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Slabo vreme ga ni preprečilo
XVI. Mednarodni  
folklorni festival

Dobitnica zlate  
občinske plakete
Dunja Špendal

V gozd ali ne?
Strah pred  

medvedom je odveč

Pestra trzinska jesen
Društva vabijo k 

dejavnostim



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

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA 
RUDOLFA MAISTRA KAMNIK,   

01-830-32-28, www.gssrm.si

ZDAJ JE ČAS ZA IZBIRO NOVEGA ZNANJA, 
POKLICA ALI KARIERE!

  Na GSŠRM Kamnik vas vabimo, da izberete katerega 
naših programov: 

PREDŠOLSKA

 VZGOJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

GIMNAZIJA

GLASBENA ŠOLA  

za OTROKE,               

MLADINO in 

ODRASLE
GASTRONOMIJA

 IN TURIZEM

v septembru brezplačne 

predstavitve tečajev in 
testiranj

... klavir, kitara, kljunasta 
flavta, elektronske 

klaviature, glasbena 
teorija ...

N O V O

MATURITETNI TECAJ

ANGLEŠCINA

NEMŠCINA

ITALIJANŠCINA

SOMATIKA

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

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

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

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si
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V skladu z uredniško politiko in glede na razpoložljivost prostora v glasilu Odsev 
si pridržujemo pravico do objave ali neobjave ter krajšanja in preoblikovanja 
nenaročenih prispevkov.

Kolofon

➔ Na naslovnici
Zgodnjejesensko tihožitje  
ob Frnihtovem bajerju
Fotografija: Zinka Kosmač

Odsev,
glasilo občine Trzin

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

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

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

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

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

Občina Trzin

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

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

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

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

Pozdravljene,  
spremembe!
Spremembe so edina stalnica v življenju, pravi modri rek, a kljub 
temu se zdi, da se sprememb pogosto bojimo.

Se pa po navadi zgodi, da pozneje, ko čas naredi svoje, v vseh 
življenjskih situacijah spoznamo, da je prav vsaka sprememba za 
nekaj dobra. In prav je tako! Le tako lahko osebnostno rastemo, 
se razvijamo, stremimo k novim ciljem in se predvsem – nenehno 
učimo!

Ena od sprememb, mimo katerih ne moremo, je že naše vreme: 
po letošnjem dolgem in nadvse vročem poletju smo s prvimi sep-
tembrskimi dnevi prejeli z neba kar nekaj (prepotrebnih) pošiljk 
mokrega tovora, s tem pa tudi že povsem tipično jesensko vreme.
Sprememba za vas, drage bralke in bralci Odseva, in tudi zame 
pa je dejstvo, da se bomo po novem mesečno srečevali na teh 
straneh, za katere se bom skupaj z uredniško ekipo in rednimi 
ustvarjalci prispevkov iz lokalnih društev in od drugod trudila, da 
bo vaš občinski mesečnik še naprej odseval vse, kar se je v domači 
občini zgodilo v preteklih tednih.

V življenju ni vedno lahko obrniti lista in začeti povsem znova. To 
ugotavlja tudi vrla Trzinka Dunja Špendal, dobitnica letošnje zlate 
občinske plakete. Ko se je pred štiridesetimi leti preselila iz pre-
stolnice v novo nastajajočo sosesko v Mlakah, je bila precej zme-
dena. Nič ni bilo tako, kot si je predstavljala! A kot boste prebrali 
v članku o tej na moč zanimivi gospe, se je potem hitro vklopila 
v lokalno okolje in danes vsakomur ponosno pove, da je Trzinka!

Ne bojmo se torej sprememb, ampak jim na stežaj odprimo vrata! 
Da bo življenje dobilo nov zagon, novo energijo in drugačne raz-
sežnosti …

Glavna in odgovorna urednica
Vesna Sivec Poljanšek
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Občinske novice

Intervju z županom:

»Če se bodo občani 
aktivirali, jim bom z 
veseljem prisluhnil!«
Zdi se, da se v pregovorno mirnejših poletnih tednih 
nikjer nič ne dogaja, a v resnici ni tako! To dokazuje 
tudi Občina Trzin, ki ji niti med poletjem ni zmanjka-
lo zadolžitev, del in tudi novih projektov. O nekaterih 
vidnejših ali bolj poudarjenih smo se pogovarjali s pr-
vim možem Občine Trzin – Petrom Ložarjem.

• Za nami je zelo vroče poletje in letošnja suša je povzročila 
precej škode. Pred tedni ste na Občini zato pozvali oškodo-
vance, naj prijavijo morebitno škodo v kmetijstvu. Koliko ta-
kih vlog ste prejeli in kako se bo oškodovancem pomagalo? 
To, ali so oškodovanci na določenem območju sploh upravičeni do od-
škodnine, določi ministrstvo za kmetijstvo. Moram pa reči, da v vseh 
prejšnjih letih suša v naši občini ni bila nikdar tako huda kot v drugih 
predelih Slovenije, na primer v Beli krajini, Prekmurju, na Primorskem in 
še kje. In tako najbrž tudi letos pri nas ne bomo imeli upravičencev do 
odškodnine. 

• Na naravo in posledice človekovih posegov vanjo se nanaša 
tudi občinski Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalne-
ga pomena. Pred kratkim ste izvedli razgrnitev javnih mnenj 
o tem. Bo Trzinu uspelo ohraniti te naravne vrednote, sploh 
tiste na meji z ljubljansko občino, kjer naj bi se gradila indu-
strijska cona? 
Želja občine in želja večine Trzincev je, da se mokrišča med Mlakami in 
obrtno-industrijsko cono (OIC) ohranijo in da se to področje, ki je bilo 
nekoč že v začasnem zavarovanju, zdaj za stalno zavaruje. To je smisel-
no ne samo z naravovarstvenega vidika, ampak tudi kot preventiva pred 
poplavami, saj so mokrišča največji in najcenejši zadrževalniki vode. Na 
spodnjem delu, proti Dobravam, si občina prizadeva zavarovati obsto-
ječi gozdni habitat, saj najdemo v tem predelu konec koncev med dru-
gim tudi močvirsko lilijo, ki je simbolno vpeta tudi v naš občinski znak. 
Logično je, da se omenjeno gozdno področje ohrani, tudi kot naravni 
branik pred vetrovi in neurji. Če bo Mestna občina Ljubljana (MOL), ki si 
na tem delu prizadeva zgraditi industrijsko cono, to dosegla, bomo mi 
ob polovico gozda, ki je v povprečju širok le 300 do 400 metrov. S tem 
bi se naravni habitat popolnoma spremenil in nastopile bi lahko različne 
težave, saj se že zdaj opaža, da s polj po malem odnaša zemljo in da 
je tudi tu vse pogostejša suša, bojim pa se, da bo v prihodnje tega še 
več, kar pomeni, da bomo imeli Trzinci resne težave. V Ljubljani smo bili 
sicer preslišani, a si res prizadevamo, da bi dosegli to, da se najjužnejši, 
gozdnati del naše občine zavaruje.  

• Kako uspešni ste pri teh prizadevanjih?
Če nič drugega, smo dosegli vsaj to, da bo izdelana celovita presoja 
vplivov na okolje, kar je treba opraviti že zato, ker je v bližini zavarovani 
habitat, pa četudi bo s tem zdaj zavarovan samo začasno. Ob razgrnitvi 
odloka je prišla glavna pripomba od MOL-a, nekaj pa jih je bilo tudi od 
prebivalcev. Nekaj predlogov občanov bomo tako ali tako upoštevali, 
saj nameravamo del zemljišč do mokrišč odkupiti že zaradi športne 
infrastrukture. Ta bo sicer manj obsežna, kot smo prvotno načrtovali, 
kar pa je logično prav zaradi že omenjenih zavarovanih mokrišč. 

• Pred tedni ste na Občini izbirali občinskega redarja, na kon-
cu pa ga niste izbrali. Zakaj? Ali se niso prijavili ustrezni kan-
didati ali je vzrok kaj drugega?
Naš medobčinski inšpektorat, pod katerega spada tudi redarstvo, po-
kriva šest občin – poleg Trzina še Mengeš, Vodice, Komendo, Lukovico 
in Moravče –, v zadnjem letu pa se je izkazalo, da en sam redar za vse 
navedene občine ne zadostuje več. In ker se za redarja zahtevajo po-
sebni izpiti, ki se opravljajo le enkrat letno v Tacnu, pomeni, da moraš, 
če ob razpisu ne dobiš kandidata z vsemi ustreznimi dokazili, nanj ča-
kati spet leto dni. Tako imamo trenutno dva pripravnika, ki bosta šla na 
omenjene izpite po izobraževanju, ki poteka od septembra do decem-
bra. Ustreznega kandidata lahko tako pričakujemo šele prihodnje leto. 

• Med zadeve, ki so v občini ta hip najbolj aktualne, zagotovo 
spada prenova ulic. Zanima me, ali tečejo dela na notranjem 
delu Jemčeve ulice po načrtih in bo prenova tega dela Trzina 
končana v roku, to pomeni do konca septembra?
Do zdaj smo zaključili dela v Cankarjevi ulici, kjer se je izvajalec po-
polnoma držal rokov, tako da moramo tam zdaj doreči zgolj še nekaj 
malenkosti v zvezi z razsvetljavo. To bomo uredili do konca septembra. 
Del Jemčeve ulice, ki ste ga omenili, bo prav tako obnovljen po načrtih, 
se pravi do konca septembra; do takrat bodo izvajalci zaključili pola-
ganje asfaltne prevleke. Naj dodam, da so zdaj že v teku tudi dela v 
Župančičevi ulici v novem Trzinu, tako da bo imel ta del Trzina kmalu 
v celoti zamenjan vodovod in deloma tudi kanalizacijo. Želimo si, da bi 
dela po Trzinu nadaljevali s takim tempom tudi v prihodnje, kar pomeni, 
da bi prenovili po tri ulice na leto. Če nam bo to uspelo, bo Trzin relativno 
kmalu povsem obnovil celotno komunalno infrastrukturo. Tak pa je tudi 
namen zbiranja sredstev iz omrežnin – ves denar, ki ga dobimo iz tega 
naslova, nameni Občina izključno za obnovo vodovoda in kanalizacije.

• In kdaj naj bi bila pod streho omenjena dela v Župančičevi 
ulici?
Do konca oktobra.

• Še ena dela so v teku: trenutno je popolna zapora odseka 
varne šolske poti na cesti Za hribom. Do kdaj se bo prenavljal 
ta del Trzina in kakšen je namen zastavljenih del?
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V omenjenem delu Trzina naj bi se dela končala predvidoma do sredine 
septembra, cilj teh del pa je ureditev parkirišč, ki bodo namenjena pred-
vsem obiskovalcem vrtca in šole. Tako bomo razbremenili druge prede-
le v širši okolici šole, saj se takrat, ko imamo v Trzinu prireditve, vedno 
izkaže, da je parkirišč tu premalo. Odslej bo torej tudi v takšnih primerih 
mogoče najti parkirni prostor (tudi) pred vrtcem. Z omenjeno prenovo 
pa bomo obenem poskrbeli tudi za to, da se bo promet iz središča kraja 
premaknil bolj na njegovo obrobje. Tak je trend tudi drugje, ne le v veli-
kih mestih, tudi v manjših krajih, kot je Trzin. Poudariti pa moram, da gre 
pri tem za zadnjo tako gradnjo parkirišč v tem delu Trzina, saj moramo 
vendarle paziti tudi na to, da ostane območje okrog šole in vrtca čim 
bolj prijazno do pešcev in kolesarjev.

• Ko že omenjate območje okrog šole, naj omenim, da me je 
nekaj občanov opozorilo na znižane robnike na novih pločni-
kih, ki jih je dala občina tam urediti lani. Ti robniki so menda 
še vedno previsoki in gibalno oviranim še vedno onemogoča-
jo normalen prehod. Na to so vas občani opozorili že lani je-
seni, kljub zagotovilom, da bo izvajalec napako odpravil že v 
enem mesecu, pa se vse do letos ni še nič spremenilo. Zakaj?
Lani jeseni sem resnično obljubil odpravo teh napak, a ker se vedno vse 
vrti tudi okrog denarja, se pogosto zgodi, da izvajalec, ko uradno konča 
vsa dela, svojih napak ne prizna. In tako potem sledi dolgotrajno prego-
varjanje, kdo je za napake kriv. Po letu dni smo se naposled le zedinili, 
da mora napake odpraviti izvajalec, in to seveda na svoje stroške. Tako 
naj bi te napake končno odpravili to jesen.

• Je zdaj še kaj drugega takega, kar bi bilo treba naknadno 
popraviti?
Da, še nekaj takih malenkosti se je nabralo. Moraš pač stalno opozarja-
ti, sicer traja vse skupaj še precej dlje, kot bi si človek želel. Isti izvajalec 
je lani urejal tudi cesto v Obrtno-industrijski coni; tam so že odpravili 
vse napake, v predelu okrog šole pa bodo, kot rečeno, to storili to jesen.

• V poletnem času je Občina objavila javno naročilo za obno-
vo šolskega igrišča; obnovilo naj bi se do konca letošnjega 
septembra. Kako pa je s to obnovo?
Na žalost moram priznati, da razpis ni prinesel želenih rezultatov – pod-
jetje z najugodnejšo ponudbo namreč ni izpolnjevalo vseh pogojev, kljub 
pozivom, naj k ponudbi dodajo še zahtevane reference, pa tega niso na-
redili. Ponudbe drugih prijavljenih pa so bile toliko višje od predvidene-
ga proračuna, namenjenega za obnovo šolskega igrišča, da smo se na 
koncu odločili, da bomo z obnovo raje še eno leto počakali. Tako bomo 
spomladi razpis ponovili. Zdi se mi namreč neracionalno, da bi samo 
zato, da bi obljubljeno izvedli še letos, dela preplačali. Razlika med naju-
godnejšo ponudbo in drugo najugodnejšo je bila namreč precejšnja: 
prva je bila za 150.000 evrov, druga pa za 240.000 evrov. Šolsko igrišče 

je v resnici nujno potrebno prenove, saj je tartan že zelo dotrajan, še 
bolj uničena pa je asfaltna površina. A kot rečeno, bo racionalneje, da 
za začetek primaknemo nekaj denarja za saniranje najnujnejšega, čez 
leto pa se lotimo res temeljite prenove.

• Začetek šolskega leta prinaša s sabo tudi različne stroške, 
a trzinski dijaki in študenti so lahko letos nekaj privarčevali 
vsaj pri nakupu avtobusnih vozovnic. Občina je namreč zviša-
la subvencijo za vozovnice na 15 odstotkov. Od kod odločitev 
za to potezo? Znano je namreč, da so subvencije v nekaterih 
okoliških občinah nižje, ponekod pa jih sploh ne podeljujejo.
Naša odločitev za zvišanje subvencije je bila za koga na prvi pogled 
morda res kar malce sporna, saj nakup vozovnic za dijake in študente 
do določene mere subvencionira že država. Smo si pa že pred leti zada-
li, da bo Trzin mladim prijazna občina, in zato želimo mladim pomagati 
tudi s takimi potezami. In ker občinski proračun to konec koncev dopuš-
ča, ne vidim razloga, da ne bi s tem primerom dobre prakse nadaljevali 
tudi v prihodnje.

• Septembra ceste znova preplavijo šolarji, na njih pa je spet 
tudi več drugega prometa, ker se ljudje vrnejo z dopusta. In 
ravno zato ne moreva mimo večnega vprašanja – trzinske ob-
voznice. Spomladi ste bili na različnih pogovorih v zvezi s tem, 
tako na medobčinskih kot državnih, ob tem pa ste občanom 
namignili, da se bodo zadeve morda premaknile šele, če bo 
prišlo, podobno kot v Vodicah in Mengšu, do civilne iniciative. 
Kaj se dogaja na tem področju? 
Mengeška cesta, ki velja za eno najbolj obremenjenih v naši občini, ima 
po obeh straneh urejen pločnik, tako da je za varnost šolarjev s tega 
vidika dovolj dobro poskrbljeno. Res pa je, da po tej cesti vsak dan pelje 
tudi okrog 20.000 vozil, kar je res veliko. Prav zato si želim, da bi se stvari, 
povezane z gradnjo trzinske obvoznice, vendarle premaknile. Moja velika 
želja je bila, da bi civilna iniciativa toliko spodbudila vse skupaj, da bi prišlo 
do rezultata, kot se je to zgodilo, recimo, v Vodicah in Mengšu. Tiste, ki so 
mi posredovali največ mnenj in pritožb v zvezi s tem, sem že pozval, naj 
se organizirajo in poskušajo izvesti določen pritisk na ustrezne organe, 
toda iz tega ni bilo nič. Zato se bom še naprej trudil, da bomo »pritiskali« 
po vseh možnih uradnih kanalih. Ta hip se sprejema državni šestletni plan 
dela, in trzinske obvoznice, to že lahko povem, v njem na žalost ni. Z obči-
nama Mengeš in Domžale bomo torej sami delovali v tej smeri, da se kaj 
premakne. In ko sem prej omenil gostoto prometa skozi Trzin, naj povem 
še to, da nič ne kaže, da se bo promet v prihodnje zmanjševal, nasprotno, 
kajti v Mengšu so se še razširile zazidalne površine, enako pa naj bi se 
zgodilo tudi v zgornjem delu Kamnika. In tako je res treba najti rešitev. 
Mengšanom je uspelo vsaj to, da se bo zdaj končno zgradil zadnji, manj-
kajoči del njihove obvoznice, kar je tudi prav, saj čakajo na to že od leta 
2011 oziroma še precej dalj, saj je bila ta obvoznica v državni prostorski 
načrt uvrščena že leta 1984. S tem bo promet skozi Mengeš sicer raz-
bremenjen, a ozko grlo bo še vedno predstavljala cesta skozi Trzin, saj se 
ogromno Mengšanov in okoličanov dnevno vozi na delo v Ljubljano prav 
skozi Trzin. Zato je prav, da v Trzinu ne obupamo in da ustrezne organe še 
naprej opozarjamo na to perečo problematiko.

• Mar to pomeni, da Trzincem za zdaj ne preostane nič drugega 
kot potrpežljivo čakanje?
Menim, da bi bilo morda najbolje, če bi se zgledovali po Vodicah in Men-
gšu, kjer so se občani aktivirali in s tem dosegli, kar so želeli. Če se bodo 
aktivirali, jim bom z veseljem prisluhnil in njihova mnenja posredoval nap-
rej.

• Je še kaj drugega, na kar bi radi opozorili ob koncu druge 
tretjine leta?
V jesenskem času imamo v sklopu protipoplavnih akcij predvideno či-
ščenje potokov Snugovec in Blatnica. Ti potočki so se namreč v času, 
ko bi morala zanje skrbeti država, že močno zarasli, tako da se zdaj že 
pojavljajo težave. Z Agencijo RS za okolje in prostor smo se zato dogo-
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vorili za pripravo strokovnih podlag, z izvajalcem – koncesionarjem pa 
smo dosegli dogovor, ki je ugoden za obe strani. Pa čeprav bi morala 
biti to izključno naloga države. Ampak na koncu je po navadi tako, da 
če se kaj zgodi, na primer, da pride do poplav, nihče ne krivi države, 
ampak le občino.

• Kakšna bo jesen v Trzinu? Se je veselite?
Seveda! Zadnja leta smo v Trzinu dosegli že kar nekaj napredka pri 
infrastrukturi in pri povezavah, veliko pa je še treba napraviti. Sam si 
želim, da bi stvari tekle hitreje, a postopki so takšni, da včasih trajajo 
neracionalno dolgo. Vseeno računam, da se bo z novim občinskim pro-
storskim načrtom nadaljevalo začrtano delo in da nam bo nekatere 
stvari uspelo urediti še to jesen. Kaj imam v mislih, pa takrat, ko bo že 
bolj gotovo. ● Vesna Sivec Poljanšek

Sofinanciranje mesečnih, polletnih in letnih 
vozovnic za integrirani javni potniški promet 
(IJPP) za dijake in študente iz občine Trzin od 
1. 9. 2017 v višini 15 odstotkov cene 

Obveščamo vas, da bomo s 1. septembrom spremenili višino sofi-
nanciranja IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin.
Od dosedanje subvencije 4 evre na vozovnico (mesečno, polletno 
ali letno) prehajamo s 1. septembrom na 15-odstotno subvencijo 
za vozovnico.
To pomeni, da bo subvencionirana cena letne dijaške vozovnice 
170 evrov, letne študentske 153 evrov, cena polletne vozovnice bo 
95,63 evra in mesečne vozovnice 21,25 evra.
Z novim šolskim letom bo tako najugodnejši nakup letne vozovnice, 
saj bo dijaka to stalo 170 evrov (študente 153 evrov), medtem ko bi 
moral za 2 polletni vozovnici plačati 191,25 evra, za 10 mesečnih 
pa 212,50 evra. Dijaki boste tako prihranili 30 evrov, študenti pa 
27 evrov, ob tem pa se boste tudi izognili vsakomesečni gneči pri 
blagajnah.
Pri nakupu vozovnice bo subvencijo mogoče uveljavljati samo na 
prodajnih mestih družbe Kam-bus – na avtobusni postaji v Ka-
mniku in v poslovalnici Alpetourja v Domžalah. Dijaki in študenti, ki 
bodo vozovnico kupili na drugih prodajnih mestih, pa lahko subven-
cijo uveljavijo naknadno, in sicer samo v mesecu nakupa vozovnice.

