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Dobri stari
»analogni« stiki

Foto: osebni arhiv VSP

Odsev,
glasilo občine Trzin

Priznam, mislila sem, da sploh nisem odvisna od svojega mobilnega
telefona, dokler me ni pred dnevi krepko streznilo: telefon se mi je ob
padcu na tla raztreščil na prafaktorje in v trenutku sem ostala brez
vseh povezav z zunanjim svetom. Dokler sem imela ob sebi še domači
računalnik in s tem elektronsko pošto, sem lahko še čisto spodobno
komunicirala s svetom, kasneje, na sestankih v mestu, pa se je zapletlo.
Kako naj vem, ali bo sogovornik prišel ob dogovorjeni uri na dogovorjeno mesto? Kako naj odgovorim na vse nujne službene mejle? Se morda
poleg telefonskih številk domačih sploh spomnim drugih številk, ko pa
prijatelje pa tudi sodelavce prikličem zgolj z dotikom na njihovo ime v
imeniku mobilnega telefona?
Takšna in podobna vprašanja so mi tisti dan, ko sem bila odrezana od
sveta, nenehno rojila po glavi. In prav hecno je, da sem se med čakanji
na sestanek ali kakšna druga opravila ničkolikokrat zalotila, kako samodejno brskam po torbici za telefonom. Da ja ne bi šla nobena prosta
minutka v nič! Vem, grozno!
Prijateljica, s katero sem se čez nekaj dni dobila na kosilu, se je pridušala, da smo očitno bolj ali manj vsi na istem, da pa je krasno, če
lahko kakšen dan brez slabe vesti svoj telefon – ignoriramo. Ni najbolj
preprosto, je pa zagotovo blagodejno!
Takrat spoznamo, kako zelo dobro nam dene stara dobra »analogna«
komunikacija: klepet s prijateljico, ne da bi ga motili vsi mogoči klici,
sprehod v jesensko obarvani naravi brez preverjanja sporočil ali pa
preprosto početje vsega tistega, kar nas povezuje in združuje. V lokalnih društvih, denimo, kot boste prebrali tudi v tej številki Odseva, se dogaja toliko zanimivega da ni razloga za »digitalna« druženja. Za povrh
mnogi člani društev dosegajo odlične rezultate …
Stik je namreč tisti, ki nas dela žive, pravi tudi ena od strokovnjakinj, ki
jo je naša novinarka poslušala na poučni delavnici. Pa ne le stik med
otroki in starši, ki velja za temeljnega, saj na njegovi osnovi kasneje
gradimo vse odnose, ampak stik z vsemi okrog nas.
Privoščite si torej zajetno mero dobrih starih stikov v slogu »analognih«
časov. Neodgovorjeni klici in pošta lahko počakajo, ljudje pa ne!
Glavna in odgovorna urednica
Vesna Sivec Poljanšek

Skupna občinska uprava občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Vodice
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
E-mail: inspektorat@trzin.si
Telefonska številka:
01/564 47 20
Faks: 01/564 47 21
Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00 – 11.00
Sreda: 9.00 – 11.00
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21. redna občinska seja
Na 21. seji občinskega sveta, zadnjo sredo v septembru,
je bilo na dnevnem redu precej tem, to pa gre pripisati
med drugim tudi daljšemu poletnemu premoru.
Župan je (kot predlagatelj) s predlaganega dnevnega reda umaknil
točko, ki se je nanašala na Odlok o zavarovanju naravnih vrednot
lokalnega pomena v občini Trzin (2. obravnava), ker se je medtem
menda pojavila obveznost izdajanja odločb in vpisa v zemljiško knjigo, kar Občini na začetku ni bilo predstavljeno. Dodal je še, da upa,
da bodo zadevo rešili do oktobrske seje.
Občinski svetniki so se nato na seji najprej seznanili z županovim polletnim poročilom o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi
polovici leta 2017. Sledilo je poročilo predstavnikov Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2016, v katerem so nanizali
podrobnosti o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju podjetja Prodnik,
o odvajanju odpadnih voda in o ravnanju z odpadki v občini Trzin,
direktor JKP Prodnik d.o.o. Marko Fatur pa je predstavil še letno poročilo njihovega podjetja za leto 2016.
Sledilo je navajanje razlogov za sprejem dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. del;
predstavila jih je predstavnica podjetja AS Teprom, d.o.o.
Svoje mnenje o tem je podal svetnik Romeo Podlogar: med drugim je poudaril, da ima občutek, da omenjeni projekt vodi občinska
uprava kar sama in da se občinski svet sploh ni mogel odločati za
gradnjo, kar pa je po njegovem v nasprotju z lokalno samoupravo.
Po njegovem mnenju se v občini nenehno pojavlja praksa, da si nekdo zamisli postavitev nekega objekta (na primer krožišča, novega
gasilskega doma), ob tem pa se ne razmišlja o učinkovitih rešitvah,
primernih za okolje. On takega načina dela in razpolaganja s prostorom v občini Trzin ne podpira, zato bo glasoval proti OPPN-ju
(Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu).
V nadaljevanju seje so predstavniki Občine Trzin svetnikom prestavili pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči in pravilnik

o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v trzinski občini. Oba pravilnika so svetniki soglasno sprejeli.
Ob točki Vprašanja in pobude članov občinskega sveta je svetnica
Dunja Špendal najprej predstavila pripombo občanke Marije Lukan
o hišnih številkah v Jemčevi ulici, kjer naj bi obiskovalci te ulice pogosto iskali posamezne hišne številke, saj naj bi bile te menda tako
skrite, da jih ni mogoče opaziti, nekatere hiše pa jih preprosto sploh
nimajo nameščenih. Župan je ob tem pojasnil, da to ureja geodetska
uprava, a se bo o problematiki in ureditvi tega pozanimal. Špendalova je nato pristavila še mnenje občanke, ki jo zanima, kako bi zdaj,
ko se začenja kurilna sezona, čim bolj ozavestili občane, da bi kurili
le dovoljene snovi. Župan je odgovoril, da je dimnikarjeva dolžnost,
da ljudi opozori, kaj smejo kuriti in česa ne, in da je kršitelje najbolje
prijaviti na požarno inšpekcijo. Predlagal pa je tudi, naj o tem, tako
kot lani, ponovno pišemo tudi v Odsevu.
V tem delu dnevnega reda se je nato oglasil še svetnik Romeo Podlogar, in sicer ker ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je dobil na svojo
pobudo na prejšnji seji, v zvezi z volitvami in referendumi. Takrat je
predlagal izvedbo referenduma, na katerem bi se občani odločili o
najprimernejšem volilnem sistemu v občini Trzin in o številu svetnikov ter o tem, ali se strinjajo z županovo odločitvijo o poteku gradnje
novega gasilskega doma. Ker je župan to pobudo zavrnil, je Podlogar nad županovim ravnanjem, ki govori o njegovem načinu vodenja
občine, razočaran, a je po njegovem mnenju še vedno čas, da se o
vsem skupaj še enkrat razmisli. Župan je odgovoril, da bo pobudo
ponovno proučil, da pa ne ve, ali se da glede občinskega volilnega
sistema in števila svetnikov kaj narediti.
Sledila je še predstavitev skrajšanega postopka rebalansa proračuna Občine Trzin za leto 2017, predstavitev spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za
leti 2016 in 2017 ter predstavitev Sklepa o odvzemu statusa javnega dobrega v lasti Občine Trzin.
Vse predstavljeno so svetniki na koncu sprejeli.
Več podrobnosti v zvezi z vsem materialom z 21. občinske seje,
ki se je končala po uri in pol, najdete na spletni strani občine Trzin
www.trzin.si. ●
Vesna Sivec Poljanšek

Hitreje do posojila – z regijsko garancijo
Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki delujejo in vlagajo na
območju osrednje Slovenije, tudi na območju Trzina, lahko dobijo s
pomočjo regijske garancije od najmanj 8.000 do največ 500.000
evrov posojila. Regijska garancijska shema velja za 25 osrednjeslovenskih občin, razpoložljivi sklad pa je 562.500 evrov.
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Podjetja bodo lahko pridobila posojila za materialne in nematerialne investicije, pa tudi za najem poslovnih prostorov in opreme,
za promocijo, pripravo in izdelavo dokumentacije ter za pridobivanje intelektualnih pravic. Med materialne investicije spadajo
nakup strojev, opreme in zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč ter stroški gradnje in/ali nakupa
objekta, za nematerialne investicije pa veljajo prenosi tehnologije
z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk in znanja, tudi nepatentiranega tehničnega znanja.
Garancije bo izdajala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije (RRA LUR), in sicer v višini od 50 do 80 odstotkov
vrednosti posojila, preostalo vrednost posojila bo po svojih pogojih
zavarovala banka. Najnižji znesek posojila je 8.000 evrov, najvišji pa 500.000 evrov za investicije in 200.000 evrov za obratna
sredstva. Podrobnosti o razpisu najdete v Uradnem listu RS št.
40/2017 in na spletni strani www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-razpis-garancij-za-bancne-kredite, obrnete pa se lahko tudi na RRA
LUR, tel: 01 306 1902, oziroma na e-naslov: roman.medved@ljubljana.si. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 15. maja
2018. Vloge (obrazce in priloge) je treba poslati po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana, ali tam oddati osebno. ●
Tanja Bricelj
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Odličen izkupiček dobrodelnega pohoda
Še nekaj dni pred letošnjim, 5. dobrodelnim pohodom na Svetega Primoža, ki ga prirejajo Modre novice, je
kazalo, da vreme organizatorjem prvič v zgodovini pohoda ne bo naklonjeno. A marljiva in vedno dobrovoljna
ekipa Modrih novic se ni dala in je vse do zadnjega verjela, da bo obilno deževje na predzadnjo septembrsko
soboto vendarle zamenjalo težko pričakovano sonce. In imeli so prav! 5. dobrodelni pohod na Svetega Primoža je bil obsijan s sončnimi žarki in prežet z obilico pozitivne energije.

Pozdravni nagovor trzinskega župana Petra Ložarja, ki je poudaril, da
trzinska občina že vsa leta podpira šolski sklad OŠ Trzin, zato so letos zanj
namenili 525 evrov.

Pohodnike je pozdravila tudi vršilka dolžnosti ravnatelja OŠ Trzin Jana Klopčič.

Torta velikanka za vse udeležence, pred njo pa poleg organizatorjev prireditve iz podjetja IR Image (od leve) kamniški župan Marjan Šarec, glavna
urednica Modrih novic Mateja Štrajhar, vršilka dolžnosti ravnatelja OŠ Trzin
Jana Klopčič in trzinski župan Peter Ložar.

Pohodniki so se že od zgodnjih jutranjih ur množično zgrinjali na
Svetega Primoža nad Kamnikom, in organizatorjem pohoda se je kar
smejalo. Kako tudi ne; narava jim je ponovno naklonila odlične razmere za izvedbo tradicionalnega dobrodelnega pohoda, za povrh pa
se je od simboličnih petih evrov, kolikor je bila prijavnina za vsakega
odraslega pohodnika, na koncu nabrala lepa vsota denarja, ki so ga
letos namenili šolskemu skladu OŠ Trzin in trzinskega vrtca Žabica.
Pohodniki so bili na Svetem Primožu nagrajeni s pravljičnim pogledom
na dolino, ki se je v nekaterih delih še vse do dvanajstih kopala v megli,
poleg tega pa po zaslugi organizatorjev na tej priljubljeni izletniški točki
ni manjkalo ne jedače in pijače niti zabave za vse generacije. Za to
so poskrbeli Grajski oktet, ansambel Skrivnost in Otok športa, ki je s
svojimi aktivnostmi popestril dan najmlajšim pohodnikom, ob vznožju
Primoža pa je pohodnike razveseljevala godba Stranje.
Dobrodelnega pohoda so se med drugimi udeležili tudi trzinski župan Peter Ložar in njegov kolega kamniški župan Marjan Šarec ter
vršilka dolžnosti ravnatelja OŠ Trzin Jana Klopčič. Vsi omenjeni so
zbrane počastili s pozdravnim nagovorom, med katerim so poudarili in pohvalili dober namen celotne rekreativne prireditve. Tokrat so
organizatorji na njej zbrali rekordno vsoto, 2815 evrov, ta denar pa je
predstavnik Modrih novic Miha Uhan nekaj dni po pohodu slovesno
predal trzinskemu šolskemu skladu.
Modre novice so tako s svojo rekreativno prireditvijo tudi letos dodobra upravičile svoje geslo Dobra volja, dobra družba, dober namen. ●
Vesna Sivec Poljanšek,
foto: Vesna Sivec Poljanšek in arhiv Modrih novic

Slovesna predaja čeka za 2815 evrov šolskemu skladu OŠ Trzin in vrtca
Žabica. Na fotografiji z leve: Miha Uhan, predstavnik Modrih novic, vršilka
dolžnosti ravnatelja OŠ Trzin Jana Klopčič, vzgojiteljica v vrtcu Palčica Tina
Lampreht, predsednica šolskega sklada Sara Rode, učiteljica razrednega
pouka, in trzinski župan Peter Ložar.
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Uspešno zaključen projekt Oskrba s pitno vodo
V okviru projekta Oskrba s pitno vodo se lahko v petih občinah – v Trzinu, Mengšu, Domžalah, Kamniku
in Moravčah – odslej pohvalijo s precejšnjim deležem novih vodovodnih cevi, ki igrajo pomembno vlogo
pri komunalni urejenosti krajev, pa tudi pri varovanju okolja.
Projekt Oskrba s pitno vodo je bil vreden 11 milijonov evrov, občine,
ki so sodelovale v njem, pa so ga izpeljale s pomočjo pridobljenih
evropskih sredstev. Brez tega marsikatera posamezna občina ne bi
mogla izvesti projekta v takšnem obsegu.
Dela so potekala v različnih terminih, vsa pa so bila, kot so povedali
na novinarski konferenci ob zaključku projekta, končana pravočasno, v skladu z načrti. V okviru projekta je bil izboljšan vodovodni sistem v dveh samostojnih vodooskrbnih sistemih – v prvem sklopu na

Vgraditev novih vodovodnih cevi v Trzinu

območju občine Kamnik, v drugem pa na območju drugih vključenih
občin. Kamniški vodovodni sistem je tako obogaten s 16 kilometri
novih vodovodnih cevi, domžalski pa z dobrimi 14 kilometri.
Dela so najprej končali v občini Trzin: tu je bilo vgrajenih skoraj
dva kilometra novih cevovodov. Občina je pridobila uporabno dovoljenje leta 2015 in je posodobljeni del vodovoda predala v upravljanje upravljavcu celotnega sistema, Javnemu komunalnemu podjetju
Prodnik d.o.o. iz Domžal.
V občini Kamnik so se dela začela leta 2014, primarni namen projekta pa je bil celostna rešitev vodovodnega sistema na območju
občine in s tem priključitev dodatnih prebivalcev na javni sistem,
ki zagotavlja zanesljivo oskrbo z varno pitno vodo. Dolžina novozgrajenega omrežja v domžalski občini je okrog tri kilometre, dela
pa so med drugim zajemala tudi aktiviranje vodnjakov Č5 in VDG-1
ter novega vodnega vira, vrtine na Kolovcu. V občini Mengeš so v
okviru projekta Oskrba s pitno vodo zgradili slabe štiri kilometre
cevovodov, s postavitvijo treh novih črpalk pa so aktivirali tudi vrtino na Mengeškem polju. V moravški občini imajo odslej dobrih šest
kilometrov novozgrajenih cevovodov, dela pa so zajemala gradnjo in
posodabljanje treh vodovodov.
Z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, ki so ga sofinancirali Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in sodelujoče občine, so zadovoljne prav vse občine, saj
se je z njim povečala kakovost pitne vode, izboljšala se je oskrba s
pitno vodo za 55.000 prebivalcev s tega območja, boljše pa je tudi
varovanje okolja. ●
V. S. P., foto: Arhiv Občine Trzin

Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92, 11/03-skl. US, 73/03 – odločba US) in 39.
člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), izdaja
Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo volitev predsednika republike, ki
bodo v nedeljo, 22. oktobra 2017
VOLIŠČE 4.11.16 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN I
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Habatova ulica, Jemčeva cesta, Kmetičeva ulica, Ljubljanska cesta št. : 1, 2, 3, 3a, 4,
4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d,
12e, 12f, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g
in 14, Mengeška cesta in Za hribom št. : 6, 7,
8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b,
13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30
in 36.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.17 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN II
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica št. 5,
Košakova ulica št. 1 in 2, Ljubljanska cesta št.:
15, 16, 16a, 18, 18a, 20 in 24, Lobodova ulica,
Mlakarjeva ulica vsa, razen št. : 4, 4a, 6, 6a, 7,
7a in 8, Na jasi, Onger št. : 5, 7, 9, 11, 13, 15 in
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17, Partizanska ulica št. : 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21 in 26, Ploščad dr. Tineta Zajca,
Prešernova ulica, Reboljeva ulica, Ulica kamniškega bataljona, Ulica OF, Ulica pod gozdom,
Ulica Rašiške čete vsa, razen št. : 1, 5 in 5a,
Vegova ulica, Za hribom št. : 1, 1a, 2, 3, 4, 4a in
5 in Župančičeva ulica.
VOLIŠČE 4.11.18 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN III
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, Brezovce, Brodišče, Dobrave, Gmajna, Hrastovec,
Kidričeva ulica vsa, razen št. 5, Kratka pot,
Mlakarjeva ulica št. : 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8,
Motnica, Ljubljanska cesta št. : 17, 19, 19a, 19b,
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51 51a, 52a in 55, Pernetova ulica, Peske,
Planjava, Prevale, Špruha, Trdinova ulica, Ulica
Bratov Kotar, Ulica Rašiške čete št. : 1, 5 in 5a
in Zorkova ulica.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4. 11.901 - DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4. 11.970 - DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.
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Rožnati oktober, mesec boja proti raku dojk

Peter Ložar, Olga Bernik Zor, Sanda Velić in Branka Bizajn pred ovijanjem
dreves z rožnatim šalom pri vrtcu Žabica.

