plesov iz okolice Ljubljane, med katerimi je nekaj posebnega 
ples iz okolice Kamnika. Pri njem z metlo ne pleše moški, ampak tista 
ženska, ki si soplesalca ne poišče dovolj hitro. Nastop se je zaključil 
s člansko točko, v kateri so zaplesali štajerske plese. Šaljivi pobreški 
polki je sledil štajeriš, končali pa so s polko, ki se imenuje Debela repa. 
Bolj poskočno, veselo in razposajeno, kot jo plesalci odplešejo, debe-
lejša repa jim bo zrasla. Sodeč po njihovem nastopu, bo v Trzinu letos 
zelo debela. 

Pomlajena in okrepljena članska skupina 
Članska skupina Folklorne skupine Trzinka uspešno nadaljuje delo 

veteranske skupine in poustvarja njihove plese. Kot je povedala Alenka 
Pandel Bandur, so člansko skupino sestavljali kar nekaj časa, saj je bilo 
zanjo med Trzinci premalo zanimanja, zdaj pa so se okrepili in že nekaj 
mesecev pridno vadijo. »Nekaj novih plesalcev se nam je pridružilo 
jeseni, nedavno pa sta v skupino prišla še dva para, tako da se je zdaj 
formirala skupina 9 – 10 parov. Iz Trzina prihajamo štirje pari, drugi pa 
so iz Kamnika, Ljubljane in Domžal. Še vedno vabimo nove člane, da se 
nam pridružijo, saj želimo oblikovati skupino 12 parov, ki bi poustvarja-
la vsaj pet spletov plesov. Tako bi lahko pripravili tudi celovečerni kon-
cert z dvema postavama. Še posebej bomo veseli vsakega plesalca,« 
je povedala Alenka Pandel Bandur, sicer ena tistih, ki imajo folkloro v 
genih, saj jo je z njo uspešno okužila mama Danica. 

Zaplesali so za debelo repo
Prihodnje leto bodo trzinski folklorniki praznovali 10. obletnico, a zdi se, da se nanjo resno pripravljajo že 
letos. Veteranska in članska folklorna skupina Trzinka sta nam na premiernem nastopu 19. aprila v dvorani 
kulturnega doma predstavili svoj najnovejši program. Dobra urica, polna plesnega in pevskega ljudskega 
izročila, je v sproščenem vzdušju minila, kot bi mignil.

Navihani folklorniki 
Ko smo plesalce povprašali o tem, kaj jim pomeni folklora, 
so med smehom postregli z nepričakovanim odgovorom: »To 
je edini dan v tednu, ko žena name vsaj dve uri ne vpije,« se 
je smejal eden izmed njih. Resnica pa je ravno nasprotna. 
Člani so se strinjali, da so vaje folklore ena redkih priložno-
sti, ko sta partnerja drug z drugim in ob dejavnosti, ki ju 
povezuje. Sploh pa je folklora vedno veselo in prijetno dru-
ženje, pospremljeno z veliko smeha, zabave in dobre volje.

Folkloro pa ima v genih tudi umetniški vodja Janez Florjanc Fofo, ki se 
je med folklornike podal takoj po končani gimnaziji, ko je med študijem 
v Ljubljani zajadral k akademski Folklorni skupini Franceta Marolta. 
Okoli 20 let je bil dejaven med maroltovci, zdaj pa z vsem srcem skrbi 
za to, da se slovenski ljudski plesi ohranjajo tudi v okviru obeh postav 
folklorne skupine Trzinka, ki delujeta pod okriljem Turističnega dru-
štva Kanja. Povprašali smo ga, kaj je zanj največji izziv, in priznal nam 
je, da je prihajajoča deseta obletnica delovanja dogodek, na katerega 
se idejno že zelo intenzivno pripravlja. Napoveduje pet spletov plesov 
in »šolski« sprehod skozi šege in navade, kot so jih Slovenci doživljali 
nekdaj. »In veliko mi pomeni, kadar lahko komu pomagam, da name-
sto dveh levih nog dobi eno levo in eno desno. Vedno je lepo videti 
posameznike, ki so se z leti izoblikovali v odlične folklornike, čeprav na 
začetku ni kazalo tako,« smeje še doda Fofo.             ● Tanja Bricelj

Foto: Zinka Kosm
ač

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77



Maj 2017 |  11

V našem kraju

Pod pokroviteljstvom župana občine Trzin Petra Ložarja in ar-
hitekta Petra Ogorelca je bila v torek, 11. aprila, v avli Centra 
Ivana Hribarja odprta razstava maket. V Dvorani Marjance Ru-

čigaj je avtor maket Peter Ogorelec predstavil svojo knjigo 100 in 1 
maketa. 

Za razstavo v Trzinu je arhitekta Ogorelca pregovoril nečak Gašper 
in ga povezal z Jožico Valenčak. Joži je bila nad predlogom o razstavi 
maket zelo navdušena, saj tovrstne razstave v Trzinu še ni bilo. Nav-
dušen je bil tudi župan Peter Ložar, ki je avtorja podprl in mu ponudil 
pomoč pri organizaciji razstave.

Zanimanje za makete in knjigo je bilo veliko, saj se je predstavitve 
knjige v dvorani zbralo veliko število Petrovih prijateljev, stanovskih 
kolegov, sorodnikov in občanov Trzina. Številni so bili tudi ljubitelji 
maket, ki so hoteli avtorja pobliže spoznati in se z njim pogovoriti.

Arhitekt Peter Ogorelec se je najprej predstavil, povedal o svojem 
šolanju in začetku izdelovanja maket. Z modelarstvom kot konjičkom 
se je ukvarjal že od osnovne šole naprej. Svoj hobi je nadgradil s 
profesionalno izdelavo arhitekturnih in drugih maket, ko je obiskoval 
fakulteto za arhitekturo. Povedal je, da pričujoča knjiga predstavlja 
zbirko maket, ki jih je izdelal skozi 60 let delovanja na področju ma-
ketarstva. K izdaji knjige so ga spodbudili in nagovorili prijatelji in 
kolegi, ki jih sprva ni jemal resno. Kasneje je uvidel, da je dobro zbrati 
gradivo, ga urediti in predstaviti kot celoto dolgoletnega delovanja. Z 
izdajo knjige želi zanamcem zapustiti spomin na individualno ročno 
in unikatno izdelavo maket, ki se danes počasi pozabljajo in bodo 
kmalu postale zgodovina. Dandanes se izdelave maket lotevajo z ra-
čunalniki, ki počasi, a vztrajno brišejo ročno izdelane makete. Poslu-
šalce v dvorani je zanimalo, koliko časa porabi za izdelavo makete, 
iz kakšnih materialov jih izdeluje, kje nabavlja material in kako se loti 
oziroma kako se začne izdelava makete. Avtor je vsakemu posebej 
odgovoril in obrazložil postopek izdelave. Poslušalci so mu ob koncu 
predavanja in pojasnjevanja navdušeno zaploskali.

Po predstavitvi knjige se je arhitekt Ogorelec zahvalil županu Pe-
tru Ložarju in Občini Trzin za podporo pri razstavi maket v Trzinu, 
Jožici Valenčak za trud in čas pri organizaciji, Patriciji iz kopirnice za 
izdelavo vabil in plakatov in meni, avtorici tega članka, za pomoč pri 
postavitvi razstave.

Župan Peter Ložar se je razstavljavcu zahvalil in mu čestital za trud 
in požrtvovalnost pri izdaji knjige 100 in 1 maketa ter za vrhunske, 
natančno izdelane makete, ki jih danes lahko občudujemo v Trzinu. 
Navzoče v dvorani je povabil v avlo, da si ogledajo razstavo maket in 
se pridružijo zakuski, ki jo je avtor pripravil za obiskovalce.

V avli je Peter Ogorelec predstavil razstavljene makete, se posvetil 
maketam ladij, še posebno pa maketi srednjeveške ladje, ki mu jo je 
izdelal pokojni brat, naš občan Bojan Ogorelec. Za obiskovalce iz Tr-
zina je bila najbolj zanimiva idejna maketa centra Trzina in slika dru-
ge trzinske makete, ki jo avtorju ni uspelo dobiti za razstavo. Avtor je 

Foto: Zinka Kosm
ač

dokazal, da je pri izdelavi maket potrebno veliko znanja, natančnosti, 
potrpežljivosti, vztrajnosti, iznajdljivosti, domiselnosti in osebnega 
navdušenja. Za svoje delovanje na področju maketarstva je dobil več 
priznanj. Na državnem prvenstvu v modelarstvu je leta 2013 prejel 
pokal za najboljšo maketo na temo slovenske zgodovine.

Izdelava prototipov, modelov in maket je kompleksno, zahtevno 
in zelo natančno delo. Večina prikazanih maket je namenjena pro-
dajnim dejavnostim, to je komuniciranju investitorjev z javnostjo, s 
kupci. Izdelane so tako, da so po obliki in barvni kompoziciji čim bolj 
podobne pravemu objektu, ki ga maketa predstavlja. Glede na origi-
nalen objekt ima vsaka maketa običajno označeno ali znano merilo. 
Nedvomno je maketa optimalni prikaz gabaritov v vseh treh dimen-
zijah, in tako omogoča tudi neposredno in najhitrejše dojemanje in 
razumevanje prikazanega.

Obiskovalci so se z arhitektom Petrom Ogorelcem še dolgo pogo-
varjali, se družili in uživali v čudoviti in zanimivi razstavi.

Če poznamo v slikarstvu hiperrealizem, v zlatarstvu filigranstvo, 
so Petrove makete skupek obojega, začinjene s prefinjeno estetsko 
izdelavo in videzom. 

Hvala, Peter, da si svojo dolgoletno ljubezen in trud, ki si ga vložil v 
izdelavo maket, s pričujočo razstavo delil z nami.        ● Majda Šilar

Razstava 100 in 1 maketa
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OŠ Trzin se je v letošnjem šolskem letu vključila v projekt »EAThink 
– misli globalno, jej lokalno«, ki ga financira Evropska unija, vodi 
pa ga Inštitut za trajnostni razvoj iz Ljubljane. Cilj projekta, ki se 
izvaja v 12 evropskih in dveh afriških državah, je krepitev kritičnega 
razumevanja in delovanja mladih ter učiteljev na področju globalnih 
izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in neodvisno-
sti, trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah. Na spletnih 
straneh projekta so zapisali: »Danes več kot 800 milijonov ljudi po 
svetu trpi lakoto, v najbogatejših državah pa zavržemo več hrane 
kot kdajkoli prej. Današnji prehranski sistem ima veliko negativnih 
vplivov na okolje in zdravje, politični in finančni interesi pa pogo-
sto ogrožajo pravice kmetov in potrošnikov. Hitre in nasprotujoče 
si spremembe se v resnici odvijajo sočasno, zato je dogodke težko 
razlagati in ukrepati v smislu sprememb. Izobraževanje postaja vse 
bolj pomembno za razvoj kritičnega razmišljanja pri mladih.« Naša 
šola se je v okviru projekta vključila v dejavnost »Šolski ekovrtovi«, 
kjer želijo učencem približati pomen vrta, samooskrbe in s tem po-
vezane prehranske neodvisnosti. Pod vodstvom koordinatorja pro-
jekta učitelja nemščine Mihaela Božiča so učenke in učenci 4. in 
9. razredov tako že jeseni na šolskem zeliščno–zelenjavnem vrtu 
pripravili sadilne jame, jih pognojili ter vanje posadili nekaj sadik 
malin in ribeza ter v bližini še jagod, v drugi del vrta pa so mlajši 
vrtičkarji posadili zimsko čebulo in česen. Z deli so nadaljevali aprila, 
ko so pripravljali gredice za spomladanske setve in zasadili špina-
čo, redkvico, korenje in nekaj zelišč. Do konca šolskega leta bodo  
spremljali rast posajenih rastlin ter jih po potrebi zalivali in odstra-
njevali plevel. 

20. aprila je bilo na šolskem vrtu živahno kot v čebelnjaku. Obiskale so 
ga vrtčevske čebelice z vzgojiteljicami, majhni in veliki šolski vrtičkarji, 
nekaj učiteljev in učiteljic, člani društva Florijan in nekateri starši. A ne 
samo obiskali, zavzeto so spreminjali njegovo podobo, kajti iz velikega 
kupa zemlje je nastal urejen zeliščno–zelenjavni vrt, ki so ga okrasili 
tudi z velikimi in porisanimi kamni. Predvsem najmlajši in veliki šolski 
vrtičkarji so pod šmarno hrušico prekopali in poravnali zemljišče ter 
nanj posejali travniško cvetje, razplevelili vrtne poti, si na stojnici Šta-
fete semen izmenjali semena in sadike ter se sladkali s pecivom, ki ga 
je spekla članica društva Florijan Alenka Marjetič Žnider. Društvo je 
priskrbelo tudi semena in sadike za šolski vrt in tržnico semen. Pri delu 
so Alenko navdušili devetošolci Robin, Nejc, Vid in Sergej: »Posebno za-
hvalo in pohvalo si zaslužijo fantje devetega razreda, ki so priskočili na 
pomoč članom društva Florijan, malčkom in mlajšim šolarjem.«

● Tanja Jankovič
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Vsekakor nam je zelo dobro znano, da je trzinska ljubiteljska gle-
dališka kultura v razcvetu. To vsekakor dokazujejo mladi igralci, ki 
nas presenečajo vsako leto znova. Z letošnjo predstavo skupine 

Show, premiera katere je bila 26. marca, so nas prepričali o njihovi ra-
sti in učenju. Nismo videli in slišali samo dobrih iger in besedil, ampak 
tudi močno sporočilo. Najbolj presenetljivo in predvsem navdušujoče 
pa je zagotovo dejstvo nastanka predstave. Namreč, L.A.Ž.N. je avtor-
ska predstava najstnikov, ki temelji na improvizaciji, torej sprotnem in 
spontanem izmišljanju besedila, ki tvori celoto, samo predstavo in nje-
no sporočilo. Seveda ima predstava stalno ogrodje z besedilom in prav 
tako konstantno sporočilo, vendar tudi to je bilo plod njihove domišljije. 
Skozi celoten proces so imeli podporo svoje mentorice Saše Hudnik, ki 
je z velikim nasmeškom dodala: “Generalno gledano bi rekla, da sem 
jim priskočila na pomoč pri finesah oziroma na področjih, kjer sami 
niso mogli ukrepati. Pomagala sem kritično razčistiti ideje pri vsebin-
skih zapletih in likih in opozarjala na malenkosti pri izpeljavi prizorov in 
njihovih menjavah; svetovala pri praktičnosti kulis glede izdelave, pre-
voza, postavitve ter menjav na odru; prav tako sem jih opozarjala na 
geografijo odra in mizansceno, in, seveda, sama sem imela osnovno 
kontrolo poteka vaj.” Po premieri so se udeležili Otroškega festivala 
gledaliških sanj, že petnajstega po vrsti, v Pionirskem domu – Center 

Šolski ekovrtovi in evropski projekt EAThink

Trzinski gledališki podmladek: Premiera, festival in nagrade
za kulturo mladih. Kreativne umetniške uprizoritve je predstavilo 52 
gledaliških skupin in izmed približno 760 mladih igralcev jih je šestnajst 
dobilo nagrado za najbolj obetavnega igralca. To nagrado je 9. aprila na 
slovesni podelitvi v Festivalni dvorani Ljubljana dobila tudi nadobudna 
igralka Nina Jankovič, devetošolka OŠ Trzin, za katero je žirija podala 
naslednjo izjavo: “Tvoja prefinjenost in večplastnost v oblikovanju lika 
nas je presunila.” Iskrene čestitke za nagrado! Samo tako naprej – ji želi 
celotna ekipa.                          ● Ana Pirc
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Zame, zate, za nas ...
20. aprila 2017 se je trzinska šolska telovadnica 
spremenila v dvorano, ki je gostila prave mlade 
zvezde iz sveta glasbe in plesa.

