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Glasilo občine Trzin

Športna prireditev s presežki
20. tek Petra Levca

Uspešno izvedena čistilna akcija
Trzin je (znova) čist!

Prostovoljstvo imata v krvi
Klavdija Tretjak in
Nuša Repše

Zemljevidi so njegova strast
Krešo Keresteš

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

7 LET JAMSTVA* / BREZ OBRESTI, POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO** / 3 LETA VZDRŽEVANJA***
Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO

www.malgaj.si

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev:
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto
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Strastno
o strasti

Foto: osebni arhiv VSP

Odsev,
glasilo občine Trzin

Pred kratkim mi je prišla pod roke knjiga Predanost, ki kot glavno
vodilo na poti skozi življenje poudarja strast. Ne, ne mislim tiste
ljubezenske, četudi je ta za vzdrževanje odnosa med partnerjema
še kako pomembna, ampak govorim o strasti, ki jo vlivamo v delo.
Najsi bomo zanj še tako odlično nagrajeni in ga opravljamo v najboljših možnih okoliščinah, smo pol manj uspešni, če nas pri tem
ne vodi strast.
Prav strast je tista, ki jo občudujem (tudi) pri Trzincih. Dan ali dva
pred začetkom letošnjega teka Petra Levca sem pred trzinskimi
bloki srečala Matjaža Erčulja, enega glavnih organizatorjev te tradicionalne športne prireditve, in ga povprašala, kako potekajo še
zadnje priprave. S takšnim žarom v očeh mi je postregel z vsemi
podrobnostmi, da je bilo na daleč videti, kako predano se z ekipo
posvečajo temu projektu.
Enako strastno opravljata svoje delo tudi Klavdija Tretjak in Nuša
Repše iz turističnega društva. Pozornim obiskovalcem številnih
lokalnih prireditev zagotovo padeta v oči, saj ju zaradi strasti in
zagnanosti, ki ju vlagata v delo, preprosto ni mogoče spregledati.
In, ne, pri tem ju ne vodita ne želja po zaslužku ne potreba po
trepljanju po ramenih. Prav nasprotno, vse skupaj opravljata čisto
prostovoljno! Ker imata strast in tako delo preprosto v krvi. Tako
kot tudi orientacist Krešo Keresteš in še mnogi drugi, v lokalno
okolje močno vpeti občani.
Preveč jih je, da bi jih prav vse našteli z imenom, ste jih pa zagotovo že opazili, ne le na straneh Odseva, predvsem v svoji sredi.
Prepoznate jih čisto preprosto: po strasti, ki jo vnašajo v svoje delo
in tudi sicer v življenje!
Naj se vseh nas dotakne del te njihove strasti – v mesecu maju,
ki velja med drugim tudi za mesec ljubezni (do samega sebe, do
drugih in do vsega, kar počnemo), pa tudi sicer, kadarkoli!
Glavna in odgovorna urednica
Vesna Sivec Poljanšek

Skupna občinska uprava občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Vodice
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
E-mail: inspektorat@trzin.si
Telefonska številka:
01/564 47 20
Faks: 01/564 47 21
Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00 – 11.00
Sreda: 9.00 – 11.00

| 3

Občinske novice

26. občinska seja

Zadnjo aprilsko sredo, tik pred prazniki, je bila na sporedu 26. občinska seja. Dnevni red je bil tokrat še enkrat
obsežnejši kot sicer, zato vam bomo tu samo na kratko nanizali, kaj je bilo obravnavano.
Župan je še pred začetkom seje z dnevnega reda umaknil napovedano točko o sprejemu predloga Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ker je svetnik Podlogar že na zadnji seji podal pripombo, da gradivo za to točko ni pripravljeno v skladu s poslovnikom.

Aprilska seja je praviloma vedno namenjena predstavitvi letnih poročil o delovanju javnih ustanov, povezanih z občino, zato so se svetniki tudi letos najprej seznanili s temi poročili – z letnim poročilom
domžalskega zdravstvenega doma, Centra aktivnosti Trzin (CAT),
osnovnih šol Roje in Trzin ter glasbene šole Domžale, Medobčinskega
muzeja Kamnik, Centra za socialno delo Domžale in Medobčinskega
inšpektorata in redarstva. Ob predstavitvi letnih poročil so izvedeli
še, kako je v trzinski občini delovala pomoč na domu, pregledali finančno poročilo o delovanju Odseva in se seznanili z uresničevanjem