Občina Trzin

Zdravje in dobrodelnost 
z roko v roki: 
Trzinci, vabljeni na 
Svetega Primoža!
Bi radi storili nekaj dobrega za svoje zdravje, to svojo ak-
tivnost pa nadgradili še z dobrodelnostjo? Potem pot pod 
noge, in sicer v soboto, 23. septembra, v dopoldanskem 
času! Z Modrimi novicami in v družbi ljubiteljev pohodništva 
se odpravite na priljubljeno izletniško točko – na Svetega 
Primoža nad Kamnikom. Modre novice pripravljajo to sobo-
to že peti pohod, ki bo, kot že vsa leta, tudi tokrat dobrodel-
no obarvan. Vsa sredstva, zbrana od simbolične prijavnine 
– pet evrov za vsakega odraslega pohodnika, kar plačate na 
začetni točki pohoda, pri Domu Vegrad, medtem ko je ude-
ležba za otroke brezplačna –, bodo organizatorji letos pre-
dali šolskemu skladu OŠ Trzin in trzinskemu vrtcu Žabica. 
Modre novice pa so ob tem tudi letos pripravile še pester spremljeval-
ni program. Na vstopni točki na Primoža bo pohodnike od osme ure 
naprej pozdravljala Godba Stranje, na vrhu pa, pred uradnim delom 
srečanja pohodnikov, Grajski oktet. Ob 11. 30 bo na Primožu še kraj-
ša slovesnost, zatem pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla 
Skrivnost, ki ga sestavljajo štiri prikupna dekleta. Ob tem čaka pester 
program tudi najmlajše, prvih petsto pohodnikov pa bo na cilju prejelo 
tudi darilo in bon za malico.  
Trzinci, ne oklevajte, preživite predzadnjo septembrsko soboto v veseli 
družbi sokrajanov in drugih pohodnikov, ki želijo s svojim prispevkom 
storiti nekaj dobrega za pomoči potrebne trzinske otroke! Se vidimo 
na Svetem Primožu! ● V. S. P.
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Dobrodelnega pohoda na Primoža se je že lani udeležil tudi trzinski župan 
Peter Ložar z družino in tudi letos ne bo manjkal na tej priljubljeni izletniški 
točki nad Kamnikom. 

Zarasla Blatnica kar kliče po čiščenju, kar je eden od prihodnjih projektov 
Občine Trzin.
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Občinske novice

Oživitev tržnic, povezovanje kolesarskih stez, ohranjanje mo-
krišč, podjetniška usposabljanja in medgeneracijsko središče … 
To so le nekateri izmed izbranih projektov, ki bodo potekali v 
sklopu Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas na po-
dročju šestih okoliških občin, poleg Trzina še v Domžalah, Men-
gšu, Komendi, Vodicah in Medvodah. Od razpisanih 915.000 
evrov evropskih nepovratnih sredstev jih je prijaviteljem uspelo 
pridobiti 520.000. Toliko je namreč skupna vrednost 12 izbranih 
projektov, ki jih bo izvajalo skupno 30 različnih partnerjev iz 
javnega, nevladnega in zasebnega sektorja. 

Primer trzinskih mokrišč – prelepi Frnihtov bajer

Upravni odbor LAS Za mesto in vas je na začetku julija odločal med 16 
vlogami, zbranimi na razpisu od decembra lani do srede maja letos. Med 
prispelimi vlogami jih je 12 izpolnjevalo pogoje za sofinanciranje, vendar 
bo na dokončno potrditev treba še počakati, dokler izbora ne potrdita 
tudi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS. 

Na razpisu LAS uspešnih 12 projektov  
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Na območju vseh šestih občin bo potekal projekt Načrtovanje in povezo-
vanje kolesarskih in drugih poti – LAS, ki bo vzpostavil mrežo privlačnih 
in varnih kolesarskih poti v skupni dolžini skoraj 65 kilometrov. Občine 
so združile moči tudi pri projektu Oživitev tržnic na območju LAS, ki bo 
namenjen večanju oziroma širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v 
posameznih občinah in s tem kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v 
vseh občinah. 

Za trzinska mokrišča evropski denar 
Evropskih sredstev za dolgoročno ohranitev lokalnih mokrišč in izboljšanje 
njihovega stanja se veselimo v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice. 
K sodelovanju pri projektu Zgodbe naših mokrišč sta pristopila še Zavod RS 
za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Naslednji projekt se bo izvajal 
na področju spodbujanja podjetništva. Moči so združili Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Domžale in Javni zavod Cene Štupar ter Javni zavod 
za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje, Medvode. V sklopu projekta 
Za vas! bodo izvajali različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja. 
Dva projekta bosta namenjena ranljivi ciljni skupini starostnikov. Vzpostav-
ljeno bo Krekovo središče, namenjeno predvsem spodbujanju medgenera-
cijskega sodelovanja, kakovostnega in aktivnega staranja ter preprečeva-
nju osamljenosti med starejšimi prebivalci Trzina, Most, Komende, Mengša 
in Vodic. V sklopu projekta Medgeneracijsko povezovanje za varno starost 
pa bosta glavna poudarka prepoznavanje in omejevanje nasilja nad sta-
rejšimi. Potekala bodo strokovna usposabljanja zaposlenih v domovih za 
starejše za učinkovito prepoznavo oblik nasilja in ukrepanje zoper povzro-
čitelje, starostniki bodo seznanjeni z nesprejemljivimi oblikami vedenja, 
ponujena pa jim bo tudi ustrezna pomoč. 
Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lo-
kalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas, v sklopu katerega bo na 
voljo približno milijon evrov iz sredstev EKSRP in ESRR, bo objavljen predvi-
doma na začetku leta 2018. Več na www.las-mestoinvas.si. ●

Tanja Bricelj 

za izvedbo zakonodajnega referenduma o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju 
z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, 
ki bo v nedeljo, 24. septembra 2017

VOLIŠČE 4.11.16 –  
OSNOVNA ŠOLA TRZIN I
Mengeška cesta 7b, Trzin   

Trzin:  Habatova ulica, Jemčeva cesta,   Kmeti-
čeva 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 razen št.: 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a 

in 8,  Na jasi, Onger št.: 5, 7, 9, 11, 13, 15 in 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 kamni-
škega bataljona, Ulica OF, Ulica pod gozdom, 
Ulica Rašiške čete, razen št.: 1, 5 in 5a, Vegova 
ulica, Za hribom št.: 1, 1a, 2, 3, 4, 4a in 5 in  
Župančičeva ulica. 
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.18 –  
OSNOVNA ŠOLA TRZIN III  
Mengeška cesta 7b, Trzin

Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, 
Brezovce, Brodišče, Dobrave, Gmajna, Hrasto-
vec, Kidričeva ulica, 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 prebivali-
šča na območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.

REPUBLIKA SLOVENIJA                 
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE 

NAMESTNICA PREDSEDNICE
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Milojka Fatur Jesenko, univ. dipl. prav. 

Številka: 042-7/2017 
Datum: 12. 7. 2017

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo –

 in 47/13) izdaja Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote

 SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
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Sončnica je v vseh pogledih popoln cvet poletja, in to ne samo zaradi bar-
ve, ki spominja na sonce, a nam v pripravah na letošnji, XVI. Mednarodni 
folklorni festival niti sončna roža ni pomagala napovedati, ali bo vreme 
lepo ali bo dež. Na koncu je bila vendarle močnejša narava in smo morali 
prireditev s športnega igrišča prestaviti v šolsko telovadnico. 
Ta poteza pa se je že takoj po koncu občinske proslave izkazala za zelo pra-
vilno: nebo se je namreč odprlo in začelo izdatno zalivati izsušeno zemljo,  
ob tem pa skušalo preglasiti tudi bobne nastopajočih. 
Prireditev se je začela s koračnico in mimohodom nastopajočih v prelepih 
živopisnih nošah, ki so dale že tako lepo okrašeni telovadnici slavnostni pridih. 
Za občuteno odpeti uvodni himni, slovensko in evropsko, je poskrbela pevka 
Alenka Gotar, ki se je prijazno odzvala vabilu na nastop, saj je, kot rada pou-
dari, ponosna občanka Trzina, nato pa je vodenje prevzel Anže Šuštar in na 
kratko orisal zgodovino festivala. Pod pokroviteljstvom Občine Trzin ga orga-
nizira Turistično društvo Kanja Trzin. Do zdaj so se na njem zvrstile skupine 
domala iz vsega sveta – iz številnih evropskih držav ter iz Azije, Afrike, Južne 
in Severne Amerike, za uspešno izvedbo pa vedno poskrbijo prostovoljci, tr-
zinska društva ter donatorji in sponzorji. Tudi letos je bilo tako.
Ko je festival nato z nagovorom uradno odprl naš župan Peter Ložar, se 
je začelo pestro prireditveno dogajanje. S prvo točko, Veselim druženjem 
treh generacij, so nas prijetno presenetili plesalci Folklorne skupine Trzinka 
– veterani, člani in otroška folklora, ki že vrsto deluje na OŠ Trzin. S točko, 
sestavljeno iz plesov treh generacij, so navdušili prav vse, saj so z njo poka-
zali, kako dobro sodelujejo in kako zelo so medsebojno povezani. Nastop so 
sklenili – kako bi bilo mogoče drugače – z legendarno Trzinko.
Atrakcija letošnjega festivala je bil nastop skupine iz Burundija, ROYAL 
BURUNDI DRUMS – Association Ikiyago Legacy, Gishora, ki je med letoš-
njimi nastopajočimi edina nastopila dvakrat in zaradi navdušenja občin-
stva svoj nastop obakrat še podaljšala. Kot pravijo, so najsrečnejši, ko lahko 
svojo pristno ljubezen do življenja iz svoje male države na vzhodu Afrike 
ponesejo po svetu. Člani te skupine so potomci slavnih kraljevih bobnarjev 
iz osrednjega dela države, iz pokrajine Gishora. Z ritmi, ki jih v svojih točkah 
izvabljajo iz težkih, grobo obdelanih, hrapavih bobnov, težkih tudi do 70 
kilogramov, govorijo o volji in veselju do življenja in osvajajo občinstvo po 
svetu. Tudi obiskovalce našega festival so navdušili. 

Pravo nasprotje glasnih bobnov pa so bili nežni zvoki slovenskega plesnega 
društva Salam Ghazeea, ki se ukvarja z indijskimi plesi. Prikazani ples Ga-
nesh kautwam predstavlja plesno čaščenje božanstva Ganeš, ki odpravlja 
vse težave ljudi in ljudi obenem tudi zaščiti. 
Po tem nastopu smo se izredno razveselili prihoda domačih folkloristov, 
veteranov skupine Trzinka Turističnega društva Kanja Trzin, ki bo prihodnje 
leto praznovala okroglo obletnico, desetletnico delovanja. Med zelo aktivni-
mi plesalci, ki tako na zdrav način uživajo vso polnost tretjega življenjskega 
obdobja, so se v tem času stkale že prave prijateljske vezi. Občinstvo so 
navdušili z bogatim plesnim izročilom Koroške in zahodnega dela Štajerske 
in svojo imenitno tehniko in izvedbo, zaradi česar lahko rečemo, da je bil 
njihov nastop prava poslastica.
In že smo pri zgodbi o edinstveni Šoli irskega plesa v Sloveniji, ki se je začela 
pred desetimi leti in od takrat naprej kot edina v Sloveniji skrbi za širjenje 
irske kulture, glasbe in plesa. Skupina je v viharnem prireditvenem večeru 
z glasnim topotanjem, tako značilnim za irske plese, v glasnosti tekmovala 
s podivjano naravo.
Večer pa je zaključil nastop druge folklorne skupine Trzinka našega Turi-
stičnega društva Kanja Trzin, članov, ki jih povezuje ljubezen do ohranja-
nja ljudskega izročila. Skupina se veča in uspešno študira plesni repertoar 
svojih kolegov veteranov. Z nastopom so nas s tipičnimi plesi popeljali v 
pokrajino ob Muri.
Za glasbeno spremljavo nastopajočih folklornih skupin so poskrbeli s har-
moniko Miro Dečman, ki že leta zvesto spremlja plesalce, na kontrabasu 
mentor naših plesalcev Janez Florjanc - Fofo in na klarinetu Sašo Debelec 
ter mlada violinistka Živa Potočar.
Uradni del XVI. Mednarodnega folklornega festivala se je končal s podelit-
vijo priznanj; nastopajočim sta jih izročila predsednik Turističnega društva 
Kanja Trzin Ljubo Arsov in župan Peter Ložar. 
In ker so ob spremljanju prireditve mnoge že močno srbeli podplati, so po-
tem prišli na svoj račun na družabnem delu po prireditvi, ko se je večer na-
daljeval ob zvokih ansambla Anžeta Šuštarja. Gostinsko podjetje Toma pa 
je poskrbelo, da so Trzin zapuščali zadovoljni tudi nastopajoči in da se bo 
dober glas o našem gostoljubju širil še naprej. Prav zato se v teh finančno 
ne prav rožnatih časih zahvaljujem sponzorjem: Občini Trzin, Osnovni šoli 
Trzin in firmi E-kontroler – Servis in prodaja fotokopirnih strojev, printerjev 
in multifunkcijskih aparatov,  ki so omogočili, da smo prireditev tako us-
pešno izpeljali. 
Na svidenje prihodnje leto, na XVII. Mednarodnem folklornem festivalu, ki 
bo, upamo, spet na prostem. Če bo le sodelovalo tudi vreme, ki ima na 
koncu prvo in zadnjo besedo. ● Dunja Špendal, foto: Zinka Kosmač

V našem kraju

Z glasbo in plesom nad slabo vreme: 
XVI. MEDNARODNI FOLKLORNI 
FESTIVAL 

Podelitev priznanj nastopajočim skupinam Afriški bobnarji so navdušili s svojim spektaklom.

Plesno društvo Salam Ghazeea
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V našem kraju

Slavnostna prireditev ob dnevu državnosti in obletnici bitke v Trzinu

Ob dnevu državnosti je organiziralo občinsko proslavo Društvo upo-
kojencev Žerjavčki Trzin. Prav žerjavček, za nekatere ena najbolj 
markantnih cvetic na poplavnih travnatih ravnicah, naredi na ljudi 

poseben vtis s svojim velikim, povešenim cvetom vinsko rdeče barve s 
črnimi lisami v vzorcu šahovnice, ki je dobil mesto tudi v našem, trzin-
skem grbu.

Za slavnostno vzdušje je tokrat zaigrala koračnico Mengeška godba, ki 
deluje že 133 let, zdaj pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja, se-
veda pa so zaigrali tudi še himno in skladbo Pozdravljena, Slovenija. V 
telovadnico OŠ Trzin je stotnik Milan Habjan, poveljnik častne enote Ob-
močnega združenja slovenskih častnikov Domžale, privedel praporščake 
Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo iz Domžal, Moravč in 
Kamnika ter Mengša in Lukovice, praporščake častnikov iz Domžal in 
Lukovice ter praporščake policijskih veteranov in ljubljanske specialne 
enote, ki so predstavljali enote, sodelujoče v »trzinski bitki« 27. junija leta 
1991, v enem najodmevnejših spopadov z enotami Jugoslovanske ljudske 
armade v vojni za samostojno Slovenijo. 
Slavnostni govornik Bojan Končan, takratni načelnik 55. Območnega šta-
ba TO Domžale, ki je skupaj s poveljnikom Specialne enote milice Vinkom 
Beznikom takrat poveljeval bitki v Trzinu, je kratko opisal potek dogodkov 
tistega dne in poudaril, da policijska veteranska društva Sever in Območ-
na združenja veteranov vojne za Slovenijo skrbijo za ohranjanje spomina 
na dogodke, ki smo jim bili priča v letih 1990 in 1991. Poudaril je še, da 
se v društvih zavedajo, da sama brez pomoči okolja, kjer delujejo, tega ne 
bi zmogla«, in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da so vsa ta 

leta lahko obeleževali spomin na trzinsko bitko, v kateri smo po njegovih 
besedah »krvavi davek plačali tudi mi. 
Vrhunec proslave je bila podelitev priznanj. Ponosni smo, da je zlati znak 
Združenja Sever prejel naš občan Jože Kosmač, predsednik trzinske sek-
cije OZVVS Domžale, za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo, pri-
spevek k izrednim uspehom delovanja združenja Sever in za sodelovanje.
Srebrni znak Policijskega veteranskega društva Sever – Specialne enote 
so prejeli župan občine Moravče Martin Rebolj, župan občine Domžale 
Toni Dragar in bivši župan občine Trzin Anton Peršak. V obrazložitvi je bilo 
poudarjeno, da se srebrni znak podeljuje ljudem, ki so s svojim prizadev-
nim delom dalj časa prispevali k uspešnosti delovanja društva.
Priznanja so podeljevali predsednik Policijskega veteranskega društva 
Sever Ljubljana Tomo Čas, predsednik Policijskega veteranskega društva 
Sever –Specialne enote Janez Portir in župan Občine Trzin Peter Ložar.
V kulturnem sporedu so nam naši znani recitatorji Ada, Olga in Silvo 
predstavili, kaj so čutili naši pesniki do naše drage Slovenije, s tremi zape-
timi pesmimi nas je navdušil mešani pevski zbor Komenda pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca, nekaj nežnejšega za dušo pa sta ob spremljavi citer 
zapeli še virtuozinji sestri Mili Kos Zidar in Karmen Kos iz Trzina.
Proslavo je z modrimi mislimi sklenila Helena Ogorelec, avtorica in vodja 
proslave. Končajmo z eno do njih: »Ker smo domovina ljudje, v srcu obje-
mimo drug drugega in nazdravimo naši dragi Sloveniji, da bo lahko tudi 
ona z nami srečna in zadovoljna in da jo bomo mi znali ceniti in ljubiti kot 
mater.« ● Dunja Špendal, foto: Zinka Kosmač

Požar v stanovanjski hiši: 
Vsaka pomoč je dobrodošla!
5. septembra pozno popoldne je zagorela stanovanjska hiša na 
Mengeški cesti v Trzinu. Kljub hitri pomoči trzinskih gasilcev, ki so 
prvi prišli na kraj dogodka, in čeprav so jim pomagali tudi okoliški 
gasilci, se je ogenj razširil na celotno ostrešje in uničil tudi sta-
novanjski del. Na srečo ni nihče utrpel telesnih poškodb, nastala 
pa je ogromna škoda.
Če ste prizadeti družini pripravljeni darovati nekaj sredstev, jih 
lahko nakažete na Območno združenje Rdečega križa 
Domžale, KORK Trzin, TRR: 0230-0001-0083-262, 
sklic: 967005, namen: POŽAR-ZEVNIK. 

Vsake pomoči bodo oškodovanci zelo veseli. 
NE VEMO, KAJ IMAMO, DOKLER TEGA NE IZGUBIMO. 
POMAGAJMO! 