Kot že več let doslej je tudi letošnjega aprila šolski sklad OŠ Trzin 
pripravil dobrodelno prireditev Zame, zate, za nas … Prostovoljni pri-
spevki obiskovalcev prireditve bodo namenjeni družinam, ki zaprosijo 
za pomoč iz šolskega sklada pri plačilu šole v naravi, tabora ali kakšne 
druge šolske dejavnosti. Z zbranim denarjem bo šolski sklad lahko 
pomagal več kot desetim otrokom in jim tako polepšal osnovnošolsko 
obdobje.

Več kot eno uro dolga prireditev, ki jo je povezovala ravnateljica He-
lena Mazi Golob, je minila, še preden smo utegnili prvič pogledati na 
uro, saj je nastopilo toliko mladih, iskrivih, prisrčnih, nadarjenih ume-
tnikov, da res ni bilo časa za dolgčas. 

Prireditev so začeli pevci šolskih pevskih zborov s čudovito izvedbo 
petih otroških pesmic: Gugalnica, Pikapolonica, Polžkov god, Ko se 
smeješ in Vsak po svoje, nato sta zapeli naši dve nekdanji zvezdici Ka-
rin Habat in Tjaša Močilnikar pesem Titanium. Obiskovalci smo lahko 
zavriskali ob nastopu rosno mladih Maksa, Timoteja in Matica iz na-
rodno-zabavnega ansambla Navihanci, zaigrali so nam Avsenikovi Na 
Golici in Večer na Robleku. S pravo baletno predstavo nas je raznežila 
Maja Vinko, sledili sta ji sestri Eva in Ema Nemec s skladbama Preludij 
in Ples na klavir in flavto. Skladbo Ne čakaj na maj so nam zapele Zala, 
Lora in Sara iz Ljubljane, sledile so jim ljubke šolske mažoretke s toč-
ko Svet je tvoj. V gosteh smo imeli tudi pevce šole solo petja Alenke 
Gotar, z nastopom so nas počastili soimenjakinji Niki Zajc, Pia Kladnik 
in Žiga Lakner. Gledalci smo uživali tudi ob romantičnem angleškem 
valčku, strastnem tangu in energičnima jivu in sambi v izvedbi plesal-
cev Anastazije Golcove in našega nekdanjega učenca Nika Karduma. 
Glasbena šola Lartko je navdušila s tremi izvrstnimi točkami: orkester 
in zbor je zapel in zaigral rock venček, pravi narodno-zabavni ansam-
bel je poskrbel za veselico s skladbo Na planinski magistrali, za konec 
pa smo prisluhnili še bratoma Maksu in Jaki Dolinšek. Ne pozabite, 
to je šolska prireditev, zato je na njej nastopil tudi šolski rock band z 
matematičnim imenom Tangenta, ki je obenem povabil k sodelovanju 
nove člane. Bolj ko se je prireditev bližala koncu, bolj nestrpno smo 
pričakovali nastop mladih plesalcev iz šolske plesne skupine, saj so, 
združeni od prvega do devetega razreda, zaplesali Pomladanski miks 
in spravili na noge vso dvorano. 

Foto: Vesna R
akef

Športno društvo Trzin je skupaj s trzinskim vrtcem enot Žabica in 
Palčica in pod pokroviteljstvom Občine Trzin v četrtek, 11. maja, or-
ganiziralo že tradicionalno Otroško olimpijado – športno prireditev 

za otroke, stare od treh do šest let.
Četrtkov popoldan je bil na športnem igrišču OŠ Trzin odet v modro bar-

vo, saj so vsi sodelujoči udeleženci otroškega športnega tekmovanja prejeli 
enotne majice organizatorja. Dogodek je uradno odprl župan Peter Ložar, 
ki je na kratko pozdravil vse navzoče in izrazil upanje, da bo vreme zdržalo 
in da se bo ta tradicionalna prireditev za razliko od preteklih let vendar-
le odvila na prostem. Izrekel je olimpijski moto 'Važno je sodelovati, ne 
zmagati' in nato poudaril, da je pomembno, da so se otroci prišli zabavat. 
Zahvalil se je tudi organizatorjem, predvsem pa Matjažu Erčulju za priza-
devnost. Dinamični napovedovalski duo je nato napovedal častni krog in s 
tem tudi začetek olimpijskih iger. Otroci – bilo jih je skoraj dvesto – so se 
pod vodstvom vzgojiteljic in po navodilih prostovoljk, ki so skrbele za pra-
vilno izvajanje vaj na vsaki olimpijski postaji, spopadali z izzivi razgibanih 
poligonov in se pri tem neizmerno zabavali. Za trud in udeležbo pa so bili 

Trzinski otroški olimpijski prvaki

Vsi, ki ste bili tam, boste pritrdili: bilo je res lepo, navdušujoče in 
nepozabno. Še posebej toplo pa nam je bilo ob misli, da smo s priso-
tnostjo na tej ali oni strani odra naredili nekaj dobrega. Zato v mo-
jem imenu in v imenu Šolskega sklada: „Iskrena hvala vsem, ki ste 
pomagali pri programu, pripravi in izvedbi prireditve. In hvala vsem 
vam, ki ste z donacijo prispevali v šolski sklad in se prireditve udeležili. 
Naredili ste nekaj zame, zate, za nas …“ Ali kot pravi kitajski pregovor: 

Če želiš biti srečen eno uro, zadremaj.
Če želiš biti srečen en dan, pojdi lovit ribe.
Če želiš biti srečen vse življenje, pomagaj sočloveku.

● Dragica Marinko, Šolski sklad

tudi športno nagrajeni s sokom in lesenimi olimpijskimi medaljami, ki jih je 
otrokom podelil župan. Po eni uri je bila prireditev zaključena, iz ust pove-
zovalcev pa je padla tudi ideja, da bi naslednje leto olimpijske igre potekale 
v športno-rekreacijskem parku Mlake.                           ● Metka Pravst

Foto: M
etka Pravst
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Potrditev dobrega dela  
z gasilsko mladino

6. maja smo v okviru Gasilske zveze Domžale po dolgih letih v Tr-
zinu za mladino pripravili in izvedli tekmovanje v gasilski orientaciji 
trojk. Na tekmovanju so poleg ekip GZ Domžale sodelovale tudi 
ekipe GZ Mengeš, Moravče in Lukovica, skupno 102 ekipi. Sodelo-
vale so tudi štiri naše ekipe, pionirke, pionirji, mladinke in mladinci. 
Pionirke Lara Pevec, Tjaša in Neža Kosirnik so od 14 ekip dosegle 
tretje mesto. Pionirji Klemen Kajfež, Tjaša Kralj in Tia Lipovšek so 
od 19 ekip dosegli drugo mesto. Mladinke Ema in Eva Nemec ter 
Alja Kosirnik in mladinci Aleksander Podobnik, Aljaž Kralj in Luka 
Kosirnik so bili tokrat odlični, oboji so dosegli prvo mesto v svoji 
kategoriji. Pri mladinkah je sodelovalo 9 ekip, pri mladincih pa 15. 
Vse štiri naše ekipe so se tako uvrstile na regijsko tekmovanje, ki 
bo 20. maja v Tuhinju.

Vsi sodelujoči na tekmi so bili zadovoljni z organizacijo in izved-
bo tekmovanja. Za tako uspešno izvedbo tekmovanja je zaslužna 
požrtvovalnost naših članov. Za samo organizacijo in izvedbo 
ima največ zaslug podpredsednik našega društva ter predsednik 
naše mladinske komisije Jože Kajfež. S pripravami na tekmova-
nje smo začeli že januarja. V društvu smo dali izdelati zemljevid, 
na katerem so vrisane vse stavbe, ulice in gozdne poti, otroke 
pa smo učili pravilno uporabljati kompas in zemljevid in nada-
ljevali s praktičnimi vajami za tekmovanje: vaje z vedrovko, ve-
zanje vozlov, spajanje cevi na trojak in hitrostno zvijanje cevi. 
7. maja smo se gasilci udeležili Florjanove maše za žive in pokojne 
gasilce in gasilke. Na slovesnost smo povabili sosednja društva, 
narodne noše ter godbo. Zbrali smo se ob 9.30 pri gasilskem domu 
in skupaj z gospodom župnikom Boštjanom Gučkom odšli v cerkev 
našega zavetnika sv. Florijana. Na slovesnosti je skupaj sodelovalo 
200 udeležencev.

V aprilu smo imeli poleg priprav na tekmovanje in Florjanovo mašo 
kar nekaj dela. 19. aprila ob 19.28 so na Regijski center sporočili, da 
gori ob trzinski obvoznici proti Ljubljani. Na kraju je bilo ugotovljeno, 

da je gorelo zaradi čiščenja jarkov na območju zemljišč posestva 
Pšata. 22. aprila ob 21.33 smo dobili poziv, da gori zapuščeno kuri-
šče v gozdu na koncu Bele ceste. Ko smo prišli na kraj, smo ugotovili, 
da je okrog kurišča mladina. Kurišče je bilo pod nadzorom, zato smo 
prisotne opozorili, da ob odhodu ogenj pogasijo. 28. aprila smo ob 
4.17 dobili klic na pomoč zaradi vdiranja vode v stanovanjsko hišo 
na Kidričevi ulici. Voda je bila razlita po kletnem stanovanju. Vodo 
smo izčrpali in zamašili talni sifon, skozi katerega je vdirala voda. 
21. aprila smo imeli mesečne operativne vaje. Vadili smo kla-
sične notranje napade, reševanje osebe in gašenje preko lestve. 
10. aprila smo se v Mengšu poslovili od podporne članice Gizele Fujs.  
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!                         ● Dušan Kosirnik

Foto: A
rhiv PG
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Vabilo na gasilsko veselico
Vabimo vas na gasilsko veselico, ki bo 3. junija 2017 ob 
19.00 na prostoru za kulturnim domom. Za hrano in pijačo 
bomo poskrbeli gasilci. Zabaval nas bo ansambel Vižarji. 
Vljudno vabljeni!

Društvo upokojencev Žerjavčki je organiziralo triurno delavnico 
o prostovoljnem delu, ki ga je strokovno in zanimivo vodila 
članica Slovenske filantropije Tjaša Arko. In zakaj, smo se 

vprašali? Zato, ker smo tudi v našem društvu vsi prostovoljci, pa 
se tega premalokrat zavedamo, in da lahko s prostovoljstvom vsi 
prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju 
vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.

Že sam začetek nas je presenetil, saj smo se morali po parih pose-
sti v krogu, dobili smo kartončke z vprašanji, se s partnerjem pripra-
vili na odgovor, in potem je žogica potovala in zanimiva razprava je 
pokazala naša različna razmišljanja, ki smo jih potem razčlenjevali, 
dopolnjevali in se ob njih učili. 

Za lažje razumevanje bom navedla le en primer. Tjaša je na kar-
tonček zapisala: Kaj menite o naslednji trditvi: »Za kakovostno pro-
stovoljsko delo je pomembna samo dobra volja prostovoljca.« Kadar 
gre za preproste zadeve, bi se z zgornjo trditvijo lahko strinjali in, 
seveda, dobra volja je pomembna, ampak – ali je dovolj? V pogovoru 
je vsak predstavil svoje stališče, pravilno pa je bilo, da so za kakovo-
stno delo potrebna tudi določena znanja in izkušnje.

Med zelo zanimivimi razmišljanji smo primerjali delovanje našega 
društva in na prenekatera vprašanja dobili poučne odgovore. Po-
govarjali smo se o obisku naših članov, ko so bolni ali nemočni, in 
prinašanju novoletnih daril. S pravo mero tankočutnosti in poznava-
njem vsakega člana posebej se potem posameznik odloči, kakšen 

Tudi v našem društvu smo prostovoljci
način bo sprejel. Nekateri sprejemajo na obisk in pogovor samo pri-
jatelja ali se raje sami oglasijo v centru, zadošča jim telefonski po-
govor, nekateri pa zavračajo vsakršne stike. Delo nas, prostovoljcev, 
pa je, da tistim članom, ki zaradi kakršnih koli okoliščin potrebujejo 
pomoč, ponudimo roko.                      ● Dunja Špendal
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V soboto, 22. aprila 2017, smo se na svetovni dan Zemlje s knji-
žico, ki jo je izdal MMK v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave, odpravili na sprehod po Ongru. Šli smo po sledi priku-

pne veverice, ki smo jo, dogodkom primerno, poimenovali Gozdna te-
kačica. S skupino nadobudnih in radovednih, predvsem mlajših otrok 
s starši, ob vodstvu geografinje Maje Brozovič in biologinje Alje Pir-
nat, smo na poti iskali fosile v kamninah, se orientirali v gozdu s po-
močjo kompasa in po zemljevidu. Odkrivali smo svet gosenic, hroščev 
in drugih drobnih organizmov v gozdnih tleh in odmrlem lesu, šteli 
vrtače, izmerili obseg najdebelejšega drevesa, prisluhnili različnim 
pticam pevkam, razmišljali in se pogovarjali o prvih naseljencih na 

Strelsko tekmovanje  
Pokrajinske zveze društev 
upokojencev

V soboto, 6. maja, je bilo na strelišču Strelskega društva Trzin, 
ki je v Osnovni šoli Trzin, že drugo leto zapored organizirano tek-
movanje v streljanju z zračno puško za Pokrajinsko zvezo društev 
upokojencev Gorenjske. Za organizacijo je poskrbelo Društvo upo-
kojencev Žerjavčki Trzin v sodelovanju s Strelskim društvom Trzin, 
ki je poskrbelo za izvedbo. Da je organizacija tega tekmovanja 
zaupana prav našim upokojencem, je že pretekla zasluga dobre 
organizacije lani. Na tekmovanje so se prijavili sedem moških in 
štiri ženske ekipe. Tekmovanje je bilo uspešno izvedeno, domačo 
ekipo so zastopali: Franci Brečko (5. mesto, 171 krogov), Andrej 
Perne (14. mesto, 155 krogov), Zoran Rink (17. mesto, 150 kro-
gov) in Franci Mušič (25. mesto, 134 krogov); v skupnem seštevku 
476 krogov so ekipno pristali na tretjem mestu in prejeli bronaste 
medalje in pokal. Čestitamo! Ponovno moramo pohvaliti Strelsko 
društvo Trzin, ki je tekmovanje izvedlo profesionalno.

Tudi predsednik športne sekcije PZDU F. Pretnar in predsednik 
športne sekcije pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) M. 
Prosen, ki sta bila prisotna na tekmi v Trzinu že lansko leto in tudi 
letos, sta pohvalila obe strelski prireditvi in dodala, da se je ZDUS 
odločil pravilno, ko je zaupal organizacijo državnega tekmovanja 
najboljših ekip društev upokojencev Slovenije v streljanju z zračno 
puško prav našemu Društvu upokojencev Žerjavčki.

Potrudili se bomo, da bo naša trzinska občina lahko ponosna na 
naše delo, saj bo s tem poznana po celi Sloveniji.   