Združenje Europa Donna Slovenija se že dve desetletji posveča ozaveščanju javnosti o raku na dojki, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah,
zato pripravlja v »rožnatem oktobru«, mesecu boja proti tej vrsti raka, po
vsej Sloveniji številne aktivnosti, s katerimi opozarja na velik pomen samopregledovanja, preventivnih presejalnih programov in zgodnjega odkrivanja
raka dojk, pa tudi zdravega načina življenja. Z rakom na dojki se letno sooči
1300 Slovenk, 400 pa jih zaradi tega umre. Želja združenja je zmanjšati
umrljivost, možnost ozdravitve pa je večja, če je rak odkrit pravočasno. Ena
izmed njihovih akcij so Rožnate pletenine, akcija simboličnega ovijanja dreves, ki jo pripravljajo letos že tretjič.
Projektu so se letos pridružile številne članice združenja, posamezniki,
organizacije in društva iz več kot šestdesetih občin, med njimi tudi Občina
Trzin. V znamenje podpore so tako tudi pri vrtcu Žabica 29. septembra dve
drevesi ovili z rožnatim šalom, ki ga je nakvačkala dolgoletna članica trzinskih vezilj Marika Kolarič iz Grosuplja. Ovijanje so opazovali tudi malčki te
enote s svojima vzgojiteljicama in za spomin dobili v dar rožnate zapestnice
in pentljice. Poleg vodje projekta Sande Velić, pletilje Branke Bizajn in Olge
Bernik Zor, pomočnice ravnateljice, odgovorne za vrtec, se je dogodka udeležil tudi župan Peter Ložar, ki je malčke pozval, naj mamicam povedo za
brezplačne preglede, ki jih omogoča naša občina. Sanda Velić pa je ob tem
povedala: »S projektom Rožnate pletenine smo na Europi Donni, v sklopu
programa ROZA, želeli poudariti pomen ozaveščanja s kreativnimi dejavnostmi ˝za dušo˝, pri katerih pride do izraza ljubezen do ustvarjalnosti in
življenja na sploh. S tem subtilno nagovarjamo strah, za katerega menimo,
da sodi med največje dejavnike tveganja za nepravočasno odkritje. Strah
namreč blokira in onemogoča, da bi se ženske redno same pregledovale ali
bi se odzvale na javne presejalne programe DORA in ZORA. Pri raku dojk
pa je pravočasno odkritje ključnega pomena za ozdravitev in kakovostno
življenje tudi po bolezni. V dokaz smo mnoge bivše bolnice, ki se združujemo in spodbujamo, smo si v oporo in smo v podporo tudi drugim. Pletenine
v času rožnatega oktobra prevzamejo vlogo enomesečnega opozorilnega
znaka in poziva mimoidočim, naj se ustavijo, naj skrbijo za svoje zdravje in

naj objamejo sebe in svoje bližnje, tako kot pletenine simbolno objemajo
drevo.« Rožnati šal, ki ga je Kolaričeva kvačkala 5 ur (mimogrede: TD Kanja,
v okviru katerega delujejo trzinske vezilje, in Europa Donna se ji zahvaljujeta
za prizadevnost), bo drevesi krasil vse dni oktobra in bo tako mimoidoče
opozarjal na problematiko te bolezni.
Z ozaveščenostjo nad raka dojk – tudi v Trzinu
Tudi naši občini se zdi pomembno, da raka dojk odkrijemo pravočasno,
saj s tem povečamo možnost ozdravitve, zato že od decembra 1999 za
ženske s stalnim bivališčem v Trzinu sofinancira klinične preglede dojk, ki
jih opravljajo v Zdravstvenem domu Domžale. Odkar od leta 2012 deluje
tudi državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA (vključene so
ženske, stare od 50 do 69 let), se je število opravljenih pregledov Trzink
tu sicer več kot prepolovilo, še vedno pa jih vsako leto kar nekaj izkoristi tudi to možnost, ki jo ponuja naša občina. V ambulanti za bolezni dojk
ZD Domžale, ki jo vodi medicinska sestra Alenka Šraj, opravljajo klinične
preglede dojk, vključno z mamografsko in ultrazvočno diagnostiko, ki od
junija 2015 vključuje slikanje z novim digitalnim aparatom. Prepričani so,
da je mamografija (slikanje dojk z rentgenskimi žarki) najbolj zanesljiva in
natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb v dojki, saj
lahko odkrije spremembo, ki še ni tako velika, da bi jo v dojki lahko zatipali,
tj. meri manj kot centimeter. Vsem ženskam svetujejo, da si redno enkrat
mesečno pregledujejo dojke, se redno odzivajo na povabila programov
DORA (pregled dojk), SVIT (pregled črevesja) in ZORA (ginekološki pregled)
ter sledijo dvanajstim nasvetom za boj proti raku, ki jih najdete na spletnih
straneh Zveze slovenskih društev za boj proti raku: http://www.protiraku.si/
Arhiv-novic/ArticleID/11/12-nasvetov-proti-raku. ●
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič
Na pregled dojk se lahko občanke s stalnim bivališčem v Trzinu,
mlajše od 50 oziroma starejše od 69 let, naročite brez napotnice,
v ambulanti za bolezni dojk ZD Domžale, ob ponedeljkih med 10.
in 11. uro, ob petkih pa med 8. in 10. uro, po telefonu: (01)72 45
220. Ne glede na starost pa se lahko na pregled naročite vse, ki
opazite kakršnekoli spremembe na dojki.

Leto

Št. občank, ki so se odločile za
preventivni pregled v boju proti raku dojk

2011

75

2012

43

2013

28

2014

38

2015

25

2016

29

do konca avg. 2017

28

Vir: Občina Trzin

Ozaljšana promenada ob Pšati
Konec septembra so delavci Arboretuma poskrbeli za to, da bodo
vrbe na promenadi ob Pšati varno preživele tudi to zimo. Zaradi
mehkega lesa je namreč vrbovo vejevje precej bolj občutljivo za dodatno obremenitev, kot so moker ali obilen sneg, žled in podobno.
Zato so strokovnjaki z obrezovanjem še pravočasno poskrbeli za
njihovo nadaljnjo oziroma nemoteno rast, hkrati pa so s tem ozaljšali med Trzinci zelo priljubljeno pšaško promenado na levem bregu
rečice. Domačini pa si vse bolj želijo tudi njenega nadaljevanja na
desnem bregu od Čebulovega mostu pa vse do Grajske ceste, ki leži
že v sosednji občini. ●
Miha Pavšek, foto: Miha Pavšek
Oktober 2017
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Vesna Milojević,
nova trzinska zdravnica

Od srede letošnjega julija se za zdravstveno pomoč
v Trzinu obračamo na Vesno Milojević, specialistko
družinske medicine, ki si je med mnogimi pacienti v
teh nekaj mesecih že pridobila zaupanje. Ni redko, da
jo ob ponedeljkih v ordinaciji srečamo kar v oranžnem kombinezonu, ki ji ga po nedeljskem dežurstvu
v Zdravstvenem domu Domžale še ni uspelo sleči.
Blaga do bolnih pacientov, vendar stroga v svojih pričakovanjih do njihove skrbi za lastno zdravje – to je
Milojevićeva. Tokrat pa vam jo predstavljamo s pomočjo desetih kratkih vprašanj, ki jo odkrivajo v malce drugačni luči.
Katero knjigo bi vzeli s seboj na samotni otok in katero berete
trenutno?
Od malega relativno veliko berem in to je ena od mojih najljubših aktivnosti- pasivnosti. Za samotni otok potrebuje človek nekaj globokega; moja
izbira bi bila Dostojevski, Idiot ali Bratje Karamazovi. Ali karkoli od Iva Andrića. Pravkar sem prebrala Zemljevide tujih življenj Mihe Mazzinija, začela
pa sem brati Nekropolo Borisa Pahorja.
Kaj je najpomembnejše za človekovo zdravje? Prehrana, telesna
aktivnost ali mišljenje in čustvovanje?
Težko vprašanje. Verjetno vsakega od nas do določene mere determinirajo genske komponente, okolje s svojimi normami, lastna pričakovanja in
pripravljenost na aktivnosti, usmerjene v uresničitev želja in načrtov. Morda je odgovor v kombinaciji mentalne fokusiranosti, sprejemanja dejstev
in prizadevanje za izboljševanje sebe in okolice, vsekakor pa ob gibanju
in zdravem prehranjevanju, prilagojenem posameznikovim potrebam, in v

Utrinek iz zasebnega življenja – na izletu s svojima sinovoma

8 | Odsev — Glasilo občine Trzin

zavedanju, da smo sami v dobri meri odgovorni za svoje zdravje in soodgovorni za svoje počutje.
Kino, operni koncert ali sprehod v naravi?
Vse troje je mamljivo; kino je bolj poredko na sporedu; sprehodi v naravi so
del vsakodnevne gibalne kulture, opera pa je doživetje zase. Izberem operni
koncert, vsekakor.
Kaj bi bili, če ne bi postali zdravnica?
Verjetno bi se ukvarjala z jedrsko fiziko; ta me je svojčas fascinirala.
Ali pa bi bila tožilka, res ne vem.
Vaše sanjske počitnice, potovanje?
Rada imam križarjenja, krasna so tudi potovanja in raziskovanja z avtodomom. Potem ko sem bila razočarana nad »sanjskim« Balijem, nekako ne
razmišljam več o sanjskih počitnicah ... Samo da sem skupaj z otrokoma,
pa je povsod dobro ...
Najpomembnejše spoznanje, ki ste ga dobili med opravljanjem
zdravniškega poklica?
Da smo lahko samo spoštljivi in se zavedamo, kako majhni smo; to zavedanje se povečuje z nivojem znanja: več ko vemo, bolj ko delamo, bolj se
zavedamo, koliko česa ne vemo, in smo zato bolj skromni ... To je posebna
oblika strahu, verjetno pred napako, ki je lahko minorna, lahko pa usodna. In
napake večkrat delamo, to je premosorazmerno s količino dela.
Spoznala sem tudi, da se nikoli ne smemo nehati truditi, da bi bile napake
čim bolj redke ...
Plavanje, ples ali planinarjenje?
Planinarjenje. Zaradi razgledov, izzivov, premagovanja ovir in sebe, zaradi
miru in telesne utrujenosti, ki blagodejno vplivata na duha.
Vaš recept za dobro zdravje?
Univerzalnih receptov ni; morda le to, da se poslušamo in ugotavljamo, s
čim naredimo zase nekaj dobrega, po čem se dobro počutimo, in da pri
tem vztrajamo. Dobro zdravje pa je čedalje bolj zgolj ideal, se bojim.
Katera misel, moto vas vodi skozi življenje?
Naredimo vsak dan kaj dobrega, kajti današnji dan oziroma sedanji trenutek je vse, kar imamo. 'Nulla dies sine linea' (Naj ne mine dan, ne da
bi naredili kaj koristnega; op.ur.), in ta linea je tisto, kar nas v dobri meri
definira kot osebe.
Kakšen nasvet bi dali svojim pacientom pred prihajajočimi zimskimi meseci?
Prisegam na dobro voljo, odprtost duha, iskrenost, izkazovanje pozornosti, posluh. Prehranske nasvete vsi poznajo; potrebe po gibanju, prožnosti
telesa in duha potrebujemo vsi. Ne pozabimo na cepljenja – proti gripi,
pnevmokoku, slabi volji (nasmeh) ... Bodite prijazni do sebe in drugih; povejte, poiščite pomoč, pomagajte, prisluhnite, imejte se radi. Življenje je
dragoceno! ●
Tanja Bricelj, foto: Tanja Bricelj in osebni arhiv Vesne Milojević
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Informacijska zasvojenost
V današnjem času se nova tehnologija in sodobne komunikacijske naprave neverjetno hitro razvijajo in vedno več ljudi vstopa v svetovni splet,
kjer se, skriti za ekranom, srečujejo z bolj ali manj primernimi vsebinami. In
vse več jih bolj zanima, kaj se dogaja v tem virtualnem svetu, kot v svetu,
v katerem živijo. Pri tem pa se premalo zavedajo, da prežijo v sodobnem
informacijskem okolju nanje tudi številne pasti, ki te lahko hitro zapeljejo v
zasvojenost. Poznavanje teh pasti zasvojenosti je danes preslabo; bistvenega pomena je zato, znati te pasti prepoznati, poudarja vodja programa
Neodvisen.si Bojan Kodelja, ki je v prostorih OŠ Trzin 13. septembra vodil
interaktivno prireditev z naslovom Preživeti med volkovi. Dveurno predavanje, nadaljevanje programa Izzivalec ulice, je organiziralo podjetje Aktiva
skupina d.o.o. V šolski telovadnici so se šolskim delavcem pridružili še župan
Peter Ložar, vršilka dolžnosti ravnateljice Jana Klopčič in nekaj občanov in
občank Trzina, o tem, ali smo Slovenci zlahka zasvojljiv narod, o informacijski zasvojenosti in vplivu zunanjega sveta, nastajanju virtualne generacije,
trikotniku otrok-starši-šola, posledicah sodobne zasvojenosti in možnih
rešitvah pa sta spregovorila socialna in kulturna antropologinja dr. Vesna
Vuk Godina in vodja novogoriške ambulante za zasvojenosti, terapevt Miha
Kramli. Ob tem smo si ogledali še nekaj tematskih video posnetkov.

Predavatelja Miha Kramli in Vesna Vuk Godina

V programu Neodvisen.si opozarjajo, da informacijsko okolje usmerja
našo zavest in podzavest – s pomočjo filmske industrije, resničnostnih šovov, računalniških igric in družbenih medijev. In kaj menita o tem problemu,
pri čemer so najbolj ranljiva skupina otroci, terapevt Kramli in antropologinja Godina? Kramli, ki je predstavil nekaj primerov, s katerimi se srečuje

Rivalov losos nagrajen z zlatom
Letošnji Kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni je prinesel
kar dve zlati medalji trzinskemu podjetju Rival Trade. Med prijavljenimi izdelki sta bila najbolje ocenjena njihova dimljeni losos v kosu
in narezani dimljeni losos, bakalar na belo je osvojil srebrno medaljo,
lososov namaz pa je bil nagrajen z bronastim odličjem. Vse omenjene
izdelke je poleg svežih rib in drugih ribjih izdelkov mogoče dobiti v
Rivalovi prodajalni v trzinski industrijski coni.
Družinsko podjetje, ki je moralo ob osamosvojitvi Slovenije zaradi
spremenjenih tržnih razmer popolnoma spremeniti dejavnost, vodi
zadnjih osem let Andreja Ovnik. Njen oče Rajko Ušeničnik pove, da so,
ko so ravno zgradili nove prostore v trzinski coni, spoznali, da bo treba
brizganje plastike zaradi izgube trga opustiti. »V družini smo veliki
ljubitelji rib, prisegamo na svežo ribo in domače recepte, ki izključujejo
uporabo aditivov, konzervansov in barvil. Pri svojem delu želimo biti
drugačni od drugih ribarnic in se čim bolj prilagoditi željam strank,
zato so pri nas mogoče tudi rezervacije rib,« pove Ovnikova in doda,
da je nekaj najlepšega to, da lahko svoje delo opravlja z ljubeznijo.
Rival Trade proda na leto 13 ton bakalarja na belo, izdelka, ki je na
voljo tudi v trgovskih verigah, sicer pa imajo po Sloveniji tudi šest svojih poslovalnic. Njihov naslednji projekt bodo tunovi in lososovi burgerji, ki so se med njihovimi kupci že odlično prijeli v sveži obliki, zdaj
pa je tudi vse več povpraševanja po zamrznjenih. »S takimi burgerji
bi lahko na nevsiljiv način približali morske jedi tudi otrokom, zato si
Oktober 2017

pri svojem delu, meni, da pri posredovanju novic ne gre več za znanje, ampak za to, kdo je pri tem bolj prepričljiv. Pravi, da informacije, ki podpirajo
realnost, niso škodljive. Problematične so tiste, ki vplivajo na domišljijo.
Po njegovem mnenju postajajo v današnjem svetu otroci sprogramirana
generacija, ki se ne zaveda, da se nanje vpliva podtalno. Prepričan je, da
je to novodobno suženjstvo. Po njegovem mnenju te intenzivno delo na
računalniku ne zasvoji, temveč te le utrudi. Zasvoji pa te zabava ali sprostitev s pomočjo sodobnih komunikacijskih naprav (spletne igrice, družbena
omrežja, spletne klepetalnice ...). Terapevt pri svojem delu opaža, da se je
število odvisnosti od elektronskih naprav v zadnjih letih drastično povečalo
in da so jim bolj izpostavljeni tisti s šibko samopodobo in različnimi težavami. Ti namreč dobijo v virtualnem svetu to, česar ne dobijo v resničnem
svetu, zato postane ta zanje realen. Ob tem pa je poudaril še, da dobijo naši
možgani danes dnevno tako količino informacij, kakršno so dobili nekoč v
dveh letih.
Antropologinja Vesna Vuk Godina pa je opozorila na raziskave, ki razkrivajo, da preživijo slovenski otroci ob računalnikih in tablicah in s pametnimi telefoni veliko preveč časa, ter poudarila: »Če živi otrok v virtualni
resničnosti, je ta zanj enaka ali bolj resnična od prave.« Starši moramo zato
časovno in prostorsko omejiti otrokovo virtualno resničnost. Predvsem je
pomembno, da ločimo, kdaj se otroci za računalnikom igrajo za sprostitev
in lahko to igro kadarkoli prekinejo in kdaj so v to igro tako intenzivno vpeti,
da se ne menijo za zunanje dražljaje. Ob tem je opozorila še na nasilje, ki se
dogaja v tem virtualnem svetu, in predstavila svojo ugotovitev, da znanje,
pri posredovanju katerega je najpomembnejša šola, čedalje bolj izgublja
pomen in da je dejstvo, da so ljudje brez klasičnega znanja lahek plen.
Oba gosta vidita rešitev v knjigah. Po mnenju antropologinje Vuk Godine
je KNJIGA edini pravi človeški medij, zato ker zahteva abstraktno mišljenje,
ki ga živali ne premorejo. »Virtualna resničnost pa ohranja milijone ljudi na
ravni živali, seveda, če so živalskega mišljenja, torej konkretnega. In zakaj
– ker je lažje vladati ljudem, ki ne razumejo.« Prepričana je, da je treba razvijati abstraktno mišljenje, in to z branjem knjig, že pri majhnih otrocih. Ob
tem je na kratko predstavila še obdobja otrokovega odraščanja in poudarila pomen dvotirne vzgoje, prisotnosti obeh staršev, mame in očeta. O tem
bi zgovorna antropologinja zagotovo še dolgo govorila, če se ne bi iztekel
čas, namenjen tej pereči problematiki informacijskega okolja, problematiki,
ki se je večina prav gotovo ne zaveda dovolj. Na to kaže tudi dejstvo, da je
tudi kar nekaj udeležencev celo med predavanjem strmelo v svoj pametni
telefon. ●
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič
želim, da bi bližnje šole in vrtci prepoznali v naših izdelkih kakovostno
zdravo hrano, ki bo imela prednost pred različnimi ribjimi palčkami,«
še pove Ovnikova in napoveduje še en nov izdelek – polnjene lignje, in
to treh okusov. ●
Tanja Bricelj, foto: Tanja Bricelj

Direktorica podjetja Rival Trade, Andreja Ovnik, z enim od nagrajenih izdelkov, v njihovi prodajalni na Peskah v trzinski industrijski coni
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Trenutno raje
delam mozaike,
kot lektoriram
Pričakala me je ob vznožju stopnic, ki vodijo v
njeno malo oazo miru. Stopnic, ki jim je s stotinami malih barvnih keramičnih koščkov, sestavljenih v mozaik, vdahnila prelepo podobo. Nasmejan
obraz obkrožajo srebrnosivi lasje, ki jih Marija
Lukan ne skriva.
»Mesarjev Stane in Ipavčev Tone sta me prišla
vprašat, ali bi lektorirala prvo številko Odseva. Pristala sem, saj sem mislila, da bo to kratkega daha
… No, raztegnilo pa se je na 20 let,« mi že na začetku razloži, kako je postala lektorica Odseva. Z
letošnjo jesenjo je svojo vlogo predala naslednici.
Komaj sem jo pregovorila za ta pogovor, za fotografiranje pa sprva
ni hotela niti slišati. Ne vem, kateri od argumentov jo je nato prepričal.
Morda tisti, da želimo bralcem približati tudi ljudi, ki so nekje v ozadju in jih žarometi nikoli ne osvetlijo. Ne le novinarji in fotografi, tudi
lektorji, tehnični uredniki in oblikovalci ter postavljavci revije, ki pod
prispevki niso podpisani, bistveno pripomorejo h kakovosti revije. Brez
njih bi bil, verjemite, ta časopis mnogo siromašnejši.
Od rokopisov do računalnika
Marija Lukan je gospa, ki jo stari Trzinci dobro poznajo kot učiteljico slovenščine. Svojo poklicno pot je začela v mengeški osnovni šoli,
nadaljevala (in končala) pa v trzinski. Skozi njene pedagoške roke je
šlo 36 generacij, in ko jo povprašam, ali je bila stroga učiteljica, skomigne z rameni in skromno reče: »Zdaj je že vseeno, kakšna sem bila,
tega tako ne morem spremeniti. Upam pa, da sem jih česa vendarle
naučila.«
Nato preideva k njenemu delu pri Odsevu. Spominja se, da je na začetku dobivala članke v obliki rokopisov, pogosto težko berljivih. Lekturo je opravljala na papirju tudi še pozneje, ko so ji prinašali članke,