Prejemnik zlatega znaka Združenja Sever Jože Kosmač

Avtorica in vodja proslave Helena Ogorelec

Sestri citrarki Mili Kos Zidar in Karmen kos
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Desetega avgusta letos je pooblaščeni urad Bureau Veritas Certifika-
tion Slovenija podelil Domu počitka Mengeš in enoti Doma v Trzinu 
certifikat kakovosti E-Qalin za institucionalno varstvo starejših in 

tudi pomoč posamezniku in družini na domu. Naš dom je tako podaljšal 
seznam slovenskih prejemnikov tega visokega priznanja.
Kaj je vsebina modela E-Qalin? Model E-Qalin je osredotočen na kako-
vost upravljanja v različnih zavodih in ustanovah s področja socialnega 
varstva. Je vseevropski projekt, izdelan v okviru projekta Leonardo da Vinci 
Evropske unije (2004–2007). V proces njegovega nastajanja so bili vklju-
čeni številni strokovnjaki z različnih področij ter vodilni kadri tako evropskih 
domov za starejše kot izobraževalnih ustanov, tudi iz Slovenije. Omeniti pa 
je treba, da so bili poleg naštetih k sodelovanju pritegnjeni tudi uporabniki. 
Prvotno je bil model E-Qalin namenjen za domove za starejše, danes pa ga 
s pridom uporabljajo tudi druge socialnovarstvene ustanove.
Model E-Qalin si sicer prizadeva za povečanje kakovosti izvajanja storitev 
v domovih za starejše, a ob tem svoja pričakovanja širi tudi na celotno 
družbo, ki naj staranje spoštuje in mu zagotavlja dostojanstvo. Od okolja 

V našem kraju

Nova zdravnica v Trzinu

Certifikat kakovosti E-Qualin za Dom počitka Mengeš
se zato pričakuje aktivno vključevanje v ta proces. 
Velika prednost modela E-Qalina je v tem, da ne zavrača v celoti doseže-
ne strukture in procesov določene ustanove. Nasprotno, med uvajanjem 
modela E-Qalin ima ustanova dovolj časa, da skrbno pretehta obstoječe 
stanje, ohrani, kar je dobrega, in si začrta potrebne spremembe. Pri tem je 
ustanova povsem samostojna in prav to ji omogoča večjo fleksibilnost in 
da lahko načrtovane spremembe realizira v določenem časovnem okviru.
Druga prednost modela E-Qalin pa je to, da vključuje v projekt različne za-
interesirane skupine, tako zaposlenih kot uporabnikov: vodstvo, zaposlene, 
stanovalce, svojce in širše okolje. Tako vnese vsak od njih v projekt svoj 
vidik, to pa omogoči celosten pogled na začrtane spremembe.
Ker pa se v modelu E-Qalin problemi rešujejo po principu »planiraj-izvrši-
-preveri-ukrepaj«, omogoča to tudi vedno nove izboljšave.
V Domu počitka Mengeš smo model E-Qalin začeli uvajati že leta 2012, z 
izobraževanji pri Firis Imperl&Co. Od takrat je naša ustanova uvedla veliko 
izboljšav, ki omogočajo, denimo, večjo vključenost stanovalcev in izvajalcev 
pri načrtovanju zadovoljevanja potreb in pri izvajanju tega, boljšo informi-
ranost in povezanost zaposlenih in različnih služb, boljše timsko delo itd. 
Vsi v Domu počitka Mengeš smo veseli, da smo prejeli omenjeni certifikat, 
in smo na to zelo ponosni, zato smo 30. avgusta priredili tudi manjšo slo-
vesnost v zvezi s tem. Poleg stanovalcev, zaposlenih, prostovoljcev, svojcev 
in članov sveta zavoda sta se je udeležila tudi župan občine Mengeš Franc 
Jerič in trzinski župan Peter Ložar. Model E-qalin sta zbranim predstavili 
direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec Fugger in vodja kakovo-
sti Stanka Štrus, slovesnost pa so s kulturnim sporedom popestrili domski 
pevski zbor, otroci iz vrtca Mengeš, enote Gobica, in z nekaj pesmimi tudi 
mladi pevki Tjaša Jakup in Ines Trdin.
Na to pot smo stopili v želji, da bi stanovalcem doma, uporabnikom naših 
storitev in tudi zaposlenim zagotovili optimalne razmere, zavedamo pa se, 
da je to šele začetek poti. ● L. K.
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V prvih dneh septembra je delovnik nove trzinske zdravnice dr. Vesne 
Milojević tako natrpan, da z medicinsko sestro nimata niti odmora 
za malico. Medtem ko me prijazno povabi v ordinacijo, poda sestri 
Regini neki listek in zmajuje z glavo:»Joj, saj ne vem, kako bomo … 
Gospod, prejšnji pacient, je iz občine, ki ne spada pod Zdravstveni 
dom Domžale. Saj veste, zavarovalnica …« 
Toda dr. Vesna Milojević je tu v prvi vrsti zato, da ljudem pomaga. 
Mama dveh sinov, ljubiteljica živali in narave bo za svoje paciente 
naredila vse, kar je v njeni moči. Kot specialistka družinske medicine 
je v Trzinu že od začetka poletja v okviru možnosti nadomeščala 
prejšnjo zdravnico, od 14. julija pa v Splošni ambulanti v Trzinu redno 
opravlja delo zdravnice specialistke. Intervju z novo trzinsko zdravni-
co bomo objavili v naslednji številki Odseva. ● Tanja Bricelj

Cvetličarna Omers, Ljubljanska cesta 72, Domžale.
T: 01 72 26 520, M: 041 530 469, www.cvetlicarnaomers.si

Vabljeni v prenovljeno cvetličarno s svežimi 
idejami in ponudbo ter cvetjem.

Hvala cenjenim strankam za izkazano zaupanje že 50 let.
Ekipa Cvetličarne Omers.

Cvetličarna Omers s 
prenovljenimi prostori
Poleti so v Cvetičarni Omers, ki jo 
še vedno najdete na Ljubljanski 
cesti 72 v Domžalah, temeljito 
prenovili svoje prostore. Vodilo 
njihovega poslovanja pa ostaja 
enako kot doslej – kakovostna 
ponudba in prijazne storitve. 

Ljubezen do poklica, znanje in vztrajnost jih uvrščajo med vrhunske 
cvetličarne. Zaposleni se dodatno izobražujejo, saj delo cvetličarja 
zahteva ogromno ustvarjalnosti in vztrajnosti. Da je njihovo delo kako-
vostno, dokazuje tudi častitljiva okrogla obletnica – prihodnji mesec 
bodo v Cvetličarni Omers namreč praznovali čisto pravega abrahama. 
Tako Cvetličarna Omers ni le cvetličarna, ampak kraj, kjer je ljubezen 
do rož način življenja – že 50 let.
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Vrtnica, kraljica 
med cveticami

V obdobju, katerega začetek opiše pregovor ob kresi se dan obesi, 
torej ko se začne temni del dneva vse bolj daljšati na račun 
svetlega dela, sva se s fotografinjo Zinko na podlagi prijav 

podali na ogled letošnje urejenosti kraja. Da imajo nominiranci kar 
najbolj enake možnosti, opraviva te oglede vsakič v najkrajšem mo-
žnem času, ko večina rož naravnost žari in s tem razveseljuje tako 
njihove gojitelje kot obiskovalce Trzina, seveda pa tudi naju, ki si vse 
to ogledujeva. 

V dolgih letih ocenjevanja urejenosti Trzina in izmenjavanja izkušenj 
sva z marsikom stkali že prav pristne vezi in tako še povečali krog 
naše velike družine ljubiteljev cvetja in urejenosti kraja. Vsakega, ki 
ga obiščeva, pa prosiva le, naj se udeleži naše zaključne prireditve 
s podelitvijo priznanj, ki poteka že tradicionalno zadnji petek v no-
vembru; letos se bomo srečali v petek, 24. novembra, na že 16. tra-
dicionalni prireditvi, na kateri bomo med drugim uživali ob pogledu 
na cvetlični kolaž tega poletja, prisluhnili različnim zgodbam in se 
skupaj potopili v spomine.
Ob koncu tega sestavka pa naj se ustavim še pri najpogostejši cve-
tici, roži letošnjega poletja. 
Za pesnike je med cvetlicami samo ena kraljica – vrtnica. V mnogih 
jezikih jo, izpeljano iz latinščine, imenujejo kar »roža«, nekateri jo 
zapišejo z veliko začetnico, zaradi številnih simbolnih pomenov pa 
so to zagotovo najzanimivejše rože. Šopek dišečih vrtnic na vseh 
koncih zemeljske oble polepša dan in prežene žensko jezo in slabo 
voljo. Če je poslana vsak mesec, izraža vrtnica, neodvisno od bar-
ve, večno lepoto. Mnoge privlačijo vrtnice zaradi svoje nenavadne 
kombinacije bujnih, dišečih cvetov in grobih trnov, kar predstavlja 
na eni strani ljubezen, na drugi pa bolečino, vse skupaj prepleteno v 
žametno privlačnost. 
Poseben pomen pa ima tudi barva vrtnice. Najbolj razširjena je, 
seveda, rdeča, ki simbolizira ljubezen, druge barve pa pomenijo:
• bela simbolizira jasnost misli, zaprt beli cvet pa, da ste še premla-

di za ljubezen,
• rumena govori o trdnem, pravem prijateljstvu,
• oranžna pomeni poželenje,
• rožnata je simbol plemenitosti in ljubkosti,
• temnordeča izraža poklon osebi, ki se še ne zaveda svoje lepote,
• črna predstavlja sovraštvo, žalost in slovo,
• rdeče in bele vrtnice skupaj, v šopku, pa simbolizirajo enotnost.
In kot je zapisal nemški romantični slikar Philipp Otto Runge: »Bar-
va je zadnja umetnost, ki je še vedno mistična – in tako mora tudi 
ostati – in jo na čuten, sluteč način razumemo samo v rožah.« ●

Dunja Špendal
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Kako do evropske kartice 
ugodnosti za invalide?  
Od konca julija lahko invalidi zaprosijo za evropsko kartico 
ugodnosti, s katero lahko uveljavljajo popuste pri nakupu 
knjig, obisku turističnih znamenitosti, namestitvah, naku-
pu nekaterih izdelkov in storitev za invalide ter še številnih 
drugih ponudnikih. Vlogo za kartico je mogoče brezplačno 
oddati na vseh upravnih enotah po Sloveniji, torej tudi na 
domžalski, kartico pa upravičenci prejmejo v desetih dneh 
po pošti. Več informacij o kartici boste našli na spletni stra-
ni www.invalidska-kartica.si. 
Invalidska kartica je sicer evropski projekt, v katerega se poleg Slo-
venije vključuje še sedem držav, je pa Slovenija zanj dobila največ 
sredstev in je prva država članica, v kateri je projekt polno zaživel 
še pred določenim rokom. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti so k sodelovanju še posebej pozvali druž-
beno odgovorna podjetja. S posebnimi komercialnimi popusti inva-
lidom bodo podjetja namreč pokazala, da so odgovoren del družbe, 
hkrati pa bodo lahko povečala svojo prepoznavnost in pridobila nove 
uporabnike. 
Invalidska kartica za uporabnike pomeni boljšo kakovost življenja, 
saj jim omogoča dostopnejše izdelke in storitve na področju kultu-
re, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta … Seznam 
vseh ugodnosti za invalide se bo v prihodnje še dopolnjeval, kar bodo 
uporabniki lahko spremljali tudi na spletni strani in s pomočjo mo-
bilne aplikacije na pametnih telefonih. Upravičencev do kartice je v 
Sloveniji okoli 170 000, kar je dobrih 12 odstotkov prebivalstva. 
Kartica, ki naj bi ji sledila tudi sorodna evropska družinska kartica 
popustov, je namenjena tudi ozaveščanju širše javnosti o zmožno-
stih, potrebah, željah in načinu življenja invalidnih oseb, predvsem 
pa o tem, da tudi invalidi potujejo kot vsi drugi in si povsod zaslužijo 
podobno obravnavo. ● Tanja Bricelj
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V našem kraju

Eden prvih uporabnikov kartice je tudi Dušan Filiček iz Kranja, 
ki je povedal: »Med ugodnostmi, ki so na voljo, si bom najprej 
privoščil izlet v živalski vrt.« ZOO Ljubljana namreč invalidom s 
kartico ponuja kar 75-odstotni popust ob nakupu vstopnice, v 
ponudbo pa je vključena tudi brezplačna izposoja invalidskega 
vozička.

Takole je videti EU-kartica ugodnosti za invalide.
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V našem kraju

Pri Dobenu in na Rašici opazili 
medvedko z mladičema

Rjavi medved
Rjavi medved je največja evropska zver. V Sloveniji jih živi po prvih leto-
šnjih podatkih več kot 600. Večinoma naseljujejo bukove gozdove dinar-
skega visokogorskega krasa na jugu države, kjer jih prebivalci odročnih 
vasi srečujejo dnevno, nekaj pa jih živi tudi v gozdovih našega alpskega 
sveta. Izredno dobro vohajo in slišijo, hitro tečejo, dobro plavajo in lahko 
dnevno prehodijo tudi do 50 kilometrov. Tehtajo do 350 kilogramov, ži-
vijo pa do 25 let. Medved je vsejed, a je večina njegove hrane rastlinske-
ga izvora, manjši delež njegove hrane živalskega izvora pa predstavljajo 
majhne žuželke, njihove ličinke in jajčeca ter mrhovina. Spomladi ima 
najraje čemaž, jeseni pa je poleg jagodičevja in želoda njegova najpo-
membnejša hrana žir. Med aprilom in junijem se odrasli samec pari z 
več samicami, starimi dve ali več let, in tako te skotijo med januarjem 
in februarjem, vsako drugo leto, običajno po dva mladiča. 
Biolog, strokovnjak za divje zveri, raziskovalec in predavatelj na Bio-
tehniški fakulteti Hubert Potočnik, ki je bil devet let tudi naš občan, 
opozori na posebnost v njihovem razvoju: »Po paritvi oplojeno jajčece 
lebdi v maternici in se bo zarodek ugnezdil in začel razvijati le, če je 

medvedka jeseni pridobila dovolj maščobnih rezerv za prezimovanje. 
Sicer se razkroji.« Po devetih mesecih se mladički skotijo, težki manj kot 
pol kilograma. V tem obdobju zelo hitro rastejo in do konca marca, ko 
z medvedko zapustijo brlog, tehtajo že pet kilogramov. Ker pa so v tem 
prvem obdobju gibalno še slabo razviti in ob nevarnosti materi težko 
sledijo, je medvedka takrat najbolj nevarna. Njen materinski nagon je 
zelo močan, saj mora mladiče braniti pred drugimi odraslimi samci in 
pred človekom. Potočnik pojasnjuje: »Medvedka se nevarnosti največ-
krat izogne, le izjemoma se postavi pred mladiče in razburjeno piha, 
do napada pa pride le, ko oceni, da je to edina obramba. Ko čuti, da so 
mladiči na varnem, se umakne. Na svojih številnih obhodih po gozdovih 
sem srečal ogromno medvedov, a sem na agresivno vedenje naletel le 
dvakrat: ko sem zmotil medveda v obdobju parjenja in ko sem se znašel 
ujet nevarno blizu med medvedko in mladičema. Ta medvedka je potem 
izvedla lažni napad: pritekla je do mene, s šapami močno udarila ob tla 
in glasno zarenčala, dotaknila se me pa ni.« Ob tem opozori na napačno 
prikazovanje na filmskem platnu: »Ko je medved ogrožen, začne glasno 
pihati skozi nos in ne rjoveti, kot prikazujejo v filmih. Prav tako pa se ne 
dvigne na zadnje noge. Dvigne se le, kadar hoče dlje videti.« Poudari 
pa tudi, da »medvedi večino časa iščejo hrano, in če najdejo v gozdu 
ali v njegovi bližini sadje, ostanke hrane ali klavniške odpadke, se na to 
navadijo. In ker se počasi navadijo tudi na bližino ljudi, je to zanje zelo 
nevarno. S tem namreč izgubijo strah pred človekom, s tem pa dobijo 
oznako konfliktni in je zato potreben njihov odstrel.« 
V naravi je treba ohranjati ravnovesje, in ker je naravni prirast medve-
dov pri nas velik, jih je treba vsako leto ustrezno število odstreliti. Za 
uravnavanje njihovega števila se prednostno odstreli bolne, poškodova-
ne in tiste, ki so izgubili naravno plahost.

Medved v resnici ne napada, ampak se umakne
»Nekaj očividcev nam je konec julija sporočilo, da se po Dobenu in Ra-
šici sprehaja medvedka z mladičema, kar je presenetjivo, saj jih zadnjih 
70 let tod nismo videli,« je povedal starešina Lovske družine Mengeš, 
Jože Vahtar. Novica o tem se je bliskovito razširila po družbenih omrež-
jih in sprožila različne odzive. 
Lovci so stanje preverili in v gozdu res našli medvedje sledi in iztreb-
ke, zato so se povezali z intervencijsko skupino Zavoda za gozdove in 
okoliškimi lovskimi družinami in na podlagi zbranih podatkov ugotovili, 
da gre za 90-kilogramsko medvedko, ki prihaja z območja Krvavca in 
je preko Komendske Dobrave zašla na naše območje. Kmalu pa so se 
uresničile napovedi sogovornikov, da medvedka zaradi velike poselje-
nosti tega območja pri nas ne bo ostala. Vahtar pojasnjuje: »Verjetno 
je sredi avgusta prečkala gorenjsko avtocesto, se nekaj časa zadrže-
vala v gozdovih pod Šmarno goro, potem pa se, upamo, usmerila proti 
Škofjeloškemu hribovju. Še vedno pa ostaja možnost, da se po isti poti 
tudi vrne, zato lovci še ne bomo takoj umaknili opozorila za morebitno 
prisotnost medveda tako na Rašici, pri Dobenu in na področju od Utika 
do vasi Suhadole in Topol.« Ob tem je Občina Mengeš na svojih sple-
tnih straneh objavila tudi nasvete za pravilno ravnanje ob srečanju z 
medvedom, enako pa je storilo tudi Planinsko društvo Onger. Vahtar še 
pravi, da ukaza za odstrel niso dobili, saj medvedka ni kazala agresiv-
nega vedenja, in dodaja: »Divje živali ne napadejo brez razloga. Raje se 
umaknejo. Edini, ki v gozdu napade iz zasede, je klop. Medved pa nas 
mora naučiti, kako se v gozdu, ki je dom divjih živali, vesti, torej tudi 
odnosa do njih.« ●  Tanja Jankovič

Konec julija je nekaj pohodnikov v okolici Dobena in Rašice presenetila medvedka z mladičema, ki je zašla na naše obljudeno 
območje. Zagotovo so se ob pogledu nanjo prestrašili, saj tod nismo vajeni srečanj z medvedi. Ker pa se potepanju po naravi 
zaradi tega ne bomo odpovedali, je prav, da bolje spoznamo to sicer plaho žival, katere edini sovražnik je prav človek. Da bomo 
znali pravilno reagirati ob srečanju z njo. 
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Nasveti za ravnanje ob srečanju z medvedom
Strokovnjaki svetujejo, naj pri srečanju z medvedom ostanemo 
mirni in se čim prej umaknemo. Kajti hitri gibi, bežanje in kriča-
nje sprožajo pri medvedu občutek ogroženosti ali plenilski nagon. 
Podrobnejše nasvete o pravilnem ravnanju pri srečanju z medve-
dom lahko preberete na spletnih straneh Zavoda za gozdove, v 
zloženki Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda ter 
na spletnih straneh Planinskega društva Onger in Občine Mengeš. 
Za vse, ki vam je branje daljših navodil odveč, pa le kratek povzetek 
pravilnega ravnanja: v gozdu opozarjajte nase z mirnim govorje-
njem, hodite po označenih poteh, imejte psa vedno na povodcu, 
medvedu se nikoli ne približujte in ga ne hranite ter v gozdu ali 
njegovi bližini ne puščajte ostankov hrane. 
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Starševska pobuda za 
otroško osvežitev 
»Kaj pa, če bi na ploščadi med bloki postavili bazenček,« je vzkliknila Alen-
ka Gotar, medtem ko je njen dvoletnik veselo skakljal pod vrtno škropil-
nico, ki jo je pred picerijo Olivia postavil njen lastnik Robi Matijevič. Avgu-
stovski vročinski val je namreč tudi v Trzin prinesel temperature okoli 35 
stopinj Celzija.
Ob taki vročini vsak starš ve, kaj pomeni imeti otroka, zaprtega med štiri-
mi stenami, pa naj ima stanovanje še tako učinkovito klimatsko napravo. 
Starši trzinskih malčkov, med katerimi so prednjačili stanovalci soseske 
T3, so zato stopili skupaj, zbrali denar in na ploščadi postavili otroški ba-
zenček. 
»V teh vročih dneh je za tiste otroke, ki niso na morju, tak bazenček ču-
dovita osvežitev. Kot mama sem nad pobudo navdušena. Imamo sicer 
možnost postaviti bazenček tudi na domačem vrtu, a je druženje otrok z 
vrstniki neprecenljivo,« je povedala ena od mamic iz soseske. 
Zamisel je med prebivalci soseske sprva naletela na skeptičnost, saj še 
kako dobro pomnijo slabo izkušnjo iz predlanskega poletja, ko je nekoliko 
večji otroški bazen v nočnih urah privabljal razposajene razgreteže, da je 
to kalilo nočni mir. Bazen so po pritožbah stanovalcev takrat odstranili in 
namesto otroškega smeha je ostal grenak priokus. 
Toda Alenko Gotar odlikuje vztrajnost. »Verjamem v delo za dobro skup-
nosti. Trzin je našo družino zelo lepo sprejel. Za to sem vsem zelo hva-
ležna in se trudim kraju tudi čim več vrniti. S takim sodelovanjem pa 
dajemo starši svojim otrokom tudi dober zgled in poglejte, kako malo je 
treba za otroško radost,« še dodaja Gotarjeva. 
Za konec pa spomnimo še na star slovenski rek o ledu in oslu. Večina 
pozna le njegov prvi del, v celoti pa gre takole: »Osel gre samo enkrat na 
led, modrec pa ve: danes sem padel, jutri bom plesal po njem.« Očitno 
smo se tudi Trzinci iz prve izkušnje nekaj naučili. Letos je bil bazenček 
res namenjen le otrokom, saj ga je lastnik picerije vsak večer pospravil 
in ga naslednji dan napolnil s svežo, čisto vodo. Na veliko veselje otrok in 
njihovih staršev. ● Tanja Bricelj
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Čemu je namenjena 
trzinska fontana?