zastavljene programske sheme odgovorne urednice, sprejeli sklep o
potrditvi predloga občinske komisije za informiranje, občinska priznanja in proslave ter promocijo občine za podelitev priznanj Občine Trzin
za leto 2018, ob tem pa sprejeli še sklepa o odvzemu in kasneje še o
določitvi statusa javnega dobrega v lasti Občine Trzin. Sledila je prva
obravnava odloka o turistični taksi in odloka o pokopališkem redu.
Pri obeh točkah se je oglasil svetnik Podlogar: glede višine turistične
takse je predlagal, da bi lahko bila 2 evra, ker da je turistična taksa
v Ljubljani še za pol evra več in torej ni razloga, da bi morala biti v
Trzinu tako nizka, kot je ta hip (1,20 evra na eno osebo na noč), pri
obravnavi odloka o pokopališkem redu pa je predlagal, da se razmisli
tudi, kje v Trzinu bi lahko izvajali raztros pepela. Župan je obljubil, da
bodo oba predloga proučili, in tako gresta omenjeni točki v nadaljnjo
obravnavo.
Svetniki so se na aprilski seji seznanili še s porabo občinskih sredstev
v Smučarskem društvu Trzin v letu 2016 in v skrajšanem postopku potrdili zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2017, razpravljali
pa so tudi o oglaševanju letošnjih predvolilnih besedil v Odsevu in
potrdili sklep o prenehanju funkcij Katarine Kadunc na mestu predsednika in člana Nadzornega odbora Občine Trzin.
Tik pred koncem seje se je svetnik Podlogar županu opravičil za svoj
način komuniciranja na prejšnji seji, ki ga je župan označil kot žaljivega.
Z vsemi podrobnostmi s 26. občinske seje, ki se je končala v dveh
urah, se lahko seznanite na spletni strani Občine Trzin.
Vesna Sivec Poljanšek, foto: Vesna Sivec Poljanšek

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

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, v 11. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo, 3. junija 2018.

VOLIŠČE 4.11.14 - OSNOVNA ŠOLA
TRZIN I
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Habatova ulica, Jemčeva cesta, Kmetičeva ulica, Ljubljanska cesta št.: 1, 1a, 2,
3, 3a, 4, 4a, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10a, 11,
12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 13, 13a, 13b,
13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 14 in 15b, Mengeška
cesta in Za hribom 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10,
10a, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 13, 14,
14a, 15, 16, 17, 20, 20a, 22, 26, 28, 30 in 36.
VOLIŠČE 4.11.15 - OSNOVNA ŠOLA
TRZIN II
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica 5, Košakova ulica 1 in 2, Ljubljanska cesta 15, 16,
16a, 16b, 16c, 18, 18a, 20 in 24, Lobodova
ulica, Mlakarjeva ulica vsa, razen 4, 4a, 6,
6a, 7, 7a in 8, Na jasi, Onger, Partizanska
ulica, Ploščad dr. Tineta Zajca, Prešernova
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ulica, Reboljeva ulica, Ulica Kamniškega bataljona, Ulica OF, Ulica pod gozdom, Ulica
Rašiške čete vsa, razen 1, 2, 5 in 5a, Vegova
ulica, Za hribom 1, 1a, 2, 3, 4, 4a in 5 in Župančičeva ulica.
VOLIŠČE 4.11.16 - OSNOVNA ŠOLA
TRZIN III
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, Brezovce, Brodišče, Dobrave, Gmajna,
Hrastovec, Kidričeva ulica vsa, razen št. 5,
Kratka pot, Ljubljanska cesta 15a, 17, 19,
19a, 19b, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 33,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 51a, 52a in 55, Mlakarjeva ulica 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Motnica, Pernetova
ulica, Peske, Planjava, Prevale, Špruha, Trdinova ulica, Ulica bratov Kotar, Ulica Rašiške
čete 1, 2, in 5a in Zorkova ulica.