Izdelovanje mozaikov ji trenutno prinaša več zadovoljstva kot iskanje
pravopisnih napak.
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Velika Marijina ljubezen so poleg slovenskega jezika in mozaikov tudi
njeni kužki.

natipkane na pisalni stroj. Ko je računalništvo vstopilo z velikimi koraki
tudi v Osnovno šolo Trzin, se je Marija Lukan tedanjemu ravnatelju
in njegovi želji, naj se vključi v računalniški tečaj, izmaknila. »Rekla
sem, da tega znanja tri leta pred upokojitvijo že ne bom potrebovala.
Eh, takrat tega nisem znala ceniti,« pravi in med smehom doda, da
je kmalu zatem najela inštruktorico in za znanje računalništva plačevala. »No, leta so se obrnila, z računalnikom še vedno nisva prav
domača, imam pa vnuke, ki mi zelo radi vsak trenutek priskočijo na
pomoč,« pravi Marija in oči se ji zasvetijo, ko pove, da ima šest vnukov
in tudi že dva pravnuka.
Skrivaj brala med poukom
V pokoju je že 17 let, in če je le mogoče, gre vsak dan na Dobeno.
Všeč ji je, ko sopiha v breg, se poti in se naklepeta z mimoidočimi
znanci ali neznanci. »Vsak pohodnik na Dobeno ima lahko svojo stezico, ves gozd je v poteh, povsod koga srečaš. Zlahka se zapleteš v
pogovor,« pripoveduje o življenju v kraju, kjer si je ustvarila družino,
potem ko se je preselila sem pred 53 leti.
Je rojena Dolenjka, večino otroštva pa je, v presledkih, preživela v
Sevnici. Mama in očim namreč nekako nista imela obstanka, in tako
se je družina do njenega 14. leta kar osemkrat preselila. Ker je njen
oče padel v partizanih, je nad njo in njenima bratoma bdela Zveza
borcev, ki jih je tudi finančno podpirala. »Če te zveze ne bi bilo, bi
najverjetneje šivala nedrčke v tovarni Lisca,« pravi. In pristojni v ZB so
zahtevali, da se vsi trije otroci šolajo. Pove, da ni bila kaj prida učenka,
saj je večino časa, namesto da bi poslušala pouk, skrivaj brala. Vsako
prosto minuto je porabila za branje.
»Zgodbe so bile moj svet, zavetje, beg,« zamišljeno pove. Pripeljale
pa so jo v poklic, ki ga je nato opravljala z velikim veseljem.
Kako so »staro navado dali za železno srajco«
Kdor se je kdaj znašel v vlogi urednika, dobro pozna časovni pritisk,
ko je treba loviti rok za oddajo gradiva oblikovalcem in nato v tiskarno.
Včasih se zdi, kot da za ljudi, ki so na koncu verige nastajanja časopisa, časovne zakonitosti ne veljajo. Lektoriranje ponoči in v zadnjem
hipu? Ob tem vprašanju Marija le odmahne z roko in se nasmehne.
Spomni se na posebne lektorske izzive, ki jim ni kos nobeno v šoli
pridobljeno znanje o jeziku, ko človeka kdaj prime, da bi nekam zmetal

Portret meseca
vse pravopise, računalnik, ko se sprašuješ, le kaj je želel pisec povedati s tem, kako naj to popravim? »Pa se zaveš, da niso vsi, ki pišejo
za lokalne časopise, novinarji, da so amaterji, ki želijo obveščati, ki
jim je mar za kraj in za ljudi. Vseeno pa sem pričakovala, da bodo
svoje članke vsaj še enkrat prebrali in pogledali, kako so popravljeni,
da ne bi drugič delali istih napak. Pa ne! Kot pravi pregovor: navada
je železna srajca. In ko smo že pri pregovorih, ravno tega si je neki
pisec v svojem članku razlagal takole: 'Pa je videz varal, saj so se
tisti, ki dajo staro navado za železno srajco, že dokaj zgodaj začeli
zbirati.' Priznam, da sem se ob teh domislicah zabavala, zgražala
pa se nad napakami nisem nikoli. Navsezadnje sem bila tam zato,
da jih popravim. Kakšna napaka je res odsev neznanja, včasih pa se
nam kaj zapiše po nesreči. Kljub večkratnemu branju besedil se je
kakšna napaka izmuznila tudi meni in za čisto vsako, ki sem jo kasneje opazila v natisnjenem Odsevu, sem se sekirala,« pravi in doda:
»Štebetov Miro, dolgoletni urednik Odseva, je ob tem vedno rekel:
'Smo samo ljudje.' Pri lektoriranju pa je poglavitno, da imaš dovolj
časa! S prejšnjo urednico, Metko Pravst, sem zelo dobro sodelovala,
nikoli ni bilo hitenja, članki so prihajali do mene vedno pravočasno,
ni mi bilo treba popravljati ponoči in zadnjo minuto.«
»Zakaj pa ste potem nehali?« skoraj preveč vsiljivo vrtam vanjo.
Odgovori mi kot iz topa: »Zato ker trenutno raje delam mozaike, ki
me pomirjajo in urijo v potrpljenju, kot lektoriram. In ker se vse nekoč
konča.« Pred menoj se tako razkrije Marijina strast v vsej svoji veličini. Za najin pogovor je mozaik, ki ga izdeluje, umaknila s kuhinjske
mize na improvizirani pult ob računalniku.
Lektorica, ki je rdeči kemični svinčnik zamenjala za keramične ploščice, klešče in lepilo? Zanimivo, ni kaj ... ●
Tanja Bricelj, foto: Tanja Bricelj in osebni arhiv Marije Lukan

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske
in Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin

VABIMO
NA 8. SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV
POKRAJINSKE ZVEZE
DRUŠTEV UPOKOJENCEV
GORENJSKE,
ki bo v petek, 20. oktobra 2017, ob 16.00
v Dvorani Marjance Ručigaj,
Ljubljanska cesta 12f, Trzin.
Sodelovalo bo 21 literarnih ustvarjalcev
društev upokojencev Gorenjske v poeziji ali prozi.
Vstop je prost.
VLJUDNO VABLJENI!

Najboljše zdravilo za človeka je človek
Zadnji septembrski četrtek se je dvorana Marjance Ručigaj znova
dodobra napolnila z obiskovalci, ki jih zanima poglobljen pogled v medsebojne odnose in starševstvo. Tokratna tema v ciklu predavanj Odnos
ali starševstvo od znotraj navzven je bila varna in ne-varna navezanost.
Skoznjo je slušatelje vodila specialistka zakonske in družinske terapije
Andreja Vukmir Brenčič.
Serija odprtih predavanj, ki jih od začetka leta enkrat mesečno pripravlja terapevtski center Pogled, se je glede na množičnost obiska očitno
lepo prijela. Med poslušalci je bilo opaziti posameznike vseh starosti,
tako moške kot ženske, in ker je med predavanji v preddverju organizirano
tudi varstvo za otroke, ni redko, da se jih udeležujejo tudi pari.

Andreja Vukmir Brenčič poudarja, da je za dobre odnose potreben dober stik.

Odrešilen je dober stik
To, kar je predavateljica vedno znova poudarjala, bi lahko strnili v eno
samo glavno sporočilo. Kot pravi Vukmir Brenčičeva, je »temelj vsakega,
ne le starševskega odnosa, stik«, saj je, kot poudarja, odnos vedno psiho-organska izkušnja. Odnos starš-otrok je shranjen v našem telesu, zato
je neverbalna komunikacija še pomembnejša od verbalne. »Vsak starš se
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čuti odgovornega za to, da bi otroka ustrezno pripravil za življenje, zato
starši v ta odnos včasih vnašajo tudi strah, napetost in bojazen, ali bodo
svojo starševsko nalogo dobro opravili. A naj poudarim: nobenega razloga ni, da se s svojim otrokom ne bi dobro razumeli, saj si otroci ničesar na
svetu ne želijo bolj, kot da bi se ob svojih starših dobro počutili. In to ne
glede na to, koliko so stari,« je povedala Vukmir Brenčičeva.
Če nam uspe vzpostavljati dober stik v vsaj 30 odstotkih časa, je dober
odnos mogoč, tudi če v preostalih 70 odstotkih ni idealen. Za dober stik
pa je potrebna »prisotnost«, prisotnost v trenutku, »tukaj in zdaj«, da se
z drugim uglasimo, da se odzivamo na njegovo subjektivno čustveno realnost in da nanjo reagiramo. »Stik brez čustev ni mogoč; nihče ne more
vzpostaviti odnosa, če se ne pogovarja o čustvih,« je povedala predavateljica.
Varna in ne-varna navezanost
Raziskave kažejo, da se vrsta navezanosti oblikuje v prvih dveh letih življenja. Pri tem obstaja ena oblika varne navezanosti in tri oblike ne-varne
navezanosti, varna navezanost pa je, kot je poudarila Vukmir Brenčičeva,
»največje bogastvo, ki ga človek lahko prejme v življenju«, saj ta determinira
tudi vse naše kasnejše odnose.
Ne glede na to, s kakšno dediščino vstopamo v odnose kot odrasli, pa
je dobra novica, da so naši možgani prilagodljivi in da jih lahko na novo
oblikujemo. Recept za to pa ni zapiranje med štiri stene, ampak druženje
in vzpostavljanje novih odnosov. »Ljudje, ki imajo veliko odnosov, so bolj živi
in postanejo z leti tudi modrejši. Najboljše zdravilo za človeka je namreč
človek,« poudarja Andreja Vukmir Brenčič.
Ob koncu predavanja, na katerem je bilo mogoče kupiti tudi knjige
založbe terapevtskega centra Pogled (Vihar v glavi, Vzgoja brez drame in Celostni razvoj otroških možganov), je predavateljica opozorila
tudi na naslednja predavanja v tem letu in napovedala, da bo rdeča nit
predavanj v letu 2018 partnerstvo. Več informacij je na spletni strani
www.pogled.si. ●
Tanja Bricelj, foto: Tanja Bricelj
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Ideje brez meje

Super hrana je še bolj super, če je slovenska
Paviljon ob gradu Jable je bil tisto septembrsko soboto komaj dovolj velik za dober ducat udeležencev
delavnice o kuhinji z divjimi rastlinami, ki sta jo pod okriljem znamke Rožma, cvetlični prigrizki pripravila
dr. Katja Rebolj in Peter Zajc, ob boku z vrhunskim kuharskim mojstrom, chefom Janezom Bratovžem, prav
tistim, ki se s svojo restavracijo JB uvršča na svetovne kulinarične sezname. Vrhunski mojster nam je mimogrede razkril, kako iz travniških rastlin, kot sta trpotec in regrat, z dodatkom olivnega in sončničnega
olja ustvari poseben namaz, na Jefačn'kovi domačiji pa je pred našimi očmi tudi zavihtel kuhalnico in nam
postregel z juho in kar tremi jedmi z dodatkom divjih rastlin. Divje zanimivo, so se strinjali udeleženci.

Ena izmed »divjih« kreacij mojstra Janeza Bratovža – ajdova kaša z gozdnimi in travniškimi divjimi rastlinami: nedotiko, zajčjo deteljico, kapucinko,
rmanom, ozkolistnim trpotcem, tolščakom ...

Preden smo se s Katjo in Petrom odpravili na odkrivanje divjih rastlin v
okolici gradu Jable, smo se najprej okrepčali s prigrizkom chefa Bratovža,
s kruhki z različnimi »divjimi namazi«, ki jih je z divjimi rastlinami tudi
dekoriral.
Repinec je zanimiva rastlina, ki je botrovala iznajdbi »ježkov«, s katerimi
dandanes na veliko veselje malčkov na čevljih nadomeščamo vezalke.
Cvetki, polni drobnih kaveljčkov, se trdovratno oprimejo jopic in pasje dlake, v kulinariki pa se uporabljajo mladi poganjki te rastline podobno kot
šparglji, v manjših količinah tudi mladi listi, na delavnici pa smo uporabili
koreninice repinca, ki sta jih Katja in Peter izkopala in očistila že prej, da
jih je lahko mojster Bratovž dodal krompirjevi jušni osnovi.
Juha iz koreninic in vegetarijanski ocvirki
Na sprehodu okoli gradu smo spoznali eksplozivno nedotiko, zebrat, lepljivo kaduljo, ozkolistni trpotec, rman, regrat, zlato rozgo, nato pa tudi
pljučnik, tolščak, regačico, mrtvo koprivo … Mlade poganjke zlate rozge
lahko popečemo in dodamo kot prilogo na solate, medtem ko lahko njene
cvetove uporabimo v piškotih, za sladkanje piškotov in sladic pa je odličen
tudi oslad. »Oslad je prava rastlina, če želimo na krožniku pričarati mogočen okus travnika,« je rastlino obetajoče predstavila dr. Reboljeva, pred
njeno uporabo pa je posvarila tiste, ki so alergični na aspirin.
Medtem ko je ona predstavljala biološki vidik divjih rastlin, je o njihovi
zdravilni moči bolj izčrpno pripovedoval Peter Zajc: »Ob ranah, odrgninah
in pikih žuželk si lahko pomagamo z listi trpotca, ki jih le malo pomencamo in položimo na boleče mesto. Primerne so vse vrste, najboljša izbira
pa je ozkolistni.« Od listov trpotca nam je nato pozornost pobegnila še k
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Dr. Katja Rebolj je biologinja z doktoratom iz biokemije, zanjo pa velja, da
združuje užitne divje rastline in podjetništvo. Njen projekt Rožma je bil v
podjetniškem inkubatorju pred dvema letoma izbran kot najbolj obetaven
med podjetniškimi idejami z družbenim učinkom.

njegovim cvetovom. Socvetja, ki po obliki spominjajo na ocvirke in se jih
je res prijelo ime »vegetarijanski ocvirki«, lahko prepražimo in dodamo na
solate, okus pa je podoben okusu gob.
Ko zadišijo divje jedi
Oba predavatelja sta opozarjala, da z divjimi rastlinami ne moremo v
celoti nadomestiti sestavin gojenih in da mora vsakdo najti pravo mero
zase. Ob trenutnem trendu uporabe tako imenovanih super živil pa dr.
Reboljeva poudarja, da je čas, da začnemo odkrivati tudi domača super
živila. »Super hrana je še bolj super, če je slovenska,« pravi. In čeprav drži,
da vsebujejo divje rastline veliko več vitaminov in mineralov kot gojene, je
pri njih potrebna tudi previdnost, saj jih je treba nabirati na neonesnaženih rastiščih, kjer zemlja ni obdelana z gnojili in kjer travnikov ne škropijo
z gnojevko. Pozornost pri njihovem nabiranju in uporabi torej ni odveč.
Za uporabo teh rastlin pa je bil na delavnici odgovoren Janez Bratovž,
eden najbolj uveljavljenih slovenskih kuharskih mojstrov. Njegov urnik je
sicer običajno zelo natrpan, a se je tokratne delavnice udeležil zaradi Katjinega in Petrovega povabila. »Prej divjih rastlin nisem kaj dosti uporabljal, a danes sem prišel sem zato, ker Katjo in Petra zelo spoštujem, saj
sem se od njiju zelo veliko naučil,« je povedal Bratovž, medtem ko smo
srebali repinčevo juho.
Za zaključek druženja pa je poskrbel Peter, ki nam je pripravil še carski praženec iz ajdove moke, ob tem pa smo se sladkali še z domačimi
marmeladami, med katerimi sta navdušili zlasti šipkova in marmelada iz
divjih trzinskih »medvedovih« robidnic. ●
Tanja Bricelj, foto: Tanja Bricelj

Društva

Požar na stanovanjski hiši na Mengeški cesti
V torek, 5. septembra, je zagorelo na ostrešju stanovanjske hiše na
Mengeški cesti 32a v Trzinu. Kot poveljnik Prostovoljnega gasilskega
društva Trzin sem vodil intervencijo, za to pa so nam nekateri pozneje
očitali, da smo se prepozno odzvali.
Trzinski gasilci imamo načrt alarmiranja, potrjen od Uprave RS za
zaščito in reševanje, kot določa zakon. Alarmiranje poteka preko Regijskega centra za obveščanje (v nadaljevanju RECO). Ta sproži ob
prijavi požara ali kateregakoli drugega dogodka, ki zahteva posredovanje gasilcev, tako imenovani tihi alarm po pozivnikih. V našem
društvu imamo enaindvajset takih pozivnikov, poleg tega sistema
pa smo si trzinski gasilci uredili še dodatno alarmiranje z aplikacijo
intervencije.net. To pomeni, da dobi vsak operativni gasilec hkrati z
alarmom na pozivniku tudi SMS na mobilni telefon, ob prejemu poziva
na intervencijo pa takoj, s pritiskom na določeno tipko, sporoči svojo prisostnost ali odsotnost na intervenciji ('da', 'da, kasneje' in 'ne').
Tistih, ki napovejo, da pridejo kasneje, ne čakamo, temveč se nam na
intervenciji sami pridružijo. Gasilci prihajajo na intervencije od doma
in iz službe (če delajo v Trzinu ali bližini); najprej hitro v gasilski dom,
kjer se preoblečejo v zaščitno opremo, nato z gasilskim vozilom na
kraj nezgode, požara idr.
Za omenjeno intervencijo smo prejeli poziv ob 16.23, prvo vozilo pa
je odpeljalo izpred gasilskega doma ob 16.28. Ko smo gasilci prispeli
na kraj požara, je bilo v ognju že celotno ostrešje. Tu se lahko vprašamo, ali je mogoče, da je bil dogodek na RECO (112) prijavljen prepozno, ali pa smo gasilci, ki smo začeli gasiti v 7 minutah po pozivu,
počasni. Verjamem pa, da se zdi prizadetim vsaka sekunda zelo dolga.

Požar na strehi pred prihodom gasilcev

Pri tem moramo upoštevati, da smo mi vsi prostovoljni gasilci in da ni
nihče od nas v stalni pripravljenosti v gasilskem domu. Kot rečeno, pridejo gasilci od doma in iz službe. Zavedati se moramo tudi dejstva, da
je na glavnih trzinskih cestah v popoldanskih urah promet zelo zgoščen,
vemo pa tudi, da ob takih dogodkih (požarih, nesrečah …) večina mimo
vozečih voznikov vozi počasneje, ker opazujejo, kaj se dogaja, s tem pa
še dodatno ovirajo promet in tudi prihod intervencijskih vozil na kraj
dogodka. Vse to operativnim gasilcem onemogoča, da bi hitro prišli v
gasilski dom in zatem na kraj dogodka.
Akcija!
Ob prihodu na kraj požara smo napeljali dva notranja napada z vstopom v goreči prostor. Gasilska taktika zdaj namreč stremi k temu, da se
žarišču požara čim bolj približamo in da poskušamo požar tako omejiti
in pogasiti. Od zunaj ne gasimo več, kot se je to delalo pred leti. Z novo
tehniko in opremo, ki jo imamo, poskušamo s čim manj vode in s približevanjem ognju narediti čim manj dodatne škode na inventarju, ki ga
ogenj še ni zajel. Ob tem požaru smo gasili ostrešje in varovali spodnje
nadstropje, a ker je bilo celotno ostrešje ob našem prihodu že v polno
razvitem ognju, ga ni bilo več mogoče rešiti. V nadstropju je gorela
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kuhinjska omarica z napo, saj je ogenj prišel iz strešnega dela v kuhinjo
po cevi za odvod pare. Nekaj požarne vode je ob gašenju prišlo tudi v
pritličje, čemur pa se ob tako obsežnem požaru ne moremo izogniti. Po
pogasitvi požara smo z vodnim sesalnikom posesali tudi to požarno
vodo, približno 50 litrov.

Požar je pogašen.