Od nekdaj so ljudje na mestnih trgih postavljali fontane. Ne le zato, da bi 
meščani ob njih zajemali vodo, temveč so bili vodometi vedno tudi mesto 
srečevanja in druženja, poleg tega pa so arhitekti element vode namerno 
uvajali v okolja, polna betona in njegove sivine. Žuborenje vode naj bi na-
mreč ljudi pomirjalo in sproščalo. A trzinski fontani to nikakor ne uspeva v 
polnosti. Lani je njeno delovanje prekinil udar strele in zatem dolgotrajno 
urejanje zadev z zavarovalnico, o razlogih za letošnji »vodni mrk« pa smo 
povprašali kar župana Petra Ložarja. 
»Letošnje poletje je trzinska fontana delovala le ob delavniki, od 10. do 
14. ure, in še to z za okoli 80 odstotkov zmanjšano močjo. To pomeni, da 
dosega sedanji pretok vode komaj petino maksimalnega volumna. Raz-
log za takó okrnjen režim pa sta pritožbi, ki smo ju na občino prejeli od 
okoliških stanovalcev. Motil jih je namreč zvok, ki ga ob zaganjanju oddaja 
črpalka, in tudi zvok padanja vode, ki je odmeval med bloki,« pojasnjuje 
Ložar. Na vprašanje, ali so bile izmerjene dejanske vrednosti hrupa, ki ga 
povzroča vodomet, pa je odgovoril, da za to ni potrebe, saj fontana deluje 
le podnevi in ne presega niti najnižjih dovoljenih mejnih vrednosti. 
Ugibanja o tem, ali je obratovanje zmanjšano morda zaradi prevelikih 
stroškov, so se torej izkazala za napačna. »Strošek obratovanja fontane 
ni velik. Znaša nekaj sto evrov na sezono, zajema pa vse, od elektrike do 
porabe vode, soli, klora in rednih pregledov. In med 4-urnim in 8-urnim 
obratovanjem glede stroškov ni velike razlike. Voda v fontani seveda ni pi-
tna, je klorirana in soljena, in to toliko, da ne prihaja do pojava alg oziroma 
bakterij v vodi,« je še povedal Ložar in potrdil, da je ta voda bakteriološko 
gledano bolj čista kot v marsikaterem kopališču. 
Fontana bo letos delovala vsaj do konca oktobra, prihodnje leto pa je 
ponoven zagon predviden sredi aprila, pri čemer bodo skušali režim obra-
tovanja urediti tako, da bodo zadovoljili okoliške stanovalce in tudi druge 
prebivalce, ki so pogrešali žuborenje vodometa čez poletje tudi kdaj po-
poldne in ob koncu tedna. ● Tanja Bricelj
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Portret meseca

Prav vse premagata delo in dobra volja
Kdor je vsaj malo vpet v bogato trzinsko življenje, spleteno iz številnih dogodkov društev in drugih organizacij, 
jo zagotovo pozna! Dunja Špendal, gospa z neustavljivim virom energije, je namreč prisotna (skoraj) na vseh 
prireditvah, saj je po naravi zelo družabna, po vseh doživetih življenjskih preizkušnjah pa jo ženejo naprej 
predvsem delo in stiki z ljudmi. Na letošnji občinski proslavi je za svoje prizadevno delo v različnih društvih in 
občinskih komisijah prejela zlato občinsko plaketo. 

Pravijo, da v živ-
ljenju ni naključij, 
in tako z Dunjo že 
kmalu na začetku 
pogovora ugotovi-
va, da sva se dobili 
prav na dan, ko se 
je njena takrat še 
mlada štiričlanska 
družina pred na-
tanko štiridesetimi 
leti preselila v novi 
dom v trzinskih 
Mlakah. Pogodbo 
za nakup vrstne 
hiše sta z možem 
podpisala ravno na 
deseto obletnico 
poroke. Čeprav se 
je Dunji ob prvem 
obisku parcele, kjer 
naj bi stal njihov 
dom, zdelo novo 
okolje precej nepri-

vlačno, saj na gradbišču ni bilo videti ničesar razen razritega makadama, 
betonarne in barake, sta se z možem odločila, da bodo svoje tesno lju-
bljansko stanovanje zamenjali za hišo v novem trzinskem naselju.
»V začetku ni bilo v Mlakah ne avtobusne in ne železniške postaje, zato 
nas je ob jutrih na poti iz naselja na vlak čakala prava mala rekreacija,« se 
Dunja spominja življenja v nastajajočih Mlakah in to med smehom opiše: 
»Na vlaku do Ljubljane se nas je včasih gnetlo toliko, da se je zgodilo 
tudi, da nas je vlakovodja, da bi lahko vsi prišli v Ljubljano, strpal tudi kar 
v svojo kabino.«
Kljub skromnim začetkom, saj infrastruktura kraja v prvih letih po Dunji-
ni selitvi v Trzin ni bila niti senca današnje pestre infrastrukture, pa se 
ljudje niso nič kaj dosti pritoževali. »Novo okolje me je osvojilo zaradi bli-
žine gozda in potoka, pa tudi zato, ker je življenje v Trzinu teklo vendarle 

drugače kot v prestolnici,« razloži Dunja. Kot je hitro spoznala, prinaša 
bivanje v manjši skupnosti tudi obilo dobrega. Denimo tudi večjo pove-
zanost ljudi in s tem tudi večjo pripadnost kraju. Spominja se, kako zelo 
presenečena je bila, ko so prvo leto ob praznovanju miklavža domačini 
njenemu takrat petletnemu sinu prinesli darilo kar na dom. »Česa takega 
v Ljubljani nismo poznali!« pravi.

Postopno spoznavanje kraja
Trzin se je v letih po Dunjini naselitvi tu počasi, a vztrajno povečeval, se 
širil, in tako je postal vrsto let zatem tudi samostojna občina. Takrat so 
tu začela nastajati tudi različna društva, in tako je že pol leta po ustano-
vitvi Turističnega društva njegova takratna predsednica Jožica Valenčak 
po spletu okoliščin povabila k sodelovanju tudi Dunjo. »Do takrat je bil 
turizem zame bolj ali manj zgolj predstava o letnem dopustu,« je iskrena 
Dunja, ki pa se je menda kar hitro vključila v delovanje društva. Med sme-
hom pripoveduje, kako zelo je bila na začetku izgubljena, ko si je skušala 
zapomniti, kako se kje reče po domače, ker so se po teh imenih klicali (in 
se ponekod še vedno) predvsem v starem delu Trzina, presenetilo pa jo 
je menda tudi dejstvo, kako zelo so (bili) vsi med seboj prepleteni, ali po 

sorodstveni plati ali pa kako drugače. »Potem se pa znajdi, Ljubljančanka, 
če se moreš!« si je takrat na začetku dostikrat mislila sama pri sebi.
A sčasoma je poznala vedno več ljudi in tudi njihovih zgodb. In v Turistič-
nem društvu se je naučila delati vse, od organizacije in izpeljave priredi-
tev do njihovega vodenja. Dunja tako slovi po vsestranskem sodelovanju 
pri najrazličnejših prireditvah, od tistih za ocenjevanje urejenosti kraja in 
proslav ob dnevu žena, pa do Mednarodnega folklornega festivala in še 
marsičesa drugega. In ker se dober glas hitro širi, so jo precej kasneje, ko 
se je po aktivnih letih dela v ljubljanskem podjetju, kjer je bila zaposlena 
kot vsestranska komercialistka, povabili tudi k sodelovanju pri Društvu 
upokojencev Žerjavčki. Zdaj je že nekaj časa njihova podpredsednica, 
enako funkcijo pa je imela vrsto let tudi v Turističnem društvu.
Že vrsto let je tudi članica uredništva našega glasila in zanj rada priprav-
lja sestavke, aktivna je tudi kot članica občinskih komisij, od lani pa ima 
tudi vlogo občinske svetnice.
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Na rokodelskem sejmu v turškem Pendiku, ki ga je obiskala kot predstavnica 
naše države preko Zveze ljudskih tradicijskih skupin.

Energijo za njene številne aktivnosti dajejo Dunji srečanja z njenimi bližnji-
mi. Na sliki (od leve) z mlajšim vnukom Timom in snaho Tino ter starejšim 
vnukom Danom in njegovim sinkom Vitom, Dunjinim pravnukom.
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Ideje brez meje

Skozi življenje s pozitivno naravnanostjo 
Vse naštete aktivnosti (in še kakšne druge, ki jih sploh nismo omenili) 
pa s svojo razgibanostjo ali osnovnim poslanstvom za Dunjo niso samo 
razvedrilo. Potem ko jo je življenje pošteno skušalo, ko je pred sedmimi 
leti čez noč izgubila hčerko, tri leta zatem pa še moža, je v tem delu našla 
uteho in moč za celjenje najglobljih ran. »Neskončno sem hvaležna vsem 
Trzincem, ki so me po obeh bolečih izgubah vsakokrat nežno pritegnili 
nazaj k vsem aktivnostim, s katerimi sem se že prej tako rada ukvarjala,« 
priznava. 
Počasi se je navadila na nov način življenja in zdaj ni zanjo prav nič na-
porno, da živi v hiši v Mlakah, ki praznuje letos štiridesetletnico, sama. 
No, pa saj v resnici ni sama. Dunjo pogosto obiščejo, ali sin z družino ali 
pa vnuk, hčerin sin, ki je zdaj že dobro leto očka, tako da je tako Dunja 

Odpadki kot 
poslovna priložnost

Vsak prebivalec Slovenije vsako leto proizvede okoli 450 kg komu-
nalnih odpadkov oziroma okoli 1,7 kg na dan. Ta količina uvršča 
Slovenijo pozitivno pod povprečje držav Evropske unije. Kljub pri-

zadevanju za zmanjšanje teh količin ostajajo vsako leto na podobni 
ravni. Odpadki so neizkoriščen vir, v Sloveniji pa delamo z njimi, kljub 
sprejetim okoljskim ciljem, ki naj bi sledili zakonodaji Evropske unije, 
kot svinja z mehom. Ne glede na to pa bo treba urediti predvsem rav-
nanje z nastalimi količinami odpadkov, saj jih kar 69 odstotkov odlo-
žimo na odlagališčih nenevarnih odpadkov. Med njimi pa niso le tisti, 
ki jih ni mogoče drugače uporabiti ali odstraniti, ampak tudi takšni, ki 
bi lahko bili predelani, reciklirani ali odstranjeni na načine, prijaznejše 
do okolja.
Tako je tudi zato, ker podjetja oziroma proizvodni obrati niso spodbu-
jeni k predelavi ali odprodaji odpadkov, davčna zakonodaja jih k temu 
ne spodbuja in je še vedno ceneje odlagati odpadne materiale na od-
lagališča. To pa je lahko velik problem ali pa velik izziv in poslovna 
priložnost.
Zadnje smo dokazali tudi udeleženci študijskega krožka pod okriljem 
mentorice Branke Urbanija. Ukvarjali smo se s tematiko trajnostnega 
razvoja – kako obvarovati okolje pred kopičenjem odpadkov. Mentorica 
nas je opozorila, da ni vseeno, kaj in kako proizvajamo, uporabljamo, 
kupujemo in odlagamo, saj moramo ohraniti okolje tudi za prihodnje 
rodove, kar pa ne pomeni asketskega načina življenja, le drugačno, bolj 
premišljeno rabo in porabo, še prej pa seveda proizvodnjo. 
V številnih proizvodnih procesih nastaja večja količina odpadnih snov, 
materialov in polizdelkov, ki obremenjujejo okolje in so za podjetje stro-
šek, saj plačujejo odvoz odpadkov in davek za onesnaženje okolja. 
Na Jefačn'kovi domačiji so bili v kreativni skupini študijskega krožka 
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Imenitni stol, narejen iz različnih ostankov materialov podjetij, ki so ponudi-
la pomoč pri tem zanimivem projektu.

080 22 36

Za toplo zimo in pomlad
kurilno olje Hubat

Franckov živžav
Stare in nove abonente vabimo, da se nam pridru-
žijo pri obiskovanju Franckovega živžava – otroške-
ga gledališkega abonmaja. Vse informacije in vpisni 
obrazec dobite na spletni strani www.kud-trzin.si. 
Rok vpisa: 8. 10. 2017

KUD Franc Kotar Trzin, vaš skromni teater z dušo

že prababica.
»Da,« navihano skomigne, »že prababica sem.« Ob tem pa se ji pogosto 
dogaja, da ji ljudje pripišejo precej manj let, kot jih v resnici šteje. »Se-
demdeset let sem praznovala konec maja,« mi pove kar takoj in še razlo-
ži, kako krasno praznovanje je imela na Jefačn'kov' domačij'. Obkrožena z 
domačimi pa s številnimi prijatelji in dobrimi znanci in ljudmi, s katerimi 
je v štiridesetih letih življenja v Trzinu spletla tople odnose, je znova spo-
znala, da je življenje navkljub vsem grenkim preizkušnjam vendarle lepo. 
Če si ga znaš sam napraviti takšnega!
In Dunja, ta neverjetna gospa z (delovnimi) idejami, ki kar vrejo iz nje, je 
pravi dokaz, da je s pozitivno naravnanostjo resnično lažje krmariti skozi 
vsakdanjik! ●

Vesna Sivec Poljanšek, foto: osebni arhiv Dunje Špendal

odrasli iz različnih poklicev – oblikovalci, arhitekt, ekonomista, tek-
stilni tehnolog in drugi. Iz odpadnih materialov smo poskušali izdelati 
uporabne in oblikovno dovršene produkte, prispevala pa so jih okoliška 
podjetja: Design Vertikal iz Trzina, Lestur iz Komende, Paliska Her-
man iz Domžal, Chemoplast s Škofljice, Ekosem iz Radomelj in druga, 
prijavitelj tokratnega krožka pa je podjetje Sledi iz Žalca. Prostor za 
srečanja je omogočila Občina Trzin. 
Izdelke s srečanj si boste lahko ogledali na razstavi v Kulturnem domu 
Ivana Hribarja v Trzinu, v sklopu dnevov evropske kulturne dediščine 4. 
oktobra. Toplo vabljeni. ●

Člani skupine študijskega krožka Iz odpadka do produkta
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Praznični trenutki

Častitljiva leta jubilanta Janeza
»Kol'kor kapljic, tol'ko let' …« smo zapeli slavljencu, gospodu Janezu 
Miklavcu, ob njegovem 90. rojstnem dnevu, ki ga je v krogu svojih doma-
čih, sostanovalcev in zaposlenih praznoval v torek, 29. avgusta, v enoti 
Doma počitka Mengeš v Trzinu. S pomočjo fotografij in besed hčerke 
Metke in sina Janeza smo se sprehodili skozi njegovo življenje, ko je od-
raščal najprej v Mariboru in zatem v Ljubljani, se izobraževal na fakulteti, 
spoznal bodočo ženo Niko in si ustvaril družino. Zaradi narave dela sta 
se z ženo veliko selila, nazadnje pa sta se ustalila na Brdu pri Lukovici. 
Veselila sta se razvoja svojih treh otrok in pozneje tudi njihovih družin. 
Vse življenje sta rada potovala, ohranjala sta stike z nekdanjimi sošolci in 
se udeleževala srečanj sorodnikov. Prireditev ob rojstnem dnevu gospoda 
Janeza Miklavca so obogatile Predice iz Kamnika in harmonikar Jože, če-
stitke pa sta mu izrekla tudi župan Peter Ložar in direktorica doma Lidija 
Krivec Fugger. Gospodu Janezu želimo, da bi se ob svoji ženi Niki še naprej 
dobro počutil tudi v trzinskem domu. ●  K. P. Fo
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Okrogli jubilej stanovalke v Domu počitka v Trzinu
V četrtek, 24. avgusta, smo v enoti Doma počitka Mengeš v Trzinu pra-
znovali jubilej gospe Martine Gošek – dan pred tem je dopolnila 90 let. 
Rojena je bila v Metliki, nekaj časa je delala tudi v tujini, zadnja leta pred 
prihodom v dom pa je živela v Ljubljani. Vedno je rada delala in bila dobre 
volje in je z iskrivimi izjavami in pripovedovanjem vicev skušala spraviti 
v smeh tudi ljudi okoli sebe. Zelo ceni poštenost, zato je tako vzgojila 
tudi svoji hčeri, na kateri je zelo ponosna. Obe sta si ustvarili družino, 
ena v tujini, zato se le redko vidita. Z veseljem pa spremlja odraščanje 
svojih vnukov, kako postajajo samostojni. Manjše slovesnosti ob jubileju 
gospe Gošek, ki sta jo z glasbo popestrila zakonca Jagodic iz Kamnika, 
se je udeležil tudi naš župan Peter Ložar, da je slavljenki osebno izročil 
lep šopek, da pa je pozimi ne bo zeblo, sta direktorica doma Lidije Krivec 
Fugger in njena namestnica Stanka Štrus k temu dodali še toplo odejo. 
Ob tem smo se gostje in stanovalci posladkali z dobro domačo torto iz 
domske kuhinje in slavljenki nazdravili z željo, da bi še dolgo ohranjala 
svojo vedrino in lepe spomine na pretekle dni. ●  K. P.

Zlata poroka zakoncev Trojanšek
Kje so že leta začetka ljubezni,
prvega srečanja, stiska dlani,
nežnih občutkov, veselja in sreče,
prvih pogledov, sijočih oči … 

Ansambel Toneta Rusa opisuje v svoji pesmi Prstan zvestobe mla-
dostno ljubezen, enako pa jo opišeta tudi Tilka in Peter Trojanšek iz Tr-
zina. Po dolgih letih skupnega življenja je njuna ljubezen še vedno enako 
pristna oziroma je še bolj žlahtna, saj sta jo vsa ta leta skrbno negovala. 
Tilka je prišla v Trzin kot 17-letno dekle, tu spoznala Petra in po dveh le-
tih sta svojo mlado, veliko ljubezen kronala s poroko. Istega leta se jima 
je rodil sin Tomaž, naslednje leto se jim je pridružil še sin Boris. Tilka 
je bila zaposlena v podjetju Induplati v Jaršah, Peter pa v mengeškem 
Tamizu. Zdaj sta že nekaj let v zasluženem pokoju, čas pa jima krajšajo 
štirje vnuki, delo na vrtu in preostala opravila, ki sta jih vajena še iz 
otroških let, s prijatelji in znanci pa se zelo rada odpravita tudi na izlete 
po Sloveniji in bližnji tujini.  
V soboto, 26. avgusta letos, je minilo 50 let, kar sta svojo ljubezen kro-
nala s poročnima prstanoma. Ta dan ima zanju še vedno poseben po-
men, zato sta želela zaobljubo zdaj obnoviti v krogu svojih najdražjih. Pri 
tem jima je pred zbranimi svati pomagal župnik z Vira Aleksander Urek. 
Zlatoporočencema Tilki in Petru iskreno čestitamo vsi njuni, ki jima ob tem 
želimo predvsem veliko zdravja na poti do njunega naslednjega jubileja. ● Fo
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Številne intervencije v počitniških tednih
Novice iz Prostovoljnega gasilskega društva Trzin
Za nami je pestro poletje, ki je predvsem čas počitnic in dopustov, tudi letos 
pa so se za nas zvrstili številni dogodki, veseli in tudi žalostni. 