● Zoran Rink

Taborniki na Cerarjevem 
memorialu in Feštivalu

Taborniki Rodu skalnih taborov (RST), del katerega je tudi Četa Tr-
zinske skerce (ČTS), se že vrsto let sredi aprila družijo na Cerarjevem 
memorialu v Domžalah. Letos se jih je v parku za občinsko stavbo 21. 
aprila zbralo preko 200, od tega približno 25 Trzincev. Po pozdravu, 
obuditvi spomina, opisu letošnje naloge »Lov na vodnike«, ki je čakala 
nadobudne tabornike osnovnih šol iz Domžal, Ihana, Trzina in Rodice, 
in odpeti himni »Dviga plamen se iz ognja«, so se medvedki in čebelice 
z rdečimi ter gozdovniki in gozdovnice z zelenimi rutkami razkropili 
po parku in iskali informacije o vodnikih, ki so jih skrbno beležili v po-
sebno knjižico. Pravzaprav so jih morali najprej zaslužiti, in sicer tako, 
da so uspešno opravili raznovrstne bolj ali manj zahtevne preizkušnje 
in naloge, kot so streljanje z lokom, prečkanje blata po napeti vrvi, 
vozlanje vozlov, postavljanje bivaka in mostu … Kot bi mignil, sta minili 
dve uri, skorajda je zmanjkalo časa za sladkanje s piškoti, ki so jih 
dobili kot nagrado za izpolnjeno knjižico. Tisti najbolj navdušeni, med 
njimi je bilo tudi vsaj 15 trzinskih tabornikov z vodniki, so se naslednji 
dan zbrali v ljubljanskem parku Tivoli na tradicionalnem Taborniškem 
feštivalu in med 10. in 14. uro s taborniki cele Slovenije praznovali dan 
tabornikov. Na ta dan je bila namreč davnega leta 1951 ustanovljena 
Zveza tabornikov Slovenije, mladinska organizacija, ki se je takrat ime-
novala Združenje tabornikov Slovenije. Zabava je bila zagotovljena, saj 
je številne tabornike na festivalu čakalo več kot 50 brezplačnih tabor-
niških, ustvarjalnih, družbeno odgovornih ali športnih delavnic, kot so: 
labirint, klinčkanje, minolovec, kanujanje, mečevanje, bowling, izdelava 
letala, značk in podobno. Predstavilo se je tudi nekaj zavodov, društev, 
gasilci in vojaki s svojimi vozili ter policisti z motorji in dvema konjema, 
manjkalo pa ni niti adrenalinske zabave.                 ● Tanja Jankovič

Ongru, nabirali 'gozdni zaklad', opazovali vreme in zmerili temperatu-
ro zraka, spoznali različne drevesne vrste in cvetoče gozdne rastline, 
nekatere zdravilne smo celo preizkusili, in ves čas iskali lisičji brlog ... 
Na koncu smo pot 'zašpilili' celo z balado Povodni mož, ki nam jo je 
zrecitirala deklica, ki je požela silno navdušenje. Boljšega zaključka 
res nismo mogli pričakovati!

Napovedani dveurni sprehod se je raztegnil v štiriurno druženje, ki 
je še prehitro minilo. Le želodčki so nas odvračali od tega, da bi še 
malo postali. Obljubili smo si, da se srečamo v 'učilnici narave' še ob 
drugih letnih časih.      

● Alja Pirnat, Janja Železnikar, Maja Brozovič

Drugi sprehod po Učni poti Onger

Foto: Tanja JankovičFo
to

: M
ar

je
ta

 R
in

k



16  |  Odsev — Glasilo občine Trzin

V našem kraju

Dan slovenske zastave
Tradicionalna slovesnost ob dnevu slovenske zastave 
je potekala v nedeljo, 9. aprila, na Spodnji Slivni pri 
Vačah, naša občina je bila pokroviteljica kulturnega 
programa.

Zbiranje zastavonoš in praporščakov se je začelo uro pred uradno 
prireditvijo, ko so ob drugi uri popoldne parada konjenikov, Orkester 
Slovenske vojske, gardna enota slovenske vojske, folklorna skupina v 
narodnih nošah, praporščaki veterani, zastavonoše evropskih in občin-
skih zastav – Franc Valenčak je bil zastavonoša občinske zastave Trzin 
– nastopajoči, častni gosti in občinstvo krenili proti spomeniku GEOSS. 
Po govoru župana Občine Litija Franca Rokavca je sledil recital dram-
skega igralca, pesnika in častnega člana društva Heraldica Slovenica 
Toneta Kuntnerja. Na prireditvi je imel govor tudi župan Občine Trzin 
Peter Ložar, ki je poudaril pomembnost praznovanja dneva zastave. V 
kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor Društva upokojen-
cev Žerjavčki Trzin pod vodstvom glasbene pedagoginje Olge Kuzmič, 
zapeli so Ipavčevo Slovenska dežela, Kernjakovo Rož, Podjuna, Zila in 
pesem Blaža Potočnika Ljubezen do domovine. Sledil je recital Osnovne 
šole Trzin, geslo katerega je bilo 'V znanju je moč!', nastopali so Emil 
Milan Kuferšin, Živa Potočar in Nejc Kralj. S programom je nadaljevala 
Folklorna skupina Trzinka Turističnega društva Kanja Trzin pod mentor-
stvom in s koreografijo Janeza Florjanca, folklornike pa je na harmoniki 

Tradicionalni prvomajski 
pohod in še kaj 

Za člani društva Trzin je naš dom je pester mesec. Najprej so se 
9. aprila odpravili v Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki 
na odprtje razstave slovenskega inovatorja Petra Florjančiča 

»Ko ideja postane lastnina«, kjer je svoj izum, podvodno svetilko za 

Zahvala Občini Trzin za udeležbo na 
proslavi ob dnevu slovenske zastave 
»Spoštovani, v društvu Heraldica Slovenica smo zelo veseli, 
da ste se nam pridružili na slovesnosti ob dnevu zastave. 
Skupaj smo dodali pomemben košček v mozaik ohranjanja 
tradicije spomina na 7. april 1848, ko smo dobili svojo narod- 
no zastavo. Pomembno je, da se zavedamo svojih korenin in 
izvora simbolov, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju in 
so del naše države. Hvala, da ste bili z nami, vabimo vas, da 
se ponovno srečamo tudi v naslednjih letih.« 

Predsednik Aleksander Hribovšek

spremljal Miro Dečman, ko so zaplesali splet folklornih plesov iz okolice 
Ljubljane. Sledil je še govor osrednjega govornika dr. Damjana J. Ovsca, 
etnologa, kulturnega in umetnostnega zgodovinarja in publicista, ki je 
spomladi leta 1991 sodeloval na sestankih ustavne podkomisije za izbor 
slovenskih državnih simbolov. Zbranim je predstavil zgodovino nastanka 
naše 'tribarvnice' in poudaril: „Dan zastave je dober dan za praznovanje 
domoljubja in patriotizma in samostojnosti slovenskega naroda, ki ima 
dolgo duhovno zgodovino, čeprav imamo državo kratek čas. Zastava je 
državni simbol, toda v vihranje jo zvabi domoljubje, to je takrat, ko se v 
nas oglasi ljubljena domovina in nekaj kar iz nje izhaja.“ Sledil je še govor 
novega predsednika društva Heraldica Slovenica Aleksandra Hribovška 
in podelitev zahval in priznanj ter druženje pred gostilno Vrabec.

potapljače, razstavljal tudi trzinski inovator Tomaž Pevc. 20. aprila 
popoldne so se zbrali pri brunarici Smučarskega društva Trzin na 
vsakoletnem pogozdovanju. Tam so jih čakale sadike smreke, javorja, 
gabra, bukve in divje češnje, ki jih je priskrbel krajan Trzina. V dogovo-
ru z revirnim gozdarjem Janezom Mušičem so na očiščeni poseki pri 
brunarici, kjer so gozdarji lansko poletje odstranili smreke, ki jih je na-
padel smrekov lubadar, in okoliških jasah posadili 150 mladih dreves.

 V sodelovanju s Smučarskim društvom Trzin so 1. maja organizirali 
tradicionalni prvomajski pohod na Rašico. Okoli pol devete zjutraj se 
je pri brunarici v Dolgi dolini zbralo preko 40 pohodnikov, od koder so 
se po krepčilnem golažu uro kasneje odpravili na pohod. Večja sku-
pina pohodnikov se je namenila proti Rašici, kjer so se po osvežitvi v 
gostišču Špan ločili. Nekateri so se vrnili v brunarico, bolje pripravljeni 
pa so nadaljevali pot do razglednega stolpa. Druga skupina poho-
dnikov se je odpravila na manj zahteven pohod po ravninskem delu 
mimo gradu do loške cerkvice in nazaj. Po vrnitvi so pohodnike spre-
jele omamne vonjave iz peči v brunarici, v kateri se je peklo meso in 
zelenjava, ki so jo pripravili prizadevni kuharji Jani, Zoran in Branko. Po 
kratkem počitku in krepčilni hrani so se nekateri pohodniki odpravili 
še na odkrivanje skale, na kateri so izklesane zadnje besede kralja 
Aleksandra I Karađorđevića, ki naj bi jih po pisanju takratnega tiska 
izgovoril pred smrtjo 9. oktobra 1934 v francoskem Marseillu: »Čuvaj-
te Jugoslavijo.« Napis na skalo naj bi po informacijah starejših doma-
činov dala vklesati Marija Hipolita baronica Lichtenberg. Ob vrnitvi je 
pohodnike sredi smučišča pozdravil kresni ogenj in najbolj vztrajni so 
se ob brunarici družili vse do mraka.                        ● Tanja Jankovič

V Bistri

Pogozdovanje

Del pohodnikov ob brunarici

Foto: Tanja Jankovič
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Pustite se zapeljati,  
v raj vabijo Brioni

V zgodnjem, še temnem jutru so se poleg ptičjega petja iz vseh delov 
Trzina slišali le koraki članov društva upokojencev, ki smo se odpravili 
na izlet v sosednjo Hrvaško. Cilj potovanja je bilo otočje Brioni, ki sodi 
med prave bisere Istre. Skupina otokov je sestavljena iz dveh večjih 
otokov, Veli in Mali Brijun, in 12 otočkov, ki jih od istrske obale loči le 3 
km širok kanal Fažana. Zdenka se je potrudila in svoj prvi izlet odlično 
pripravila, le nagajivi april je pokazal svojo moč in nas obilno zalival z 
dežjem. V tekmi z naravo smo bili seveda mi zmagovalci, polni dobre 
volje smo bili nagrajeni s soncem in prečudovitim vremenom.

Na ogled Velikega Brijuna, pod strokovnim vodstvom, smo se peljali s 
panoramskim vlakom mimo golf igrišča, po safari parku, mimo drugih 
parkov in vil, ob zalivu Verige, kjer so vidni ostanki rimske vile iz 1. sto-
letja. Nato smo si ogledali naravoslovno zbirko in fotografsko razstavo 
»Tito na Brionih«, obiskali cerkvico sv. Germana z razstavo kopij fresk 
in glagolskih pisanih spomenikov. Obisk smo zaključili s sprehodom po 
čudovitem parku z bujnim sredozemskim rastlinstvom, kjer zaradi obje-
ma blagega mediteranskega podnebja uspeva kar 680 vrst avtohtonih 

Pismo bralca: Žebljički
30. aprila in 1. maja 2017 je moja družina ob sprehodu na Dobeno 

s smeri Mlake pobirala nastavljene žebljičke. Nabrali smo jih 32! Res 
nas zanima, kdo je brezvestno in popolnoma brez razmisleka storil 
tako brezumno dejanje. Verjetno je imel v mislih sabotažo, namenje-
no motoristom ali quaderjem, ni pa pomislil, da bi lahko na žebljiček 
stopil njegov otrok, vnuk ali kdo od njemu znanih! Sramotno in straho-
petno dejanje, ki si zasluži objavo in protest ter sankcijo!

Če je imel v mislih sabotažo gorskemu kolesarjenju, ki ga očitno 
enači z zgoraj omenjenimi bencinskimi adrenalinci, ki uničujejo naravo 
tako z izpuhi kot hrupom, naj si ogleda, kako sobivajo in imajo od tega 
izjemne koristi v sosednjih državah. Konec koncev tudi Krvavec in Vo-
gel že zdaj, v poletnih mesecih, prav zaradi gorskih kolesarjev zaslužijo 
več kot v zimskih sezonah in trend se da izkoristiti še mnogo bolje, kot 
je zdaj, in to povsod v Sloveniji. 

Dejanja, kot je strahopetno metanje žebljičkov, so izraz nezrelosti in 
lastne zagrenjenosti ter so zrela za strokovno pomoč!

Po vstopu v EU in vojaško evroatlantsko povezavo NATO je Slo-
venija bistveno zmanjšala ambicije za vzdrževanje obrambne 
sile naše države. Tako se je v letih 2010 do 2015 delež BDP za 

obrambne potrebe zmanjšal z 1,63 odstotka na zgolj 0,88 odstotka, 
kar pomeni, da ukrepov za vzdržnost sil ni bilo moč udejaniti.

Vsi tisti, ki so s svojim neodgovornim odločanjem pripeljali do ne-
vzdržnega stanja v našem obrambnem sistemu, bi morali odgovarjati 
moralno, politično in morebiti tudi kazensko. Zato veterani vojne za 
Slovenijo zahtevamo, da se v prihodnosti zagotovi stabilno financira-
nje obrambnih sil. Tako imamo zadnji zanimiv primer, da ima trenutno 
Slovenska vojska zaradi varčevanja na vseh ravneh samo šest ope-
rativnih pilotov za vodenje helikopterjev. Torej niti toliko, kolikor ima 
na razpolago omenjenih zračnih plovil. Resnici na ljubo – pilotov je 
dovolj, le denarja ni, da bi opravili predpisani trenaž. Ni denarja za po-
sodabljanje in vzdrževanje. Z zastarelo opremo je naša vojska težko 
primerljiva z ostalimi članicami vojaške povezave.

Do leta 2003 so naše oborožene sile temeljile na kombinaciji na-
borniškega in poklicnega sistema. Danes imamo poklicno vojsko do-

in eksotičnih rastlin s častitljivo damo – 1600 let staro oljko na čelu.
Otok smo zapuščali z isto ladjico, s katero smo se pripeljali, in se 

čudili. Ob prihodu smo se zadrževali v spodnjem prostoru in gledali 
sivino, ob odhodu pa je bilo popolnoma drugače. Zavzeli smo zgornjo 
palubo, uživali na soncu, rahlem vetriču in v prelepem razgledu.

Polni vtisov in malo utrujeni smo zavzeli lokal, kjer nas je že čakalo 
dobro kosilo, pokušali njihovo vino in si nato privoščili še kratek spre-
hod do morja, ki je po dolgi zimi še posebej zanimivo.

In točno po načrtu smo se vrnili domov, Zoran nas je pohvalil, ker 
smo bili disciplinirani, se držali urnika in bili na tem lepem izletu dobre 
volje. Odšli smo v temi in se tudi vrnili z nočjo. In načrti za prihodnji 
izlet? Baje v Prekmurje!                     ● Dunja Špendal

polnjeno s pogodbeno rezervo, ki pa je ne popolnjujemo in niti ne 
usposabljamo.

Vojni veterani se ne zavzemamo za klasično služenje vojaškega roka 
(niti ga popolnoma ne izključujemo), temveč za takšno splošno vo-
jaško obveznost, ki bo večino državljanov pripravila in usposobila za 
sodelovanje pri obrambi države.

Ponovno moramo razmisliti o oblikovanju obveznega usposabljanja 
za vojaško-obrambne in zaščitne naloge za vse mlade po končani 
srednji šoli in tudi o uvedbi določenih tem vzgoje aktivnega državljan-
stva in krepitve domoljubja. Slovenija ne potrebuje množične vojske, 
temveč dopolnitev izobraževalnih vsebin in vzgojo odgovornih, aktiv-
nih državljanov in državljank RS, ki bodo sposobni prepoznati nevar-
nosti in se jim pravilno upreti, zaščititi sebe in družino ter sodelovati 
v organiziranju in delovanju obrambnega in zaščitnega sistema svoje 
domovine.

Strankokracija, ki vlada v našem okolju, ne vodi k večji demokraciji, 
temveč povečuje apatičnost vseh prebivalcev naše države.

● Po ZVVS povzel Janez Gregorič

Stališče ZVVS v zvezi s predlogom o ponovni uvedbi trimesečnega  
obveznega služenja vojaškega roka

Dragi bralci, razmislite, kdo bi lahko bil tako nespameten, da ogroža 
naše otroke, vnuke, živali v gozdu in navsezadnje nas same, torej spre-
hajalce ali kolesarje, ter jih naznanite ustreznim službam.

● Vincenc Jamnik
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Izjemen zaključek 
strelske sezone

Mladi strelci Strelskega društva Trzin so na 26. državnem prvenstvu 
v streljanju z zračnim orožjem, ki je bilo prvi teden aprila v športni 
dvorani na Rogli, dosegli izjemen uspeh, saj so osvojili sedem na-
slovov državnih prvakov, dosegli tri druga in dve tretji mesti, mlajše 
pionirke so postavile tudi nov državni rekord. Do tega uspeha jih je 
pripeljalo premišljeno delo njihovega trenerja Damijana Klopčiča, ki 
pravi, da je za uspeh strelcev zaslužen celoten kolektiv strelskega 
društva.