Pri gašenju je predstavljala veliko težavo tudi izvedba oziroma zgradba fasade, saj je gorela izolacija, vgrajena med osnovnim zidom in fasadnim zidom. Pri gašenju smo se trudili uporabiti čim manj vode in ne
porušiti fasadnega zida, kar nam je v celoti uspelo.
Ob tem pa ne morem mimo omembe nekaterih »firbcev«, ki so opazovali intervencijo in komentirali gašenje požara; ko je gasilec strojnik
odpiral hidrant in spuščal vodo na tla, so bili komentarji, da namesto, da
bi gasili, vodo točimo na tla. Taki očitki pomenijo nepoznavanje. Ker se v
hidrantih, ki se dalj časa ne uporabljajo, nabere umazanija, kot sta blato
in tudi kamenje, je pač treba pred vsakim priklapljanjem na hidrantno
omrežje določeno količino vode iztočiti, da ta umazanija in kamenje ne
prideta v črpalko vozil, ker bi povzročila okvaro črpalke.
Od nadzorovanja in pospravljanja pogorišča do čiščenja opreme
V 30 minutah od našega prihoda je bil požar v glavnem pogašen,
posamezna žarišča, ki so še ostala, pa smo začeli sistematično prekopavati. In gasili smo naprej, ob tem pa smo vso poškodovano opeko in
odgoreli material pospravili in naložili na prikolico.
Postavili pa smo tudi požarno stražo: vso noč smo dežurali in kontrolirali požarišče. Požarna straža je bila zaključena naslednji dan, 6.
septembra, ob 10. uri. Ker pa je bilo napovedano deževje, smo še isti
dan popoldan sestavili dve ekipi. Prva je odšla na kraj intervencije in s
pomočjo nekaj domačinov pokrila pogorelo ostrešje s PVC-folijo, druga
ekipa pa je v gasilskem domu čistila opremo in vozila, pri čemer se je
ponovno pokazalo, da bi bil potreben nov gasilski dom. Vse aktivnosti
so bile končane 6. septembra ob 20. uri.

Čiščenje opreme
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Prekrivanje strehe s PVC-folijo

Operativni gasilci PGD Trzin smo ob intervenciji in pospravljanju po njej
opravili skupaj 244 prostovoljnih delovnih ur.
Pri gašenju požara je sodelovalo 19 operativnih gasilcev PGD Trzin, na
pomoč pa smo poklicali tudi sosednja društva: PGD Stob-Depala vas,
PGD Ihan, PGD Domžale mesto in Center zaščite in reševanja, skupaj
35 gasilcev. Ob tem so nekateri Trzinci spraševali, zakaj ne pokličemo
na pomoč še sosednjih društev (Mengeš, Loka). Odgovor je, da deluje
PGD Trzin v okviru Gasilske zveze Domžale in da se mora ravnati po
pravilih in načrtu alarmiranja Občine Trzin.
Opozoriti pa moram še na dovozne poti in možnost dostopa do objektov z intervencijskimi vozili. V tem primeru se je izkazalo, da dovozne
poti ne dovoljujejo dostopa večjim gasilskim vozilom, ki so prva na kraju
intervencije. Zaradi velikosti teh gasilskih vozil bi bile potrebne širše
dovozne poti, poleg tega pa potrebujejo ta vozila tudi več prostora za
delovanje na kraju intervencije.
Vsem operativnim gasilkam in gasilcem pa se še enkrat zahvaljujem
za njihovo pomoč, da smo uspešno pogasili tako zahteven požar. ●
Marko Kajfež, poveljnik PGD Trzin, foto: Arhiv PGD Trzin

31. Mladinski planinski tabor na Rudnem polju
Letos poleti smo člani Planinskega društva Onger Trzin organizirali
tradicionalni poletni planinski tabor za mlade planince na Pokljuki, natančneje na Rudnem polju. Vodstvo društva se je zbralo 21. julija, dan
pred uradnim začetkom tabora. Natovorili smo taborno opremo in se
odpravili na Pokljuko, da smo tam postavili tabor. Zvečer smo se vrnili v
Trzin in izkoristili še zadnji dolgi spanec.
Naslednji dan smo se na zbornem mestu pred OŠ Trzin dobili z otroki
in starši in odpotovali naproti tednu, polnemu dogodivščin. Tabora se je
udeležilo 32 otrok.
Kmalu po prihodu na Pokljuko smo že stopili v naš tabor, ki je stal na
travniku, kot bi bil tam od vedno. In spoznali smo sosede, manjšo čredo
krav, ki sprva niso bile navdušene nad nemirom, ki smo ga vnesli s svojim
prihodom, potem pa so se na nas navadile in nas sprejele, enako kot gore,
ki so nas obdajale. Teh na Pokljuki ne manjka. Med našim taborom smo
obiskali planine Javornik, Lipanco in Uskovnico, poleg tega pa tudi vrhove
Debelo peč, Viševnik in Triglav. Ob večerih so nas greli taborni ogenj in
pesmi ob zvokih kitare, ob jutrih pa Rezkin čaj. Na začetku nas je sicer
preganjalo slabo vreme, a smo se kljub obilnemu dežju dobro znašli in uspešno prebrodili te prve dni. V drugi polovici tedna smo dočakali odlično
vreme in razglede prav do morja, ki se je kot tanek zlat trak bleščalo v
daljavi, ko je zahajajoče sonce iznad Triglava pozlatilo Slovenijo.
Na taboru nas je obiskal tudi lovski čuvaj in nadzornik Triglavskega narodnega parka Franci, ki nam je razložil marsikaj o življenju gorskih živali

na območju Pokljuke in gora nad njo. Med drugim smo izvedeli, da srnjaki
vsako zimo odvržejo rogove in da imajo mufloni pri nas težave, ker so
prišli v naše gore s Korzike, kjer je življenje neprimerno lažje od tega v
zasneženih pokljuških gozdovih. Poleg živalskega sveta pa so najmlajši
spoznali tudi visoko barje, kjer rastejo tudi mesojede rastline, ki so v Sloveniji sicer redke.
V soboto smo se vsi skupaj odpravili še na kopanje v Bohinjskem jezeru.
Nekateri smo ostali na obali, saj nam njegova vedno zelo sveža voda ni
preveč dišala, nekateri pa so pokazali svoje plavalne spretnosti in so le
neradi šli iz vode, ko je bil čas za odhod. Zadnjo noč so zvezde prebedele
nad našimi šotori, kot da se poslavljajo, zjutraj pa smo le še šotore podrli,
pospravili in se odpravili nazaj v Trzin.
Za nami je še ena pustolovščina in upamo, da jih bo v prihodnosti še
veliko.
Na koncu naj se zahvalim vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi tabora:
Mercatorju in podjetju Atlantic Grupa, ki sta pomagala z donacijo hrane,
Civilni zaščiti Trzin, ki nam je posodila vojaški šotor, in trzinskim gasilcem, ki so nam posodili klopi in mize. Seveda pa ne bi šlo brez tabornega
vodstva, zato gre zahvala tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi
našega tradicionalnega mladinskega planinskega tabora Planinskega
društva Onger Trzin. ●
Jaka Peternel, vodja 31. MPT Rudno polje, 2017,
foto: Arhiv PD Onger

Člani letošnjega planinskega mladinskega tabora na Triglavu

Počitek med enim od pohodov
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Od Hribarja k Hribarju

Trzinski Žerjavčki pred Hribarjevo vilo v Cerkljah na Gorenjskem

Na rojstni dan znamenitega rojaka Ivana Hribarja, rojenega 19. septembra 1851 v Trzinu, se vsako leto odpravimo s kolesi izpred Jefačn'kove
domačije do Cerkelj na Gorenjskem, kjer je najraje preživljal svoje proste
dni. Ker pa je letos ta dan ves dan deževalo, smo se na pot podali dan
kasneje, 20. septembra.
Ob dogovorjeni uri se nas je zbralo pet kolesarjev. Kolesarili smo
skozi Loko pri Mengšu do Mengša, tu naredili krajši postanek pri spomeniku Janeza Trdine, in ker je pot mimo mengeških skakalnic po dolgem času spet prevozna, smo nato hitro prekolesarili še Topole, Suhadole in Moste. V Komendi smo se zadržali pri spomeniku Malteškega
viteškega reda, kjer nam je prijazna domačinka natrosila kar nekaj
anekdot o Petru Pavlu Glavarju in o reji konj v Komendi. Krajši čas
smo bili tudi na odprtju Komendske naravoslovne poti. Skozi vasi Klanec, Zalog pri Cerkljah in Pšenično Polico je speljana lepa ravninska
cesta, obdana s koruznimi polji. V Cerkljah smo si ogledali spominski
park in si v gostišču Pod Jenkovo lipo privoščili malico. Pred Hribarjevo
vilo, kjer je danes poslovni objekt Gorenjske banke, smo se pogovarjali
o Hribarju in njegovem času in naredili fotografski posnetek. Da bo
to postalo pravo tradicionalno kolesarjenje trzinskih Žerjavčkov, ga
bomo do prihodnjič še izpopolnili, pa čeprav so bili udeleženci tokratnega izleta že zdaj zelo zadovoljni z videnim in s pogovorom, ki se je
razvil med nami.
Iz Cerkelj smo se proti domu vračali skozi vasi Pšata, Poženik, Šmartno, Glinje, Trata, Zalog pri Cerkljah, Breg pri Komendi, Moste, Topole,
Mengeš, Loka pri Mengšu, s končno postajo Trzin.
Tako vam do 19. septembra prihodnje leto kličem – na snidenje! ●
Milica Erčulj, foto: Milica Erčulj

Dnevi evropske kulturne dediščine združili vse generacije

Žetev ajde je (lahko) prav zabavna.

Starodavni običaj ličkanja je povezal različne generacije.

Starejši so s svojimi izkušnjami in modrostjo neprecenljiv potencial,
ki ga je treba izkoristiti v dobro vseh generacij. Iz medgeneracijskega
sodelovanja se lahko drug od drugega veliko naučimo in z varovanjem
in ohranjanjem kulturne dediščine obogatimo naš vsakdan.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport razpiše za Dneve evropske kulturne dediščine vsako leto določeno temo ali dogodek
s področja ohranjanja kulturne dediščine. Koordinator tega dogajanja
je letos Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, že od nekdaj pa
to spodbuja tudi Občina Trzin. Tako tudi tukajšnje Turistično društvo
Kanja že nekaj let z veseljem izkoristi to priložnost za predstavitev kulturne, naravne in etnološke dediščine naše občine. Med letošnjimi Dnevi evropske kulturne dediščine, od 3. do 17. oktobra, je društvo Kanja
predstavilo muzejske zbirke in stara kmečka opravila na Jefačn'kovi domačiji. Za vse, ki še ne veste, kje je ta domačija, naj povemo, da gre za
novejšo zgradbo na mestu stare hiše, v kateri je bil leta 1851 rojen Ivan
Hribar, najnaprednejši ljubljanski župan, dober gospodarstvenik, pesnik,
pisatelj, prevajalec in nestor slovenskega bančništva. Svojega rojstne-

ga kraja, kjer je preživel najzgodnejše otroštvo, pa ni nikoli pozabil, kar
ne nazadnje dokazuje tudi njegov psevdonim Trzinski, pod katerim je
pesnil in prevajal.
Med letošnjimi Dnevi evropske kulturne dediščine je bilo na Jefačn'kovi domačiji res pestro: obiskovalci vseh starosti od vsepovsod so si lahko ogledali med drugim pletenje izdelkov iz ličkanja, ročno žetev ajde,
pisano muzejsko zbirko in še marsikaj drugega, s čimer so obogatili
svoje poznavanje zgodovine Trzina.
Ob omenjenem pa so organizatorji letos dali prav poseben poudarek
še prepoznavnosti gozdne učne poti Onger. Učilnica v naravi je oživela v sodelovanju med trzinsko osnovno šolo, Zavodom za gozdove
in Medobčinskim muzejem Kamnik. V okviru Dnevov evropske kulturne
dediščine so si lahko obiskovalci, med katerimi je bila tudi skupina iz
Celja, ogledali še delo rezbarjev, vezilj in slikarjev, razstavo izdelkov iz
odpadnih materialov, privoščili so si lahko ogled Trzina, otroci prisluhnili
pravljicam in še in še. Ponudba za vse okuse, ki je združila in navdušila
vse generacije! ●
Dunja Špendal, foto: Zinka Kosmač
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70 let Društva upokojencev Domžale
V četrtek, 28. septembra 2017, je bila v Kulturnem domu Franca Bernika slavnostna akademija ob 70-letnici Društva upokojencev Domžale.
Sedemdeset let je častitljivo obdobje delovanja prostovoljne, samopomočne civilne organizacije. V pozdravnem govoru je predsednik društva
Ferdinand Starin, ki že 18 let vodi domžalske upokojence, med drugim
dejal: »Odkar opravljam funkcijo predsednika DU Domžale, sem ob koncuu vsakega leta vesel, ko vidim zadovoljne obraze članic in članov, ki preživljajo v našem društvu svoj čas. Prav zaradi njih se je vredno truditi za
prijetnejšo jesen življenja.« Slavnostno prireditev so s svojo prisotnostjo
počastili visoki gostje: župan občine Domžale Toni Dragar, predsednik
zveze društva upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Zdravko Malnar in drugi. In ker
so se ob tem jubileju v društvu odločili za nov prapor, ga je na slovesnosti blagoslovil domžalski župnik mag. Klemen Svetelj. Prapor je najpomembnejši simbol, s katerim se društvo predstavlja na različnih slovesnostih, hkrati pa z njim pospremijo na zadnjo pot svoje člane in članice
in se jim tudi tako zahvalijo za njihov prispevek k delu društva.
Na povabilo predsednika Starina sva se te častitljive obletnice domžalskega društva udeležila s Štefanom Skočirjem, praporščakom našega
društva upokojencev Žerjavčki. In ker po protokolu na takih slovesnostih
spregovorimo par besed tudi gostje iz sosednjih društev, sem jim čestitala za častitljivi jubilej in jim zaželela še veliko delavnosti, iskrivosti, vedoželjnosti in seveda predvsem zdravja ter prelepih dni v naši jeseni življenja
ter jim poklonila sliko s posvetilom kot spomin iz Trzina. ●
Dunja Špendal

Izlet v neznano
Ob 8. uri smo zapustili oblačni Trzin in se odpeljali v neznano, na Koroško.
Tu nas je na modrem nebu pričakal zlati sonček.
Tudi zaradi njega, in pa zato ker smo se na izletu zbrali sami pozitivci,
smo se najprej odpravili na kavico in klepet, nato pa nas je naš gostitelj
Toni odpeljal na tako imenovano holcarijo, med katero nam je na humoren način predstavil delo pohorskih holcarjev. Ogledali smo si center
Koper z razstavo o sobivanju človeka in narave skozi čas in se tudi sami
preizkusili v starih opravilih: določili smo tudi tekmovalne skupinice in
Toni je na koncu izbral najboljšo, ta pa je dobila medaljo in sprejeta je
bila med gozdarje.
Sledilo je kosilo in nato še vodeni pohod do Petelinjega jezera.
Po vrnitvi v kočo sta bila na vrsti ples in druženje.
Da je čas za odhod, nas je spomnil šele veter, ki je iz minute v minuto
bolj kazal svojo moč, Prepričana sem, da smo se z izleta, ki je ob vračanju vključeval tudi postanek na Trojanah, saj se brez krofov od tam pač
ne gre, prav vsi vrnili v naš Trzin s pozitivnimi vtisi. ●
Zdenka Verč, foto: Marjeta Rink

FORD KA+

VEČJI OD PRIČAKOVANJ

Domen Prevc

Tako kot Domen Prevc, ki je kljub mladosti z rezultati presenetil ves svet,
tudi Ford Ka+ prinaša več od pričakovanj. Več prostora za potnike, več
prostora za prtljago – kar 270 litrov in 21 odlagalnih površin. Več užitka v
vožnji po zaslugi izjemne vodljivosti in odzivnega motorja. Več povezljivosti
s sistemom Ford SYNC in več elementov serijske opreme. Edino, kar je
majhno, je njegova cena: že od 10.750 €.

MojFordKaPlus.si
Ford Ka+ / Uradna poraba goriva: 5 l/100 km. Uradne emisije CO2: 114 g/km. Emisijska stopnja:
Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0357 g/km. 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. Slike so
simbolične. Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si
Ob prelepem Petelinjem jezeru
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Na mladih svet stoji