Pestro na prireditvah in tekmovanjih
Prvo soboto junija smo tudi letos izpeljali gasilsko veselico za občane in 
naše podpornike. Ob tem se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so nam pri 
tem pomagali, recimo z doniranjem dobitkov za srečelov, in tako izkazali 
podporo našemu delu. 
10. junija so se naši naraščajniki, pionirji in mladinci, udeležili regijskega 
tekmovanja v gasilski orientaciji v Špitaliču v Tuhinjski dolini. Organizator 
je bila Gasilska zveza Kamnik. Naši tekmovalci so se sicer zelo trudili, a so 
zaradi treme in pomanjkanja praktičnih izkušenj dosegli nekoliko slabše 
rezultate. Kljub temu smo zelo ponosni na našo mladino, saj so spoznali, da 
so lahko uspešni samo, če delujejo kot skupina, če si pomagajo in se med 
seboj spodbujajo, vsaka tekma pa pomeni tudi pridobivanje praktičnega 
znanja in samozavesti, kar pomeni, da bo vsaka naslednja lažja. 
Udeležili smo se dveh sektorskih vaj. Prvo je organiziralo PGD Študa na 
čistilni napravi v Domžalah, kjer smo sodelovali pri gašenju, drugo pa PGD 
Pšata Dragomelj, v kateri smo sodelovali pri simulaciji prometne nesreče 
–ponesrečenca smo reševali iz vozila v potoku. Med dopusti pa smo imeli 
še redne mesečne operativne vaje v društvu.  
Že četrto leto zapored smo se člani udeležili tekmovanja gašenja s starimi 
brizgalnami, ki je bilo tokrat 2. septembra v Markovcih v Prekmurju. Sode-
lovali smo v kategoriji ročnih brizgaln, in to z moško in žensko ekipo; ženska 
je zasedla prvo mesto, moška tretje, povabili pa so nas tudi na gasilsko 
parado ob njihovem praznovanju 90-letnice društva PGD Markovci. 
Udeležili smo se dveh sektorskih vaj. Prvo je organiziralo PGD Študa na 
čistilni napravi v Domžalah, kjer smo sodelovali pri gašenju, drugo pa PGD 
Pšata Dragomelj, v kateri smo sodelovali pri simulaciji prometne nesreče 
–ponesrečenca smo reševali iz vozila v potoku. Med dopusti pa smo imeli 
še redne mesečne operativne vaje v društvu.  

Od odstranjevanja gnezd do nesreč in neurij
Sicer pa smo to poletje zabeležili tudi veliko klicev na pomoč. 12. junija smo 
v Kidričevi ulici odstranili osje gnezdo, ki je ogrožalo stanovalce, saj so ose 
po zračniku prihajale tudi v stanovanje. 29. junija nas je občan iz Ulice OF 
zaprosil za odstranitev sršenjega gnezda izpod nadstreška, veliko sršenje 
gnezdo pa smo avgusta odstranili tudi na plinarni. 
Posredovali smo na kraju prometnih nesreč. Tako smo 20. junija malo 
pred polnočjo pomagali v križišču IOC Trzin po trku dveh vozil. Kraj smo 
protinaletno zavarovali, pomagali smo ponesrečenima, ki so ju reševalci 
nato prepeljali v UKC Ljubljana, razsvetljevali smo prizorišče in usmerjali 
promet, odklopili akumulatorja in z absorbentom posuli cestišče. 23. ju-
nija zjutraj (ob 8.05) smo dobili prijavo, da je na kolesarski stezi nasproti 
Obnove padel kolesar. Na kraju dogodka pa smo ugotovili, da se je kolesar 
očitno sam pobral in nadaljeval pot. 18. julija smo posredovali pri Petrolu, 
kjer se je ob 13.31 zgodila hujša prometna nesreča zaradi napačne smeri 

vožnje. V silovitem trku so se štiri osebe poškodovale, ena tako močno, da 
je kljub pomoči umrla. 14. avgusta zjutraj (ob 8.16) je prišlo do trčenja na 
območju IOC Trzin, ko je vozilo, ki je ob zavijanju v cono, zaprlo pot vozilu, 
ki je vozilo proti Ljubljani. Zavarovali smo kraj nesreče, pomagali poškodo-
vani voznici in poskrbeli, da je bila prepeljana v UKC Ljubljana, pomagali 
pa smo tudi lažje poškodovanim potnikom drugega vozila, kjer je prišlo do 
poškodb zaradi aktivacije varnostnih zračnih blazin, ter počistili cestišče. 
22. avgusta okrog ene ure zjutraj smo bili obveščeni o padcu motorista na 
Beli cesti. Poškodovanca smo imobilizirali – uporabili smo vratno opornico 
in zajemalna nosila – in ga prenesli do reševalnega vozila. Intervencija je 
bila zahtevna zaradi težkega dostopa. Pri vseh prometnih nesrečah smo 
sodelovali z reševalci NMP Domžale in gasilci CZR Domžale. 
To poletje pa so nas večkrat doletele tudi hude nevihte. Tako smo 28. junija 
zvečer (ob 20.13) dobili prvi poziv zaradi odkrite strehe na hiši na Jemčevi 
cesti. Veter je podrl dimnik in ta je poškodoval kritino. S strehe smo odstra-
nili ostanke dimnika in prekrili poškodovane dele. Le malo po prvem pozivu 
smo dobili enak poziv iz Ulice pod gozdom in nato še iz drugih koncev Tr-
zina. Gasilce in opremo smo zato razdelili glede na potrebe, da smo lahko 
vsem čim hitreje pomagali. Na hiši v Ulici pod gozdom smo prav tako prek-
rili poškodovani del strehe, za kar smo uporabili lestve, razsvetljavo, osebno 
varovalno opremo in vse drugo, kar je potrebno za pokrivanje streh. Na 
Mengeški cesti je veter odnesel dele pločevinaste strehe, ti ostri deli pa so 
potem ogrožali stanovalce. Na Ljubljanski cesti je veter podrl veliko smreko 
ob stanovanjski hiši. Smreko smo razrezali in jo odstranili z dvorišča. Nas-
lednji dan smo podrto drevo odstranili tudi pri Mercatorju. Novo neurje smo 
imeli 11. julija in posredovati smo morali po tem, ko je ob 21.22 na obvozni-
co, na vozni pas proti Ljubljani, padlo podrto drevo. Kraj smo protinaletno 
zavarovali in drevo razžagali. Naslednjič smo posredovali zaradi vetra 6. 
avgusta. Veter je podrl smreko v Kmetičevi ulici, na železniško postajo. Da 
bi zagotovili varnost za gasilce in tudi stanovalce ter da bi preprečili doda-
tne poškodbe na zgradbi, smo poklicali na pomoč vozilo z »grajferjem«, da 
smo lahko smreko varno požagali in jo odstranili. 

Pomoč pri požarih
Glavna naloga gasilcev pa je pomoč pri požarih. Tako smo tudi to poletje 
pomagali pri požarih na stanovanjskih objektih. 21. junija je ob 1.28 zago-
relo v IOC Trzin, v stavbi Fakultete za dizajn na Prevalah. Ob našem prihodu 
je bila celotna zgradba v dimu, dostop pa nam je otežila zaprta ograja. 
Zaradi obsežnosti stavbe in obilice dima smo imeli najprej nekaj težav z 
lociranjem žarišča požara, ko pa smo tega našli, smo požar hitro pogasili. 
Pri gašenju smo uporabili ventilatorje za prezračevanje, cevi za gašenje, ki 
smo jih razpeljali po celi stavbi, in termovizijski kameri za iskanje žarišča. 

V gasilskem domu organiziramo vsak ponedeljek gasilske vaje za 
otroke in mladino. Začetek vedno ob 17. uri. 
Dobrodošli otroci od 1. razreda naprej. 

Sektorska vaja v organizaciji PGD Dragomelj Pšata. Trzinci so sodelovali pri 
simulaciji vleke ponesrečenca iz vozila v potoku.

Trzinski gasilci so se odzvali klicu na pomoč mengeških kolegov, ko je zago-
relo pri garažah v Jabljah.
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Prezračevanje je bilo težavno zaradi velikosti prostorov in premajhnih odpr-
tin za zračenje. Naslednji mesec, 24. julija, je popoldne, ob 17.24, zagorelo v 
garaži na Grajski cesti v Jabljah, v občini Mengeš. Za pomoč nas je zaprosi-
la Gasilska zveza Mengeš. Ko smo prispeli, je bil požar že močno razširjen. 
Pomagali smo z napajanjem vozil in z gašenjem, po končanem gašenju 
pa smo s termovizijsko kamero poiskali žarišča, da smo jih prekopali in 
pogasili. Sodelovali smo tudi pri prenašanju predmetov iz poškodovanih 
garaž. Zadnji poziv v tem obdobju pa smo imeli 5. septembra ob 16.23, ko 
je zagorelo na stanovanjski hiši na Mengeški cesti. Ob našem prihodu je bil 
ogenj že polno razvit, gorelo je celotno ostrešje, na prizorišču pa je bilo zelo 
vroče. Ogenj se je hitro širil zaradi vnetljivih materialov. Pri gašenju so nam 
pomagala sosednja gasilska društva, natančne podatke pa bom predstavil 
v naslednji številki Odseva. 

Praznovanja in slovesa
Poleti so trije naši člani praznovali okrogli jubilej. 13. maja je Rajko Po-
dobnik dopolnil 60 let, 21. junija je praznoval 70-letnico Miro Kosirnik, 2. 
septembra pa se je med 60-letnike vpisal še Janez Kavčič. Vse tri jubilante 
smo, kot se za gasilce spodobi, poškropili in se z njimi tudi izdatno poveselili. 
Vsem želimo še enkrat še na mnoga zdrava in vesela leta. 
V življenju pa smo obsojeni tudi na slovesa – 4. julija smo se poslovili od 
podpornega člana Francija Grmeka in 19. julija še od našega člana Marjana 
Bolharja, v tem času pa smo se poslovili še od dveh članov PGD Jarše Ro-
dica in člana PGD Loka pri Mengšu. Z gasilskim pozdravom: na pomoč! ●

Dušan Kosirnik, foto: arhiv PGD Trzin
Hud požar v prvih septembrskih dneh na ostrešju stanovanjske hiše na 
Mengeški cesti

Poletno srečanje v dolini
Kamniške Bistrice
Avtobus nas je pobral v Trzinu in nas odpeljal na srečanje skupin Med-
generacijskega društva Jesenski cvet v Kamniško Bistrico. Prispeli smo 
okrog pol enajstih, že kmalu po našem prihodu pa je začelo deževati, 
zato smo se hitro umaknili pod kozolec. Pod njim se nas je zbralo okrog 
sedemdeset in začele so se družabne igre. Nagrade so bile zanimive, na 
primer plačana članarina za leto 2018 ali pa lonček z napisom Jesenski 
cvet. Sledila je predstavitev skupin društva Jesenski cvet, in to po abece-
di. Skupina Naše vezi iz Trzina s tem ni imela prav težkega dela, saj sta 
za nas srečanje popestrili s pesmijo in harmoniko mlada pevka Neli in 
njena babica Ani. Vsi smo jima pritegnili, zlasti pri legendarni Trzinki. Po 
predstavitvi skupin nas je čakalo slastno kosilo. Dež pa se je še vedno 
zlival kot iz škafa in za nameček je streha kozolca na več mestih puščala, 
tako da smo se dodobra ohladili, zato smo se po kosilu kar na hitro odpra-
vili domov. Tu pa nas je pričakalo lepo vreme, tipična poletna vročina. A 
kljub dežju v Kamniški Bistrici smo na druženju preživeli lepe trenutke. ●

Jožica Trstenjak, skupina Naše vezi Trzin

Društvo Pot srca vabi na 
septembrske in oktobrske delavnice:

- JOGA ZA FLEKSIBILNOST: četrtek, 21. september, 19.00–21.00
- JOGA ZA MOČ: četrtek, 28. september, 19.00–21.00
- BIODANZA, uvodna delavnica: četrtek, 5. oktober, 19.00–20.30

Delavnice so primerne tako za začetnike kot za izkušene. 
Lahko se udeležite samo ene, dveh ali vseh delavnic. Obvezne so 
prijave! 
Društvo Pot srca prireja to jesen za vas tri intenzivne delavnice joge 
in biodanze, in sicer tri zaporedne četrtke, vedno z začetkom ob 19. 
uri, v športni igralnici vrtca Žabica. Obljubljamo, da se boste razgi-
bali in da boste okrepili vsak delček sebe – telo, um in duha!
Po tem, ko smo aprila, ob obletnici rojstva ustanovitelja vadbe bio-
danza Rolanda Tora, v društvu Pot srca za vas že organizirali pose-
ben dan Zemlja pleše in na njem predstavili to gibalno plesno meto-
do, vas zdaj posebej vabimo na uvodno delavnico biodanze, lahkotne 
in zabavne poti do srečnega življenja. Delavnica bo v četrtek, 5. ok-
tobra, ob 19. uri v vrtcu Žabica. Obvezne so prijave, sprejemamo jih 
do 30. septembra! ● mag. Mojca Tavčar, Društvo Pot srca

Prijave in informacije:  
041 821 401, drustvopotsrca@gmail.com, 
www.potsrca.si
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Presenečenje za 
bodoče prvošolčke

Osnovna šola Trzin je prijazno odprla svoja vrata tudi za 54 prvo-
šolčkov, 27 dečkov in 27 deklic. Verjamem, da zdaj že pogumno 
sedijo v šolskih klopeh, srkajo vase nove učne snovi, ki jim bodo 

odprle nov pogled na življenje, in sklepajo nova prijateljstva.
Precej pred tem, že junija, pa je Društvo prijateljev mladine Trzin kot 
vsako leto te bodoče prvošolčke obiskalo v vrtcih Žabica in Palčica in 
jim pripravilo majhno presenečenje. Naši Maja in Majda sta se z njimi 
pogovarjali o njihovih željah in jim predstavili naše društvo, ob koncu 
pa sta jih obdarili, z željo, da bi jim ostal ta dan v spominu kot posebej 
vesel in topel dan. Malčki so bili na pragu svojih morda zadnjih pov-
sem brezskrbnih počitnic zelo zgovorni in nasmejani, za kar upamo, da 
je vsaj malo tudi naša zasluga.
Obdaritev so nam omogočili: MLADINSKA KNJIG, d. d., TINING, d. o. o., 
Modra zavarovalnica, d. d., Hyla, d. o. o., Hofer, KD Skladi, d. o. o., Lali, 
d. o. o., in prodajalna FRUTAS. Vsem se za njihove prispevke najlepše 
zahvaljujemo, posebno zahvalo pa namenjamo Igorju Maliju iz Trzina 
za njegovo pomoč pri zbiranju daril. 
Uspešni, zdravi in zadovoljni otroci so želja vseh staršev in s tem tudi 
naš skupni cilj, zato želim ob tej priložnosti v imenu Društva prijateljev 
mladine Trzin vsem prvošolčkom, da bi se v šoli veliko naučili in se 
dobro počutili. 
Vsem želimo čim več veselja pri učenju in naj bodo pomembne vred-
note poleg znanja tudi prijateljstvo, sodelovanje in medsebojna po-
moč. ●  Za DPM Trzin, Tatjana Strmljan, foto: arhiv DPM Trzin
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Takole so se obdaritve DPM Trzin razveselili sedanji prvošolčki, ki so 
ob našem obisku še obiskovali vrtec Žabica …

… takole veselo pa je bilo v vrtcu Palčica, preden so ti nadobudneži 
stopili v prvi razred, ki ga zdaj že veselo obiskujejo.

Trzinski počitnikarji so se 
spet odlično zabavali
Društvo prijateljev mladine je v sodelovanju z OŠ Trzin kot že vrsto let prvi 
teden v juliju, od 3. do 7. julija, organiziralo počitniško varstvo za otroke 
od 1. do 5. razreda. 
Trzinski počitnikarji, letos poimenovani smrkci in smrkete, so skupaj z uči-
teljicama Simono in Dašo poglabljali stara prijateljstva in spletali nova, 
sicer pa so bili ti njihovi začetni počitniški dnevi napolnjeni z ustvarjalnimi 
uricami. Letos so ustvarjali najrazličnejše izdelke tudi iz odpadne emba-
laže, denimo eko ribje prijatelje, origami ribice in druge origamije, pole-
tne slikarije, ribice in prašičke poletne sreče, mozaične trganke, in se na 
prostem igrali v družbi vrstnikov, svoje počitniške vtise pa so nato strnili 
na razglednicah, ki so jih sami izdelali. Tako pripravljene so poslali svojim 
najbližjim in jih s tem zelo prijetno presenetili. Ob tem so se ves teden 
izdatno igrali športne igre na igrišču, tekmovali na poligonu družabnih 
iger, izvedli pravo napeto bitko talentov, za konec pa še zabavo na plaži z 
vsemi obveznimi pripomočki za na plažo. 
Vreme je bilo letos počitnicam zelo naklonjeno, in ker je bilo poletno sonč-
no in vroče, smo se v vročini hladili tudi z vodnimi balončki in namakanjem 
nog v bazenčku.
Ob koncu pa smo si bili enotni: prihodnje leto se ponovno vidimo! ●

Simona in Daša, DPM Trzin

Europa Donna Slovenija 
(tudi) v Trzinu
Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenija 
bo 28. septembra ob 10.30 uri pred vrtcem Žabica v Trzinu z ro-
žnatimi pleteninami ovilo drevesi, ki bosta mimoidoče opozarjali na 
pomen ozaveščanja o raku dojk. 
Akciji, ki poteka po številnih krajih po Sloveniji, se letos pridružuje 
tudi Občina Trzin z županom Petrom Ložarjem. Vabljeni!
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31. avgusta, na zadnji vroč poletni dan, smo se člani Društva upo-
kojencev Žerjavčki Trzin odpeljali v Žirovnico, v kateri je Pokrajinska 
zveza društev upokojencev Gorenjske v sodelovanju z Društvom upo-
kojencev Žirovnica pripravila 26. srečanje upokojencev Gorenjske. 
Srečanje je potekalo pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru 
konjeniškega kluba v Žirovnici. Zbralo se nas je približno dva tisoč, kar 
pomeni, da so imeli organizatorji spet obilo dela. 
Najprej nas je pozdravil predsednik PZDU Gorenjske Zdravko Malnar, 
njegov namestnik pa je predsednik našega društva Žerjavčki Zoran 
Rink. Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze društev upokojencev 
Slovenije Janez Sušnik. Na srečanje so bili povabljeni tudi vsi župani 
gorenjskih občin in gorenjski poslanci. Trzinski upokojenci smo bili zelo 
veseli, da se je z nami na izlet podal tudi naš župan Peter Ložar in da 
je občina prispevala sredstva za zanimive oglede.  
Ob dobri hrani in pijači je poleg kulturnega programa za zabavo z živo 
glasbo poskrbel Ansambel bratov Štrukelj iz Dolenjske. Del programa 
je bil tudi ogled rojstne hiše Matija Čopa, prvega slovenskega jeziko-
slovca, literarnega zgodovinarja in bibliotekarja. Bil je eden največjih 
evropskih učenjakov svojega časa, poznamo pa ga tudi po prijate-
ljevanju z dr. Francetom Prešernom in, žal, tudi po njegovi prezgo-
dnji smrti. Mlada predstavnica Čopove rojstne hiše, ki odlično neguje 
kulturno dediščino, nam je zabavno in poučno predstavila njegovo 
življenje.
Ogledali smo si tudi prvo slovensko javno elektrarno, hidroelektrarno 
Završnice. Nekaj se jih je odpravilo na avanturistični spust po stotih 
stopnicah (seveda jih je za tem čakal še povratek po njih!), druge pa 
je vodnik seznanil s preteklostjo elektrarne, ogledali pa so si tudi kon-
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Jesenski in zimski posevki na vrtu
Društvo Florijan je 5. septembra na trzinskih skupnostnih vrtovih or-
ganiziralo delavnico Jesenski in zimski posevki na vrtu s Fanči Perdih, 
na kateri so vrtičkarji spoznavali, katere zelenjadnice še lahko sejemo 
in sadimo pred prihodom zime. Stara modrost pravi, da lahko vse, kar 
se sadi do male maše, to je do 8. septembra, pobiramo še isto jesen. 
Poznejši posevki namreč čez zimo mirujejo in se njihova rast spet na-
daljuje šele zgodaj spomladi, ko se otopli. Priznana agronomka je vrtič-
karjem, ki bi radi še pozno jeseni uživali plodove iz lastne pridelave, zato 
svetovala, naj v začetku septembra posejejo še redkvice in rukolo in 
posadijo azijske kapusnice, por, solato, jesenski radič, skratka vrtnine, ki 
imajo rade hladno vlažno obdobje, seveda pa naj to delajo na dan, ki je 
po luninem setvenem koledarju za to primeren. Nekatere od teh vrtnin 
lahko na prostem tudi prezimijo in so potem primerne za pobiranje že 