 
Kdaj začnete v društvu delati z otroki in na kakšen način?

V društvu že vsa leta veliko delamo na strelskem razvoju otrok in 
mladine. Začnemo že z otroki v četrtem, petem razredu. Čez leta smo 
ugotovili, da je najbolje, da najmlajši, ki jih veseli streljanje, pridejo 
k nam na vaje streljanja takoj po pouku. Takrat jih sprejme Franc 
Brečko, ki vodi mlajše pionirje in jih usmerja v prvih strelskih kora-
kih pri streljanju z zračno puško. Najbolj vztrajni kasneje trenirajo 
v popoldanskih urah pri meni. Sprva trenirajo dvakrat tedensko, ko 
odraščajo, imajo treningov več. Mladinci trenirajo štirikrat tedensko 
oziroma jim toliko treningov priporočam. Seveda bi radi trenirali še 
več. Ampak pri treningu je pomemben tudi počitek. Kolikor treniraš, 
toliko moraš tudi počivati. Ob petkih ne smejo trenirati, čeprav bi 
hoteli, ob sobotah in nedeljah pa so po navadi tekme.

Kaj je najpomembnejše pri delu z njimi?
Strelstvo je dejavnost psihične narave, čeprav vsi mislijo, da gre bolj 

za umirjenost. Seveda gre tudi za umirjenost, ampak vse se dogaja v 
glavi. Glava ne sme biti obremenjena. Naučena mora biti drila, potem 
mora tekmovalec samo zaupati vase in v svoje sposobnosti in strel 
gre, kamor ga je poslal. Strel je treba velikokrat ponoviti. To je podob-
no kot učenje poštevanke v šoli. Velikokrat jo je treba ponavljati, da se 
usede v spomin. Tako je tudi pri streljanju. Sprva imajo otroci nekaj 
let (cicibani in mlajši pionirji) puško z zgornjim naslonjalom, tako je 
puška bolj mirna. Ker je bolj mirna, se otroci lahko bolj osredotočijo 
na sam strel in tarčo. Kasneje puško držijo sami, a takrat so že tako 
osredotočeni na tarčo, da jim 'glava' ne dopusti strela, dokler ni puška 
popolnoma umirjena. 

Pa so otroci že tako zreli, da to razumejo?
Morda še ne, zato jim sprva dajemo lažje naloge. Postavljamo jim 

nižje cilje, da lahko potem več dosežejo. Postavim jim na primer cilj, 
da poskusijo zadeti čim večkrat v krog 5. Takrat niso tako obremenje-
ni in lahko zadenejo tudi več. Potem se počutijo zadovoljne, postajajo 
čedalje bolj samozavestni, češ, kako dobro mi gre. Ko vidim, da otro-
ku ni več težko streljati v petico, mu zadam višji cilj in tako počasi 
napredujemo proti centru.

Kdaj začnete s tekmovalnim delom?
V petem razredu jih peljemo že na kakšno tekmovanje v Sloveniji. 

Ko so starejši, je teh tekmovanj več, peljemo jih tudi na tekmovanja v 
tujino, kjer dodatno pridobivajo dragocene strelske izkušnje.

Ponosni ste tudi na uspehe Suzane Lukić, ki se je letos prvič 
udeležila evropskega prvenstva.

Suzana Lukić je naša najbolj obetavna strelka. Že lansko leto je 
nastopala v državni reprezentanci, a ni bila tako visoko uvrščena, da 
bi se uvrstila na evropsko prvenstvo. Letos ji je to uspelo in na evrop-
skem prvenstvu, ki je bilo prvi vikend marca v Mariboru, se je med 68 
najboljšimi evropskimi strelkami v mladinski kategoriji v streljanju z 
zračno puško uvrstila na 41. mesto. Z rezultatom 409,3 kroga je za 
prvouvrščeno zaostala le za 9,8 kroga in pripomogla tudi k izboljša-
nju tri leta starega ekipnega državnega rekorda.

Kakšne cilje ste postavili na začetku letošnje sezone?
Letos smo imeli v klubu deljene cilje. Veliko časa in dela smo po-

svetili pripravam tako mladih strelcev kot tudi Suzaninim treningom. 
Poleg tehničnega dela in meditacije smo Suzani zagotovili še psiholo-
ginjo in dodatne manjše fizične priprave, ki jih že drugo leto vodi Špela 
Gorjup. Vsem našim izjemnim strelcem nudimo kombinacijo fizičnega 
napora, umirjanja in koordinacije oziroma stabilizacije. In to je poleg 
počasnega uvajanja otrok v strelski šport na dolgi rok zagotovo naj-
boljša pot. Naši mladi strelci so z letošnjim uspehom dokazali, da smo 
na pravi poti. Zelo sem ponosen prav na vsakega izmed njih.

● Tanja Jankovič

Trzinci - naš ponos

Dobitniki medalj v disciplini zračna puška
Zlata medalja – Pika Pezdir, mlajše pionirke
Srebrna medalja – Lana Prostran, mlajše pionirke 
Zlata medalja – Daša Dolenšek, pionirke
Srebrna medalja – Luka Lukić, pionirji
Srebrna medalja – Maj Kadunc, mladinci
Bronasta medalja – Nejc Klopčič, mladinci

Ekipne uvrstitve v disciplini zračna puška
Bronasta medalja cicibanke – Maša Urbančič,  

Vesna Vukadinovič, Hana Šinko
Zlata medalja mlajše pionirke – Pika Pezdir, Lana Prostran, 

Nika Stjepanovič
Zlata medalja pionirji – Luka Lukić, Jan Emberšič,  

Domen Zupanc Mušič
Zlata medalja kadeti – Ažbe Janežič, Kristjan Vinko,  

Simon Vukadin
Zlata medalja mladinke – Saša Javorac, Suzana Lukić,  

Laura Podobnik
Zlata medalja mladinci – Maj Kadunc, Nejc Klopčič,  

Žan Močnik

Damijan Klopčič živi v Črnučah, v Trzinu pa je živel v letih med 
1976 in 1993. S streljanjem se je začel ukvarjati že pri desetih 
letih pod mentorstvom trenerja Franca Brečka. Razvijal in kalil 
se je v izredno uspešni generaciji pionirjev in pionirk, ki so kot 
posamezniki in ekipa osvajali republiške in državne naslove v 
takratni Jugoslaviji. Kot tekmovalec je dosegal odlične rezulta-
te, kar je bil poleg dobrih pogojev dela v klubu zagotovo en od 
razlogov, da je ostal temu športu zvest še danes. Prelevil se je 
v uspešnega ter preudarnega mentorja in trenerja mladih strel-
cev, njegovi varovanci so dosegli letos na državnem prvenstvu 
izjemen uspeh.

Foto: Tanja Jankovič
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„Gre za set krožnikov za serviranje hrane, narejenih iz kerrocka, 
materiala, ki se doslej ni uporabljal v ta namen. Osnovni krožnik je 
kvadratne oblike in je hkrati lahko tudi podlaga za rezanje ali pladenj 
za serviranje hrane, trikotna posoda za serviranje prilog ali samo-
stojnih jedi je zasnovana tako, da se njena spodnja površina oprime 
kvadratnega krožnika. Kot dopolnilni element je lesen pladenj pravo-
kotne oblike. Set omogoča različne postavitve in načine serviranja 
hrane. Odlikuje jih večnamenska raba in oblikovna dovršenost čistih 
in prefinjenih linij sodobnega dizajna, ki v kombinaciji s še drugimi 
elementi iz družine Miznica, ki pa so bolj tradicionalno oblikovani, iz-
delani iz naravnega slovenskega lesa, ustvarjajo most med tradicijo 
in sodobno kulturo, ustvarjajo harmonijo na jedilni mizi, uporabniku pa 
pričarajo posebno doživetje ob uživanju hrane,“ nam je sporočila naša 
sokrajanka, ki se prek svojega dela vse bolj spogleduje z izzivi sodob-
nega časa, in še dodala, da je navdih za oblikovanje tega seta črpala 
iz psihologije razvoja osebnosti, pri čemer imajo liki v obliki kroga, 
trikotnika in kvadrata simbolno vlogo in pomen. Njeno delo je vse 
bolj trajnostno naravnano in se izraža v ljubezni do tradicije, boga-
te kulturne in zgodovinske zakladnice našega naroda, prepoznavanju 
neizkoriščenih virov iz okolja, tako materialnih, v čemer prednjači les, 
kot tudi nesnovnih, to pa je človeški potencial in naša bogata kulturna 
dediščina. Prav iz te ljubezni je zrasla blagovna znamka Miznica – iz-
delki miznega oblikovanja iz lesa, ki so narejeni v Sloveniji pod taktir-
ko Trzinke Branke Urbanija, ki jo junija v Milanu čaka uradna podelitev 
omenjene nagrade za inovativno oblikovanje.           ● Metka Pravst

V spomin: Knjiga  
Sestre von Wurzbach

V aprilu je izšla knjiga z naslovom Sestre von Wurzbach, pod 
katero se podpisuje pokojna Trzinka Nevenka Prhavc Šipič. 
Mnogi ste jo poznali, saj je približno četrt stoletja delala kot 

učiteljica likovnega pouka v trzinski šoli, po upokojitvi pa je začela 
raziskovati življenje svojih prednikov. Približno deset let je zbirala 
podatke za knjigo in zapisovala zgodbe, ki sta ji jih pripovedovali 
babica Antonija Roglič in teta Klotilda Kovačič, obe rojeni Wurzbach.

„Pri nas doma smo imeli srečo, ker sta bili babica in teta odlični 
pripovedovalki zgodb iz svojega življenja. Želja, da bi napisala zgod-
bo oziroma kroniko o štirih sestrah Wurzbach, se mi je porodila že 
pred mnogimi leti. Vse te zgodbe in prigode, ki so jih doživele kot 
otroci in potem kot mlada dekleta v Litiji in tudi kasneje, smo poslu-
šali ob dolgih zimskih večerih, ko nam jih je pripovedovala teta Tila, 
ali pa nas je z njimi med počitnicami razveseljevala babica. Tila in 
babica sta bili dve izmed štirih sester Wurzbach,“ je v uvodu knjige 
zapisala avtorica, ki se je od življenja poslovila konec septembra 
2016. „Njena želja je bila, da s hčerjo dokončava njeno delo,“ nam je 
zaupal njen mož Štefan Šipič, ki je izdal knjigo v samozaložbi v na-
kladi 60 izvodov. Knjiga na 190 straneh opisuje resnične življenjske 
zgodbe v različnih krajih. „Knjiga je pisana kot dokument in tudi kot 
lepa zgodba, ki se dogaja v Litiji, Mariboru, Ljubljani, na Kalobju in v 
Halozah, kjer je poučevala ženina stara teta Klotilda Wurzbach, sicer 
mati znanega že pokojnega glasbenika Borisa Kovačiča. Ena veja 
Wurzbachov pa je v 19. stoletju stanovala na gradu v Grobljah blizu 
Domžal,“ nam je še zaupal Štefan Šipič in dodal, da je knjiga na voljo 
v različnih knjižnicah po Sloveniji. V knjižnici Litija je za izposojo na 
voljo 10 izvodov, v NUK-u so štirje, v Mestni knjižnici Ljubljana pet 
izvodov. Tudi Kranjska knjižnica ima dve knjigi, šolska knjižnica v 
Trzinu pa eno knjigo. V prihodnjem mesecu bodo po en izvod prejele 
še knjižnice v Mariboru, Škofji Loki, Šentjurju, Trebnjem, Kalobju, v 
Domžalah, tudi Slovenska knjižnica v Celovcu in Gradcu, en izvod 
pa bo na voljo za izposojo tudi v krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin.      

         ● Metka Pravst

Trzinci - naš ponos

Na naslovnici 
so štiri sestre, med 

njimi tudi Antonija in 
Klotilda – stara mama 

in teta avtorice 
knjige.
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Prestižna nagrada  
za trzinsko oblikovalko
Oblikovalka Branka Urbanija je prejela prestižno 
mednarodno nagrado za oblikovanje A’Design Award 
(competition.adesignaward.com) v kategoriji obliko-
vanja kuhinjskih pripomočkov za kuhanje, peko in na-
mizni pribor – zmagovalni set krožnikov za serviranje 
iz kerrocka je poimenovala 'Miznica – more than just 
a plate' (Miznica – več kot le krožnik, op. a.).
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Mateja in Domen po arhitekturni plati dobro poznata Trzin. Tudi 
drugače sta s krajem povezana. Mateja že od otroštva, saj je tu, 
kot večina Depalcev, hodila v osnovno šolo, danes jo obiskujejo tudi 
njuni trije otroci. Deset le sta bivala v trzinski industrijski coni, kjer 
sta si uredila projektivni biro in stanovanje. Svojo osebno in poklicno 
zgodbo zdaj že pet let načrtujeta v novem domovanju v Depali vasi, 
ki je plod njunih skupnih želja in znanja.

Pohvalita se lahko z več objekti v ožji in širši okolici Trzina, pred-
vsem na območju Kamnika in Ljubljane, kjer sta z ureditvijo nabrežij 
Ljubljanice in dostopov približala reko človeku in tudi npr. v Postojni, 
kjer sta poskrbela za urbanistično prenovo in revitalizacijo mestne-
ga jedra. Čeprav so bili njuni projekti v preteklosti pogosto nagraje-
ni, pa se je žal zatikalo pri izvedbi, potožita. 

Podoba Trzina se je v zadnjih dveh desetletjih zelo spreme-
nila. Pred osmimi leti, ko smo Domna za Odsev povprašali, 
kako vidi skozi arhitekturne oči podobo našega kraja, od-
govor ni bil najbolj obetajoč. Ali smo se od »arhitekturnega 
diksilenda« kaj bolj premaknili k enotni ureditvi kraja?

Trzin je majhno naselje, ki ima že določeno, obstoječo zgrajeno 
stavbno strukturo. Prostih zazidljivih površin primanjkuje oziroma 
se krčijo. V obrtno-industrijski coni so investitorji povzročili, da so 
nekatere zelene površine izginile. Upravna enota in inšpekcije so 
tam zatajile in žal dopuščale kršitve, kar pomeni, da trenutne uredi-
tve ni več možno popraviti. Največja težava, s katero se je spoprijel 
tudi urbanizem v Trzinu, je bil močan pritisk zasebnega kapitala 
na urbani razvoj. Danes je pravi odgovor samo, da bo treba nujno 
vzpostaviti sodelovanje med interesi zasebnega kapitala in javnim 
interesom. Tranzicijski urbanizem in takratne hitre, nepremišljene 
gradnje bodo zato še dolgo vplivali na podobo Trzina. Ohranjanje 
najboljših kmetijskih zemljišč je prav tako postala obveza pri načr-

Kakovostno bivanje naj bo standard, ne luksuz
Na pogovor smo povabili arhitekta Matejo in Domna Gerkšiča, ki snujeta lastne arhitekturne rešitve 
po meri v Arhitekturnem studiu DMG že 15 let. Začela sta prenovo znanih klubov, lokalov in z javnimi 
arhitekturnimi in urbanističnimi natečaji, na katerih sta prejela kar nekaj odmevnih nagrad. Prav te so 
jima dale voljo in energijo za nadaljnjo skupno poslovno pot, na kateri se posvečata nizkoenergijski in 
ekološki gradnji. V ospredje svojega delovanja postavljata skrb za večjo kakovost okolja, trajnostni razvoj, 
večjo uporabo obnovljivih virov energije ter človeku in okolju prijaznih materialov. Ker je oprema bivalnega 
okolja pomemben dejavnik dobrega počutja, sta naredila še korak dlje in pred dobrimi tremi leti ustanovila 
blagovno znamko modernih lesenih izdelkov za dom Treebird.

tovanju prostorskega razvoja naselij, zato bo treba zapolniti prazen 
oziroma razpoložljiv prostor znotraj obstoječe pozidave naselij in 
njihovo prenovo.

Kje ima Trzin bivanjske prednosti in kaj bi bilo treba dolgo-
ročno spremeniti?