Annamaria Prezelj

Vztrajno in odločno
proti začrtanemu cilju
Medtem ko so bile oči Slovencev uprte v letošnje tekme evropskega
prvenstva v košarki za moške, se je odpravila sanjat svoje sanje v tujino tudi mlada košarkarica Annamaria Prezelj iz Trzina. Njena dobra
igra, vztrajnost in odločnost so jo popeljali v poljski klub Gorzow Wielkopolski, kjer se bo lahko zdaj dokazala še v tujini. Zgovorno živahno dekle z jasnim ciljem, ki je letos prejelo nagrado Občine Trzin za
izjemne športne dosežke in ki meni, da so ženske v športu prevečkrat
v senci moških, si je tik pred odhodom na Poljsko kljub natrpanemu
urniku z veseljem vzelo čas za pogovor za Odsev.
Kakšni so bili tvoji športni začetki?
V otroških letih so mi starši omogočili različne dejavnosti. Preizkušala
sem se v smučanju, plavanju, igrala sem klavir, kitaro, nazadnje pa me
je najbolj navdušila košarka. Vsega, kar sem poskusila, sem se lotila
resno, v treninge sem vložila veliko truda in sem tudi zato hitro napredovala, včasih še prehitro. Ko so me v prvem razredu vprašali, kaj
bom, ko odrastem, sem odgovorila, da bom športnica (se nasmehne).
Ko je moj brat Jean Luka začel v Ljubljani trenirati košarko, sem pri
10 letih začela trenirati košarko tudi jaz, v Domžalah. Ob treningih v
Ženskem košarkarskem klubu Domžale (ŽKK Domžale) sem še doma
velikokrat individualno trenirala z očetom, na igrišču pri šoli ali v telovadnici – hvala Osnovni šoli Trzin, da so mi to omogočili. Mojo vztrajnost, vzdržljivost, neustrašnost in delavnost je opazil trener Vlado
Velikonja in mi dal pri mojih 14 letih priložnost, da igram s starejšimi,
v članski ekipi. Med nama je bila dobra kemija, zato mi je kmalu dovolj
zaupal in temu primerno tempiral mojo minutažo na tekmah, jaz pa
sem to dobro izkoristila. Pri tem sem se veliko naučila, saj so treningi
pri članicah intenzivnejši, težji in zahtevnejši, tekem pa je več. Ampak
vse le ni bilo tako preprosto, kot se sliši. Veliko je bilo tudi odrekanja in
doživela sem tudi marsikatero krivico, zato sem morala hitro odrasti
in se z vsem tem spoprijeti. Tako sem se veliko naučila o življenju
športnika, odnosih v ekipi, timskem delu, sodelovanju ... Mojo igro so
nato opazili v trenutno najbolje organiziranem ženskem klubu pri nas,
v Celju, to pa je bila moja odskočna deska za tujino.
Pri sedemnajstih letih si košarkarsko pot nadaljevala v Celju.
Preselila sem se v Celje in tam igrala tri sezone. Bilo je lepo in veliko
sem se naučila, a je bilo tudi naporno. Posebej prvo leto, ko sem trenirala štirikrat tedensko vsaj dvakrat na dan po 3 do 4 ure in igrala
tako v mladinski kot članski ligi in ligi WABA (jadranska ženska liga),
skupaj vsaj 100 tekem. Tega pa sem bila celo vesela, kajti raje igram
na tekmah kot pa treniram, to mi predstavlja večji izziv. V celjskem
klubu je odigral ključno vlogo trener Damir Grgič, ki je nadgradil moje
Prvi vtisi iz Poljske:
Takole je Annamaria v sporočilu, ki ga je poslala naši novinarki,
strnila svoje prve vtise o življenju, treningih in tekmah na Poljskem:
»Na Poljskem sem se dobro ujela s soigralkami. Poleg mene so še
štiri tujke, s katerimi smo nastanjene tako blizu, da tudi prosti čas
preživljamo skupaj. So starejše, sproščene in imajo bogate izkušnje. V ekipi Gorzow Wielkopolski sem najmlajša in mi zaradi tega
pripadajo določena dela. Poseben vtis je name naredila prva pripravljalna tekma, ki smo jo odigrale s poljskim evroligašem v nabito
polni dvorani z odličnimi navijači. Dobra energija in dobro počutje
sta bila tudi vzrok, da sem na prvi tekmi v ekipi Gorzow Wielkopolski dobro debitirala. Led je prebit, zdaj pa 'go on, Annamaria'.«
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Na kratko o Annamariji:
Rodila se je pred 20 leti v Ljubljani, ob prelomu tisočletja pa se
je z družino preselila v Trzin, kjer še vedno živijo. Oče ji je dal ime
po hrvaški plavalki Anamariji Petričević. Po končani osnovni šoli
se je vpisala v športni oddelek gimnazije Bežigrad, tam uspešno
opravila maturo in se po tehtnem premisleku – želela je študirati
psihologijo – vpisala na ekonomsko fakulteto, smer mednarodna
ekonomija. Odraščala je v družini, v kateri igra šport od nekdaj
pomembno vlogo – oče je bil profesionalni nogometaš, nekaj
časa tudi športni direktor NK Ljubljana, mama je v mladosti trenirala tek na 400 metrov z ovirami. Annamaria je zaradi brata
pri desetih letih začela trenirati košarko, in ker je zaradi trme in
odločnosti vztrajala, pomagala pa sta ji tudi talent in sreča, je
zrasla v odlično igralko in dosegla to, kar bi si zagotovo želelo
marsikatero dekle – opazili so jo tudi v tujini in jo povabili k sodelovanju, kar je z veseljem sprejela.
znanje in me naučil potrpežljivosti, da sem se lahko kljub kdaj slabše
odigrani četrtini nato dvignil in odigrala, kot si je želel on in sem si
pravzaprav želela tudi jaz. Pomembno vlogo pa je imel tudi celoten
odlično organiziran kljub, saj brez njega ne bi šlo tako gladko. Celjsko
obdobje je bilo naporno tudi za moja starša. Mami me je dvakrat tedensko vozila iz Celja domov, da sem opravljala šolske obveznosti na
gimnaziji Bežigrad, doma, v Trzinu, pa sem bila tudi med vikendi, da
sem lahko usklajevala vse svoje obveznosti. Ob tem sta me mama in
oče spremljala tudi na vseh tekmah, razen na tistih v bolj oddaljenih
krajih. Zelo sem jima hvaležna, da sta me podpirala, bodrila in navijala
zame. Letos pa je bilo že malo lažje, ker sem zdaj študentka.
Kako prenese tako mlado dekle naporne treninge in tekme,
in to ob šoli?
Naprej te ženejo velika želja po uspehu in ambicija, da se premaknejo
mejniki v ženski košarki. Prehod v Celje mi je dal novo energijo, pokazal mi je, da sem na pravi poti, in ob tem obudil mojo željo, da bi igrala
košarko na višjem nivoju.
Letos je bilo zate prelomno leto.
Res je. Osvojila sem vse lovorike, ki sem jih lahko. Z državno člansko
reprezentanco U20 sem dosegla za Slovenijo zgodovinsko srebrno
medaljo. Velik uspeh sem dosegla tudi s celjsko ekipo, v kateri je bilo
letos fantastično vzdušje – ponovno smo postale državne in pokalne
prvakinje in osvojile smo tudi jadransko ligo. In potem je prišlo še
povabilo v klub Gorzow Wielkopolski na Poljskem. Če nekaj delaš z
veseljem in v tem pustiš del sebe, potem kljub padcem ni možnosti za
neuspeh. In lahko rečem, da mi je letos resnično uspelo. A moja pot
se še nadaljuje. Ni je še konec. Pravzaprav se moj razvoj in garanje
šele začenjata.
Zdaj odhajaš na Poljsko.
Že lansko sezono sem si po tihem želela nekaj novega, nov izziv, novo
priložnost, novo dokazovanje. In še preden sem odšla na evropsko

Odlična mlada košarkarica Annamaria Prezelj pred Košarkarsko zvezo
Slovenije, ob sprejemu po vrnitvi z letošnjega evropskega prvenstva za
U20 na Portugalskem
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Na mladih svet stoji
prvenstvo, je prišlo povabilo v klub Gorzow Wielkopolski, o katerem
sem slišala same pohvale. Ponudili so mi dobre pogoje, in odločila
sem se, da ponudbo sprejmem. Z mojim odhodom se je strinjal tudi
trener Damir Grgič, ki je ocenil, da sem pripravljena na tujino. Zame
je pomembno predvsem to, da bom igrala v prvi postavi, na položaju
branilke. S tem bom dobila nove izkušnje, dala pa bom vse od sebe in
se veselim, da se bom lahko dokazala tudi v tujini.
Kdo je tvoj športni vzornik?
Košarkarska legenda Dražen Petrovič. In čeprav mladi tega pogosto
nočemo na glas priznati, so nam vzor tudi starši. Njih opazujemo,
se z njimi primerjamo in se razvijamo v smeri, v kateri nas vzgajajo.
Pravzaprav so vzor vsi, s katerimi si obkrožen, saj se družiš s takimi,
s katerimi se lahko v nečem povežeš. Če pogledam nazaj, so sleherni
človek in sleherna izkušnja, ki sem jo doživela na svoji poti, pripomogli
k temu, da sem danes to, kar sem. Pa ne govorim le o dobrih stvareh.
Negativnim stvarem se hočemo sicer izogniti, a jih vzamem kot izziv,
kot to, da se je treba tudi iz vsega slabega kaj naučiti, in to mi je že
dostikrat prišlo prav. ●
Tanja Jankovič, foto: Osebni arhiv Annamarie Prezelj
Utrinek z letošnjega evropskega prvenstva na Portugalskem

Dosedanji uspehi mlade košarkarice:
Za državno reprezentanco je bila leta 2015 na mladinskem evropskem prvenstvu divizije A v Celju tretja strelka prvenstva, z ekipo pa
je osvojila peto mesto. Lani je bila na evropskem prvenstvu divizije
B za košarkarice do 20 let izbrana za najkoristnejšo igralko prvenstva (MVP), slovenska reprezentanca pa se je prvič uvrstila v elitno
divizijo A. Letos je z reprezentanco v tej diviziji osvojile drugo mesto
in s tem sploh prvo medaljo v zgodovini ženske košarke, Annamaria

pa je bila izbrana v idealno peterko evropskega prvenstva.
S celjsko ekipo je bila trikrat državna in trikrat pokalna prvakinja, letos so osvojile tudi jadransko ligo (WABA), v tej pa je bila Annamaria
razglašena tudi za MVP. Poleg tega so bile dvakrat tudi mladinske
državne prvakinje.
Z domžalsko ekipo pa je bila dvakrat druga v pokalu članic in tretja
pri mladinkah, kar so bili za domžalski klub zgodovinski uspehi.
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Najvišje državno priznanje za trzinske kulturnike

Vsako leto se ljubiteljska gledališča že v začetku leta prijavljajo na Linhartovo srečanje, ki poteka najprej na območni ravni, od tod uvrsti regijski
selektor (letos je bil to Gašper Jarni) boljše predstave na regijsko srečanje,
od tam pa jih državni selektor (letos Ana Ruter) uvrsti na finalno, državno Linhartovo srečanje. To vsako leto popestri začetek jeseni, poteka pa
v Postojni. Skozi vsa sita je šla letos trzinska gibalno-igrana predstava
Grenki sadeži pravice, ki je začela nastajati pod koreografskim in režijskim
vodstvom Sebastjana Stariča že lani. Junija so se Hlodi, kot se je skupina
samoironično poimenovala, najprej pokazali na 20. Festivalu gorenjskih
komedijantov v Dobu pri Domžalah in tam prejeli posebno priznanje selektorja za usklajeno ansambelsko igro. Konec septembra pa so se nato
predstavili še na 56. Linhartovem srečanju, pred zahtevno postojnsko
publiko in še zahtevnejšo komisijo, ki so jo sestavljali igralka, prevajalka,
pesnica, pisateljica in gledališka pedagoginja Maja Gal Štromar, prevajalka,
igralka in režiserka Alenka Bole Vrabec in igralec Damjan Trbovc.
Od natanko 121 prijavljenih predstav so se Grenki sadeži pravice prebili
med 7 tekmovalnih predstav, med temi pa so, kot bi rekli v športnem slogu,
osvojili 2. mesto, saj so bili ena od dveh predstav, ki je osvojila matička.
Kar tri od štirih matičkov je osvojila senovško-krška predstava Feniks in

tako postala nesporni zmagovalec letošnjega Linhartovega srečanja. S
Feniksom pa mladi avtor in režiser Rok Sanda samo nadaljuje zmagoviti
opus, saj je Feniks nadaljevanje lanskega zmagovalca, Ikarusa. Obe Sandovi predstavi sta po zvrsti vojna drama, s svojo sporočilnostjo pa žanjeta
velik uspeh vsaj v slovenskem prostoru.
No, pa se vrnimo k trzinskemu matičku, podeljenemu za ansambelsko
kreacijo. Žirija je v obrazložitvi zapisala: »Priče smo prevrednotenju modernega klasičnega besedila, ki z avtorskim odkrivanjem kolektivnega giba
prikaže umeščenost mladega človeka v sodobni družbi. Skupina Hlodi s
simbolnim prepletom humornega in tragičnega kaže svoj kritični pogled
na družbo in njeno okostenelost. Posebej izpostavljamo izjemen posluh za
skupinsko igro.«
S temi besedami in neizmernim veseljem ekipe pospremljeni matiček je
tako končno dobil svoj dom tudi v Trzinu, kraju s kar 94-letno gledališko
tradicijo. Je sicer prvo priznanje te vrste, zagotovo pa ne bo tudi zadnje! Ekipo Hlodi so med reprizami sestavljali naslednji člani, povečini Trzinci: Ana
Cimperman, Nina Goropečnik/Veronika Weixler, Aleksandra Kmetič, Tina
Lipovec/Matevž Peternel in Anže Zupanc. Ustvarjalcem še enkrat iskreno
čestitamo! ●
Brigita Ložar, foto: Matej Maček

V Trzinu snemali celovečerni film Posledice
Sredi Kidričeve ulice, ki se vije ob gozdu, točneje v Kidričevi 81, je
bilo tri dni, od prve septembrske nedelje do torka, pestro dogajanje.
Okolico stanovanjske hiše je namreč zasedlo nekaj vozil, ki so tovorila najrazličnejše scenske rekvizite in snemalne pripomočke, pred
pritličnim oknom te hiše pa so postavili velike reflektorje, ki so dobro
osvetljevali notranjost, in začelo se je snemanje nekaj prizorov celo-

Utrinek s snemanja filma Posledice v Kidričevi ulici v Trzinu
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večernega filma Posledice, ki nastaja v produkciji filmskega društva
Temporama. Film režira Darko Štante, ki zaključuje magistrski študij režije na AGRFT, on pa je za film napisal tudi scenarij, in sicer
na podlagi vsega, kar je videl in doživel kot vzgojitelj v vzgojnem
zavodu (končal je namreč že študij na Fakulteti za socialno delo).
Glavni igralci so Matej Zemljič, Timon Šturbej (oba študenta igre na
AGRFT) in Gašper Markun. Zgodba govori o 18-letnem Andreju (igra
ga Zemljič), ki zaradi svojih slabih odločitev in slabe podpore doma
pristane v vzgojnem zavodu. Producent filma Andraž Jerič nam je
pojasnil, kako so izbrali prizorišče snemanja; tu so snemali tudi že
pred leti, in sicer kratek prizor za neki oglas, zato je bil naš kraj njihova prva izbira: »Za Trzin smo se odločili, ker je scenarij zahteval
umirjeno lokacijo z vrstnimi hišami v manjšem mestu. Tu smo snemali prizore, ki se dogajajo v hiši Andrejeve družine.« O snemanju
filma so obvestili le bližnje sosede, tu pa kljub bolj ali manj živahnemu dogajanju med snemanjem niso imeli nobenih težav, je povedal
Jerič in dodal: »Bili so še posebej prijazni in ustrežljivi. Bali smo se
predvsem težav zaradi parkiranja in nočnega hrupa, sploh v torek
zjutraj, ko smo končali snemanje in smo bili zato malo bolj živahni, a
se kljub temu ni pritožil nihče, za kar se celotni stanovanjski soseski
iskreno zahvaljujemo.«
Vsi prizori so zdaj posneti, film gre v montiranje in bo predvidoma
končan spomladi, v kinematografih pa bo na ogled jeseni (prihodnje
leto). ●
Tanja Jankovič, foto: Luka Škulj
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Bralni kotiček knjižničarke Zdenke Kopač
Obiskovalci trzinske knjižnice jo že dobro poznate: vedno nasmejana in energična knjižničarka Zdenka Kopač
je prava zakladnica namigov za odlično branje. Pridružite se njenemu bralnemu kotičku, v katerem se vedno
najde kaj zanimivega!
John Colapinto
Bruce Brenda David
Deček, ki so ga vzgajali kot deklico
Prevod: Niki Neubauer
Založba Družina, 2017
Takoj me je pritegnila navedba avtorja, da je to dokumentarno delo
z dobesednimi prepisi posnetkov psiholoških razgovorov, zapisnikov
psihiatričnih opazovanj in neposrednih spominov prič ali sodelujočih
v teh dogodkih. V katerih dogodkih, sem imela takoj na široko odprta
ušesa in oči.
Črke, besede, stavki, odstavki, cele strani so se naravnost raztapljali in preobražali v slike, filme, prikaz življenja konec šestdesetih, ob
prestopu v sedemdeseta leta 20. stoletja.
Osemmesečnega dvojčka Bruca so starši zaradi neodgovornega
nestrokovnega obrezovanja, ki je vodilo v nepopravljivo poškodbo
spolovila, odpeljali k slavnemu strokovnjaku za raziskovanje spolov,
ta pa jih je prepričal, naj sinu kirurško spremenijo spol. V medicinski
literaturi je postal ta fantič, preobražen v deklico, eden najslavnejših
(anonimnih) pacientov.
Poskus je bil seveda polomija,
saj je Bruce (kasneje imenovan
Brenda) pri štirinajstih letih ponovno privzel svoj prvotni spol
in se preimenoval v Davida,
svetopisemskega dečka, ki je
premagal Goljata,
ZAKAJ? S KAKŠNO PRAVICO?
Kje so bile pristojne službe?
Takšna in podobna vprašanja
so se mi porajala ob branju!
Stran za stranjo se razkriva
tančica nerazumljivih potez
staršev in drugih vpletenih. To
je knjiga, ki poraja nova in nova
vprašanja.

Lutkovna predstava Moja luna

Knjižničarka Zdenka Kopač

Mirana Likar
Babuškin kovček
Založba Modrijan, 2017
Štiri ženske, štiri generacije. Pripovedi zajemajo življenjske izkušnje in
neprecenljive spomine štirih oseb. Oseb, ki so tako zelo različne, a so si
hkrati zelo močno podobne. Delo mestoma spominja na Križišče štirih
poti finskega avtorja Tommija Kinnunena, kjer se prav tako različne generacije spopadajo s podobnimi izzivi, le da se njihovi odzivi razlikujejo
glede na čas, v katerem se prizori odvijajo. Babuškin kovček pa odstopa
od »norme« ena generacija, ena zgodba. Kovček v naslovu predstavlja
potovanje, to pa ni omejeno zgolj na eno osebo, na eno generacijo.
Potovanje zajema vse štiri protagonistke in prepleta njihove zgodbe,
to pa vzbuja vtis neskončnega življenja. Bralec nima občutka, da gre
pravzaprav za štiri osebe, zdi se mu, kot da gre za eno samo, saj so
niti povezane tako prefinjeno, z
izrednim občutkom za jezik in
slog, da se štirje liki pred našimi
očmi združijo v enega samega. Vsako črko zapisanih vrstic
prevevajo iskrenost, bolečina in
ljubezen. To nam obljubi že kratki opis vsebine na zadnji strani
knjige. Prav ta opis me je tako
pritegnil, da sem se knjige takoj
lotila. In res me ni razočarala,
zato bi k branju povabila vse, ki
se želijo potopiti v svet čutnih
spominov. ●
Foto: Zdenka Kopač,
osebni arhiv Zdenke Kopač
Otroci so se zelo razveselili jesenske lutkovne predstave, ki jo je zanje organizirala knjižničarka Zdenka Kopač iz krajevne Knjižnice Tineta Orla. S svojimi spremljevalci so namreč 5. oktobra do vrha napolnili
dvorano Marjance Ručigaj in z velikim pričakovanjem zrli na oder, na
katerem je bilo vse pripravjeno za animacijsko predstavo Moja luna
gledališča Pravljičarna. Renata Brglez, ki je s svojimi liki že razveseljevala trzinske malčke, se je tokrat prelevila v vedoželjno in radovedno
sovico Uhico, ki vsak prosti trenutek prebira knjige. Pri tem ji pomaga
luna, ki ji osvetljuje temne noči. Zgodilo pa se je, da je luno prekril oblak, in takrat sovica ni mogla brati. Zato se je odločila, da bo poiskala
svojo luno, ki bo svetila le njej in bo njen zaklad. Nasvete o tem, kako
naj jo išče, je našla v posebni knjigi zakladov. Pri iskanju zaklada so
sovici glasno in z velikim navdušenjem pomagali prav vsi otroci v dvorani in jo mimogrede naučili nekaj novega. Mislite, da je našla svojo
luno ali morda kaj drugega, še bolj dragocenega? Prav imate, našla je
nekaj drugega – spoznanje, da je največji zaklad znanje. Znanje, ki ga
nosimo v sebi in ga nikoli ne moremo izgubiti.
Odlična predstava je očarala vse obiskovalce! ●
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič
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Imenitna likovna razstava treh umetnikov
Turistično društvo Kanja Trzin je omogočilo postavitev
slikarske razstave slikarjev Rajka Ferka, njegove žene
Irene in kubanskega slikarja Alberta v Centru Ivana Hribarja. Odprli so jo 26. septembra ob 18. uri.
Slikar Rajko Ferk prihaja iz Maribora in je v Trzinu že razstavljal, pred
tremi leti. Tokrat je predstavil svoja nova dela in dodal nekaj slik, ki sta jih
ustvarila skupaj s kubanskim slikarjem Albertom, Alberto, s polnim imenom
Alberto Louis Copello Cleger, je razstavil tudi nekaj slik, ki jih je ustvaril sam,
novinka pri nas pa je tudi Rajkova žena Irena, ki je prav tako postavila na
ogled svoja dela.
Za uvod se je na otvoritvi predstavil Rajkov prijatelj glasbenik Miro Hodža
s svojim ansamblom Quhartakustika in odlično pevko Petro Maček - Zarnik. Uživali smo ob poslušanju slovenskih zimzelenih melodij, nato pa je
vsakega slikarja posebej predstavila simpatična Mojca Žižek. Po predstavitvi se je slikar Rajko Ferk zahvalil Turističnemu društvu Kanja, da je omogočilo postavitev razstave, in tudi vsem obiskovalcem, za to, da so razstavljavce počastili s svojo prisotnostjo, in razstavo odprl. V imenu Turističnega
društva Kanja in Občine Trzin sem pozdravila vse tri slikarje in jim čestitala
za razstavo, ki je polepšala avlo centra, nam vsem pa popestrila oblačen
in deževen dan. Potem ko je ansambel zaigral še nekaj novejših angleških
pesmi, ki jih je izvrstno interpretirala pevka Petra, so si obiskovalci lahko
začeli ogledovati razstavljene slike.
Rajko Ferk je ljubiteljski slikar, s slikarstvom se resneje ukvarja od leta
2003. Sprva je risal akvarele s tušem, največkrat mariborske vedute, zatem
pa je usvojil tudi slikanje z lopatico in jo izpilil do posebne prepoznavnosti,
zato so te njegove slike prava protiutež akvarelom. Je izredno plodovit slikar, ki veliko ustvarja in razstavlja, ob tem pa piše tudi aforizme. Izdal jih
je že dve knjigi, z naslovom Afnorizmi in Knjiga se ti smeje, pripravlja pa že
tretjo, ki je tik pred izidom.
Ob slikanju je Rajko tudi upravitelj galerije kavarne Betnava v Mariboru
in organizator mednarodnih slikarskih kolonij doma in v tujini, veliko svojih
slik pa donira za humanitarne akcije, da tako pomaga socialno ogroženim
družinam.
Umetnik nas je ponovno presenetil z močnimi kontrastnimi barvami. Njegove slike, ki odsevajo njegov sanjski, vizionarski in abstraktni pogled na
svet, izžarevajo veliko topline in energije. Ker se zaveda, da imajo barve v
našem življenju pomembno vlogo, skuša prav z njimi vplivati na svoje in gledalčevo razpoloženje. Rajkove slikarske izpovedi so od slike do slike jasno