VPISI V 
JEZIKOVNE 

TEČAJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

Breznikova ul. 15, Domžale, 

Tel.:  01 721 69 13, GSM: 041 317 444
dude@dude.si, www.dude.si

20 let

trolno sobo, v kateri na sodoben način spremljajo dogajanje in skrbijo 
za varnost. Na koncu smo si ogledali še izjemno urejeno akumulacij-
sko jezero, ki s plodno preteklostjo pridobivanja električne energije iz 
obnovljivih virov dokazuje, da lahko proizvodnja elektrike in varstvo 
okolja delujeta v sinergiji ter v prid človeka in narave. 
Polni vtisov smo se ustavili še na dobrem kosilu, nato pa smo se sreč-
no vrnili domov. ● 
Dunja Špendal

pozno spomladi. Nekoliko bolj pozno jeseni se sadi še česen in jesenski 
čebulček (po prvi slani), sredi novembra pa lahko tudi že grah. Poleg 
nasvetov o jesenski in zimski setvi so vrtičkarji ob sprehodu po obdela-
nih vrtovih izvedeli tudi, katere rastline in zakaj so to poletje, ko je bilo 
veliko izrazitega nihanja temperature in vlage, dobro uspevale in katere 
slabše in kako jim v tem obdobju še lahko pomagamo. Vsi udeleženci so 
z zanimanjem prisluhnili nasvetom in odgovorom na vprašanja, ob kon-
cu delavnice pa so se lahko oskrbeli še s semeni in sadikami iz lastne 
pridelave semenarske hiše Amarant. ● Tanja Jankovič
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Trzinci - naš ponosV vrtcih in šoli

Od letošnje valete na trzinski osnovni šoli so minili že dobri trije meseci, a ker je potekalo slovo generacije 2008-2017 ravno v času, ko 
je bil junijski Odsev že v tisku, objavljamo zapis vršilke dolžnosti ravnateljice OŠ Trzin Jane Klopčič, nastal ob valeti, šele zdaj. Nekdanjim 
trzinskim devetošolcem, zdaj že dijakom, pa želi nepozabno in čim lepšo pot v novo življenjsko obdobje tudi uredništvo Odseva!

V četrtek, 15. junija, se je od osnovnošolskih klopi na valeti poslovila še 
ena trzinska generacija devetošolcev, 2008–2017, in zaplesala novim 
ciljem naproti. Pripravili so nam pester plesno-glasbeni program, med 
šolskim letom pa so pokazali veliko znanja, spretnosti in talentov; med 
drugim so blesteli na različnih športnih tekmovanjih in tekmovanjih iz 
znanja, tako na šolskem kot na področnem in državnem nivoju, pa tudi v 
evropskem in celo v svetovnem merilu.
Tekmovali so iz matematike (Tian, Brin, Rok, Oliver in Robin so osvojili 
srebrno državno priznanje), iz slovenščine, angleščine, nemščine, franco-
ščine (Nina je osvojila bronasto državno priznanje), fizike (Lucija in Oliver 
sta osvojila srebrno priznanje) in biologije (Brin je osvojil srebrno prizna-
nje), na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni (Karin je osvojila srebrno 
priznanje), iz kemije in astronomije (letos je ponovno zasijala Lucija, z 
zlatim priznanjem ter 1. mestom in 1. nagrado na državnem tekmovanju, 
Nejc pa je osvojil srebrno priznanje), iz logike in razvedrilne matematike 
(Lucija je osvojila srebrno priznanje), iz zgodovine in Vesele šole (Robin in 
Aljoš sta osvojila srebrno priznanje), na računalniškem tekmovanju Bober, 
na tekmovanju Mladina in gore je na državnem tekmovanju zmagala sku-
pina Brina Tomca in še treh osmošolcev, brali so za slovensko, angleško, 
nemško in francosko bralno značko. Celo leto so nas razveseljevali tudi s 
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Osnovnošolsko slovo generacije 2008-2017

športnimi uspehi, posamično in v ekipnih športih – v atletiki (Nika in Tina), 
karateju (Karin), namiznem tenisu (Mitja), nogometu (Tomaž in Klemen), 
dekleta so tekmovala na različnih plesih tekmovanjih … Športnica šole je 
v šolskem letu 2017/18 postala devetošolka Nika Levičnik.
Dragi devetošolci, želimo vam veliko uspehov na vaši življenjski poti! ●
 Jana Klopčič
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V prvi šolski dan jih je 
pospremil dež

Novosti v vodstvu OŠ Trzin

Deževnega in hladnega prvega septembrskega petka, ko je tudi vre-
me nakazalo konec brezskrbnih poletnih počitnic, je bilo po dvome-
sečnem zatišju na naši osnovni šoli zopet živahno, saj so mali in veliki 
otroci ponovno napolnili učilnice. Med 426 učenci je bilo tudi 54 takih, 
ki so šolski prag prestopili prvič. Njihov čarobni prvi šolski dan se je 
začel v dvorani KUD-a Franca Kotarja, kjer sta malčke v spremstvu 
staršev sprejela in jim zaželela vse najlepše vršilka dolžnosti rav-
nateljce Jana Klopčič in župan Peter Ložar, ki je med drugim starše 
opozoril tudi na aplikacijo Moja varna pot v šolo (najdete jo tudi na 
spletnih straneh OŠ Trzin). Za dobrodošlico so si naši najmlajši šo-
larčki v KUD-u najprej ogledali zabavno gledališko predstavo Zavoda 
Enostavno Prijatelji Pika nogavička in gusar Val – potovanje na otok 
zakladov in si prislužili del tega zaklada, saj so Piki in Valu ves čas zav-
zeto in glasno pomagali pri iskanju skritega zaklada. Po predstavitvi 
učiteljic in njunih pomočnic so nekateri prvošolčki pogumno, drugi bolj 
prestrašeno, vsi pa radovedno in polni pričakovanja vstopili v učilnice 
in začelo se je pisati novo poglavje v njihovi knjigi življenja. Ob tem pa 
je novost, da staršem prvošolčkov letos prvič ni bilo treba kupovati 
delovnih zvezkov, saj je za te poskrbelo Ministrstvo za znanost, izo-
braževanje in šport RS. ●   Tanja Jankovič

Prvega septembra so šolski prag znova prestopili šolarji, tokrat pa 
je bil začetek novega šolskega leta nekaj posebnega tudi za Jano 
Klopčič, profesorico matematike in fizike na OŠ Trzin. Prevzela je 
namreč funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice, potem ko je že od aprila 
opravljala naloge pomočnice ravnateljice in ko se je dosedanja ravna-
teljica Helena Mazi Golob od šole poslovila in se podala novim izzivom 
naproti. 
»Zame je to nova, pomembna izkušnja; delovno mesto ravnateljice je 
odgovorno in je tudi velik izziv. Zdaj so za mano prvi dnevi in ogromno 
je novega. Se pa med mladimi ljudmi, v mladi energiji že vrsto let zelo 
dobro počutim,« je za Odsev povedala Klopčičeva. 
Med starši osnovnošolcev uživa prof. Jana Klopčič velik ugled pred-
vsem zaradi svoje naravnanosti k posamezniku in srčnega opravljanja 
pedagoškega poklica. Njen moto je »Življenje je učenje«, pri čemer pa 
dodaja, da življenje tudi ni samo služba, in nam je zato v uredništvo 
poslala družinsko fotografijo s poletnega potepanja v družbi svojih 
hčera. ●   Tanja Bricelj
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Mini dramska šola Zavoda Azum: 
Dobrodošli v gledališču!
V odraščanju otrok igrata pomembno vlogo tudi drama in gledališče, 
saj jim omogočata, da s preigravanjem različnih situacij pridobivajo sa-
mozavest in na sproščen način odkrivajo tudi sami sebe. Gledališče, 
kakršnega želimo mi ustvarjati v Mini dramski šoli (MDŠ), je varen pros-
tor, v katerem je dobrodošel vsak otrok, ne glede na socialni položaj 
družin. 
V Mini dramsko šolo se vsako jesen vpišejo tisti mladi, ki so že vzljubili 
gledališče in bi ga radi še bolje spoznali. V minuli sezoni so v njej delo-
vale tri skupine. Otroci, stari od 4 do 7 let, so spoznavali osnove igranja 
in nastopanja v igricah in aktivnostih, namenjenih krepitvi skupinske 
dinamike. Malo starejši otroci, stari od 8 do 12 let, so improvizirali in 
spoznali, kako lahko že en sam rekvizit ali kostum spremenita zgodbo. V 
gledališki skupini Azum pa so sodelovali starejši otroci, ki že dlje sode-
lujejo v MDŠ. Pozimi so pripravili predstavo Zgodba o poredni snežinki 
Minki in z njo nastopili tudi na Otroškem festivalu gledaliških sanj, nekaj 
članov te skupine pa je sodelovalo tudi na prireditvi KUD-a Franc Kotar 
Trzin ob kulturnem dnevu.
Skupini MDŠ 1 in MDŠ 2 sta se predstavili dvakrat, in sicer na pol-
letnem nastopu za starše in prijatelje in na zaključnem nastopu, ko 
se predstavijo vse skupine Mini dramske šole. To prireditev smo letos 
poimenovali Dobrodošli v gledališče. Skupina MDŠ 1 je na njej odigrala 
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Tone Peršak: Preobrazbe

Knjiga zahteva umirjeno in zelo zbrano branje, saj lahko bralec zgodbo 
le tako začuti in uživa v njenem bogastvu, njeni strukturi in pripovednem 
slogu. Kot je pri Peršakovem pisanju že v navadi, namenja pisatelj ogrom-
no pozornosti izrisu detajlov. Od tistih, ki so vezani na opise okolja glavne-
ga junaka, do orisov karakterjev, s katerimi se srečuje protagonist, mlad 
fant, sredi najstniških let, ki ravno stoji na pragu novega življenjskega ob-
dobja. Različne kraje osnovnošolskih časov bo zamenjal za srednješolsko 
okolje v mestu, po katerem tako zelo hrepeni. Saj ne, da bi mu življenje 
na vasi in trda tlaka pri preštevilnih gospodarjih tako zelo presedala, pa 
vendar je v njem ves čas slutiti neizmerno željo po učenju in širjenju ob-
zorij, kar pa mu lahko natrosi le mesto. Mladenič se zaveda, kako zelo se 
je v vseh svojih letih od zgodnjega otroštva spremenil: da, marsikaj ga je 
zaznamovalo v tem času, od okolja in resničnih ljudi do junakov iz knjig, 

zgodbico Jane Kolarič Ježki gredo v svet, skupina MDŠ 2 je pripravila 
dramatizacijo dogodivščin znane princeske/vražička Mile, igralci skupi-
ne Azum pa so se lotili avtorske komedije Sneguljčica malo drugače, v 
kateri je bila Sneguljčica v resnici Sneguljček. 
Ob tem povejmo, da Mini dramsko šolo letos finančno podpira tudi Ob-
čina Trzin, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 
Prijavnico za novo šolsko leto najdete na povezavi: https://zavodazum.
wordpress.com/prijavnica-mds/ ● Saša Hudnik

Nekdanji trzinski župan in zdajšnji minister za kulturo 
Tone Peršak si kljub vsem svojim službenim obveznos-
tim še vedno rad vzame čas tudi za ustvarjanje. V 
svoji bogati ustvarjalni karieri, v kateri se je med 
drugim izkazal kot publicist in avtor televizijskih, 
radijskih in gledaliških iger, je nanizal tudi že kar ne-
kaj romanov, tem pa se je zdaj pridružil še čisto nov, z 
naslovom Preobrazbe.

ki jih tako željno požira, odkar ve zase, pa vendar pronica vanj zdaj, ko se 
počasi levi v odraslega moža, spoznanje, da brez preobrazb ni napredka 
in možnosti odstiranja novih svetov, zunanjih pa tudi tistih najbolj oseb-
nih, notranjih …
Pretanjeno branje o življenju pred pol stoletja prinaša dragocen izrez ne-
kega (za mnoge) že pozabljenega časa in se po svoje smiselno navezuje 
tudi na Peršakov roman Usedline, ki je izšel pred štirimi leti. Bogati in 
nadvse detajlno izbrušeni opisi pripomorejo k večji plastičnosti in doži-
vetosti celotne zgodbe, pa tudi k razumevanju vseh osebnostnih nians 
glavnega junaka in njegovih življenjskih odločitev.
Naš trzinski rojak Peršak je s svojo novo knjigo znova poskrbel za pravo 
bralno poslastico! ●
 Vesna Sivec Poljanšek
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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. Odslej jih z občani Trzina deli tudi 
v Odsevu. Pridružite se njenemu bralnemu kotičku, v katerem se vedno najde kaj zanimivega!

Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in ¼
Prevod: Stana Anželj
Založba Mladinska knjiga, 2016

Ta nadvse prikupna in duhovita knjiga osvoji bralca na mah! Enako 
tudi njen glavni junak, nizozemski upokojenec Hendrik Groen, ki se 
med bivanjem v domu upokojencev čez noč odloči, da bo začel pisati 
dnevnik. Menda tudi zato, da bodo imeli njegovi prijatelji na pogrebu 
kaj prebrati o njem. A Hendrik v resnici ni tipičen upokojenec! No, 
že res, da ga mučijo nekatere starostne težave in da ni več tako 
gibek, kot je bil nekdaj, a tega v resnici od njega niti nihče več ne 
pričakuje. In če že telo ni več v najboljši formi, je pa zelo prožen 
njegov um! Hendrik med bivanjem v domu za upokojence namreč 
hitro spozna, da si je treba dan popestriti z malenkostmi. Kdo bi se 
ubadal s problemi vojn na Bližnjem vzhodu, ko pa je v domu toliko 
bolj perečih stvari. Kot je, na primer, nenadni pogin zlatih ribic! Jim 
je kdo zmetal preveč kruha? So preminile zaradi česa drugega? Da 
je jesen življenja še vznemirljivejša, si Hendrik in njegovi prijatelji 
omislijo klub Starine, ne pa crkovine. In veselim dogodivščinam tako 
zlepa ni videti konca …
Imenitno branje za sprostitev, ki navdušuje zaradi junakovega po-
zitivnega odnosa do življenja! V knjigi ne boste našli velikih zgodb, 
zato pa morje malih vsakodnevnih junakovih domislic, opazk in tudi 
neumnosti, ki pričarajo nasmeh na usta in te priklenejo k branju! 
Jadran Krt za tretje življenjsko obdobje! 

7. natečaj za najboljšo 
zgodbo našega Trzina
Trzin je poln najrazličnejših zgodb, bogat pa je tudi z zanimi-
vostmi, legendami in anekdotami. V želji, da bi se te zgodbe 
ohranile tudi za prihodnje rodove, želimo z natečajem Zgodba 
našega kraja spodbuditi domišljijo in prebuditi spomine obča-
nov. Vabljeni torej k pisanju zgodb prav vsi, tako starejši kot tudi 
mlajši pišoči. Pripovedi o dogodkih in osebah lahko oblikujete 
po pripovedovanju dedkov in babic, po svojih spominih ali po 
domišljiji.
Dolžina zgodbe je omejena na največ 2000 znakov, vključno s 
presledki, obvezno je treba pripisati izročilo, podatek, ali gre 
za izmišljeno ali resnično zgodbo. Prispevke skupaj s podatki o 
avtorju (ime, priimek, naslov) pošljite v zaprti ovojnici s pripisom 
»Natečaj za najboljšo zgodbo našega kraja Trzina« na naslov 
TD Kanja Trzin, Ljubljanska c. 12/f, 1236 Trzin. Rok za dostavo 
ovojnice z zgodbo je 28. oktober 2017, ko bo natečaj zaključen.
Tri najboljše zgodbe po izboru strokovne žirije bomo simbolično 
nagradili.
Najzanimivejše zgodbe in v njih opisane posebnosti Trzina ali 
osebe bomo vključili v turistično promocijsko gradivo. Avtorji 
prispevkov, ki jih bomo uporabili v turističnopromocijske name-
ne, bodo ohranili moralne avtorske pravice.
Več informacij o natečaju dobite na telefonski številki  
01-564-47-30. D. Š.
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Curtis Sittenfeld: Za oženit
Prevod: Nataša Müller
Založba Mladinska knjiga, 2017

Družina Bennet ima pet neporočenih hčera in vsaj petkrat toliko 
prigod in zapletov. Glava družine ni niti najmanj oče, ampak odločna 
mama, ki se je odločila, da bo vseh svojih pet hčera čim prej spra-
vila v zakon. Mož nad njeno zamislijo ni najbolj navdušen, saj pravi, 
da »je zakon precenjen«, ona pa gleda na to čisto drugače. Ko se v 
Cincinattiju čez noč pojavi dr. Bingley, ki velja za najbolj zaželenega 
samca, se pojavi priložnost, da bo gospa Bennet omožila katero od 
hčera. Ji bo to uspelo?
Roman, ki ga je avtorica napisala v okviru projekta Austen in je zanj 
predelala šest romanov slovite Jane Austen, bo navdušil vse, ki jih je 
očarala knjiga Prevzetnost in pristranost. Seveda je med knjigama 
očitna razlika, saj se konec koncev zgodba Za oženit dogaja v 21. 
stoletju in so zato karakterji, ki jih poznamo iz romanov Jane Austen, 
avtorice, ki je ustvarjala v 19. stoletju, vendarle drugačni. Zato pa 
duhovito sodobno pisanje doseže svoj namen, in zgodbo, kot ustvar-
jeno za dolge jesenske dni, boste prebrali na mah. Prevzetnost in 
pristranost 21. stoletja! ●

Knjižničarka Zdenka Kopač
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Izjemen uspeh mladih košarkaric ŽKK Domžale

Junija so se košarkarice ŽKK Domžale udeležile tekmovanja United 
World Games v Celovcu in na igrah dosegle izjemen uspeh z ekipa-
ma starejših deklic (U14) in mladink (U19).

United World Games je velika športna prireditev za mlade, ki se je vsako 
leto udeleži skoraj 10.000 športnikov iz skoraj 40 držav sveta, tekmuje-
jo pa v dvanajstih disciplinah. Domžalska dekleta so se v Celovcu dru-
žila s športniki iz različnih koncev sveta, kar so zagotovo neprecenljive 
izkušnje, še posebej pa so bile ponosne na to, da so lahko prav one 
na slovesnosti ob odprtju iger ob slovenski himni prinesle na stadion 
slovensko zastavo.
V ekipi U14 so nastopile tudi Trzinke: Tia Cerar Šimenc, Pika Pezdir, Ana 
Markovič, Zala Bratovž in Kaja Mušič. Ekipa je ostala neporažena vse 
do finala, še najbolj pa smo bili njihovi navijači na trnih na tekmi proti 
ekipi Luksemburga, ko smo ob odlični kulisi igrišča na prostem sredi 
Celovca spremljali infarktno končnico, a se na koncu vendarle veselili 
zmage, s točko prednosti. V finalu so se dekleta pomerila z reprezen-
tanco Ukrajine, ki se je na turnirju najbolj izkazala; kljub porazu v tej 
tekmi pa smo se tudi končnega 2. mesta izredno veselili. 
Ekipa U19 je ostala že na začetku prve tekme zaradi poškodbe brez 
pomembne igralke, a je kljub temu zmogla dovolj zbranosti, da je strnila 
vrste in odigrala lepo košarko. Dekleta so se ves turnir požrtvovalno 
borila in v tekmi za tretje mesto premagala reprezentanco z avstrijske 
Koroške. Tudi med temi mladikami so nastopile Trzinke, in sicer Klara 
Kastelic, Zarja Dremel in Manca Rakun.