Bivanjske prednosti ima stanovanjsko naselje Mlake, saj je naselje 
umaknjeno od glavnih prometnic, zato je tam večja kakovost biva-
nja. Na robu naselja je v bližini gozda športni park, ki ga namerava 
občina razširiti, med obrtno-industrijsko cono in naseljem Mlake 
pa trajno zaščititi mokrišča. Naravni biotop bo zaščiten z odlokom, 
s katerim bodo opredeljeni ukrepi varstva naravnih vrednot z na-
menom ohranjanja narave in zaščite mokrišč. Prav ta mokrišča so 
pomembna, da v naselju Mlake ni poplav.

Ali gre strategija prostorskega razvoja Občine Trzin v korak 
s časom?

Novi župan Peter Ložar je s svojo ekipo pošteno zavihal rokave in 
poprijel za delo, tako da ima veliko spodbudnih, pozitivnih kratko-
ročnih in dolgoročnih načrtov. Na vso moč se trudi Trzin urbano bo-
lje urediti, žal pa vedno ni vse odvisno od Občine in župana. Večina 
zemljišč je namreč v zasebni lasti.

Trzin je manjša občina, kjer se razvoj kraja dogaja procesno sko-
zi desetletja. Zdaj je v načrtu izgradnja novega doma zaščite in 
reševanja ter urbanistična ureditev po natečajni predlogi. Občina 
načrtuje tudi izgradnjo športne dvorane, obvoznice proti Mengšu, 
nove kolesarske poti ob železniški progi, pokopališče.

Kaj Trzin po vajinem mnenju še potrebuje?
Nujno potrebuje novo obvoznico proti Mengšu, ki bo razbremenila 

promet skozi stari Trzin, ki ga vsakodnevno obremenjuje 20.000 

Vsestranska zakonca Gerkšič sta pred petnajstimi leti ustanovila studio za 
arhitekturo z namenom ustvarjanja lastnih arhitekturnih rešitev vseh meril.

Stanovanjske hiše naročnikov Arhitekturnega studia DMG so energetsko 
učinkovite, zračne, svetle in prilagojene sodobnemu načinu življenja, iz 
naravnih materialov s poudarkom na zdravi in ugodni mikroklimi.

Foto: O
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vozil. Tako bi se izboljšala kakovost bivanja ob Mengeški cesti in 
pojavila bi se želja lastnikov po revitalizaciji degradiranih območij. 
Občina Trzin in Domžale sta pobudnici za izgradnjo obvoznice, ven-
dar bo projekt zaradi državnih organov izveden šele v roku 30 let. 
Hkrati pa je treba urbano urediti tudi parkirne površine ob javnih 
ustanovah. Trzin potrebuje tudi svoje pokopališče, ki ga ima vsaka 
občina. Načrti so že narejeni, se pa zopet ustavlja pri raznih soglas-
jih državnih zavodov, ki žal prepočasi meljejo.

Občini sva podala pobudo, da je treba urediti spremembo akta, 
ki bo dovoljeval, tako kot v sosednjih občinah, da imajo nezahtevni 
objekti in enostavni objekti drugače oblikovano streho kot stano-
vanjski objekt. Sem sodijo predvsem pomožni pritlični objekti za 
lastne potrebe, ki se gradijo kot dopolnitev osnovnemu objektu. 
Predlagava, da se upošteva državna uredba o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost, ki določa, da je strop hkrati streha objekta. 
Največja višina majhne stavbe ne sme preseči višine 3,5 m, kar po-
meni, da bodo strehe teh objektov lahko ravne, nepohodne strehe 
oziroma z minimalnim naklonom. S tem poenotimo oblikovanje, 
vplivamo na manjše stavbe v prostoru, za investitorje pomeni to 
manjši strošek gradnje.

Ali sta spremljala natečajne elaborate za novi dom zaščite 
in reševanja v Trzinu in kako strokovno ocenjujeta izbrano 
arhitekturno-urbanistično rešitev?

Nekdaj nepozidan prostor med starim in novim Trzinom se je od 
osemdesetih let pa do danes napolnil z različnimi prostorskimi za-
snovami, ki so poleg rešitev pustili odprta tudi mnoga vprašanja. 
Namen natečaja je bil poiskati najprimernejše urbanistične rešitve, 
ki bodo zaokrožile osrednje območje ter omogočile njegov skladni 
razvoj. Izbrana nagrajena rešitev dobro reši urbanistično ureditev 
osrednjega območja. Predvsem približanje sprehajalca k reki Pšati, 
povezovalne poti in umestitve nove grajene manjše urbane struk-
ture. Lokacija doma zaščite in reševanja je bila v natečajni nalogi 
določena in so jo morali natečajniki tudi upoštevati. Zasnova gasil-
nega doma vsebuje vse prostore po natečajni nalogi, ki so smiselno 
in racionalno tlorisno razporejeni. Z oblikovalskega in ekonomskega 
vidika pa se da objekt še precej izboljšati. Stolp bi bil lahko nižji in 
bi lahko nagovarjal z drugačno fasado kot sicer. Na ta način bi bil 
objekt bolj privlačen, obenem pa tudi bolj ekonomsko upravičen. 
Prav o teh spremembah se Občina tudi dogovarja z izbranim pro-
jektantom.

Kako se lahko mladim skozi vsakdanje življenje privzgoji 
občutek za arhitekturo, estetiko stavb, logiko prostora in 
posredno tudi podobo pokrajin? Kako svojim otrokom pribli-
žujeta arhitekturo? Na katerih področjih spodbujata njihovo 
ustvarjalnost?

Arhitektura nas obdaja celo življenje in lahko na nas vpliva v do-
brem ali slabem pomenu. Vpliva na naše zdravje, počutje, varnost 
in produktivnost. Večina ljudi se tega žal ne zaveda, dovolj jim je le 
njen namen. Arhitektura vzgaja naš odnos do prostora, vpliva na 
odnose med ljudmi, seveda se začne že pri otrocih. Najino delo ima 
na najine otroke velik vpliv, saj delava doma, zato so soočeni tudi z 
najinimi projekti in drugimi dejavnostmi, ki so s tem povezane, in se 
prepletajo z zasebnim življenjem. Živimo v novi sodobni hiši, ki sva 
jo načrtovala sama. Zadovoljna sva, da najin oblikovani arhitekturni 
prostor zelo pozitivno vpliva na ustvarjalnost najinih otrok, saj so 
oblikovno nadarjeni, ustvarjalni v glasbi, uspešni na plesnih in pla-
ninskih tekmovanjih ter namiznoteniških turnirjih.

Gradita prave ekološke hiše, nizkoenergetske gradnje, pa-
sivne objekte. Kako svetujeta strankam pri odločitvi?

Idealne izbire pri gradnji ni, vedno so kompromisi, ki jih na koncu 
sklenejo investitorji sami. Midva sva jim s svetovanjem v pomoč, da 
optimalno izberejo glede na njihov položaj in proračun. V Sloveniji 
porabimo približno tretjino energije v prometu, tretjino v industriji in 

tretjino v zgradbah. Glede na dejstvo, da pasivna hiša porabi le 10 
odstotkov energije povprečno potratne zgradbe, je lahko prihranek 
na tem področju ogromen.

Na katerih področjih arhitekturnega ustvarjanja živita svoje 
sanje? Kaj je večji izziv – interjer ali načrtovanje gradnje, 
obnova objektov, urbanistični izzivi?

Najino načrtovanje celovitih arhitekturnih rešitev zajema delo 
na raznolikih področjih: individualni stanovanjski objekti, večsta-
novanjski objekti, zahtevni večji objekti, poslovni objekti, prenove, 
notranja oprema, oblikovanje. Največji izziv so nama še vedno no-
vogradnje enodružinskih hiš in vil, saj sva lahko na tem področju 
maksimalno ustvarjalna.

Kako se pri delu dopolnjujeta?
Zelo podobno razmišljava in se pri delu odlično dopolnjujeva. Vča-

sih nama zdaj priskoči na pomoč celo najstarejši, trinajstletni sin 
Nejc in prispeva svojo ustvarjalno žilico pri postprodukciji 3D pro-
storskih animacij oziroma videov.

Kaj je vajino vodilo?
Najina izhodišča pri projektiranju so inovativnost, racionalnost, 

estetika in energijska učinkovitost. Glede na bogate izkušnje z gra-
dnjo sva arhitekta, ki v fazi projektiranja svetujeva o možnih reši-
tvah glede na proračun. Zavzemava se za večjo kakovost makro 
in mikro okolja, trajnostni razvoj, večjo uporabo obnovljivih virov 
energije, človeku in okolju prijaznih materialov, predvsem pa, da bi 
gradili lepše in boljše hiše. Kakovostno bivanje naj bo standard, ne 
luksuz! 

   ● Nataša Pavšek

Trzinski podjetniki

Pozabi rumene  
trače, pri nas je rdeča 

nit modra vsebina!

Občine Kamnik, Domžale, Mengeš,  
Trzin in Komenda.

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

kolumno Noaha Charneyja,

Intervju z gorskim reševalcem Matjažem Šerkezijem,

pogovor z letošnjo prejemnico zlate 
plakete Občine Trzin Dunjo Špendal,

zgodbo domžalske Naše trgovin’ce, v kateri 
predstavljajo novo linijo oblačil Love Recircle,

V tokratni številki preberite:

 in ostalo aktualno vsebino.
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Nasveti za vrtičkarje
Kako lahko rastlinam pomagamo v neugodnih 
razmerah?

Korenovke
Za korenovke je maj najmanj ugoden termin za setev, razen zimske-

ga pora in semena čebule za čebulček ali mlado čebulo. Še je čas za 
sajenje gomoljne zelene, a če želimo pridelati gomolje, jo bomo morali 
čez poletje obtrgovati, in sicer na dan za korenino potrgamo vse zu-
nanje liste, ki so se povesili, tako prisilimo rastlino, da v sredini požene 
nove liste, saj se s tem hkrati debeli gomolj. S setvijo korenčka in 
rdeče pese za jesensko pridelavo počakamo do srede junija, takrat pa 
izbiramo gredice, ki bodo v senci višjih rastlin; na primer ob gredicah 
graha, ki ga bomo pobrali v juliju. Lahko tudi zmešamo seme korenč-
ka ali pese s semenom solate in vse skupaj sejemo v vrsto. Solata 
bo ščitila tla, da bo korenček lažje kalil. Pozor! Pri takšnih posevkih 
moramo upoštevati, da vsaka rastlina potrebuje prostor, zato sejemo 
tako redko, kot bi sejali eno seme. Solato poberemo v velikosti berivke, 
da sprostimo prostor za razvoj korenčka in pese. Glede na to, da bo v 
tem času zemlja že precej ogreta, bodo vse rastline kalile v 2-3 tednih.

Termini za optimalno setev ostalih korenovk – repa, koleraba, črna 
redkev, so konec julija – prve dni avgusta, rdečo redkvico pa lahko še 
enkrat sejemo konec avgusta.

Listnate rastline
Začetek maja sejemo pozna zelja in ohrovte, tako da bomo konec 

maja in v prvi polovici junija sadili sadike na stalno mesto. Zaradi 
vročega poletja bodo te rastline dale pridelek šele v oktobru. V tem 
terminu posadimo tudi brstični ohrovt, ki mora do septembra zrasti 
najprej v višino vsaj 40-60 cm, šele nato bo začel nastavljati brstiče.

Če ne želimo zasedati prostora s kapusnicami skozi poletje, poča-
kamo s sajenjem sadik brokolija in cvetače do julija, sadike zgodnjega 
zelja (zgodnje sorte potrebujejo 60 dni od sadike do glave – pridelek 
0,5-1,5 kg) in kolerabice pa lahko za jesensko pridelavo posadimo do 
konca avgusta.

Če imamo kapusnice na vrtu skozi poletje, poskrbimo, da so v senci 
fižola, paradižnika ali kake druge visoke rastline. Dobro se obnese 
mešana zasaditev paradižnika in zelja, saj če bomo v vrsti namesto 
treh posadili dva paradižnika in vmes eno sadiko zelja, bo imel para-
dižnik dovolj prostora za razrast v višino in zračnost med listi, zelje pa 
bo imelo senco in pokrivalo tla, da se ne bodo tako hitro izsušila. Po 
navadi je v posevku paradižnika bazilika ali šetraj, je pa dobra kombi-
nacija s paradižnikom tudi zelena.

Pri kapusnicah in blitvi naj bodo tla dobro založena z organsko 
maso. Tam, kjer so bolj težka glinasta tla, je treba dodajati več or-
ganske mase (kompost ali gnoj). Ne priporočam briketiranih gnojil, saj 
privabijo strune, briketirana organska snov se težje razgradi.

V maju sadimo sorte solat, ki bodo dobro prenesle vročino in sušo. 
Najbolj trpežne sorte so Till – hrastovolistna solata za zelo suha po-
dročja, Hardy – rozetasta solata z velikim volumnom listja – pripo-
ročljiva za obiranje, Poletni čudež z imenom Maravilla de verano, ki 
naredi velike kompaktne krhkolistne glave in ne gre v cvet, tudi če 
nekaj tednov ni dežja, zato je v poletnem času ni treba zalivati.

Cvetnice in zelišča
Zelišča in cvetnice delimo med enoletnice, dvoletnice in trajnice. Ve-

deti moramo, kam spadajo naše rastline, saj jim bomo lažje namenili 
pravi prostor. Enoletnice lahko sadimo kot vmesne posevke med zele-
njavo ter jih vključimo v kolobar, za dvoletnice in trajnice raje nameni-
mo posebno gredico, ki bo ostala na istem mestu vsaj štiri leta. Tako 
bomo imeli s pleveli manj dela, saj bodo cvetoče rastline na gredicah 
med zelenjavo poskrbele za pestrost, trajnih rastlin pa ne bo treba 
vsako leto presajati ali celo saditi na novo.

Na dlani

Pri cvetnicah in zeliščih je pomembno, da jih čim večkrat obdelamo, 
pobiramo pa na dan za cvet, saj s tem spodbudimo tvorjenje eteričnih 
olj, ki so osnova za vonj, barvo in večino zdravilnih učinkovin. Poleg 
tega se nadzemni deli rastlin, pobranih na dan za cvet, najlepše po-
sušijo.

Plodovke
Fižol, kumare in buče potrebujejo približno en teden, da skalijo, zato 

jih lahko konec maja sejemo na stalno mesto oziroma pri kumarah 
in bučah največkrat sadimo sadike. Pri sajenju rastlin upoštevamo 
prostor, ki ga bodo potrebovale za razrast v poletnem času. Buče in 
bučke sadimo na minimalno 50 cm eno sadiko, pri kumarah pa na 10 
cm eno sadiko ali na 30 cm tri sadike. Če želimo lep pridelek, buče in 
solatne kumare, ki delajo vreže, vršičkamo (odstranimo vrh) za 4.-9. 
listom. S tem dosežemo, da čim prej začnejo odganjati stranske po-
ganjke, saj imajo na prvem poganjku na začetku le moške cvetove, na 
stranskih pa že takoj poženejo ženske cvetove, kjer zrastejo plodovi. 
Visoki fižol sadimo po pet do maksimalno sedem zrn na eno preklo, 
če ga sadimo na mrežo, posadimo na 10 cm eno zrno. Nizek fižol raje 
sadimo v vrsti (okroglostročne na 8-10 cm, ploščate na 10-15cm) kot 
v kupčkih po 3-5 zrn na 40 cm. S takšno setvijo bomo dosegli, da bo 
imela vsaka rastlina optimalne pogoje za razvoj in bo zato maksimal-
no obrodila. Če želimo veliko stročja, stroke obiramo na dan za cvet. 
Tako bomo rastline spodbudili, da bodo nastavile čim več cvetov in 
tako se bo pridelek stročja povečal, ravno tako bodo rastline ostale 
skozi celo poletje v fazi mlade rasti. Papriki v času cvetenja zagotovi-
mo dovolj vlage, sicer cvetovi odpadejo. Če imamo papriko posajeno 
v dve vrsti, jo osujemo in v jamico med 4 paprike zlijemo približno 10 
l vode naenkrat. Zalivamo raje enkrat na teden veliko, kot vsak dan 
po 1-2 litra. Paradižnikov ne posadimo pregosto, saj je občutljiv na 
bolezni, in moramo poskrbeti, da se bodo rastline po dežju ali megli 
čim prej osušile.