Konec oktobra gostimo v Trzinu commedio dell'arte

Sluga dveh gospodarjev

Oktober 2017

Umetniki, ki so pod okriljem TD Kanja postavili na ogled svoja dela (z
leve) – kubanski ustvarjalec Alberto Louis Copello Cleger ter mariborska
slikarja Irena in Rajko Ferk.

določene, to pa dosega tako, da nanese barve na platno, nato pa jih z lopatico z mojstrsko potezo razporedi po njem. Slikar daje velik pomen rumeni,
rdeči, zeleni, modri in oranžni barvi, ki so v močnem kontrastnem razmerju.
S tem primora gledalca, da o sliki razmišlja in si o njej ustvari svoje mnenje.
Prijetno nas je presenetila tudi Rajkova žena Irena, ki je s svojimi slikami
pokazala, da ima slikarski talent. S slikanjem se ukvarja šele od leta 2013,
ker pa se je kot soorganizatorka in udeleženka številnih slikarskih kolonij
srečala že s številnimi slikarji, so ti kot mentorji v njej prebudili ljubezen in
strast do slikanja. Slika pokrajino, predvsem vodne motive, z oljnimi barvami.
Slikar Alberto prihaja s Kube in je prav tako začetnik med ljubiteljskimi
slikarji. Kot velik ljubitelj nogometa razstavlja pri nas portrete znanih igralcev in portret Kubanke, ki ga je obogatil z ročno kvačkanimi detajli, s slikarjem Rajkom pa sta skupaj podpisana pod slikama, na katerih se izraža
svojevrstno sodelovanje in ustvarjanje. Posebno všečne so njegove slike, ki
prikazujejo življenje socialno šibkih ljudi na Kubi.
Razstave se je udeležilo veliko Rajkovih slikarskih prijateljev in drugih ljubiteljev slikarstva, umetnik in njegova soproga pa sta pripravila tudi zakusko z odlično vinsko kapljico. Med okušanjem dobrot in druženjem smo
slikarje tako spoznali tudi z druge, človeške plati. Zaželeli smo jim še veliko
uspehov in ustvarjalne energije za likovno izražanje. ●
Majda Šilar, foto: Zinka Kosmač
Skupina Drzne in Lepi iz Kulturnega društva Stična je tokrat postavila
na oder zelo znano komedijo Sluga dveh gospodarjev. V predstavi pride
do zapletov, ki jih povzročita zaroka med hčerko skopuškega trgovca
Pantaloneja in sinom doktorja Lombardija in »vrnitev« njenega nekdanjega zaročenca (za katerega se pozneje izkaže, da je le v moškega
preoblečena Beatrice, ki želi po bratovi smrti izterjati denar) in njegovega sluge, večno lačnega Truffaldina. Slednji začne skrivaj služiti tudi
Torinčanu Florindu Aretusiju, ki se pred roko pravice in v iskanju ljubljene
Beatrice zateče v Benetke. Truffaldino nekaj časa uspešno služi obema
gospodarjema, ki – ne da bi vedela drug za drugega – celo najemata
sobo v isti krčmi. Težave pa se začnejo, ko izroči Truffaldino pisma napačnemu naslovniku, vrne denar napačnemu lastniku in zloži stvari v
napačne kovčke ...
Predstava sledi žlahtni tradiciji renesančne oziroma razsvetljenske
komedije z avtentično kostumografijo, scenografijo in igro, podrejeno
funkciji likov v njeni dramaturški zasnovi. Zaradi mladosti izvajalcev in
sodobnega pristopa h gledališču pa so stiški igralci nekatere prizore
tudi posneli v avtentičnem okolju stiškega samostana in s tem še povečali dinamiko predstave. Dober odziv publike in povabila na mednarodna gostovanja potrjujejo pravilnost njihovega pristopa.
V nedeljo, 29. oktobra, ob 20. uri torej vabljeni na komedijo, v trzinski
Kulturni dom. Odlično bo. ●
Brigita Ložar, foto: Tina Rus
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Državno tekmovanje društev upokojencev v streljanju z zračno puško
Na deževno soboto, 16. septembra, ko šola počiva in šolarji uživajo v zasluženem prostem času, je bilo okrog trzinske šole že v jutranjih urah zelo živahno. Udeleženci državne tekme društev upokojencev Slovenije v streljanju
z zračno puško v ženski in moški konkurenci so se zgrinjali proti šolski jedilnici in vsi so nosili torbe, ki pa niso bile
podobne šolski torbi, bile so velike, podolgovate in prav vse so čuvale dragoceno vsebino.
Po pozdravnem govoru našega župana Petra Ložarja, predsednika
DU Žerjavčki Zorana Rinka in predsednice strelskega društva Trzin
Andreje Gorjup ter po himni v izvedbi Alenke Gotar so se tekmovalke
in tekmovalci v vnaprej določenih skupinah pripravljali, da ob točno
določenem času z mirno roko in bistrim očesom opravijo svojo nalogo
po kar najboljših močeh. Kako priljubljen je ta šport med ljudmi v tretjem življenjskem obdobju, pove že podatek, da je nastopilo 56 moških
v 15 ekipah; najboljši so bili strelci iz Slovenj Gradca. Tudi ženske so
bile dobro zastopane, nastopilo jih je 30 v 8 ekipah, najbolj pa so se
izkazale strelke iz Novega mesta. Kako močne so bile ekipe oziroma
kako vrhunsko izurjeni so bili tekmovalci, lahko sklepamo po tem, da
so bile pri nas zbrane le zmagovalne ekipe pokrajinskih zvez, zaradi
vloge gostitelja in organizatorja pa je imelo pravico nastopati tudi
naše društvo, a le moška ekipa, in ta se je dobro odrezala. Ženske pa
se v Trzinu zdaj še odločajo, ali je to šport zanje ali ne, zato na prvenstvu nismo imeli predstavnic iz naše občine. Morda pa bo že čez leto
ali dve vse drugače.
Organizatorji smo prejeli ogromno pohval za odlično organizacijo in
izvedbo tekmovanja.
Predsednik trzinskega Društva upokojencev Žerjavčki Zoran Rink se
je v imenu našega društva najlepše zahvalil vsem, ki so sodelovali na
državnih športnih igrah upokojencev Slovenije, in dodal, da si želimo
podobnega sodelovanja tudi v prihodnje. Torej bo dober glas o trzinski
gostoljubnosti in odlični organizaciji tudi po tej plati zaplaval po vsej
državi. ●
Dunja Špendal, foto: Zinka Kosmač

Šahovske novice
Komaj smo dobro stopili v jesen, že je za nami kar nekaj resnih spopadov na črno-belih poljih. Seveda pa šahisti nismo mirovali niti poleti,
kljub temu da v Odsevu tri mesece ni bilo zaslediti nobene vrstice o
klubskem dogajanju. Nekateri smo pač mirovali ali pa smo se udeleževali številnih počitniških turnirjev kot posamezniki. Šele septembra je
klubska dejavnost spet stekla v polni meri in za nami je že državno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. Preden vas, bralce, seznanim s temi rezultati, pa še kratko poročilo o avgustovskem Turnirju
pod šotorom, ki je potekal ob sponzorstvu Pecos puba, Telekoma Slovenije in našega člana Francija Banka, ki je omogočilo zvišanje nagradnega sklada. S temi prispevki nam je kljub počitnicam uspelo zagotoviti
solidno udeležbo 44 šahistov, od tega so kar četrtino predstavljali člani
domačega kluba, nekateri od njih pa so pod vodstvom prizadevnega
Boruta Bajca pripravili tudi prizorišče. Turnirskih kol je bilo 9, tempo
igranja 5 minut, sodniško funkcijo pa smo znova zaupali Andreju Kme-

Zmagovalci avgustovskega turnirja, predsednik kluba in sodnik
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Podelitev priznanj najboljšim ženskim strelskim skupinam

Podelitev priznanj najboljšim moškim skupinam strelcev

tiču. Zmagovalec je postal Marjan Kastelic (ŠD Krka Novo mesto), pred
Marjanom Črepanom (ŠD Podpeč) in Blažem Debevcem (ŠK Komenda).
Za uvrstitev na sedmo mesto pa je treba pohvaliti našega novega člana
Petra Krupenka, ki je s tem prehitel vse druge Trzince.
Na že omenjenem državnem prvenstvu, od 8. do 10. septembra
v Murski Soboti, smo sodelovali s štiričlansko ekipo v sestavi: Nesib
Jukan, Gregor Banfi, Stane Rijavec in Peter Krupenko. Ker je bilo prizorišče prvenstva tokrat bolj oddaljeno, so se prijavile le ekipe, ki so
računale na državni primat, in tako smo se Trzinci znašli med peščico
moštev, sestavljenih iz zelo kakovostnih šahistov. V takšni konkurenci
smo v pospešenem šahu zasedli šesto mesto, na repu razpredelnice, v
hitropoteznem šahu pa smo od trinajstih ekip prehiteli le eno. Nekoliko
uspešnejši smo bili v obeh posamičnih konkurencah: Gregor Banfi je v
pospešenem šahu osvojil sedemnajsto mesto med 28 udeleženci in s
tem dosegel najboljšo trzinsko uvrstitev. Državni prvak je postal mednarodni mojster Jure Zorko. Med »našimi hitropotezniki« se je najbolje
uvrstil Nesib Jukan, in sicer na šestnajsto mesto (med 41 sodelujočimi),
naslov najboljšega v državi pa je pripadel Marjanu Kastelicu, ki se ponaša z naslovom FIDE mojstra.
Zdaj pa še na kratko o tekočem dogajanju v 18. osrednjeslovenski ligi,
ki je organizirana vsako jesen, od letos pa znova poteka v dveh kategorijah, to je v super ligi in v prvi ligi. Doslej so bila odigrana tri kola. V
močnejši ligi nas zastopa ekipa ŠK Trzin BUSCOTRADE 1, ki trenutno
zaseda sedmo mesto med osmimi nastopajočimi. Dosti bolj razveseljiv
pa je pogled na tabelo prve lige, saj imamo Trzinci tam kar pomembno
vlogo. Vodilno mesto zaseda namreč ekipa ŠK Trzin BUSCOTRADE 2, ki
je zbrala 9,5 točke in ima tako točko naskoka pred drugouvrščeno ekipo
iz Domžal, uspešno pa je tudi naše tretje moštvo, DOM-IN Agencija za
nepremičnine, uvrščeno na šesto mesto, s polovično bero točk. Več o
naslednjih dvobojih pa v prihodnji številki Odseva. ●
Andrej Grum, foto: Slavko Mlakar
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Sobotno športno druženje

Zagreti balinarji med eno od svojih iger

Na košarkarskem igrišču je vladalo tekmovalno vzdušje.

Gasilci so postavili na ogled svoje novo vozilo in pripravili pravo vodno
zabavo za otroke.

Prireditev je, kot pove že njeno ime, povezala športna društva s športom in
sproščenim druženjem.

Jutro prve oktobrske sobote je bilo zavito v gosto meglo, a so jo močni
sončni žarki pozno dopoldan le razpršili in narava je zažarela v toplih
jesenskih barvah. Zagotovo se je veliko Trzink in Trzincev ta dan odpravilo na izlete in športne prireditve po Sloveniji, saj so bile trzinske ulice
sredi dneva večinoma prazne. Nekaj športnih navdušencev in njihovih
podpornikov pa se je tega 7. oktobra zbralo v Športnem parku Trzin
Mlake, kjer je Športno društvo Trzin organiziralo popoldansko športno-zabavno druženje, od 15. ure naprej.
Novi predsednik ŠD Trzin Robi Matijevič je ob tem povedal: »Letos
smo se odločili, da pripravimo športne igre v obliki druženja in povezovanja društev. Mislim, da nam je prireditev dobro uspela, saj so
bili člani našega društva in tudi drugi obiskovalci, po odzivih sodeč,
zadovoljni. Upamo le, da bo udeležba prihodnje leto večja.« Športni
navdušenci so se lahko preizkusili v rekreacijskem balinanju, igranju
košarke in nogometa in ulični vadbi. Najbolj vztrajni so bili balinarji iz

Trzina in okolice, ki so vse do noči navdušeno balinali in merili svoje
bolj ali manj uspešne mete in zbijanja na obeh balinarskih prizoriščih.
Zelo živahno je bilo na košarkarskem igrišču, kjer sta se ekipi ljubiteljev košarke športno borili za vsako točko. Prireditev pa so popestrili
gasilci, ki so na parkirišču ob parku postavili na ogled novo gasilsko
vozilo, sestavili gasilske cevi in pripravili vodno zabavo za otroke. Otroci so cevi močno držali, gasilci pa so jim pri tem pomagali, da so
lahko navdušeno špricali bližnja drevesa in si ob tem predstavljali, da
so pravi gasilski junaki, ki se borijo z ognjenimi zublji. Poleg tega so se
otroci kratkočasili še na nogometnem in košarkarskem igrišču in na
igralih. Udeležba ni bila ravno velika, ti, ki so na igrišču preživeli bolj
ali manj športno nekaj ur ob glasbi, pijači in jedači, pa so se očitno
zabavali, saj so nekateri v parku vztrajali tako dolgo, da sta jih šele
mraz in tema pregnala v toplo zavetje doma. ●
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič

Zlat zaključek uspešne sezone
Mlada atletinja Atletskega kluba Domžale Maruša Vuk iz Trzina je
zaključek sezone okronala z novim zlatim odličjem, osvojila ga je 16.
septembra na prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke U12 v Novem
mestu. V teku na 60 metrov je bila med 42 atletinjami najhitrejša že v
kvalifikacijah in tudi v finalu je ostala nepremagljiva. Ob rahli pomoči
vetra (+ 0,9 m/s) je s časom 8,69 sekunde prepričljivo prehitela tekmice in se veselila zmage. Srebro je osvojila Nika Rifelj (Atletski klub
Krka, Novo mesto), bron pa Lara Tomše (Atletski klub Škofja Loka). S
tem rezultatom je Maruška še drugič letos izboljšala klubski rekord
teka pionirk U12 na 60 metrov iz leta 2006.
V tej sezoni je mlada atletinja osvojila kar štiri zlata odličja na štirih
državnih prvenstvih za pionirje in pionirke U12. Dobro pripravljenost je
dokazala že na začetku leta, v dvoranskem delu tekmovanj – januarja se
je v teku na 60 metrov veselila svojega prvega zlata, februarja je slavila
tudi v mnogoboju (tek na 60 in na 300 metrov, skok v daljino in met 2 kg
težke žoge). Z odličnimi rezultati je nadaljevala tudi maja, ko se je ponovno zavihtela na najvišjo stopničko v mnogoboju, na prostem (tek na 60
in na 300 metrov, skok v daljino in met vorteksa). Zelo uspešno sezono
pa je Maruška, ki se kali v izjemno tekačico, zaključila septembra, z že
omenjenim novim naslovom državne prvakinje v teku na 60 metrov. ●
Tanja Jankovič, foto: Osebni arhiv Maruše Vuk
Oktober 2017
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Izvrstni rezultati Mikijevih plesalcev na svetovnem prvenstvu

Pionirska formacija PK Miki si je s točko Na paši na svetovnem prvenstvu v
»street showu« priplesala prvo mesto.

V drugi polovici septembra je bilo v Usti nad Labo na Češkem svetovno prvenstvo v »street showu«. Udeležili so se ga tudi plesalci Plesnega
kluba Miki iz Domžal, ki zadnja leta blestijo na vseh domačih in tudi na
mednarodnih prvenstvih v različnih plesnih kategorijah. Udeležilo se ga je
62 Mikijevih plesalcev, nastopili pa so v treh tekmovalnih skupinah v vseh
starostnih kategorijah.
Da so se odrezali zares izvrstno, govorijo rezultati. Prvo mesto si je
priplesala pionirska formacija, v kateri nastopa tudi Trzinka Tina Kecelj.
Predstavili so se s točko Na paši, ki sta jo sestavila koreografa in mentorja Anja Jurić in Andraž Mrak. Ta odlična mentorja sta se na koncu veselila
še zlate medalje svojih varovancev v mladinski konkurenci, para Maša

Skočaj in Žiga Farkaš, ki sta letos ubranila svoj lanski naziv najboljših na
svetu v svoji kategoriji, in drugega mesta, ki si ga je s solo točko priplesal
mladinec Valentin Trobevšek, ki prav tako trenira pod njunim vodstvom.
Omenjena trenerja in koreografa pa sta se podpisala tudi pod plesno
točko uspešne mladinske formacije z naslovom The real story about Romeo and Juliet – z njo so plesalci te kategorije že četrtič zapored na svetovnem prvenstvu dosegli srebro –, zasnovala in izpilila pa sta tudi malo
mladinsko formacijo, ki se je predstavila s točko WTF – Where They From
in z njo zasedla četrto mesto. Na svetovnem prvenstvu so se zelo dobro
odrezale tudi plesalke članske skupine, med katerimi pleše tudi Trzinka
Eva Mušič; predstavile so se s točko Sweatshop workers, ki je nastala pod mentorstvom Nastje Horvat in Andraža Mraka, in se uvrstile na
deseto mesto. Ob letošnji bogati beri izvrstnih nagrad Mikijevih plesalk
in plesalcev na svetovnem prvenstvu v »street showu« sta trenerja Anja
Jurić in Andraž Mrak poudarila, da jima je bilo v veliko veselje delati s tako
odličnimi mladimi plesalci, ki so vse leto trdo garali in se marsičemu odrekali. A trud plesalcem pa tudi njuna prizadevanja, sta še dodala, so bila
na koncu poplačana z najlepšim – z nazivom svetovnih prvakov pionirske
formacije. Ponosna pa je na svoje plesalke tudi trenerka Nastja Horvat,
ki je povedala, da je članska ekipa že z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo
dosegla svoj cilj. Nekateri plesalci so namreč letos prvič tekmovali kot
člani, povrhu tega pa jih je bilo v skupini le šestnajst (za razliko od drugih
formacij, ki so imele tudi do štiriindvajset plesalcev). In kaj je za konec
povedala še predsednica Plesnega kluba Miki Saša Eminič Cimperman?
»Osvojeni rezultati so plod kakovostnega strokovnega dela, gradnje in
vzdrževanja odnosov med trenerji, plesalci in starši ter iskrene medsebojne komunikacije. Zelo pomembna pa je ob vsem tem tudi spodbuda
staršev, ki svojim otrokom omogočajo izkušnje, ki jih prinaša ples. Starši,
hvala!« ●
Vesna Sivec Poljanšek, foto: arhiv PK Miki