Trenerja Franci in Luka sta na tekmah dekleta dobro vodila, ekipi pa so 
ves čas glasno spodbujali tudi navijači iz Domžal, Trzina in Komende. 
Ob uspelem nastopu na igrah v Celovcu pa smo dolžni tudi zahvale 
– zahvaljujemo se vladnemu uradu za komuniciranje za promocijski 
material I feel Slovenia za našo opazno predstavitev, družini Žibert ozi-
roma njihovemu podjetju BackWerk, Bavarski dvor, pa za dobro malico 
za na pot.
Vsa dekleta, prisrčno vabljena v ŽKK Domžale tudi v novi sezoni! Vse o 
nas najdete na povezavi: http://zkkdomzale.si
Mi smo aktivni ves čas #EnaEkipaEnoSrce#! ● Boris Dermol
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Športno poletje Težkoatletskega 
kluba Domžale

Dvigalke in dvigalci uteži Težkoatletskega kluba Domžale so poleti 
trdo trenirali, zadnjo avgustovsko soboto pa so že imeli prvo preiz-
kušnjo v tem, drugem delu sezone. Na širnih poljih in nepreglednih 
ravnicah Vojvodine, kjer ne manjka žita, tudi odličnih dvigalcev uteži 
ne manjka. In tako je KDT Spartak iz Subotice organiziral že tradicio-
nalni mednarodni turnir z udeležbo zelo kakovostnih ekip iz Hrvaške, 
Madžarske, Srbije, Romunije in Slovenije. Ekipa TAK Domžale je za-
sedla odlično četrto mesto, od stopničk pa jih je ločilo le 14 točk. Za 
Domžalčane so nastopili: Petra Pavlič, ki je v potegu dvignila 70 kg in 
v sunku 85 kg, Anže Kosmač (poteg 115 kg, sunek 130 kg) in Valentin 
Orešek (poteg 100 kg, sunek 122 kg). Anže Kosmač iz Trzina je po tek-
mi povedal, da so bile priprave na drugi del sezone uspešne, a je pot-
rebnih še nekaj tekem, da bo ujel tekmovalni ritem. Kljub natrpanemu 
urniku treningov pa bo mladi trzinski športnik kmalu postal magister 
kineziologije. ● V. O.
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8. tradicionalni kolesarski maraton 
Pavličevo sedlo

Leto je naokoli in zadnjo avgustovsko nedeljo, 27. avgusta, smo Pa-
vličevo sedlo in Jezersko spet preplavili Felixi, saj smo odkolesarili 
že 8. tradicionalni Srečkov maraton. V lepem nedeljskem jutru smo 
se zbrali pred Mercatorjem v Trzinu in se po uvodnem nagovoru in 
potovalnih navodilih predsednika odpravili na pot, dolgo okrog 140 
kilometrov, s tremi gorskimi prelazi: Črnivec – nadmorska višina 902 
metra, Pavličevo sedlo – 1338 metrov in Jezerski vrh – 1218 metrov.
Pred odhodom smo se ustavili še pri prodajalni sadja in zelenjave 
FRUTAS v Trzinu, kjer so nas za popotnico, kot vsako leto, založili s 
sladkimi bananami.
Ob postanku za kosilo pri Jezeru pa smo dobili obisk – obiskala nas je 
novorojenka našega člana Janeza skupaj z mamico Tanjo. 
Nezgod in pravih težav na poti nismo imeli, maraton pa ne bi bil 
pravi, če ne bi počila vsaj ena zračnica. 
Na poti nas je spremljevalna ekipa oskrbovala s hrano in s pijačo. V 
vročem dnevu nam je prišlo to še kako prav. 
Maraton je zaključilo 15 kolesarjev, med njimi 3 dekleta.
Prihodnje leto se spet zberemo in skupaj odkolesarimo na pot! ●

Nataša, KD Felixi
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Šport

Skakalci iz SSK Mengeš v boju za 
četrto lovoriko v pokalu Alpe-Adria

Obetavni smučarski skakalci iz Smučarskega skakalnega kluba Mengeš, 
med katerimi najdemo tudi odlične mlade trzinske smučarske skakalce 
Miho Hočevarja, Nika Berganta in Tita Voranca, so na začetku poletja 
naredili prvi korak ali natančneje skok k osvojitvi četrte zaporedne ekipne 
lovorike v alpsko-jadranskem pokalu. Na uvodni postaji tega tekmovanja 
v Trbižu v Italiji so namreč varovanci glavnega trenerja Aleša Selaka in 
njegovih pomočnikov Luke Brnota in Davorja Maučeca prepričljivo osvojili 
največ točk in postali skupni zmagovalec.
S posamičnimi zmagami so se izkazali Nik Bergant Smerajc (do 10 let), 
Živa Andrić (do 9 let) in Gal Sedmak (do 7 let), z drugimi mesti Timo Ši-
mnovec (do 10 let), Alen Pestotnik (do 9 let) in Erik Tomažič (do 8 let), s 
tretjimi pa Benjamin Bedrač (do 11 let), Miha Hočevar (do 10 let) in Jaka 
Perne (do 8 let). Kako velika je bila premoč mengeških upov v konkurenci 
avstrijskih, italijanskih in slovenskih skakalcev v Trbižu, nazorno pokaže  
njihova trojna zmaga v kategoriji do 10 let.
Vse tri stopničke na odru za najboljše so orliči iz SSK Mengeš – Tit Voranc 
Božič, Nik Bergant Smerajc in Timo Šimnovec – zasedli tudi na tekmi za 
pokal Tržiča, v kategoriji dečkov do 11 let, na kateri sta slavila zmago tudi 
Benjamin Bedrač (do 12 let) in Jaka Perne (do 9 let), na drugih mestih pa 
so pristali Živa Andrić (do 11 let), Alen Pestotnik (do 10 let) in Erik Tomažič 
(do 9 let).
Selakovi izbranci pa so pustili viden pečat tudi na največjih poletnih ska-
kalnih prireditvah v Sloveniji – na reviji v Mostecu in na mednarodnem 
tednu skokov v Kranju, na Gorenji Savi. V Mostecu pod Rožnikom so se 
ob Taju Ekartu, zmagovalcu tekme v konkurenci do 14 let, prebili med 
najboljše v svojih kategorijah še drugouvrščeni Benjamin Bedrač (do 12 

let), Nik Bergant Smerajc (do 11 let) in Jaka Perne (do 9 let) ter tretjeuvr-
ščena Živa Andrić (do 11 let), pod Šmarjetno goro pa so ponesli ime SSK 
Mengeš čisto na vrh Taj Ekart (do 14 let), Benjamin Bedrač (do 12 let), 
Živa Andrić (do 11 let), Nik Bergant Smerajc (do 11 let) in Alen Pestotnik 
(do 10 let), Jaka Perne (do 9 let) pa je bil v svoji kategoriji drugi.
Ob koncu tekmovalno natrpanega junija so se mladi skakalci iz men-
geškega kluba udeležili še tekmovanja v Vizorah v občini Vojnik in se tam 
veselili petih uvrstitev na stopničke. Na najvišjo sta skočila Živa Andrić (do 
11 let) in Nik Bergant Smerajc (do 11 let), temu pa je na odru za najboljše 
delal družbo še drugouvrščeni Timo Šimnovec, drugo mesto je osvojil 
tudi Jaka Perne (do 9 let), tretji pa je bil Benjamin Bedrač (do 12 let), in to 
kljub temu da je po doskoku s hrbtom podrsal po podlagi. 
Stopničke pa je prispeval še nordijski kombinatorec Leon Šarc, ki si je na 
tekmi za pokal Cockte v Kranju priskakal in pritekel drugo mesto. ● 

Miha Šimnovec
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Anže Kosmač državni prvak
V nedeljo, 10. septembra, je v Mariboru pod okriljem kluba Level up 
potekalo državno prvenstvo za kadete, mladince in študente v olim-
pijskem dviganju uteži. Člani Težkoatletskega kluba Domžale so se 
izvrstno izkazali, med njimi tudi krajan, diplomirani kineziolog Anže 
Kosmač, ki je tekmoval v študentski konkurenci. V kategoriji do 85 
kg je osvojil zlato medaljo z rezultatom 118 kg v potegu in 137 kg v 
sunku. Drugi del sezone se je torej dobro začel,  zahvala gre težkim 
in napornim treningom. Kdor se tega v dviganju drži, tistemu me-
dalja ne ubeži. Anže pa že trenira naprej, saj ga kmalu čakajo tudi 
mednarodna tekmovanja v tujini. ● V. O.

Joga, biodanza in 
orientalski plesi
Društvo Pot srca vabi k vpisu na naslednje vadbe: 

- JOGA za začetnike in izkušene
Vadba joge za gibčno in močno telo, bister in umirjen um, spro-
stitev, zmanjšanje stresa in izboljšanje splošnega počutja – vsak 
ponedeljek in sredo od 19.30 do 21.00 ter ob petkih od 18.30 do 
20.00 v OŠ Trzin (mala telovadnica). 

- BIODANZA
Vadba biodanze, gibalno plesne metode za radostno in srečno 
življenje – vsak četrtek od 19.00 do 20.30 v vrtcu Žabica (športna 
igralnica)

- ORIENTALSKI PLESI
Vadba orientalskih plesov za prebuditev ženskosti in občutenje 
svojega telesa – vsak torek od 20.30 do 22.00 v OŠ Trzin (mala 
telovadnica). 

mag. Mojca Tavčar, Društvo Pot srca

Prijave in informacije: 041 821 401, 
drustvopotsrca@gmail.com, www.potsrca.si
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Dobro je vedeti

 • Vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto.
• Poskusimo odstraniti jeklenke s plinom.
• Zaprimo čim več oken in vrat – v prostorih in tudi vhodna vrata.
• Izklopimo glavno električno stikalo.
• O požaru obvestimo Center za obveščanje 112 in sosede.

Napotki za primer, ko požar izbruhne v 
stavbi, kjer si
V stanovanjskih in drugih objektih lahko ogenj izbruhne kadarkoli, stati-
stike pa kažejo, da največkrat zagori zaradi malomarnosti.
Najpogostejši VZROKI požarov v domačem okolju:
• nepazljivost pri uporabi električnih in grelnih naprav (električne blazine, 
kaloriferji, likalniki, peči …) in njihova dotrajanost, poškodovana in preo-
bremenjena električna napeljava,
• neprevidno kajenje in odmetavanje ogorkov,
• neočiščeni in slabo vzdrževani dimniki,
• nepazljiva uporaba sveč,
• slabo nadzorovano kuhanje,
• otroška igra z ognjem,
• uporaba kresničk na suhih novoletnih jelkah.

Statistični podatki navajajo, da:
• nastane okoli 60 odstotkov požarov v domačem okolju,
• je okoli 70 odstotkov smrtnih žrtev požarov v domačem okolju,
• nastane 25 odstotkov požarov v domačem okolju med 22. in 6. uro.
Nesrečam pa se je pogosto mogoče izogniti s preventivnimi ukrepi, kot 
sta čiščenje dimnikov, kaminov in peči in vzdrževanje električne in plinske 
napeljave, vendar te naloge zaupamo strokovnjakom, in tako, da pazljivo 
ravnamo s svečami in vsemi napravami, ki oddajajo toploto – likalnika, 
grelnika in štedilnika ne smemo nikoli pustiti prižganih brez nadzora. Zelo 
uporabna naprava je tudi javljalnik požara, ki nas bo pravočasno opozoril 
na nevarnost, zelo koristno pa je tudi, če imamo v stanovanju ali v službi 
pri roki manjši gasilni aparat oziroma če vemo, kje je na voljo najbližji (na 
hodniku, v kleti).

Če požar vendarle izbruhe, je prvo 
pravilo – ostanimo mirni!
Če nismo v nevarnosti, poskušamo požar omejiti oziroma pogasiti z raz-
položljivimi sredstvi – vodo, odejo, pokrovko ipd. ali gasilnikom. Pri tem 
velja pravilo, da pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z 
vodo. Tak ogenj zadušimo tako, da ga prekrijemo, lahko s pokrovko, in da 
izklopimo plin ali elektriko. Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim 
prej umaknemo na varno, se evakuiramo, o požaru pa takoj obvestimo 
Center za obveščanje oziroma gasilce, na številko 112, in povemo, kdo 
kliče, kje gori, kaj gori in kakšen je obseg požara ter ali so pri tem ogroženi 
ljudje in živali. Če pri sebi nimamo telefona, kličemo na pomoč skozi okno.

Kaj je evakuacija
Evakuacija je umik iz objekta na varno. Umikamo se po najkrajši varni 
poti na zbirno mesto. Evakuacija poteka po evakuacijski poti, narisani 
v načrtu za  evakuacijo. Evakuacijska pot je označena z znaki, ki kažejo 
smer evakuacije do zbirnega mesta zunaj objekta, kar je prav tako ozna-
čeno.

Pri tleh je zrak čistejši
Če smo v primeru požara in širjenja dima ujeti v prostoru, svetujem 
odpreti okna in zamašiti odprtine pod vrati in okoli vrat, in sicer z mokrim 
blagom, lahko kar s kakim oblačilom. Če je v prostoru že veliko dima, poiš-
čemo pot iz njega tako, da se plazimo po tleh, saj je zrak tam čistejši, usta 
in nos pa si pokrijemo z vlažno krpo. Izhod iz zadimljenega prostora lažje 

POZOR:
Ne zadržujte se v dimu in ne vračajte se v zadimljen 
prostor zgolj zato, da bi rešili osebne predmete. Požar 
se lahko zelo hitro razplamti.                 

Evakuacijski znaki

Kaj storimo, če požaru sami nismo kos
najdemo, če se gibamo ob stenah. Vrat v sosednji prostor ne odpiramo, 
dokler ne preverimo, ali so vroča. Takih ne odpiramo, saj je na drugi strani 
zagotovo ogenj.

Iz visokih stavb se ne smemo umikati z dvigalom, saj lahko zaradi pre-
kinitve električnega toka ali drugih zapletov dvigalo obtiči in ostanemo 
ujeti. Nevarno se je umikati tudi po zadimljenem stopnišču. Uporabiti je 
treba evakuacijske poti – načrt bi moral viseti v vsakem nadstropju vsake 
zgradbe. Če stavbe ne moremo varno zapustiti, se vrnemo v stanovanje 
in počakamo na pomoč. Pomislimo pa tudi na evakuacijo gluhih in nag-
lušnih, slepih in slabovidnih, gluho-slepih ter gibalno oviranih oseb in jim 
pomagamo. Priporočam, da vsi tako prizadeti oziroma njihovi družinski 
člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje in osebe, 
odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob mo-
rebitni evakuaciji potrebovali pomoč, povedo pa naj tudi, kakšna naj bo 
ta pomoč. V individualnih hišah je evakuacija lažja, saj so objekti nižji in 
je tako več možnosti za umik. Za to lahko uporabimo vse odprtine sta-
novanjske hiše, vrata in okna, ko se rešujemo, na primer, skozi okno, pa je 
treba paziti, da se pri tem ne poškodujemo.

Pohitimo iz gorečega objekta!

Ko smo na varnem, pričakamo gasilce in jim posredujemo čim več infor-
macij o požaru v stavbi – v katerem nadstropju je požar, ali je kdo ostal v 
stavbi ... Še pred prihodom gasilcev pa je treba dvigniti zapornice, odpreti 
dvoriščna vrata, umakniti parkirane avtomobile in vse drugo, kar bi lahko 
oviralo gasilsko intervencijo. Zagotovimo gasilcem prosto dovozno-in-
tervencijsko pot in poskrbimo, da bodo dostopni tudi bližnji hidranti, in 
gasilcem, po možnosti, izročimo požarni načrt. ●
 Marko Kajfež, magister inženir tehniške varnosti
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Vremenska sekir(i)ca

Dolgo vroče poletje
Že res, da sovpada naslov prispevka z ameriško filmsko klasiko iz leta 
1958, posneto po istoimenskem romanu Williama Faulknerja, ki velja 
tudi za eno najboljših uprizoritev del tega romanopisca na filmskem 
platnu. A letošnje poletje ni bilo prav nič klasično, saj so nam prav vsi 
trije meseci meteorološkega poletja postregli z nadpovprečno obilico 
sonca in vročine. Tako nas prav nič ne preseneča ugotovitev, da smo 
imeli opravka z enim najtoplejših poletij v zadnjem stoletju in pol, kar 
so na voljo zanesljivejši podatki o vremenu – le leta 2003 je bilo pole-
tje še bolj vroče. Povprečna poletna temperatura je letos močno pre-
segla 21 stopinj Celzija in leta, ko je le eden od treh mesecev presegel 
to vrednost ali celo samo dosegel za stopinjo nižjo vrednost, so že 
daleč za nami. Dodana preglednica, ki smo jo na željo nove uredniške 
metle nekoliko skrčili, sicer žal ne razkriva nekaterih najbolj zanimivih 
podatkov, a bomo te podali posebej, v prihodnje pa se bomo potrudili 
priložiti tudi kakšno zanimivo vremensko fotografijo, iz naših, sose-
dnjih ali pa vsaj primerljivih krajev.
To poletje smo imeli kar sedem vročinskih valov s skupaj – nič več in 
nič manj – kot 40 (!) vročimi dnevi. O vročinskem valu govorimo, če 
je povprečna temperatura zraka vsaj tri dni zapored enako visoka 
in preseže 24 stopinj Celzija (to velja za celinsko podnebje osrednje 
Slovenije oziroma za celotno Ljubljansko kotlino; op. a.), kar bolj ali 
manj ustreza vročim dnevom z najvišjo dnevno temperaturo zraka 
30 stopinj Celzija ali več. Za primerjavo, v dolgoletnem povprečju 
(1981–2010) je bilo takih dni v Ljubljani 19, na bližnjem Brniku pa 
13 (leta 2003). Letos smo zabeležili tudi celo štiri tropske noči, ko 
se zrak ponoči ni ohladil pod 20 stopinj Celzija. Padavin pa smo pre-
jeli le nekaj več kot polovico pričakovanih, zato se pač nismo mogli 
izogniti suši. V naših koncih smo še nekako zvozili, precej huje pa je 
bilo na Dolenjskem, v Posavju in na severovzhodu Slovenije ter na 
Primorskem. Suša je naravni pojav, katerega posledica sta predvsem 
pomanjkanje vode in škoda na kmetijskih pridelkih. Zaradi vse višjih 
temperatur, zmanjševanja količine padavin in človekovih posegov v 
okolje (izsuševanje zemljišč, regulacija vodotokov, neprimerna obde-
lava tal in drugo) se suša pojavlja vse pogosteje, vse intenzivnejša in 
z vedno hujšimi posledicami. 
Ločimo več vrste suše. O meteorološki suši govorimo, ko v določenem 
obdobju pade manj padavin, kot je dolgoletno povprečje, o hidrološki 
takrat, ko se zaradi daljšega izostanka padavin močno zniža raven 

oziroma pretok vode v vodnih zadrževalnikih, jezerih in rekah, zniža 
pa se tudi gladina podtalnice v vodonosnikih, iz kateri se napajajo 
vodovodi, tudi trzinski. Tretja je kmetijska suša, kombinacija mete-
orološke in hidrološke suše, ki nastopi, ko začne rastlinam v rastni 
dobi primanjkovati talne vlage za normalno rast in razvoj. Posledica 
te suše je manjši pridelek, njegova slabša kakovost ali pa celo popoln 
izpad pridelka. V Sloveniji se pojavi hujša kmetijska suša, ki povzroči 
izpad dobršnega dela pridelka, vsakih nekaj let, najbolj pa prizadene 
slovensko Istro, Vipavsko dolino in Pomurje. Kjer je najhuje, omejijo 
porabo vode, tako da prepovedo, na primer zalivanje vrtov in pranje 
avtomobilov, posledica suše pa je tudi večja požarna ogroženost na-
ravnega okolja. V Trzinu na srečo nimamo večjih požarov v naravnem 
okolju, smo pa to poletje tudi mi spremljali poročanje o številnih poža-
rih predvsem v Sredozemlju. Poznamo pa še fiziološko sušo, pri kateri 
je v tleh sicer dovolj vlage oziroma vode, a je rastlinam nedostopna 
zaradi drugih vzrokov, na primer zaradi nizkih temperatur. 
Po napovedih strokovnjakov lahko pogoste suše pričakujemo tudi v pri-
hodnje, območja, ki jih bo suša prizadela, pa naj bi se ob predvidenih 
manjših količinah padavin in zviševanju povprečnih temperatur še po-
večala in se, po nekaterih ocenah, razširila na skoraj polovico sloven-
skega ozemlja. Reševanje te problematike zahteva zato med drugim: 
spremembe v izboru rastlin – izbiro sort, ki so manjše porabnice vode 
in preidejo zahtevne razvojne faze še pred večjim pomanjkanjem vode; 
izgradnjo vodnih zadrževalnikov in namakalnih sistemov; povečanje 
vsebnosti humusa v prsti – z gnojenjem z organskimi gnojili živalske-
ga izvora –, kajti humus zadržuje vodo, s tem pa preprečuje izpiranje 
hranilnih snovi; zmanjšanje izhlapevanja vode iz prsti s plitvo mehan-
sko obdelavo tal; sprotno odstranjevanje plevela, ker ta odvzema vodo 
gojenim rastlinam. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kateri od teh ukrepov je 
najprimernejši za Trzin. Za konec pa še ena novost te rubrike: Avtor teh 
vrstic se bom po petnajstih letih nehal »skrivati« za sijem občinskega 
vremenskega svetnika (kaj šele pravega) in se ne bom več podpisoval 
s psevdonimom. Predvsem zato, ker se z veliko Trzinci in drugimi pre-
bivalci tega lepega kraja in njegove soseščine že dobro poznamo. O 
vlogi za trzinski certifikat pa se bo treba še posvetovati, če je ta za nas, 
»priseljence«, sploh mogoč. A ni, da bi se človek s tem na veliko ukvarjal, 
saj je pred nami jesen, ko večina pobira pridelke in sadove letošnjega 
dela, in nas čaka vse preveč lepega. ● Miha Pavšek

Prve jesenske meglice niso mogle ublažiti posledic letošnje poletne suše, niti 
na Trzinskem polju.