Plodovke obdelujemo na dan za cvet ali plod, saj s tem spodbujamo 
cvetenje in razvoj plodov ter zorenje le-teh. Če te dni ne utegnemo 
pobrati pridelka in odstraniti zalistnikov, je še sprejemljiv termin za 
korenino. Na dan za list pustite plodovke čim bolj pri miru, saj je to 
termin, ko so tudi glivice najbolj aktivne. Če na dan za list odstra-
njujemo liste ali plodove, bodo glivice na nastalih ranicah prodrle v 
rastline. Že po treh dneh bomo lahko opazili prve znake bolezni v obliki 
mastnih peg, rjavkastih lis ali celo počrnitev delov listov in stebel.

Nega rastlin za boljšo odpornost
Da bodo rastline kljubovale neugodnim vremenskim razmeram, jih 

lahko okrepimo s škropljenjem in zalivanjem s čaji. Na začetku, pre-
den nastavijo cvetove, lahko rastline škropimo ali zalivamo s čajem iz 
koprive, kasneje le še s čajem iz rmana in kamilice.

Čaji, ki jih skuhamo, naj bodo tako močni, kot jih pijemo mi (da so še 
vedno prijetnega okusa), za rastline jih redčimo z 10 litri vode. Čaje 
pripravimo vsakega posebej in jih nato lahko mešamo pred uporabo 
tako, da če delamo posamezni čaj, dobimo 11 litrov razredčenega 
čaja, če mešamo tri čaje pa 13 litrov razredčenega čaja. Več o čajih 
v naslednji številki.

   ● Fanči Perdih, dipl. ing. agr.

Foto: pexels.com
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Travniški žajbelj
Pri nas raste osem vrst kadulj, najbolj znana 
med njimi je žajbelj, na travnikih okoli nas pa je 
najpogostejša travniška kadulja, Salvia pratensis.

Travniška kadulja je šolski primer prilagoditve cvetov in opraševalca. 
Čmrlji med iskanjem medičine rinejo v cvet in pri tem sprožijo poseben 
mehanizem, ki izstreli oba prašnika tako, da se pelod usuje po živalci.

V zeliščarstvu travniške kadulje skoraj ne uporabljamo, ker je žaj-
belj (Salvia officinalis) bolj učinkovit. Zato pa je travniška kadulja toli-
ko bolj zanimiva v kuhinji. Njeni temno vijoličasti cvetovi so sladkasti, 
primerni za odišavljanje olja, kisa in vina. Iz njih lahko pripravimo tudi 
intenzivno moder sirup. Lepi so, ko jih potresemo po torti in lahko jih 
poskusimo dodati testu za palačinke.

Druga možnost uporabe so kaduljini listi. Kar se tiče prepoznavnosti, 
jih je najboljše nabirati zdaj, ko rastlina cveti, da jih ne zamenjamo za 
podobne liste, med katerimi so tudi strupeni. Listi so grenki. Grenak 
okus pa je tisto, na kar smo v modernih časih skoraj pozabili, ali pač 
ne? Nekateri ga s koristjo uporabljajo za razstrupljanje jeter in pospe-
ševanje presnove. Nepogrešljiv je tudi vrhunskim kuharjem. Za krožnik, 
ki zadovolji največ naših čutnic, so namreč potrebni vsi okusi, prav 
nobeden ne sme manjkati. Poskusite.

  ● Dr. Katja Rebolj, Društvo Florijan
Ali ni čas, da končno naredite zeliščni kis? Lahko poskusite s travniško kadu-
ljo. Pomembno je, da je nabrana v čistem okolju.

DRUŠTVO FLORIJAN TRZIN 
VABI NA OBISK 

JAGODNEGA NASADA
podjetja Aspega, d.o.o.
27. maja 2017 ob 10. uri,
Obrije 21, Ljubljana
Iztok Vidic in Katja Puncer, oba univ. dipl. ing. 
agronomije, nas bosta popeljala skozi svoj 
nasad jagod, predstavila različne sorte jagod 
in nas podučila o njihovi pridelavi. Sledila 
bo degustacija. Sadike najslajših sort boste 
lahko tudi kupili in posadili na svojih vrtovih.
Svojo udeležbo sporočite na e-naslov: 
drustvo.florijan@gmail.com

DRUŠTVO FLORIJAN TRZIN 
VABI NA PRIREDITEV 

Vrtičkarji sprašujejo,
Miša Pušenjak 
odgovarja
26. maja 2017 ob 17.30
na skupnostnih vrtovih Trzina
Na Mengeški cesti (smer Mengeš) pri 
kužnem znamenju zavijete desno in 
nato levo. Čez okoli 100 metrov ste na 
naših skupnostnih vrtovih. Veselimo se 
sproščenega druženja z vami in Mišo
Pušenjak. Dogodek je brezplačen.

Avto Lovše
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen.
Jarška cesta 11, 1230 Domžale, (01) 777-77-77

Novi Golf
Tako vsestranski

kot le malokateri avto.
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Gospodarski pomen voda na območju Trzina, širše pa v porečju Pša-
te, je bil nekdaj precej večji od današnjega. Oblika in način izrabe 
potokov sta bila tudi v neposredni zvezi s poplavami, bodisi kot njihov 
povzročitelj ali pa blažilec. Vse gospodarske objekte, katerih pogon-
ska moč je zasnovana na kinetični energiji potočnih voda, so postavili 
ob strugah glavnih potokov ali pa ob njihovih mlinščicah. Prav zato so 
bila njihova stavbišča in selišča v času poplav tudi najbolj prizadeta. V 
času poplav je v nekaterih primerih zaradi tega za dan ali več zamrla 
vsa dejavnost v obratih, ki so jih poganjala vodna kolesa. Na začetku 
70-ih let 20. stoletja je bilo ob celotni Pšati od izvira pri istoimen-
skem naselju do Beričevega evidentiranih 34 mlinov, devet žag in 
trije drugi objekti, zlasti vodnih koles in jezov. Skupaj s tistimi od za-
četka 20. stoletja pa jih je bilo kar 52, 19 oziroma 15! Na priloženem 
tematskem zemljevidu je lepo vidno, kako zelo enakomerno so bili 
postavljeni različni obrati na vodni pogon tudi v spodnjem delu Pšate.

Začnimo z mlini. Vzdolž celotnega toka v prvi polovici prejšnjega 
stoletja ni bilo niti enega naselja, ki bi bilo brez mlina. Izjema je bil 
ravno Trzin, kjer ga ni bilo niti v času te raziskave. Tudi tu pa se je 
ohranilo ime »Ručigajev mlin« (Krajevni leksikon 1937, str. 206) in 
Malnov most, kar nas brez dvoma opozarja na mlinarsko dejavnost 
v preteklosti. Mlinarstvo je bilo v tem času tesno povezano s kmetij-
stvom in domačimi potrebami oziroma kmetijami, mlinarji pa so bili 

Kako smo nekoč vzdolž Pšate obračali vodo
obenem tudi njihovi lastniki. Kot zanimivost naj omenimo, da v vsem 
porečju Pšate nismo našli značilnih, to je posamičnih kmečkih mlinov, 
ki so nekdaj prevladovali v hribovskem svetu s samotnimi kmetijami. 
Tu so praviloma obstajali le mlini z obrtno dejavnostjo. Število mlinov 
se je po drugi svetovni vojni hitro zmanjševalo. V letu 1972 je bilo 
aktivnih le še dobra četrtina od nekdanjih 52 mlinov, vsi drugi pa so 
zaradi najrazličnejših razlogov že prenehali z delom. Mlinska kolesa 
so se najbolj številno zaustavila po drugi svetovni vojni, le dobra peti-
na je nehala mleti že v obdobju med obema vojnama. Zanimivo je, da 
so mlini ob (Cerkljanski) Reki propadali hitreje kot ob Pšati. Od devetih 
mlinov ob Pšati, delujočih v 70-ih letih prejšnjega stoletja, jih je imelo 
kar sedem med njimi pogon preurejen na vodno turbino.

Žage oziroma žagarska dejavnost je bila (tako kot danes …) bolj 
podvržena številnim kolebanjem lesne trgovine. V porečju Pšate so 
tedaj zabeležili 19 žagarskih obratov na vodni pogon (poleg tega sta 
bili takrat še dve žagi na parni oziroma električni pogon. Vendar pa 
nobena od teh ni več obratovala, kjer pa so še bile, se je žagalo le še 
za domače potrebe. Večina žag je nehala delovati po drugi svetovni 
vojni. Poleg mlinov in žag je bilo v prejšnjem stoletju ob Pšati in Reki 
tudi 15 vodnih koles, ki so služila pogonu kmetijskih strojev in naprav 
v različnih obrtnih delavnicah. Več jih je bilo ob (Cerkljanski) Reki, trije 
tudi ob Pšati, vendar pa že v času dokončanja te študije nobeno ni 
več služilo svojemu nekdanjemu namenu. Povejo, da je takrat voda 
še vedno poganjala kovaške naprave v Cerkljah. K zmanjšanju vodne 
oziroma pogonske moči pa je pripomoglo tudi zajetje Reke pri izviru 
pod Krvavcem za takratni vodovod.

Tudi jezovi so v neposredni zvezi z najrazličnejšimi načini izrabe 
pogonske moči Pšate in njenih pritokov. Pomembni so tudi kot urav-
nalci rečnega režima in s tem tudi poplav oziroma vplivov na njihov 
obseg. Ljudje so ob poplavnih potokih, kakršna je tudi naša Pšata, 
neposredno »živeli z vodami« in sledili neštetim značilnostim v niha-
nju rečne gladine. S pravočasnim poseganjem v mehanizem jezov je 
lahko človek preusmerjal narasle vode v želeno smer, kjer je povodenj 
povzročila manj škode, kot pa bi jo, če bi tekla po svoji »naravni poti«. 
V porečju Pšate je bilo v prejšnjem stoletju več kot štirideset glavnih 
jezov, s katerimi so uravnavali pretok in pogonsko moč ter vodni režim 
mlinščic. Umetno vzdrževanje gladine vode v rečnem koritu je takrat 
pomenilo:
• poseg v preoblikovanje naravnega strmca potokov; na ta način so 

zmanjšali transportno moč tekoče vode vsaj na tistih odsekih struge, 
kjer so bili jezovi;

• s pomočjo jezov so zmanjšali rušilno moč tekočih voda, kar se je 
kazalo v lepo zaraščenih bregovih strug in mlinščic;

• da so s povečanim izpustom vode in z umetno napravljenim oziro-
ma povečanim padcem celo za nekajkrat povečali pogonsko moč 
potočnih voda, namenjeno najrazličnejšim dejavnostim.
Današnji pogled na Pšato je seveda precej drugačen od tistega 

izpred pol stoletja in več. Nanjo pomislimo le še, ko nam zapretijo 
poplave in pa, vsaj nekateri Trzinci, na gregorjevo. Ob nedavni čistilni 
akciji se je pokazalo, da jo imajo nekateri še vedno za priročno od-
lagališče smeti in gradbenega materiala. Vendarle pa je sprehod po 
pšaški promenadi med Gregčevim in Čebulovim mostom zelo prilju-
bljen med vsemi krajani, zato lahko le upamo, da bomo kdaj v priho-
dnje dočakali tudi njegovo nadaljevanje na desnem bregu gorvodno 
od lope. Če smo jo na levem bregu že precej pozidali, pa moramo njen 
desni breg tudi v prihodnje prepustiti vodi. Ali kot je ob zadnjih popla-
vah na širšem območju Ljubljane nekdo zapisal: »Ne slepimo se več, 
v Sloveniji vlada voda, ne ljudje. Poslušati jo je treba in ji dati prostor.«

                     ● Miha Pavšek

Vir: Milan Natek: Družbenogospodarske značilnosti poplavnega sveta v 
porečju Pšate. V: Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati, 
Geografski zbornik, letnik XV, 1976, str. 105–138.

Na dlani

Del zemljevida Izraba tal in obrati na vodni pogon ob Pšati in (Cerkljanski; 
op. a.) Reki 1972. leta (Avtor: Milan Natek). Sodeč po vsebini sta bila 
trzinski mlin in žaga opuščena – prvi med obema vojnama in druga po 
drugi svetovni vojni.

Pri Malnovem mostu na Grajski cesti deluje tudi samodejna vodomerna 
postaja Agencije RS za okolje.
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Ni prav dosti manjkalo in bi se lahko letos za prvomajske praznike 
odpravili po starem delu Trzina kar s čolnom. Prav na uvodni prvo-
majski praznik oziroma 27. aprila smo bili deležni obilnih padavin, 

saj je v nekaj več kot treh dneh padlo preko 70 litrov vode na kvadratni 
meter. Gasilci so posredovali le na Mlakah, kjer so morali ob 4:15 na 
Kidričevi cesti črpati meteorno vodo in podtalnico, ki sta zalili klet sta-
novanjske hiše. Ves čas pa smo spremljali tudi stanje vzdolž Pšate. Ta je 
dosegla pretok z več kot 10-letno povratno dobo. V petek, 28. aprila, ob 
10:30 je bil vodostaj 99 cm, pretok pa 10,5 m3/s. Istega dne ob 15.30 je 
dosegla Pšata na postaji v Topolah nad Mengšem vodostaj 268 cm in 
pretok 47,5 m3/s. Seveda si lahko predstavljajte, kaj bi bilo v Trzinu, če ne 
bi imeli razbremenilnika Mengeš–Zgornje Jarše, kamor so ta dan odvedli 
okrog tri četrtine pšaške vode. Spomnimo – pred leti (vir – glej spodaj 
ARSO, 2013) so na temelju sorazmerno kratkega podatkovnega niza 
1997–2010 izračunali za velik pretok Pšate v Loki za 20-letno povratno 
ravno pretok okrog 10 m3/s. Graf urne intenzitete padavin nam kaže, da 
je bila njihova intenzivnost po vsakem od močnejših nekajurnih nalivov 
vsaj za krajši čas prekinjena. Kar velja upoštevati pri nadaljnjem ureja-
nju Trzina, predvsem ulice Za hribom, so številni izviri vode ob vznožju 
Ongra neposredno po obilnejšem deževju. Zato je treba ustrezno urediti 

Na dlani

Visoka Pšata konec aprila
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Vodostaj (cm) od 27. 4. 2017 11:50 do 28. 4. 2017 11:40

Pretok (m3) od 27. 4. 2017 11:50 do 28. 4. 2017 11:40

Vodostaj (cm) in pretok Pšate (m3/s) na postaji Loka (pri Malnovem mo-
stu, op. a.) med 27. in 28. aprilom 2017 (Vir: ARSO).