September, poln uspehov skakalcev
Z mednarodne preizkušnje za pokal flosarja na Ljubnem so se varovanci
trenerja Aleša Selaka, ki mu pomagata Luka Brnot in Davor Maučec, vrnili
s parom medalj – Alen Pestotnik (do 10 let) je slavil zmago, Nik Bergant
Smerajc (do 11 let) je bil drugi, tik pod odrom za zmagovalce sta obtičala
Timo Šimnovec (do 11 let) in Gal Sedmak (do 9 let), Tit Voranc Božič (do
11 let) je pristal na šestem, Bor Potočnik (do 9 let) pa na desetem mestu.
September je le še potrdil, da je SSK Mengeš trenutno eden najboljših
smučarskoskakalnih klubov v Sloveniji. Naš članski državni reprezentant
Anže Lanišek je še naprej blestel v tekmovanju za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS), v katerem je v Rusiji kar dvakrat pokoril vso
konkurenco in slavil svoji prvi zmagi med svetovno elito.
Da se je v skakalnih krogih o 21-letnem Domžalčanu govorilo še nekaj
dni po obeh podvigih, s katerima si je izbojeval tudi rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala, je ta poskrbel
zlasti s sijajnim nastopom na srednji skakalnici v Čajkovskem, na kateri
je z dolžino 109,5 metra kar za šest metrov (!) izboljšal rekord naprave in
kljub izredno dolgemu skoku pristal v telemark. »Vedno so me učili, da se
zmaguje s telemarkom v radiusu,« je 21-letni Domžalčan razkril filozofijo
klubskega trenerja Aleša Selaka, ki je imel prejšnji mesec obilo razlogov za
zadovoljstvo tudi zaradi svojih (naj)mlajših izbrancev.
Nadarjeni orliči so namreč že pred sklepnim dejanjem v Celovcu mengeškemu klubu priskakali še četrto zaporedno skupno zmago v pokalu Alpe-Jadran, potem ko so v konkurenci tekmovalcev iz Avstrije, Italije in Slovenije nanizali po osem uvrstitev na stopničke tako v Žirovnici kot v Sebenjah
pri Tržiču. V Žirovnici so se na najvišje zavihteli Benjamin Bedrač (do 11
let), Nik Bergant Smerajc (do 10 let) in Jaka Perne (do 8 let), druga mesta
so osvojili Tit Voranc Božič (do 10 let), Živa Andrić (do 9 let), Alen Pestotnik
(do 9 let) in Gal Sedmak (do 7 let), tretji pa je bil Erik Tomažič (do 8 let). V
Sebenjah so slavili zmage Bedrač, Bergant Smerajc in Sedmak, tik pod
vrhom so tekmo končali Božič, Andrićeva in Pestotnik, na tretjih mestih pa
sta pristala Šimnovec (do 10 let) in Perne.
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Podobno kot dežne kaplje, ki so v precejšnji meri zaznamovale letošnji
september, so za SSK Mengeš 'padale' stopničke tudi v pokalu Cockta. Tu
je bil med dečki, starimi do 14 let, z zmagama v Kisovcu in Mostecu razred zase Taj Ekart, leto mlajši Teo Herbstritt pa je prvemu mestu v Žireh
dodal še drugo mesto v Kranju. Ob Poljanski Sori so zmagali še Bedrač
(do 12 let), Božič (do 11 let) in Perne (do 9 let), z drugim mestom sta se
izkazala Šimnovec (do 11 let) in Andrićeva (do 11 let), Pestotnik (do 9 let) je
bil tretji; ob Savi so bili najboljši Bedrač, Bergant Smerajc in Pestotnik, na
drugo mesto sta skočila Andrićeva in Perne, na tretje pa Šimnovec. Bedrač
se je prejšnji mesec povzpel na zmagovalni oder še z drugim mestom na
Ljubnem, Bergant Smerajc in Andrićeva pa z zmago in tretjim mestom v
Guncljah. Ni pa veliko manjkalo, da bi si na članskem državnem prvenstvu
v nordijski kombinaciji kolajno priskakal in pritekel tudi Leon Šarc, a se je
moral po tretjem dosežku v skokih na koncu sprijazniti s četrtim mestom.
Marljivi kot mravljice pa so bili tudi starši skakalcev in prizadevni člani
SSK Mengeš, in sicer so na tradicionalnem Mihaelovem sejmu znova pripravili srečelov, njegov izkupiček pa bo šel za naš mali klub z velikim srcem
in še večjimi uspehi. Hvala tudi vsem, ki ste pri tem sodelovali z nakupom
srečke. ●
Miha Šimnovec, foto: Andrej Smerajc
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Slovenski orientacisti
v svetovnem vrhu
V Litvi je bilo od 10. do 16. julija svetovno prvenstvo v precizni orientaciji
(WTOC), med 20 tričlanskimi ekipami, ki so se udeležile štafetnega tekmovanja, pa je bila tudi slovenska, v postavi Emil Kacin iz Idrije (OK Azimut),
Mateja Keresteš iz Ljubljane in njen brat Krešo Keresteš iz Trzina (oba OK
Trzin). Na tekmovanju na igrišču za golf v Pipiriškesu, 14. julija, je slovenska
ekipa dosegla vrhunski rezultat – osvojila je naslov ekipnih svetovnih prvakov v precizni orientaciji. Naš občan Krešo Keresteš nam je opisal dogajanje tistega sončnega, rahlo vetrovnega dne: »Štafetno tekmovanje sestavljata dva dela, PreO, v katerem je pomembnejša preciznost, in TempO, kjer
je pomembnejša hitrost. Tekmovanje izmen v štafeti poteka v PreO, ko pa
posamezni tekmovalec preda štafeto naslednjemu in tako ta del zaključi,
mora opraviti še TempO. Na svetovnem prvenstvu je bil najbolj razburljiv in
odločilen del tekmovanja TempO zadnjih izmen, ki je bil posebej pripravljen
za gledalce. Tekmovalci vseh zadnjih izmen smo morali prav zato po zaključenem delu PreO v karanteno, tam pa so nam sporočili trenutni vrstni
red glede na vmesne rezultate. Slovenija prva! To je bilo presenečenje, saj
smo bili v ekipi trije tekmovalci zelo različnih sposobnosti. Bil sem vesel,
da sta Emil in Mateja odlično opravila svojo nalogo. Pred mano je bil še
najpomembnejši del tekmovanja. Na prizorišče sem moral iz karantene
pospremiti prav vseh 19 nižje uvrščenih tekmecev. S podrobnimi rezultati,
z razlikami med tekmeci nismo bili seznanjeni, da ne bi tekmovalci pri tem
kalkulirali. Že takrat sem imel zelo dober občutek, po mojem nastopu pa
se ni nič spremenilo. Ostali smo na vrhu! Po tekmovanju je bilo sicer nekaj pritožb in žirija tekmovanja je razveljavila tri kontrole iz PreO, a to ni
vplivalo na naš končni rezultat, je pa bila končna razglasitev zaradi tega

Podelitev medalj v Aukštadvarisu: Krešo Keresteš, njegova sestra Mateja
in Emil Kacin

dokaj pozno. Šele takrat pa smo si lahko čestitali.« Keresteš, predsednik
Orientacijskega kluba Trzin, se je udeležil že devetih svetovnih prvenstev,
največji uspeh pa je dosegel leta 2007, ko je v Ukrajini osvojil posamični
naslov svetovnega prvaka v precizni orientaciji. Več o tem športu pa v eni
od naslednjih številk Odseva. ●
Tanja Jankovič, foto: Donatas Lazauskas

Pol stoletja predanosti rožam

Prejšnji teden so v Cvetličarni Omers s prijetnim druženjem med obujanjem spominov obeležili 50 let delovanja. Ivanka
Omers, ustanoviteljica cvetličarne, ki še dandanes v cvetličarni
ogromno pomaga, pravi, da so bili začetki zelo težki, saj so orali
ledino – v Domžalah je bila to prva cvetličarna, poleg tega so bili
ljudje navajeni vrtnarjev.
Pred osemnajstimi leti je cvetličarno od staršev prevzela hči
Apolonija, ki pa se je ves čas zavedala velike odgovornosti po
uspešnem nadaljevanju zgodbe. »Splošno je znano, da kar starši
ustvarijo, otroci zapravijo. Hotela sem nadgraditi njuno zgodbo in
to mi je bilo v izziv.« Hkrati dodaja, da je v družinskem podjetju
vedno prisotna pomoč in podpora vseh članov. To čutijo tudi njihove stranke, ki se že več desetletij rade vračajo v cvetličarno, ki
je znana predvsem po kakovosti in osebnem odnosu do strank ter
prijaznosti. »Ves čas se učimo. Vedno smo stremeli k novitetam v
materialih ter izdelavi in želeli biti korak pred ostalimi,« pojasni
Ivanka. Apolonija dodaja, da je bistven razlog za zadovoljne stranke tudi srčnost.
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Ker jih je mama Ivanka vedno učila, da se pri njih jé z eno žlico
in sedi na enem stolu, se ne nameravajo širiti v druge kraje, saj le
s svojo prisotnostjo v cvetličarni v Domžalah lahko zagotavljajo
kakovost. So pa pred kratkim prenovili prostore, ki so sedaj svetlejši. Poleg tega so podrli zid med prodajalno in delavnico, tako
da stranke lahko vidijo, kako pridne roke cvetličark ustvarjajo cvetlične aranžmaje.
Kljub temu da pot Cvetličarne Omers ni bila vedno posuta z
rožami, sta mami Ivanka in hči Apolonija ob močni podpori vse
družine že 50 let z vsem srcem predani rožam. Naj bo kakovost,
prijaznost in srčnost njuno vodilo tudi v prihodnjih letih!

Oglasno sporočilo

Ni veliko samostojnih podjetnikov, ki se lahko pohvalijo s
50-letno tradicijo. A Ivanka
Omers, ki je leta 1967 v
Domžalah začela uspešno podjetniško zgodbo
z lastno cvetličarno, pravi, da posebne skrivnosti
ni. Je le trdo delo, s katerim je treba začeti mlad.
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Dobro je vedeti

Kako pravilno prijaviti požar ali nesrečo
Številko 112 pokličite:

• če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev,
• če opazite, da gori, da izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna
voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so
pretrgane električne ali telefonske žice, ali če opazite druge pojave,
ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za
varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja,
• če ob nesreči ali zvečani nevarnosti za naravne ali druge nesreče, pa
tudi sicer potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo,
električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o
stanju snežne odeje v visokogorju.

KO OB POŽARU
POKLIČEMO
REGIJSKI CENTER
ZA OBVEŠČANJE,
TELEFONSKO ŠTEVILKO
112, POVEMO:

• Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v
najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj
opozori zvočni signal, ob prevzemu klica pa se mu
prikažeta posredovano sporočilo in približna lokacija
pošiljatelja.
• Operater na vaš klic v sili pisno odgovori. Njegov
odgovor z morebitnimi dodatnimi vprašanji se izpiše
na zaslonu vašega telefonskega aparata.
• Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali zaključite komunikacijo.
Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, da
je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na Zgled sporočila
vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru kot SMS
za obveščanje.
Besedilni klic v sili na številko 112 je namenjen predvsem gluhim in
naglušnim. Sprožiti ga je mogoče z vseh mobilnih telefonov.

Pravno opozorilo:
Znak za telefonsko
številko 112

• točno lokacijo požara (kraj, naslov in objekt),
• kaj gori, kakšen je obseg požara ter kako hitro in kam se širi,
• posebej opozorimo, če so v nevarnosti ljudje,
• povemo, kdo kliče, in telefonsko številko za morebitne dodatne informacije,
• razločno odgovarjamo na morebitna vprašanja dežurnega operaterja.

KO POŠLJETE BESEDILNI KLIC V SILI
– SMS:
• v sporočilno polje vpišete, kaj se je zgodilo,
• opišete vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, pomoč
gasilcev, policije),
• vpisane podatke še preverite, jih po potrebi popravite in sporočilo
pošljete.

Ob klicu na številko 112 so samodejno pridobljeni podatki o telefonski
številki in lokaciji kličočega, pogovor kličočega z operativcem v centru za
obveščanje in reševanje pa se snema. Podatki se hranijo 6 mesecev. Zloraba klica na številko 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva. ●
Marko Kajfež, mag. inž. tehniške varnosti

POZOR: Uspeh intervencije je odvisen tudi od pravočasne in
pravilne informacije. Ne pozabite, da je pri večini nesreč čas najpomembnejši dejavnik, zato ob požaru (in drugih nesrečah) takoj
storite vse, kar znate in zmorete.
Gasilce pričakajte na bližnjem križišču ali ob hiši in jih usmerite
na prizorišče požara.
Pred prihodom gasilcev po potrebi umaknite parkirana vozila,
odprite vhodna vrata, dvignite zapornico in tako sprostite dovozno oziroma dostopno pot.
Po prihodu gasilcev se poskusite povezati z vodjo intervencije, če
bo potreboval natančnejše podatke o dogodku ali objektu (npr.
kje naj bi bile morebitne pogrešane osebe, kje je najbližji vhod
v goreči prostor, kje je glavno električno stikalo, plinska požarna
pipa, hidrant ipd.)

Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je obvezno
Glede na predpise je pri nas ločeno zbiranje biološko razgradljivih
odpadkov obveznost vsakega gospodinjstva. Skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom se biorazgradljivi odpadki namreč ne smejo odlagati na
odlagališča, pač pa jih je treba predelati. Te odpadke je zato prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke in zabojnike za
embalažo, prav tako pa je prepovedano kuhinjske odpadke metati v
straniščno školjko, saj povzročajo zamašitev odtoka in cevi, obenem
pa privabljajo podgane.
Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov, med katere spadajo kuhinjski odpadki (ostanki hrane, papirnate brisače, čajne filtrske vrečke, kavna usedlina) in vrtni odpadki (vrtne rastline, plevel, trava, listje,
veje), je na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče urejeno z uporabo rjavih zabojnikov, del uporabnikov, predvsem
tisti na bolj ruralnem območju, pa to rešuje z ločevanjem in kompostiranjem biološko razgradljivih v hišnih kompostnikih.
Uporaba rjavega zabojnika
Odvoz vsebine rjavih zabojnikov je v poletnem času organiziran
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enkrat tedensko, pozimi vsakih štirinajst dni, poleti pa so ti rjavi zabojniki tudi enkrat na mesec strojno očiščeni. Ob tem pa velja poudariti,
da lahko uporabniki rjavih zabojnikov pripeljejo v Center za ravnanje
z odpadki v Dobu kadar koli, in to brez dodatnih stroškov, tudi svoje
občasno povečane količine zelenega vrtnega odreza.
Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je,
zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s takimi odpadki, saj so lahko vsi tako zbrani biološko razgradljivi odpadki
ustrezno predani družbam za ravnanje s takimi odpadki in nato predelani v kompostarni.
Dobrodošla rešitev je hišni kompostnik
Na območjih, kjer niso predvidene rjave posode za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, je treba te zbirati v kompostnikih. Enako
velja tudi za uporabnike, ki ne želijo imeti rjavega zabojnika, vendar
morajo ti za to oddati še vlogo za hišno kompostiranje. Pri tem pa je
pomembno, da tak hišni kompostnik ustreza vsem določbam omenjene Uredbe in občinskega Pravilnika o zbiranju in odvozu komunalnih
odpadkov.

Dobro je vedeti
Odpadki, primerni za kompostiranje
Zeleni vrtni odpad, zlasti:

Kuhinjski odpadki, zlasti:

- odpadno vejevje,

- zelenjavni in sadni odpadki (vseh
vrst sadja in zelenjave),

- trava,

- jajčne lupine,

- listje,

- kavna usedlina,

- stara zemlja lončnic,

- filtrske vrečke od čaja,

- vrtno rastlinje,

- pokvarjeni prehrambni izdelki,

- plevel,

- kuhani ostanki hrane,

- gnilo sadje,

- papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov začne veljati
6. novembra 2017.
Več o urniku odvoza odpadkov, kompostiranju in pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki najdete na spletni strani:
www.jkp-prodnik.si.

- stelja malih rastlinojedih živali,
- lesni pepel

Za kompostiranje neprimerni odpadki
To so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, ki vsebujejo nevarne snovi
in ki poslabšajo kakovost komposta: plastika, steklo, kovine, keramika, kosti
in maščobe, ostanki tekstila, vsebina filtrskih vrečk za sesalnike, zdravila,
oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice.
Postavitev hišnega kompostnika
Za postavitev hišnega kompostnika izberemo na vrtu lahko dostopen
polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom. Kompostnik naj ima
neposreden stik z zemljo in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postaviti pa ga je treba tako, da ne povzroča motenj na sosednjih zemljiščih (npr.
smradu).
S pravilno tehniko kompostiranja dobimo kakovosten kompost
Hišni kompostnik postavimo neposredno na tla, na zemljo. Osnovna plast

naj bo iz zdrobljenih vej, kar omogoči dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Zadostna ponudba kisika je pomembna za optimalen
razkrojni proces, to pa dosežemo tako, da se plasti suhega materiala, ki
ima strukturo (veje in zeleni obrez), in vlažnega nestrukturiranega materiala (trava, kuhinjski odpadki), izmenjavajo. Kuhinjske odpadke in ostanke
hrane je treba na kompostniku takoj prekriti z listjem, zemljo ali travo ali
jih rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in da ne privabljamo
neželenih gostov, kot so podgane in ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka
pri temperaturi od 50 do 60 °C, proizvajajo mikroorganizmi, bakterije in
glive humus s hranilnimi snovmi, za to pa potrebujejo ustrezno vlago. Med
daljšo poletno sušo je zato priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je
hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in tako razkroj pospešimo. Dozoreli kompost
presejemo, s sitom z odprtinami premera 15 do 20 mm, kar ostane na situ,
pa uporabimo v nadaljnjem kompostiranju kot strukturni material. ●
Javno komunalno podjetje Prodnik, foto: arhiv JKP Prodnik

» Človek je zdrav, kolikor se
zdravega počuti - ob strani
mu stoji dober lekarnar.«
Tina Kladnik, mag. farm., Lekarna Mengeš

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
Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si
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Vremenska sekir(i)ca

Gobov uvod v jesen
Vsem dobro znani pregovor pravi, da se nobena juha ne poje tako
vroča, kot se skuha, a letošnja septembrska vremenska juha je bila
vse prej kot vroča! Še najbolj je bila podobna gobovi, saj smo imeli
moker, hladen in za sonce močno prikrajšan september, kot že dolgo
ne. Prve analize temperaturnih vrednosti in trajanja sončnega obsevanja kažejo, da marsikje že pol stoletja ni bilo tako. Po drugi strani pa
je bil september po januarju šele drugi letošnji mesec s podpovprečnimi temperaturami. Za ljubitelje snega morda še en zanimiv podatek
– na Kredarici se je septembra obdržala snežna odeja neprekinjeno
od 18. septembra pa do začetka oktobra (3. oktobra), skupaj v prvem
mesecu meteorološke jeseni pa kar sedemnajst dni, saj smo štiri dneve s snežno odejo pridelali že pred tem. Tako je bilo dolgoletno povprečje (1981–2010), ki znaša sedem dni, preseženo za več kot enkrat!
V Trzinu smo imeli kar šestnajst padavinskih dni, v desetih od teh je
padlo več kot 10, v štirih pa celo več kot 20 litrov vode na kvadratni
meter, zato ne preseneča podatek o okroglih 210 milimetrih padavin,
drugod po Ljubljanski kotlini pa so jih prejeli tudi več kot 300 milimetrov. 21. septembra, ko smo v Trzinu zabeležili najnižjo temperaturo v
tem mesecu, pa so imeli ponekod tudi že prvo jesensko slano, ki se sicer praviloma pojavi v prvi polovici oktobra ali celo šele sredi oktobra.
Letošnji september – ubijalec poletja?
Da bi bilo vse skupaj še hujše, je jesen udarila že kar prve dni septembra, zato so letošnji september v nekaterih medijih poimenovali
kar »ubijalec poletja«. Minuli mesec smo videli najmanj sonca prav
prebivalci osrednje Slovenije, in to ravno zaradi velikega števila deževnih dni. September je redko tako moker in hladen. Vse skupaj pa ne bi
bilo tako »ubijalsko«, če se ne bi tudi še zadnje dni avgusta ukvarjali
z veliko vročino. Vroč dan z najvišjo dnevno temperaturo 30 stopinj
Celzija ali celo več smo imeli še zadnji avgustovski dan (30,4 °C), prvega septembra je bila najvišja dnevna temperatura le skromnih 20,7
°C, dvajsetstopinjskega praga pa nato ves september ni presegla kar
devetnajstkrat! Taki temperaturni skoki v meteorološkem smislu niso
nič posebnega, bolj zanimivo pa je, da se je to zgodilo ravno na prvi
dan meteorološke jeseni. 19. septembra je bila temperatura le 11,6
°C, večer pred tem pa je bilo na Kredarici celo 80 cm snega!