Vremenska postaja OŠ Trzin
maj 2017

Kazalec Podatek Čas Datum

Povprečna poletna T zraka 
(°C)

21,5 1. 6. - 31. 8. trimesečje

Povprečna T zraka junij–av-
gust (°C)

20,9 21,5 22,0

Najvišja izmerjena T zraka 
(°C)

36,9 4. 8. 15.49

Najnižja izmerjena T zraka 
(°C)

8,2 8. 6. 5.34

Največja dnevna količina 
padavin (mm)

204/41 28. 6. trimesečje

Skupna količina padavin v 
letu 2017 (mm)

467 1. 1. - 31. 8. 8 mesecev

Najvišja hitrost (km/h)/smer 
vetra

76/JJV 28. 6. 20.03

Število vročih dni (maks. 
T≥30 °C)

40/4 1. 6. - 31. 8. trimesečje
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Izbrani meteorološki podatki, odčitani v vremenski postaji OŠ Trzin poleti 2017 
(junij–avgust). Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (CZ Trzin), http://trzin.zevs.si/.
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• Nekatere rastline lahko prestavimo na pokrite terase, morda imate za 
to primeren zimski vrt. Za manjše in bolj občutljive cvetice in grmičke, 
posajene v okrasne lonce, najdemo primeren svetel prostor v notran-
josti doma. Morda za to le zamenjamo okrasni lonec, ga uskladimo z 
opremo in barvami v prostoru.

Umaknimo jeseni cvetoče rastline pod streho, v zimski vrt, na balkone, v bal-
konske lože. V takem zavetju nam bodo lepo uspevale vse do nizkih temperatur.

• Manjše rastline postavimo na notranje okenske police, dragocen prostor 
za prezimovanje pa se najde tudi na stopnišču – na kakšni polici ali širši 
ograji.

• Dnevni prostor vsekakor polepšajmo s kakšno večjo rastlino. Bo pa za to 
morda treba premakniti fotelj ali manjšo nizko omarico. Pozorni bodimo 
le na to, da bo imela rastlina tu dovolj svetlobe, da bo lahko uspevala.

• Manjše trajnice lahko postavimo tudi na klubsko mizico ali omarico, kjer 
bo prostoru vso zimo v okras, v tematskem okrasnem lončku še toliko 
bolj. Jeseni so to, na primer, pletene košarice ali oranžne in rjave lonče-
ne posodice, že pregovorno svečan december pa naj to odseva tudi s 
praznično okrašenimi okrasnimi posodami; izbire je na trgu veliko. 

Manjše trajnice lahko najdejo prostor tudi sredi klubske mizice ali omarice.

• Prostor za rastline lahko najdemo tudi v kopalnici – na okenski polici, oma-
rici ali v niši.

• Tudi spalnico bo okrasna posoda z manjšim grmičkom, bambusom ali 
atraktivno cvetočo rastlino polepšala. Prostor za rastline najdemo tu ob 
oknu ali v kakem svetlem kotu, in spalnica bo tako v trenutku postala še 
lepša in prijetnejša. 

• Letos so modni enobarvni in vzorčasti pleteni koši, cenovno dostopne pa 
so tudi velike keramične posode – bele, grafitno sive, take srebrne barve 
in zlate. Odločite se za tako, da bo skupaj z rastlino polepšala vaš dom. ●

Marjetka Pajk, u.d.a.i., foto: arhiv Marjetke Pajk

Prgišče nasvetov

Črni trn: Manj poznano 
slovensko superživilo

Za črni trn, Prunus spinosa, velja, da bi ga morali nabirati po prvi slani, 
letos pa se to gotovo ne bo obneslo, saj zaradi aprilske zmrzali in dolgo-
trajne suše plodov, s katerimi se hranijo tudi ptice, primanjkuje. In ker je 
divjega jagodičevja manj kot druga leta, bodo ptice tudi jagode črnega 
trna gotovo pozobale že pred prvo zmrzaljo. Tako bo letos pravi čas za 
nabiranje plodov črnega trna, trnulj, konec septembra.
Črni trn je eno mnogih slovenskih superživil, a ga poznajo le redki. Pravi-
mo mu tudi trnovec ali oparnica, prav zato ker morajo plodovi pomrzniti, 
da izgubijo trpkost in pridobijo aromo. Zdravilen je zato, ker vsebuje veliko 
antioksidantov iz skupine flavonoidov, tudi antociane, ki dajejo plodovom 
in trnom temnomodro barvo. Jeseni nabiramo plodove, spomladi cvetove 
in liste.
Iz tradicionalnega zeliščarstva je znan prevretek iz trnulj zoper preutruje-
nost. Pripravite ga zjutraj, iz litra vode in zvrhane žlice posušenih plodov, 
nato pa to čez dan popijete po skodelicah. Najpreprostejši način uporabe 
črnega trna je, če uporabljamo posušene trnulje, mogoče pa jih je pripra-
viti tudi na druge načine, na primer v obliki soka ali z dodatkom pektina ali 
agarja v obliki želeja, ki je celo specialiteta za k mesnim jedem. Preprosto 
je tudi fermentiranje plodov, priprava v slanici. Če pripravljate sadne mar-
melade, je trnuljam dobro primešati sladko sadje, na primer kutine, jabol-
ka ali hruške, lahko pa jih vlagate tudi v kis, iz njih pripravite liker ali vino. 
Dokaz za to, da sega zgodovina trnulj mnogo tisočletij nazaj, so tudi rela-
tivno pogoste arheološke oziroma arheobotanične najdbe. Tako so našli 
velike peške trnulj tudi v želodcu ledenega človeka iz tirolskih Alp, Ötzija.

Še namig: ko naberete plodove, jih pred uporabo najprej rahlo zamrzni-
te, da se »omedijo«. ● Dr. Katja Rebolj, Društvo Florijan

Kam naj jeseni prestavimo rastline z vrta
Jesen je tu! To je čutiti tudi na naših vrtovih, balkonih in terasah. V tem času z vrtov poberemo pridelke, zimzelene grmičke in 
občutljive rastline zaščitimo pred slano in zmrzaljo, enoletnice po koncu cvetenja zavržemo, za trajnice, posajene v okrasne 
lonce, pa pogosto ne vemo, kam naj jih damo, da jih bomo dobro prezimili. Ponujamo vam prgišče uporabnih nasvetov.



September 2017 |  29

Zahvale

Obvestilo!
Besedila za osmrtnice in zahvale ter pripadajoče fotografije 
pošljite na uredništvo Odseva najkasneje do 5. dne v mesecu, 
in sicer na elektronski naslov trzin.odsev@gmail.com oziroma 
oddajte natipkano besedilo in fotografijo v tajništvu Občine 
Trzin. Za objavljeno vsebino težko berljivih, na roke napisanih 
besedil uredništvo ne prevzema odgovornosti!

Med nami ljubljen bil si iz vsega srca, 
ljubljen bodi tudi tam, kjer si zdaj doma!

ZAHVALA

V 85. letu starosti je sklenil življenjsko pot 
naš dragi ati, ata in pradedi 
Marjan Bolhar iz Trzina.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče.
Posebna zahvala pa gre gasilcem, predsedniku gasilskega 
društva Trzin Borutu Kumpu za poslovilne besede in gospodu 
župniku za lepo opravljen obred.
Ohranimo ga v ljubečem spominu.

Hčerki Majda in Silva z družinama

Mirne duše zdaj počivaj,
oddahni si od dela in skrbi.
Mi vsi, ki te imamo radi,
vemo, kaj nam pomeniš in kdo si.

ZAHVALA
Življenjsko pot je sklenil naš dragi mož, oči 
in stari ata Franci Grmek.

Ob boleči izgubi se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
iskreno zahvaljujemo za izrečene besede sočutja. Hvala gospe dr. 
Kovačevi in njeni ekipi za dolgoletno skrbno zdravljenje, negovalki 
Marjeti in patronažni sestri Tanji pa za vsestransko pomoč in za 
to, da sta mu v najhujših trenutkih lajšali bolečine.

Posebej hvaležni smo tudi gospodu župniku Jožetu Stržaju za 
njegove spodbudne besede v zadnjih dneh življenja, kasneje pa za 
lep pogrebni obred in nagovor. Pri pogrebu sta nam bili v izdatno 
pomoč prijateljici Sonja in Olga, zato jima gre prav tako naša 
iskrena zahvala, enako pa tudi Tonetu in Ireni Zupan za njuno 
veliko prijateljstvo in nesebično pomoč v težkih trenutkih. 

Trzinskim gasilcem hvala za udeležbo na pogrebu in za prapore in 
hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Pogrešali ga bomo.

Vsi njegovi 

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.

DO 
RAZPRODAJE 

ZALOG

NOVA NISSAN MICRA
• PRIHRANEK DO 2.300 EUR*** 
• 3 LETA VZDRŽEVANJA**** IN 5 LET JAMSTVA*****

• OBVEZNO IN OSNOVNO KASKO ZAVAROVANJE******

NISSAN X-TRAIL
• PRIHRANEK DO 7.000 EUR*

• 7 LET JAMSTVA**

STATISTIČNO
NEVERJETNA PONUDBA

www.malgaj.si

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
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Ste za qigong?
Društvo Yin Trzin vabi, da si vzamete čas zase in se pridru-
žite začetnemu tečaju starodavnih vaj za ohranjanje in iz-
boljšanje zdravja po načelu tradicionalne kitajske medicine. 
Tečaj in vadba zdravilnega qigonga, ki je primeren za vse 
starosti, bosta potekala vsak torek zvečer, z začetkom ob 
19. uri, v prostorih vrtca Žabica v Trzinu. Dodatne informa-
cije na telefonski številki: 031-861-961, Irena. Se vidimo!

Turistično društvo Kanja
vabi od 3. do 6. oktobra 2017 na prireditve z naslovom 
Dnevi evropske kulturne dediščine.

Program prireditev in dejavnosti najdete na spletnih stra-
neh TD Kanja in Občine Trzin.
Vabljeni!

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

04. 10. 2017
15.30–17.00 Trzin Na dvorišču Mengeške 9, Trzin
17.30–19.00 Trzin Na parkirišču pred trgovino Mercator

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN (JESEN 2017)

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali 
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE 
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, 
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje…. 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.

Upokojitev prinaša starejšim določeno svobodo. Le kaj pa bi s to svobodo 
počeli, če ne bi bilo tudi organiziranih oblik druženja, kamor se lahko vključi-
jo? Ena takšnih oblik je tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, 
ki je letos praznovala 20-letnico uspešnega delovanja. Naše različne pro-
grame je v prejšnjem šolskem letu obiskovalo več kot 780 kandidatov, in to 
iz občin Trzin, Lukovica, Mengeš, Kamnik, Moravče, Komenda in Domžale. 
Študentje naše univerze za tretje življenjsko obdobje leto za letom dokazu-
jejo, da je to izobraževanje uspešno. Vedno znova so navdušeni za učenje, 
pripravljeni na novo znanje, pomembna motivacija pri tem pa je spoznanje, 
da zdaj znajo, česar pred letom še niso. Vendar pri tem ni pomembno samo 
pridobivanje novega znanja, ampak tudi druženje.
In ker so vse aktivnosti in programi našega društva namenjeni aktivnemu 
in kakovostnemu preživljanju prostega časa, bomo veseli, če se nam boste 
tudi v šolskem letu 2017/18 pridružili in se vključili v katero od organiziranih 
oblik.

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE DOMŽALE PONUJA:
· jezikovne tečaje 
 angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina
· splošno izobraževanje
 svetovne religije in verstva, astronomija, etnologija, bralna značka v slo-

venščini in v tujih jezikih, geografija − slovenska in svetovna, Domžale/
Kamnik − moje mesto, računalništvo, umetnostna zgodovina, zgodovina 
in kultura tujih ljudstev, logika, zabavna matematika, razgovor − ustvar-

jalna pot reševanja sporov, zeliščarstvo
· kulturo in ustvarjanje 
 literarni krožek, pevski zbor, igramo na citre, keramika, likovno ustvarjanje, 

punčke Unicef, klekljanje, gledališka delavnica, kaligrafija, orientalski ples, 
skupinski ples

· šport in rekreacijo 
 joga, telovadba, pohodništvo, kolesarstvo

Vse to pa dopolnjujemo še z zanimivimi predavanji in ogledi zgodovinskih 
znamenitosti in naravnih lepot doma in po svetu.
Vpisovanje za šolsko leto 2017/18 bo potekalo od 28. avgusta 
do 30. septembra oziroma do zapolnitve prostih mest, vsak de-
lovni dan od 10.00 do 12.00 in ob sredah tudi od 16.00 do 17.00.
Društvo Lipa − Univerza za tretje življenjsko obdobje Domža-
le vabi k vključitvi občane Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice, 
Kamnika, Komende in Moravč pa tudi drugih okoliških občin. ●
 
Več informacij najdete na naši spletni strani: http://drustvo-lipa.si/

Predsednik Društva 
Lipa – Univerze za 

tretje življenjsko 
obdobje Domžale, 

Marjan Ravnikar 

Društvo Lipa – univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale
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Vabilo!
DRUŠTVO DIABETIKOV DOMŽALE
vabi svoje člane k jesenskim društvenim aktivnostim: 
MERITVE KRVNEGA TLAKA IN SLADKORJA V KRVI 
četrtek, 4. oktobra 2017, od 10. do 12. ure 
V pisarni društva
POHOD – ŠINKOV TURN
sobota, 7. oktobra 2017, ob 9.30 
Odhod izpred OŠ Utik 
Prijave do četrtka, 4. oktobra, po telefonu: 051-604-423

IZLET – PREDAVANJE – DRUŽENJE
sobota, 21. oktobra 2017, ob 9. uri
Ogledali si bomo grad Bogenšperk, na turistični kmetiji v 
Veliki Štangi bo predavanje višje medicinske sestre Vide Čeh 
z naslovom Zdrava prehrana in gibanje za uravnan krvni 
sladkor, sledilo bo prijetno druženje. 
Odhod avtobusa z AP Domžale 
Prijave v pisarni društva do četrtka, 4. oktobra, po telefon: 
051-604-423

Pestro jesensko dogajanje Društva 
upokojencev Žerjavčki Trzin

Četrtek, 21. septembra, od 9. do 11. ure delavnica  
PROSTOVOLJCI 
Govorili bomo o vzpostavljanju stika s starejšimi, ki potrebujejo 
pomoč, in o etiki pri prostovoljskem delu.
Četrtek, 28. septembra, od 9. do 11. ure delavnica  
PROSTOVOLJCI 
Govorili bomo o odgovornostih in pravicah prostovoljcev ter o 
komunikaciji s starejšimi, potrebnimi pomoči.
Torek, 3. oktobra, RAZSTAVA ročnih del na  
PZDU Kokrica 
Oglejte si, kaj ustvarjajo upokojenke in upokojenci.
Četrtek, 5. oktobra, IZLET V NEZNANO 
Spoznavali bomo lepoto narave in dobroto ljudi v Sloveniji.
Petek, 20. oktobra, LITERARNI VEČER v Centru Ivana 
Hribarja Trzin  
Predstavili se bodo gorenjski upokojenci.

DRUGE AKTIVNOSTI
- Kolesarji in kolesarke kolesarijo ob četrtkih izpred Centra Ivana 
Hribarja; ob 8.30.
- Pohodniki in pohodnice se ob torkih odpravijo na krajši ali daljši 
sprehod; odhod izpred Mercatorja, ob 8. uri.
- Balinarji in balinarke ob lepem vremenu balinajo NA DOMAČEM 
BALINIŠČU; ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 16. ure naprej, 
prekaljeni pa že celo leto tekmujejo v letni ligi domžalsko-kamni-
škega okrožja.
- Strelci in strelke vadijo streljanje z zračno puško na strelišču SD 
Trzin v OŠ Trzin; ob ponedeljkih, od 11. do 12. ure.
- Ročne spretnosti preizkušajo ob ustvarjanju v društveni sobi, na 
Mengeški 9, ob četrtkih, po 10. uri. 
Kdor gre v zasluženi pokoj, še ni za staro šaro, še vedno lahko 
ustvarja. In kje je to primerno, če ne v družbi sebi enakih? Ne ča-
kajte na starost, ko bo čas vzel moč, voljo in zdravje!
Vabljeni na vse aktivnosti!

Zoran Rink, 
predsednik Društva upokojencev Žerjavčki Trzin

DATUM ZAČETKA
ODVOZA

NASELJA

04. 10. 2017 Trzin (Habatova ul., Jemčeva c., Kmetičeva ul., Mengeška c., Za hribom)
05. 10. 2017 Trzin (ostale ulice)

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN (JESEN 2017)

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure 
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno 
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

kopalniška oprema,
pohištvo, 
preproge, 
oblazinjeno pohištvo,  
svetila in senčila, 
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...), 
veliki železni in kovinski kosi…

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in      
lakov,
avtomobilski deli, 
akumulatorji,
gume, 
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:



5.dobrodelni pohod

SV. PRIMOZ
23. 9. 2017

Gostilna Pri planinskem orlu

Celoten izkupiček prijavnin gre v dobrodelne namene!

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, DOBER NAMEN.
Start – pri Domu Vegrad na začetku poti na Sv. Primož (uporabite lahko parkirišče pri 
Calcitu), kjer plačate simbolično prijavnino 5 evrov (otroci brezplačno), s katero bomo 

letos pomagali Šolskemu skladu OŠ Trzin in Vrtca Žabica Trzin. Start bo od 
8. ure dalje, na začetku poti pri stojnici vas bo pospremila Godba Stranje, pred 
uradnim delom vas bo na vrhu zazibal Grajski Oktet, kasneje se boste zavrteli 

ob zvokih Ansambla Skrivnost.
Ob 11.30 bo krajši uradni del, ki se bo zaključil s torto velikanko. 

Tudi letos bo za pestro dogajanje za otroke poskrbela ekipa Otoka Športa.
 

Prvih 500 pohodnikov bo prejelo darilo in bon za malico.

Lepo vabljeni!