Tako polna je bila struga Pšate v petek, 28. aprila, malo po poldnevu tik 
pod Čebulovim mostom.

odvodnjavanje na zgornji oziroma zahodni strani te ceste. Na srečo smo 
dobili tokrat le novo opozorilo, da moramo vodi pustiti prostor, ne pa 
ograjevati in krajšati njene struge.                ● Miha Pavšek, CZ Trzin

Urna intenziteta 24-urnih padavin (mm) med opoldnevom 27. in 28. aprila 
2017. (Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin)

Zveza prijateljev mladine Domžale, Ljubljanska cesta 58, 1230 
Domžale, kot organizator vabi na letovanje vse šoloobvezne otro-
ke, ki obiskujejo osnovne šole v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, 
Lukovica in Moravče. Možnost prijave na letovanje imajo vsi šolo-
obvezni otroci iz zgoraj omenjenih občin, in sicer do zasedbe mest 
po izmenah.
Termini: 1. izmena: 1. 7. do 11. 7. 2017 - 50 mest
 2. izmena: 11. 7. do 21. 7. 2017 - 50 mest
 3. izmena: 21. 7. do 31. 7. 2017 - 50 mest
Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok, Ul. Lišina 10, 
Vantačiči, 51511 Malinska, Hrvaška, izvajalec letovanja je podje-
tje Leštan & Leštan, d. o. o., šport, turizem in rekreacija. Cena 
10-dnevnega letovanja je 350 evrov. Znesek bo mogoče plačati v 
3 (treh) obrokih.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, 
ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitali-
zaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 29. 1. 
2016 do 24. 2. 2017) ali so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov 
v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 29. 
1. 2016 do 24. 2. 2017).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionira letova-
nje, in sicer v znesku 25,60 evra na dan oziroma 256 evrov za 10 
dni. Prispevek staršev ali skrbnikov je 94 evrov po osebi za 10 dni.
Znesek bo mogoče plačati v 2 (dveh) obrokih.
Prispevek mora biti poravnan najmanj 10 dni pred odho-
dom na letovanje.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefon 041 728 179 ali 
na 01/721 27 91 vsako sredo med 16. in 18. uro oziroma pišete 
na zpm.domzale@siol.net. Prijavnico najdete na naši spletni strani 
www.zpm-domzale.si ali jo osebno prevzamete v naši pisarni 
v času uradnih ur oziroma na OŠ, ki jo obiskuje vaš otrok. Izpolnje-
no prijavnico (zgornji del izpolnite sami, spodnji del izpolni osebni 
zdravnik otroka – iz teh podatkov bo razvidno, ali otrok izpolnju-
je merila za sofinanciranje s strani ZZZS) lahko oddate osebno 
v naši pisarni v času uradnih ur oziroma v naš poštni nabiralnik 
pred vhodom v Domžalski dom, Ljubljanska 58, 1230 Domžale ali 
jo pošljete po pošti. Prijavnice sprejemamo do zasedbe mest. Po 
prejemu prijavnice se s starši/skrbniki/rejniki prijavljenega otroka 
sklene pogodba. 

● Ema Škrjanc Ogorevc, predsednica ZPM Domžale

Letovanje otrok – Krk 2017
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Požari v stanovanju
Kaj storimo, če zagori olje ali mast v posodi na štedilniku?
• Izklopimo grelno površino.
• Gorečo posodo pokrijemo s pokrovko ali mokro krpo.
• Gasimo z ročnim gasilnim aparatom.

 
V kuhinji najpogosteje zagori, saj je v njej veliko naprav, ki oddajajo 
toploto. V kuhinji so: plinska trošila z odprtim plamenom, električni 
štedilniki in štedilniki na trdo gorivo, opekači kruha, grelniki (bojler-
ji), namizni žari in drugo. Obstaja večna dilema, kateri štedilniki so 
varnejši – plinski ali električni. Odgovor je preprost, varni so oboji, 
če so tehnično brezhibni in če z njimi ravnamo po predpisih varnega 
dela. Najbolj nevarni za nastanek požara pri pozabljeni hrani, ki jo pri-
pravljamo, so klasični električni štedilniki. To so štedilniki, pri katerih 
kuhalna plošča še nima termostata za kontrolo temperature.

Ko pozabimo posodo z oljem ali mastjo na štedilniku, se v le tej 
dviguje temperatura. Mast, jedilno olje ali podobno zagori, ko je se-
greto na 360 do 440 stopinj Celzija. Voda vre pri 100 stopinjah. Če 
vlijemo vodo v goreče olje ali mast (torej na približno 400 stopinj), se 
ta hipoma in burno upari, razprši vročo maščobo v drobnih kapljicah, 
ki se hipno vnamejo. Plamen lahko seže v višino tudi po nekaj metrov. 
V kuhinji je strop mnogo nižji, zato se ogenj odbije in močno opeče 
osebo, ki je gasila z vodo. Ob tem se lahko vnamejo gorljive stvari v 
okolici (kuhinjske omarice, zavese ...).

 Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, 
kaj gori in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno 
odejo, pokrovko) in gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom) lahko naj-
učinkoviteje in varno pogasimo požar.

Z vodo nikoli ne gasimo gorečega olja, saj lahko povzročimo ma-
ščobno eksplozijo. Ta nas lahko poškoduje in povzroči požar na ku-
hinjskih elementih. Goreče olje pogasimo najhitreje tako, da najprej 
odvzamemo vir toplote, nato olje v ponvi pokrijemo s pokrovko, pokri-
jemo z vlažno bombažno krpo ali požarno odejo. Ponev naj po gašenju 
ostane pokrita več minut, saj se lahko pregreto olje ob stiku z zrakom 
ponovno vžge. Ne prenašajmo goreče posode! Vsekakor je najbolje, 
da imamo pri hiši gasilnik, vsaj takšnega s šest kg gasilnega prahu. 
Ko gasimo goreče olje ali mast z gasilnikom na prah, tega ne počnimo 
preblizu, ker lahko izmečemo gorečo tekočino. Dva do tri korake do 
ognja bo ravno prav. Gasimo levo ali desno, s krajšimi presledki, stran 
od sebe.

Pomembno je, da kuhinjske nape redno čistimo. Predvsem je po-
membno, da odstranjujemo maščobo, ki se nabira na filtrih. Če filter 
ne zadržuje maščobe, se le-ta nabira na ventilatorju, kar lahko pov-
zroči požar.

Preventiva v domačem okolju
Požaru v domačem okolju se – ob upoštevanju zaščitnih ukrepov –  

lahko izognemo, ob že nastalem požaru pa lahko s pravilnim ukre-
panjem preprečimo večjo škodo na objektu in poškodbe ljudi. Med 
pomembne zaščitne ukrepe v domačem okolju spadajo:
• tehnični in gradbeni ukrepi: ločitve v požarne sektorje, požarni alar-

mi, gasilniki, vgrajene naprave za gašenje – stanovanjski šprinkler 
(vgrajena naprava za gašenje z vodo);

• organizacijski ukrepi: odmiki gorljivih snovi od virov vžiga, čiščenje in 
vzdrževanje objektov, ločevanje virov vžiga od gorljivih snovi, ureje-
nost evakuacijskih poti.

● Marko Kajfež, mag. inž. tehniške varnosti

Ko tvoje želimo si bližine,
gremo tja,
v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

Zahvala
Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice in tašče GIZE-
LE FUJS, rojene Pozvek (1922 – 2017) iz Trzina, se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za besede 
sočutja, za darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gospodu 
župniku Gučku za lepo opravljen poslovilni obred in sveto mašo. 
Zahvaljujemo se tudi pevcem, trobentaču in gasilcem.

Hvala tudi vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Prikaz nepravilnega gašenja ponve, v kateri je olje, z majhno količino vode.

Razred A B C F
OpombaGašenje 

z gasilniki
Trdne 
snovi

(les, papir, 
tekstil, ...)

Vnetljive 
tekočine

Vnetljivi 
plini

Maščobe 
in jedilna 

olja

na prah 
ABC

Korozivni 
učinek prahu 
povzroča 
dodatno 
škodo.

na 
CO2

Omejena 
uporaba zu-
naj, primeren 
za manjše 
požare.

na 
peno

Pozor, pri 
gašenju 
električnih 
naprav pod 
napetostjo.

na 
vodo

Pozor, pri 
gašenju 
električnih 
naprav pod 
napetostjo.

Opomba
Pazi na 

ponoven vžig 
(tlenje)

Hlapi so 
eksplozivni, 

hiter ponoven 
vžig

Prepreči 
iztekanje plina 
- zapri ventil

Voda > 
maščobna 
eksplozija

Razred D - gorljive lahke kovine, ni naveden.

Foto: flickr.com

POZOR:
Pregrete masti ali olja ne smemo polivati z vodo, saj lahko 
to vodi do izbruha. Ta pospeši razvoj požara in nas lahko 
opeče. Važna je izbira sredstva za gašenje začetnih požarov.
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April je bil tokrat precej muhast. Najprej nas je pošteno »nas(m)
olil« s pozebo, nato pa še pošteno zalil. Posledice prvega dogodka 
so v glavnem že vidne, občutne bodo predvsem jeseni v denarnicah, 
saj bomo prisiljeni kupovati dražje (tuje?) sadje, saj je tokratna po-
zeba prizadela velik del države. V petek zjutraj, 21. aprila, mraz ni 
prav nič izbiral, kam vse po naši deželi se bo zalezel. Trzinci smo 
jo z minus1,7 stopinje Celzija še poceni odnesli! Temperatura zraka 
je vztrajala pod lediščem več kot štiri ure, natančneje med 3. in 
nekaj po 7. uri zjutraj. Termometer, ki beleži temperaturo zraka, je 
nameščen dva metra nad tlemi, kjer je lahko ta tudi za več stopinj 
višja. V Ljubljani je bila tisto jutro minus 0,8 °C, 5 cm nad tlemi pa 
le minus 5,6 °C, kar se zgodi enkrat na desetletje! Že res, da če se 
aprila vreme smeje, se bo kisalo pozneje, vendarle pa smo imeli to 
pot občutek, kot bi narava želela slediti človeku in vse, namesto na 
dolgi ali vsaj daljši rok, na hitro uravnovesiti – tako pretoplo kot tudi 
presuho predhodno obdobje februar–marec.

Kot že velikokrat doslej nam jo je vreme zagodlo ravno v praznič-
nih dneh ob koncu meseca. Zato pa nam za letošnji praznik dela 
niso zagodli godbeniki, s čimer smo zagotovo veliko privarčevali, 
morebiti za kakšen dodaten kvadratni meter asfaltne prevleke ali 
pa spremenjeno prometno ureditev. Že res, da nam je na Florijano-
vem sejmu – tega so organizatorji glede na vremenske (ne-)prilike 
odlično izpeljali – nekaj dni kasneje godlo celo več pihalnih orke-
strov, vendarle pa je prvomajska budnica bila in bi morala ostati 
nekaj posebnega. Praznik dela menda ni sporen, še posebej, odkar 
so nam vrnili nekoč odvzeti drugi dela prosti dan oziroma 2. maj, s 
čimer smo med EU-druščino vsaj v nečem posebneži. Se je pa za-
dnja leta v Trzinu in okoliških krajih razpasla nove vrste budnica, in 
sicer motoristična (v Mengšu na primer že 15. po vrsti, zbor so imeli 
ob 5.40). Da je ta še bolj učinkovita, posamezni vozniki motorjev, 
koles z motorjem in kar je še podobnega »motorovja«, odstranijo 

Vremenska sekir(i)ca

dušilec, da so zvoki teh »instrumentov« še bolj milozvočni, zlasti več 
sto kubične mrcine. Starotrzince in blokarje so »razveselili« že pred 
pol peto zjutraj, Mlakarji pa so »poskakovali od veselja in radosti« 
šele malo po pol peti uri.

Na srečo se je minuli mesec v celoti prebudila tudi narava, žerjavč-
kov je bilo več kot prejšnja leta, lepi čeveljci pa se bodo pokazali šele 
ta mesec. Za nami je eden toplejših (dobro stopinjo nad dolgoletnim 
povprečjem), zelo namočenih (pol več kot po navadi) in povprečno 
sončnih aprilov. Glede toplote je imel mesec dve izraziti obdobji – 
prva polovica je bila izrazito pretopla, druga pa večinoma prehladna. 
Padavine so prav povsod na območju Ljubljanske kotline presegle 
stotico, na Topolu nad Medvodami celo dvestotico! Nekaj malega 
padavin smo prejeli sredi prve dekade, nekoliko več sredi meseca, 
na koncu pa bi nas kmalu odplaknilo. Obilne padavine so se začele 
27. aprila na širšem območju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ter 
se 28. aprila okrepile in razširile proti vzhodnemu, osrednjemu in 
zahodnemu delu države. Ob prvem večjem razlivanju voda so letos 
reke poplavljale v večjem delu države, pri nas pa sta jim zmanjkala 
le kakšna ura ali dve dodatnega nebesnega zlivanja. Količino in hi-
trost neposrednega odtoka padavin v reke so na srečo zmanjševale 
bujna vegetacija in predhodno sušna tla – spomnite se, kako smo še 
pred mesecem dni tarnali o suši. Pretoki rek so bili pred porastom 
v večjem delu države majhni, zato so imeli vodotoki nekoliko večjo 
rezervo do poplavljanj. V treh dneh, med 26. in 28. aprilom, smo 
prejeli v Trzinu kar 74 litrov padavin na kvadratni meter. Imeli smo še 
dva dneva z nevihto oziroma grmenjem, enega s slano (21. aprila je 
vztrajala kar 4 ure, med 5. in 9. uro) in štiri z meglo. Kaj reči na koncu 
o mesecu, ki se je začel z veliko požarno ogroženostjo, nadaljeval s 
slano in končal z močo? Lahko bi bilo bolje ali pa tudi slabše, odvisno 
od tega, ali ste vremenski optimist ali pesimist …

● Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik

Vremensko kar preveč navihan april 

Opazovalna postaja

Padavine - april 2017
(v mm)

Vremenska postaja OŠ Trzin
April 2017

Kazalec Podatek Čas Datum

Trzin (OŠ) 105 Povprečna mesečna T zraka (°C) 11,3 1.–30. 4. mesec

Loka pri Mengšu 137 Najvišja mesečna T zraka (°C) 24,7 10. 4. 15:16

Radomlje 140 Najnižja mesečna T zraka (°C) -1,7 21. 4. 6:08

Grosuplje 153 Število dni s padavinami > 0,2 / 2 / 20 mm 10/6/2 1.–30. 4. mesec

Domžale 161 Največja dnevna količina padavin (mm) 41,8 27. 4. 0:00–24:00

Ljubljana Bežigrad 168 Skupna količina padavin v letu 2017 (mm) 230 1. 1.–30. 4. štirimesečje

Moste-Komenda 174 Najvišja hitrost (km/h) vetra in njegova smer 45/SZ 28. 4. 15:00

Vrhnika 193 Povp. mes. hitrost in prevladujoča smer vetra 2,7/SSZ 1.–30. 4. mesec

Letališče Brnik 218 Št. hladnih (min T<0 °C)/toplih (max T>25 °C) dni 1 / 0 1.–30. 4. mesec

Izbrani meteorološki kazalci za vremensko postajo OŠ Trzin in količina padavin na širšem območju Ljubljanske kotline aprila 2017. 
(Viri: ARSO, CZ Trzin, Slovenski meteorološki forum, Vremensko društvo ZEVS, VP Radomlje in Loka pri Mengšu.)
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Trznfest 2017: 
Z ene zabave na drugo

Komaj se je zaključil Florijanov sejem, že se bo zabavno majsko do-
gajanje nadaljevalo s Trznfestom, ki je od leta 2000 trzinski kultur-
ni festival, najprej znan pod imenom Trzinska pomlad. Vsako leto z 
znanimi gosti in brezplačnimi dogodki Trznfest privablja precejšnje 
število ljudi, tudi iz sosednjih občin. Lansko leto je bil festival prvič 
tudi mednaroden, saj smo gostili izredno glasbeno skupino »Queen 
real tribute« iz Srbije. Koncert je bil uspešen, saj so originalne pesmi 
Queenov zelo poznane in priljubljene. Letos pa je festival potegnjen v 
dva vikenda in dneve vmes.

23. maja potujemo 
z jadrnico okoli sveta!

V torek, 23. maja, bodo ob 20. uri na svoj račun prišli ljubitelji poto-
pisnih predavanj, ki jih v Trzinu ni malo. Nagledali se bodo fotografij 
in poslušali opis poti jadranja okoli sveta, kot ga je doživel nekdanji 
skakalec Miran Tepeš. Predavanje bo v Kulturnem domu Trzin.

Med leti 2010 in 2012 je Miran Tepeš z ekipo jadral okoli sveta v 
smeri proti vzhodu. Pot jih je prvo leto iz Sredozemlja skozi Sueški 
prekop vodila najprej na Indijski ocean in nato mimo jugovzhodne Azi-
je na Pacifik, naslednje leto pa so jadrali med številnimi tropskimi 
otoki Mikronezije, Melanezije in Polinezije in jeseni prijadrali do Južne 
Amerike. V letu 2012 so s Pacifika okoli Južne Amerike odjadrali na 
Atlantik in se jeseni vrnili domov. Jadrali so na 12-metrski Skokici in 
se na svojih jadralskih poteh ustavljali tudi na otokih in celinah. Na 
potopisnem predavanju bo Miran Tepeš predstavil dva dela njihove 
poti po svetu: jadranje od Maldivov do Indonezije ter jadranje iz Čila 
po Patagoniji, okoli Horna in ob obalah Argentine, Urugvaja in Brazilije 
proti severu.