Smešno pri vsem pa je, da so kljub takim razmeram nekateri še vedno hodili po gobe na Pokljuko, pa čeprav so te rastle povsod in drugod
še precej bolj kot na Pokljuki. Pisec teh vrstic sem vse prej kot gobar,
a kot večini drugih sonarodnjakov tudi meni ob povsem gobarskih
vremenskih razmerah radovednost ni dala miru. Zato sem tudi sam
nekajkrat skočil v gozd in tam več kot potešil svojo gobarsko strast. In
čeprav sem med temi gobarskimi »skoki« naletel tudi na marsikaterega »Žerjavčka« in še kakšnega mlajšega Trzinca, se je prav po vsakem
obisku gozda našlo dovolj »gradiva« za juho ali še kaj boljšega.
Zgodnji začetek kurilne sezone
Letošnji september bo zagotovo šel v gobarski anale! Zaradi vremenskih razmer pa se je tudi kurilna sezona začela precej zgodaj in
tako je bilo že sredi meseca slišati pogovore oziroma bolj vprašanja o
tem, ali so pri sosedih že zakurili. V Trzinu na srečo nimamo veliko težav s tako imenovanimi delilniki toplote, saj si lahko v novejših blokih
soseske T 3 lastniki zakurijo individualno, ko se jim zdi to potrebno,
tisti z večjim delom zunanjih sten mnogo prej kot oni drugi z vmesnimi
stanovanji, ki se vsaj malo grejejo tudi na račun sosedov. Pri tem pa je
pomembna še lega stanovanja glede na sonce, zato gre pri vprašanjih
o začetku kurjenja bolj za to, koliko mraza kdo prenese. Tole bi morali
sicer še utemeljiti, a poleg vremena so za zgodnejši začetek kurilne
sezone pogosto »krive« tudi za mraz bolj občutljive predstavnice nežnejšega spola. Tako pri moškem omizju beseda pogosto nanese tudi
na to, čigava je bolj zmrzljiva. Vidite, tudi če nimamo opravka z »babjim poletjem«, imamo moški dovolj razlogov, da imamo na dnevnem
redu ženske.
Ali se nam bodo po oktobrskih predsedniških volitvah, Kranjcem,
vremena kaj bolj zjasnila (tudi če bomo morda tekli tudi drugi krog) in
ali bodo še naprej naravnana bolj »po moško« ali pa jih bomo obrnili
na žensko različico, bo odvisno tudi od vas. Kljub bogatemu naboru
kandidatov pa so prej omenjeni odtenki jasnine bolj slabo zaznavni. In
tako je edino, ki to jesen jasno (po)kaže svojo barvo, jesensko listje, ki
se je že povsem odelo v živopisne jesenske barve in zdaj samo še potrpežljivo čaka na »odstrel« v listopadu. Naj bo vsaj preostanek jeseni
tudi za vas čim bolj zlat! ●
Miha Pavšek, foto: Miha Pavšek

Vremenska postaja OŠ Trzin
september 2017
Kazalec

Podatek

Niz/
Datum

Obdobje/
Čas

Povprečna temperatura zraka
(°C)

13,9

1.–30. 9.

mesec

Najvišja temperatura zraka
(°C)

25,9

6. 9.

16.08

Najnižja temperatura zraka
(°C)

6,0

21. 9.

7.43

Največji dnevni temp. hod/
min–max t (°C)

14,5/6–20,5

21. 9.

dan

36,6

15. 9.

0.00–24.00

16/12/1

1.–30. 9.

mesec

676

1.–30. 9.

9 mesecev

29/SZ

28. 6.

9.30

1

6. 9.

dan

Največja dnevna količina
padavin (mm)
Število dni s padavinami nad
0/2,5/25 mm
Skupna količina padavin v
letu 2017 (mm)
Najvišja hitrost vetra (km/h)/
smer

Število toplih dni (max
T≥25 °C)

Izbrani meteorološki podatkiza vremensko postajo OŠ Trzin za september 2017.
Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (CZ Trzin), http://trzin.zevs.si/.
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Septembrsko vreme je bilo takšno, da so gobe rastle tudi po trzinskih vrtovih.

Razno

Pisma bralcev
Na špansko dogajanje ob referendumu za samostojnost Katalonije, ki je potekal prvo nedeljo v oktobru,
so se odzvali tudi študentje španščine iz Centra aktivnosti za starejše Trzin in španskemu veleposlaniku
v naši državi poslali tole pismo.
Dom starejših Trzin – Center aktivnosti za starejše
Skupina za španščino
Ljubljanska cesta 10a
1236 Trzin
Trzin, 4. 10. 2017
Nj. Eks. José Luis de la Peña Vela
Veleposlanik Kraljevine Španije v Republiki Sloveniji
Trnovski pristan 24
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Spoštovani g. veleposlanik José de la Peña Vale,
kot študentje španščine v Centru aktivnosti za starejše Trzin, ob
učenju španskega jezika spoznavamo tudi kulturo in zgodovino
vaše države.
Ob dogodkih v Barceloni in drugih delih Katalonije, do katerih je
prišlo pred in na dan referenduma o samostojnosti Katalonije,
izražamo globoko zaskrbljenost in ogorčenje nad dejanji, ki jih
je storila vaša vlada, in ki po brutalnosti spominjajo na čase, za
katere si ne želimo, da bi se še kdaj ponovili.
Katalonci žele uživati spoštovanje, kakršnega si zaslužijo. Vso
pravico imajo, da to na miren, kulturen in 21. stoletju primeren
način izrazijo.
Želimo si, da bi se vprašanje samostojnosti Katalonije rešilo po
mirni poti, v dialogu, ki naj ga vodi obojestransko spoštovanje
človekovih pravic. Želimo si barvite Španije, njenega demokratičnega razvoja in posluha za Katalonce. Z izrazi našega spoštovanja: ●

Trzin'c vas gleda

Tudi trzinske
štorklje
prinašajo otroke
Glede na to da je trzinska občina v državi po izobrazbi in razvitosti
v vrhu in ima sorazmerno mlado prebivalstvo, se ne smemo čuditi,
da nas pogosto obišče štorklja. V mislih pa nimamo prave krilate
štorklje. Take naš kraj na svoji poti do območij gnezdenja in prezimovanja morda le preletijo. Tokrat mislimo na one druge, tiste, ki
»prinašajo otroke«. Da otrok pri nas ne manjka, potrjuje tudi živžav
na otroških igriščih in zbirališčih, navsezadnje pa tudi letošnje število tretjih razredov na domači osnovni šoli; imamo namreč kar tri
paralelke, medtem ko sta pri vseh drugih razredih le po dve paralelki.
Bela štorklja ima v zahodni kulturi simbolni pomen, in sicer simbolizira rojstvo oziroma novorojenca. Do tega pa ni prišlo naključno in
čez noč, temveč je povezano s starejšim zgodovinskim obdobjem,
s časi, ko pojasnjevanje spočetja in rojstva pri človeku ni bilo tako
vsakdanja stvar, kot je danes.

Božidar Brečko, Cvetka Lippai, A leksander Čičerov, Dušan Petek, Cilka Petek, Stanka Hercog, Zala Hribar (profesorica španskega jezika)
Trzinci smo letos zibali tudi tik pod Ongrom, kot dokazuje tale fotografija.

Vabilo k
sodelovanju
V novi rubriki Trzin'c vas gleda je prostor tudi za vaš
prispevek. Hodite po občini z odprtimi očmi in s fotoaparatom ali telefonom zabeležite zanimive utrinke trzinskega vsakdana, ki bi jih radi pokomentirali.
V rubriko bomo uvrstili pozitivne zgodbe, spodbude,
pohvale in komentarje, pa tudi kritične pripombe in
različna mnenja. Pogoj za objavo je le, da vaše pisanje ni žaljivo in da se pod prispevek podpišete z imenom in priimkom. Rok za oddajo je vedno najkasneje
do 5. dne v mesecu.

Oktober 2017

V viktorijanskem času ali, če malo posplošimo, v 2. polovici 19. stoletja je bilo razlagati o razmnoževanju in rojevanju kočljiva tema,
zato so starši otrokom na vprašanja, od kod so se vzeli, pogosto odgovarjali, da jih je prinesla štorklja. To pa izhaja iz nekoč razširjenega prepričanja, da so štorklje prinašalke sreče in znak blagostanja,
kar je bilo ponazorjeno s štorkljo, nosečo otroka. Iz te ponazoritve
pa izvira tudi besedna zveza štorkljin ugriz, ki v medicini označuje izpuščaj na koži novorojenčkov. Gre za popolnoma neškodljiv izpuščaj,
ki nastane zaradi širjenja žil ob rojstvu, in to najpogosteje na vekah,
med očmi, na zgornjem delu lic in na vratni gubi in se pojavi pri več
kot polovici novorojencev.
In ker smo na začetku omenili tudi prave štorklje, je ob tem zanimiva ugotovitev ornitologov, da se gnezditveno območje bele štorklje
pri nas širi s severovzhoda Slovenije proti zahodu. Te ptice tako vse
pogosteje gnezdijo tudi na območju Notranjske in Ljubljanskega
barja.
Zato ni nič čudnega, če prave in tudi tiste simbolne zaidejo tudi vse
do Trzina … ●
Miha Pavšek, foto: Miha Pavšek
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Napovednik
Poklon spominu na pokojne
Naš pesnik Oton Župančič je v prvem verzu Soneta napisal:
Jesen razgrinja sive pajčolane,
poslednji listi padajo s platane,
in koder vodi te samotna pot,
srečavaš starko smrt povsod, povsod …

Hladna in meglena jutra nas opozarjajo, da smo vstopili v mesec oktober, ko je enakonočje že za nami. Z vsakim dnem se zato krajša obdobje
svetlobe, daljše so noči in mir se naseli ne le v naravo, temveč tudi v naše
duše. To je tudi obdobje, ko se še kako zavedamo minevanja življenja,
večnega kroga rojevanja in umiranja. Bliža se dan spomina na mrtve.
Ko se po hladni, vlažni noči poleže slana na liste in se tisoče ledenih
kristalov iskri na jutranjem soncu, po običaju odnesemo rože na zadnje
počivališče naših dragih sorodnikov, prijateljev in vseh tistih, ki so nam v
življenju nekaj pomenili, in v njihov spomin prižgemo sveče. Mačehe, zasanjane lepotice neskončnih barvnih odtenkov, so od nekdaj priljubljene
za popestritev jesenske podobe grobov. Tudi krizanteme zažarijo v celi
paleti barv. Po tradiciji prinašamo na grobove prav te cvetove, ki veljajo
pri nekaterih narodih za cvetje ljubezni, obilja in čistosti, medtem ko so pri
nas »predvsem poklon spominu na pokojne. Velikokrat pa je na grob položen le en sam nagelj, kot sporočilo »nikoli te ne pozabim«. Tudi dve prižgani svečki nosita simbolno sporočilo – ena gori za naše najdražje, jim sveti
v neskončni tišini, druga pa gori za nas, nam razsvetljuje pot, po kateri
moramo zdaj hoditi sami. Rojenice so nam vsem ob zibeli določile čas
našega bivanja, in ni v naših močeh, da bi ga podaljšali, ko je dopolnjeno!
Naši najdražji so odpotovali v deželo naših prednikov in nas tam čakajo,
da bomo nato spet skupaj, v brezčasju. Naše bivanje tukaj je le hipec. ●
In kot je zapisal pesnik Ciril Zlobec v spomin svoji umrli hčerki:
Zdaj hodim jokat na tvoj grob: s teboj
prepiram se, o, bog!, s to kepico pepela
v bakreni žari pedenj pod menoj,
očitam ti: Lahko bi, hčerka, še živela …
Dunja Špendal, foto: Zinka Kosmač

VELIKI
ČAROVNIŠKI ŽUR

Četrtek, 26. oktober 2017, ob 16.00
na ploščadi T3, Trzin
Prireditev bo v vsakem vremenu!

zabavne
delavnice

poslikava
obrazov

domace
dobrote

mini disco in
presenecenje

MOTORINO CAFFE

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin

napoveduje:
v petek, 20. oktobra 2017, ob 16. uri v dvorani Marjance Ručigaj LITERARNI VEČER gorenjskih upokojencev literarnih ustvarjalcev;
v ponedeljek, 6. novembra 2017, ob 9. uri v dvorani Marjance
Ručigaj predstavitev projekta STAREJŠI ZA STAREJŠE, ki je bil v
Evropskem parlamentu nagrajen z nazivom DRŽAVLJAN EVROPE;
v torek, 7. novembra 2017, ob 8. uri pohod na Golčaj, izpred
Mercatorja;
v četrtek, 9. novembra 2017, MARTINOVANJE pri Benediktu.
Odhod na turistično kmetijo KAUČIČ v Trsteniku 21 pri Benediktu ob
12. uri.
DRUGE AKTIVNOSTI
- Kolesarji kolesarijo ob četrtkih; odhod izpred CIH ob 9. uri.
- Pohodniki se podajo na krajši ali daljši sprehod ob torkih, izpred
Mercatorja, ob 8. uri.
- Balinarji balinajo NA DOMAČEM BALINIŠČU (ob lepem vremenu)
ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 16. ure naprej, prekaljeni balinarji
pa že celo leto tekmujejo v letni ligi Domžalsko-Kamniškega okrožja.
- Strelci z zračno puško vadijo streljanje ob ponedeljkih, od 11. do 12.
ure, na strelišči SD Trzin v OŠ Trzin.
- Ročne spretnosti preizkušajo spretne ustvarjalke v društveni sobi,
Mengeška 9, ob četrtkih po 10. uri.
Kdor gre v zasluženi pokoj, še ni za med staro šaro, še vedno
lahko ustvarja in se ima lepo v družbi sebi enakih. Ne čakajte na starost, ko čas vzame moč, voljo in zdravje!
Vabljeni na vse aktivnosti!
Zoran Rink, predsednik Društva upokojencev Žerjavčki Trzin
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Napovednik
Vabljeni na Sneguljčico!
V nedeljo, 12. novembra 2017, ob 16. uri nastopajo v Kulturnem domu
Trzin člani KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, z otroško predstavo Sneguljčica. Vstopnina: 4 evre. Za abonma in izven!

Društvo diabetikov Domžale
vabi člane na:

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE: DIABETIK IN OČI,
v petek, 10. novembra, ob 17. uri, v predavalnici ZD Domžale.
Predavanje bo vodil asist. Vladimir Debelič, dr. med. spec. oftalmolog.
POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA:
ŠUMBERK-DOB
Dobimo se v torek, 14. novembra, ob 9.30, pri ZD Domžale.
Pot nas bo vodila okrog Šumberka, vse do Doba, in bo trajala približno
eno uro,
v Fontani v Dobu pa nam bodo nato postregli z enolončnico.
Prijave na tel: 041 679 787, A. Košmerlj
Prijazno vabljeni!
Izvršni odbor

Turistično društvo Kanja Trzin

Objavlja za sezono 2017/2018 termine za

delavnico rezbarjev in za vaje folklorne skupine Trzinka
REZBARSTVO:
- vsak torek od 17.00 do 19.00 v tehnični učilnici OŠ Trzin
FOLKLORA:
- člani: vsako sredo od 18.30 do 20.00 v KD Trzin
- veterani: vsak četrtek od 20.00 do 21.30 v mali telovadnici OŠ Trzin

Kritje doplačil
do 1.000 €
letno!
Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Poskrbite za svoj nasmeh in že
od 2,50 € na mesec sklenite
zavarovanje zob, saj vam krije
doplačila pri zobozdravniku,
omogoča hitro obravnavo in
zniža stroške zobno protetičnih
nadomestkov.

Spektakel na noč čarovnic, ki vam bo naježil kožo!

GRAD JABLE,

31. oktober 2017, od 15. do 23. ure
Program:
Avditorij:
16.00 − Miškino gledališče: SPREJ PROTI POŠASTIM, gledališka
predstava za otroke, stare od 3 do 12 let
(Možna je ponovitev predstave ob 17. uri.)
Grajska ječa in grajski gozd:
od 17.00 do 21.00 − HOSTA GROZE, za otroke, stare 9 let in več, in za
vse pogumne, v spremstvu tabornikov kot vodnikov
Grajsko dvorišče:
od 15.00 do 21.00 − BUČNI SEJEM (stojnična prodaja; info in prijave
za stojničarje na noc.carovnic.jable@gmail.com)
od 15.00 do 21.00 − USTVARJALNE DELAVNICE (grajska jedilnica)
od 18.00 do 20.00 − PLESNE ANIMACIJE IN NASTOPI (Plesna šola
Urška in Plesni klub Impulz iz Domžal)
Grajski vrt:
20.30 − Ognjena predstava
21.00 − Bučni koncert rock skupine Karsmreklasmrekla
Organizatorji: KD Antona Lobode Loka pri Mengšu, KUD Franc Kotar
Trzin, Zlata Nit, kreativna organizacija, Manca Baznik, s. p.
Soorganizatorji: Rod skalnih taborov Domžale – četa Trzin, Plesna
šola Urška in Plesni klub Impulz Domžale ter PGD Trzin
Medijski pokrovitelj: Modre novice
Vstopnina (vključuje konzumacijo): odrasli 5 evrov, otroci 2 evra

Zobje
Zobje+

V primeru zdravstvenih težav
se splača imeti zanesljivega
partnerja.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Vaš partner za zdravje.

Oktober 2017

www.triglavzdravje.si
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STATISTIČNO
NEVERJETNA PONUDBA

NISSAN X-TRAIL
• PRIHRANEK DO 7.000 EUR*
• 7 LET JAMSTVA**

DO

RAZPRODAJE

ZALOG

NOVA NISSAN MICRA
• PRIHRANEK DO 2.300 EUR***
• 3 LETA VZDRŽEVANJA**** IN 5 LET JAMSTVA*****
• OBVEZNO IN OSNOVNO KASKO ZAVAROVANJE******
Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO

www.malgaj.si

Kombinirana poraba goriva: 6,4–3,2l/100 km. Emisije CO2: 162–85 g/km. 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.
*Oglaševani prihranek 7.000 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter
podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Akcija traja do razprodaje zalog. ***Oglaševani prihranek 2.300 € velja za omejeno količino vozil nova Nissan Micra z opremo Tekna iz zaloge. ****3 leta brezplačnega vzdrževanja
ali do 60.000 km za bencinske motorje oz. do 90.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in z Nissan Financiranjem. *****Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila nova Nissan Micra z Nissan Financiranjem. 5
let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz do 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ******Obvezno in osnovno kasko zavarovanje velja za prvo leto. Akcija traja do razprodaje zalog.
Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