27. maj - udaren začetek, 
udaren konec!

Zadnji dan festivala bo sobota, 27. maj, ko se bo dogajanje začelo 
odvijati že od 15. ure dalje. Celoten program te sobote bo v športnem 
parku pri OŠ Trzin, če bo vreme bolj kislo, se bodo otroške popoldanske 
prireditve dogajale v Dvorani Marjance Ručigaj, večerne pa v Kulturnem 
domu Trzin. Ponuja se veliko zabave za družine in otroke, večerno doga-
janje s koncertom odličnih Koala Voice (po 21. uri) in stand up komikom 
Pižamo (ob 20. uri), ki bo namenjeno obiskovalcem vseh starosti. 

Boštjan Gorenc-Pižama je gledališko pot začel v številnih kranjskih 
projektih in je vidnejši predstavnik impro gibanja, prvak nizanja rim v 

freestyle rapu in odličen prevajalec. Od decembra 2010 je vodil radij-
sko stand up oddajo Naval smeha na Valu 202, ki je vsak četrti po-
nedeljek v mesecu potekala v živo, zapisal pa se je tudi med voditelje 
Viktorjev. Trenutno kroži po Sloveniji s stand-up comedy predstavo 50 
odtenkov njive. Njegov humor bo intelektualcu polepšal dan, nasmejal 
pa bo še tako zahtevnega obiskovalca.

Koala Voice je štiričlanska glasbena skupina, ki je s svojo mešani-
co rocka, popa, disca, punka ter neustavljivo odrsko prezenco pričela 
pohod po odrih tako doma kot v tujini. V zadnjih dveh letih so tako 
koncerte odigrali od Rusije do Liverpoola pa vse od Nizozemske do 
Bratislave in Skopja. Britanski časopis DIY jih je razglasil za eno iz-
med petih najboljših odkritij konference Eurosonic leta 2016. Manca, 
Domen, Tilen in Miha trenutno zaključujejo snemanje drugega studij-
skega albuma, kjer je za produkcijo skrbel Danton Supple.

Od 15. ure do 18. ure boste lahko preizkušali različne instrumente 
na Kreativnem lartkotoriju, kjer učenci s svojim mentorjem raziskujejo 
širše glasbene zvrsti – jazz, pop, rock, EDM, etno in se učijo osnov 
komponiranja skladb, njihovega snemanja, igranja v ansamblih raznih 
zvrsti. 

Od 15.30 dalje bo na Trznfestu tudi mini Planica – mobilna skakal-
nica s karakteristikami prave skakalnice. Namenjena je otrokom med 
5. in 10. letom. Na njej se je preizkusilo že več kot 15.000 slovenskih 
otrok. Na mini Planici se ne tekmuje in meri dolžin. Vsak je zmagova-
lec, saj se preizkušajo lastne meje.

Ob 16. uri se bodo družinske ali prijateljske dvojice pomerile v teku z 
ledom na nosilih v tradicionalni ledeni dirki, kjer jim bodo ovire pred-
stavljali boksarji, jezne gospodinje, celo sam policist! V primeru dežja 
ta prireditev, ki jo pripravljata KUD in Športno društvo Trzin, odpade.

Ob 17. uri je na sporedu Trzinski talent, ker smo že v preteklih letih 
dokazali, da Trzin premore veliko talentiranih otrok od 5 do 15 let. 
Otroke, ki bodo razkrili svoje talente v svojih triminutnih nastopih, bo-
ste nagradili s ploskanjem, žirija pa z nagradami! Pridite jih spodbujat! 
V primeru dežja bo prireditev v Dvorani Marjance Ručigaj.
Ob 18.30 prideta Kapitan Glista in enonogi Jack, na videz strašna 
in neustrašna, v resnici pa ne preveč bistra in ne preveč pogumna 
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Sobota, 20.5.2017 ob 21.00, Športni park pri OŠ Trzin * 

PRISMOJENI PROFESORJI 
BLUESA, koncert

Nedelja, 21.5.2017 ob 21.00, Športni park pri OŠ Trzin * 

Zapornik št. 3.2.3., monokomedija, 
igra: Domen Valič

Torek, 23.5.2017 ob 20.00, KD Trzin 

Miran Tepeš: Jadranje okoli sveta, 
potopisno predavanje

Sobota, 27.5.2017 od 15.30 dalje, Športni park pri OŠ Trzin * 

Franci Petek in Mini Planica, 
mobilna skakalnica za otroke

Sobota, 27.5.2017 ob 20.00, Športni park pri OŠ Trzin * 

Pižama, standup nastop 

KOALA VOICE, koncert

MEDIJSKI POKROVITELJ:

vstop na vse dogodke je brezplačen!

KONTAKTI M: 070 424 878 | E: trznfest@trzin.si | http://trznfest.trzin.sinaravna mila 
in 

kozmetika
www.TovarnaOrganika.si

25. april 2015

17. Tek Petra Levca
SKIRCA Trzin
pred Centrom Ivana Hribarja, Ljubljanska 12f, Trzin

PRIJAVNINA:

Prijave na spletni strani tek.trzin.si

 ▪	 BREZPLAČNO	za	otroke	do	15	let
	 ▪	 10	€	-	predprijave
	 ▪	 15	€	-	na	dan	prireditve

Prireditev	omogočajo:

tek.trzin.si

KATEGORIJE:

	 ▪	 DRUŽINSKI KILOMETER
  predšolski	otroci	in	otroci	1.
	 	 triade	OŠ,	1	km	netekmovalno

	 ▪	 OTROCI 2. TRIADE OŠ
  1	km	netekmovalno

	 ▪	 OTROCI do vključno
  letnika 2000 2	km

	 ▪	 TEK S KUŽKI 5	km

	 ▪	 TEK 5	km

	 ▪	 TEK 10	km

DODATNO:

	 ▪	 DENARNA NAGRADA
  najboljšima	(m/ž)		 	 	 	
	 	 absolutno	na	10	km

	 ▪	 PRAKTIČNE NAGRADE  
  sponzorjev	za	absolutno		
	 	 naboljše	na	5	 in	10	km			
	 	 ter	v	teku	s	kužki

	 ▪	 MEDALJE	za	najboljše	v		
	 	 posameznih	kategorijah

	 ▪	 koncert	glasbene			 	 	
  skupine D’PLAGIATORS

Avto 
Debevc

* V primeru dežja v KD Trzin.

popotna gusarja, ki se 
potikata tod naokrog. 
Seveda sta vedno pri-
pravljena na pravo gu-
sarsko zabavo z rumom 
in prepevanjem. Najra-
je se postavljata pred 
otroki in jih 'izzivata', 
še posebej manjše od 
sebe, pri čemer pa po 
navadi potegneta krat-
ko. Videli boste 'požira-
nje' meča, balansiranje 
sablje na glavi, mešanje 
ruma, žongliranje z noži 
in strašno žongliranje z 
'odrezanimi otroškimi 
glavicami'. Konec bo 
ognjevit, in to z bakla-
mi in bruhanjem ognja. 
Tudi ta predstava bo v 
primeru dežja v Dvorani 
Marjance Ručigaj.

Ob točno nedoloče-
nem času se bo zgodil skrivnostni dogodek, ki ga pripravljajo orga-
nizatorji KUD Franca Kotarja Trzin. Kaj točno se bo zgodilo? Bodite 
pozorni! Za več informacij pobrskajte po spletu, morda boste med 
izbranimi, ki bodo prvi dobili informacije ter vabilo k sodelovanju. Pri-
družili pa se boste z lahkoto tudi tako, le če boste v soboto prisotni.

Vabljeni na Trznfest 2017 – ledolomilec med festivali, zabavno bo!
● KUD Franca Kotarja Trzin
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Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 – 8,2 l/100 km. Emisije CO2: 90 – 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083 – 0,0518 g/km.  
Emisija trdih delcev: 0 – 0,00066 g/km. Število delcev (x1011): 0 – 30,21. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.
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*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, ki je del 
mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si

že za3 €*/ dan
Dacia modeli 

www.malgaj.si
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Pasja govorica telesa
KUD Franca Kotarja Trzin že od marca pripravlja predavanja za 

pasje navdušence, ki jih vodijo Eva Fortuna, Marko Porenta in drugi 
strokovnjaki. Predavanje 'Pasja govorica telesa' bo v četrtek, 25. 
maja 2017 ob 18. uri v KUD Trzin. Predavanje je podrobneje vse-
binsko predstavljeno na spletni strani www.kud-trzin.si/2017/03/
pasji-dnevi-predavanja-za-bodoce-lastnike-psov. Vstopnine ni, za-

želene so predhodne prijave in prostovoljni prispevki. Vabljeni!

Praznovanje dneva 
slovenskih ribičev

Ribiška zveza Slovenije je leta 2014 sprejela sklep o 
določitvi dneva slovenskih ribičev, ki ga ribiči na celinskih 
vodah praznujemo vsako leto 20. junija. Ribiška družina Bi-
strica Domžale organizira s tem namenom že drugi tak praznik, 
ki bo letos potekal ob Kamniški Bistrici. Namen dogodka je združiti 
ribiče, člane in nečlane in širši javnosti predstaviti ribolov, ribiško 
upravljanje, ribolovne revirje, vrstni sestav rib v vodah, novosti pri 
tehnikah ribolova ter druge zanimivosti vodovja, ki ga upravljamo 
v bistriškem ribiškem okolišu.

Datum in časovni termin: 
sobota, 10. junij 2017, od 9. do 15. ure

Lokacija: ob Kamniški Bistrici – zelenica na 
prostoru za piknike pri Turističnem društvu 
Radomlje (ob tenis igrišču) na Škrjančevem. 
Dogodek bo potekal v okviru prireditve Pohod 
ob reki, ki povezuje od Domžal do Kamnika.

Namen dogodka:
• ribiči in neribiči (člani, nečlani) se lahko preizkusite 

v praktičnem muharjenju pod vodstvom naših izkušenih 
mentorjev,

• demonstracijska predstavitev muharjenja –  
15 minut (ob: 9.15, 12. in 14. uri),

• prikaz vezanja umetnih muh,
• hitri ribolov v lovu največje ribe za pokal  

ob praznovanju dneva slovenskih ribičev  
(ob 10. in 13. uri).

Upravni odbor RD Bistrica Domžale

Napovednik

TRADICIONALNI HUMANITARNI TEK

TEČEM, DA POMAGAM
SOBOTA, 3. junija 2017

ŠTART ob 10.00

ARBORETUM Volčji Potok

LEOKLUBKAMNIK
LIONSKLUBKAMNIK
LIONSKLUBDOMŽALE

V organizaciji

PROGI 10 in 5 km
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Vljudno vabimo na odprtje 

RAZSTAVE
ljubiteljske slikarke 

MIRE JARC 
iz Kamnika

v torek, 23. maja 2017, ob 19. uri
v Centru Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12F, Trzin.

Kulturni program: Damjana Praprotnik prof., citre

Razstava bo na ogled do 5. junija 2017.

Vstop prost!

Dan ljubezni
Vabimo vas, da se nam pridružite 

in z nami, z vso Slovenijo in svetom 
zapojete prečudovito zimzeleno melodijo 

Dan ljubezni. Dogodek se bo v Trzinu odvijal v torek, 23. 
maja 2017, pred Centrom Ivana Hribarja, kjer bomo ob 19.15 

zapeli Dan ljubezni, sledil pa bo še širok nabor slovenskih in drugih pe-
smi, ki nas bodo povezale tudi v ljubezni in prijateljstvu. Toplo vabljeni!

Pevci po programu Šola za odkrivanje glasu

Iz odpadka do produkta
Študijski krožki »Iz odpadka do produkta«, ki povezujejo trajno-
stni razvoj in oblikovanje, so za udeležence brezplačna oblika 

neformalnega izobraževanja za odrasle, ki delujejo pod okri-
ljem Andragoškega centra Slovenije in jih podpira Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. V Trzinu bodo potekali do 
jeseni vsak drugi četrtek od 17.30 do 19.30 na Jefačnikovi 
domačiji – prvo srečanje bo 25. maja – pod strokovnim vod-

stvom mentorice Branke Urbanija. Vabljeni!

Vrtičkarji 
sprašujejo, Miša 

Pušenjak odgovarja 
na skupnostnih 

vrtovih Trzina 26. 
maja ob 17.30.

Stran 23

Vabilo na  
obisk jagodovega 
nasada z Iztokom 
Vidicem in Katjo 
Puncer 27. maja 

ob 10. uri.
Stran 23

Maj 
v znamenju 

tradicionalne 
prireditve Trznfest

Strani 28 
in 29

Gasilska 
veselica

PGD Trzin vabi 
na gasilsko veselico 

z ansamblom Vižarji 3. 
junija 2017 ob 19. uri za 

kulturnim domom.
Stran 16



Dve lepi mesti 
povezani z modro reko

Kaj imajo Domžale in Kamnik skupnega? Dobre ljudi, raznoliko 
ponudbo ter Kamniško Bistrico. Pohod ob reki, ki povezuje ti dve 
tako različni in hkrati tako podobni mesti, je idealna priložnost 

za okrepitev sodelovanja. “Meja v naravi ni, so samo v naših glavah,” 
je lani ob prvem takšnem pohodu, ki bo postal tradicionalen, dejala di-
rektorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin. 
“Naš namen je pokazati, da se lahko dva zavoda in dve občini pove-
žeta,” pa jo je dopolnil direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 
Uroš Križanič.

Ker je bil pohod lani zelo dobro obiskan ter odlično sprejet, ga bo-
sta Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Zavod za šport in 
rekreacijo Domžale 10. junija letos ponovila. Tokrat v sodelovanju z 
Modrimi novicami.

Udeleženci pohoda so lani na poti zbirali žige na sedmih kontrolnih 
točkah, ki so jih pripravili prostovoljci Planinskega društva Domžale, 
Planinskega društva Kamnik, Turističnega društva Radomlje, Turistič-
nega društva Volčji Potok, Študentska organizacija Domžale, Štu-
dentski klub Kamnik in Rod skalnih taborov Domžale. Tudi letos se 
obeta pestro dogajanje ob poti, kjer boste spoznavali še več zanimi-
vosti. Med drugim boste lahko balinčkali, uživali ob zdravih prigrizkih, 
za kar bosta poskrbeli študentski organizaciji obeh občin, se preiz-
kusili v praktičnem muharjenju pod vodstvom izkušenih ribičev Ribi-

ške družine Bistrica in spremljali tekmovanje v hitrem ribolovu v lovu 
največje ribe iz naše reke. Turistično društvo Radomlje za udeležence 
pripravlja čudovite in praktične spominke na kraj, skozi katerega po-
teka pohod. Tudi vsa ostala društva in organizacije bodo poskrbeli, da 
bo pot zanimiva in zabavna, tudi rekreativna s pomočjo animacijski 
točk za majhne in velike pohodnike. 

Sicer pa je to pot, ki jo lahko prehodi vsak, tudi tisti, ki so malo slab-
še pripravljeni. V ta namen je na sami poti postavljenih več vstopnih 
točk, in lahko se nam pridružite na kateri koli od njih in pot tako tudi 
zaključite. 

V Kamniku boste na začetku poti lahko obiskali tradicionalno sreča-
nje rezbarjev ter uživali v Okusih Kamnika, v Domžalah pa se boste 
lahko sprehodili skozi Slamnikarski sejem. Vsekakor pa se tudi letos 
primerno opremite, upoštevajte nasvete na začetku pohoda, ki so jih 
za vse pohodnike pripravili člani Planinskega društva Domžale in Ka-
mnik, spoznavajte pohodnike iz nasprotne smeri in preprosto uživajte. 

Mi že komaj čakamo, pa vi? 



Od 1. 5. 2017 obvezno  
zavarovanje  za mopede  s hitrostjo  

do 25 km/h.

  www.as.si      
080 11 10

Zavarujte svoj  
moped in sodelujte 
v nagradni igri za 
skuter SYM!
Več na www.as.si.

Slika je simbolična.

Zavarovanje za mopede 
s hitrostjo do 25 km/h