VOLIŠČE 4. 11.901 - DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.
VOLIŠČE 4. 11.970 - DOMŽALSKI
DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
Vsa volišča na območju okraja so dostopna
invalidom.
Številka: 041-6/2018, datum: 20. 4. 2018
REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA 11. VOLILNEGA OKRAJA 4.
VOLILNE ENOTE
PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Anita Janjoš, univ. dipl. prav.
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Predstavitev Občinskega prostorskega načrta
Občina Trzin je pripravila 11. aprila ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma javno obravnavo spremenjenega
Občinskega prostorskega načrta (OPN). Kljub zgodnji uri se je obravnave udeležilo okoli 50 občanov, večji
del stanovalcev Kidričeve, med katermi je dan prej zaokrožilo obvestilo o razgrnitvi OPN. Na obravnavi je
bilo tudi nekaj občinskih svetnikov.

Javne razgrnitve OPN-ja se je udeležilo okrog 50 Trzincev.

Županov prikaz nekaterih večjih načrtovanih posegov v prostor

Po uvodnem pozdravu župana Petra Ložarja je Ana Movrin predstavila možnosti dajanja pripomb in predlogov, v nadaljevanju pa je Judita Thaler iz podjetja URBI predstavila zgodovino priprave prostorskih
aktov in OPN od leta 2014 do danes (spremembe strateškega dela in
izvedbenega dela) in podrobno orisala vse že vključene spremembe
OPN-ja.
Po tričerturni razlagi Thalerjeve, ki so jo občani večkrat prekinili z
vprašanji, je pobudo prevzel župan. Omenil je večje posege v prostor:
rondojsko križišče z Mengeške proti Grajski cesti, ki je bilo predvideno že pred desetletjem, ob rekonstrukciji Mengeške ceste, načrtovano
trzinsko obvoznico in umestitev pokopališča južno od območja t. i. Habatove deponije. Največ polemike je povzročila lokacija pokopališča,
zato je župan najprej povzel zgodovino izbiranja lokacije zanj z izsledki
ankete iz leta 2011. Občani, večinoma stanovalci Kidričeve ulice, so
izrazili začudenje nad umestitvijo pokopališča na omenjeno lokacijo in
pomisleke o njeni primernosti. Pri tem so navajali visok nivo podtalnice in neprimerno prometno infrastrukturo, dvom pa so izrazili tudi o
ekonomski upravičenosti investicije, zato so predlagali ponovno presojanje tako glede lokacije kot glede potrebe po pokopališču. Udeleženci
obravnave so si lahko ogledali tudi geološko-hidrogeološko poročilo, ki
ga je pred štirimi leti za Občino Trzin izdelalo podjetje Geoinžiniring.

(V zaključku omenjenega poročila je navedeno, da območje ne zahteva
večjih geotehničnih posegov in da bi bila izvedba pokopališča možna.
Zapisano pa je tudi, da je pri večjih nalivih možno zastajanje vode in da
bi bilo zato smiselno urediti dreniranje meteorne vode, da bi pri večjih
obremenitvah lahko prihajalo do posedanja v globini pod 3 metre in da
bi bilo glede na velikost posega geološke raziskave treba razširiti proti
severovzhodu.)
Poleg pomislekov glede pokopališča je bilo na javni obravnavi izraženo tudi nezadovoljstvo glede tokratnega obveščanja o obravnavi in
glede njene zgodnje ure, zastavljena pa so bila vprašanja, kdo in kdaj
je dajal in sprejemal pobude za spremembe OPN, kaj se dogaja z obvoznico ... Podan je bil tudi predlog za ustavitev postopkov OPN in izdelavo kvalitetne urbanistične in prometne študije. Po skoraj dveurni burni
razpravi, ko je ostala v dvorani le še peščica občanov, je Mojca Hrabar
iz podjetja OIKOS na kratko predstavila še Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti sprememb in dopolnitev OPN. Občinska
uprava je sprejemala pisne pripombe občanov do konca aprila, sprejemala pa jih je tudi še na javni obravnavi. Prejete pripombe in predloge
bodo pristojni proučili in sprejeli strokovna stališča, ta pa bodo objavljena na občinskih spletnih straneh in na oglasni deski Občine Trzin.
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič

Vabljeni na tečaj za prostovoljce!
V okviru Lokalnih akcijskih skupin (LAS) za mesto in vas in s sofinanciranjem Republike Slovenije in Evropske unije s sredstvi iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj smo v naseljih Trzin, Mengeš,
Vodice, Moste in Komenda aprila začeli izvajati projekt Krekovo središče. Nosilec projekta je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo
in medgeneracijsko sožitje, partner pri njegovem izvajanju pa zavod
Medgeneracijsko središče Komenda.
Namen projekta je povečati socialno vključenost vseh prebivalcev v
lokalno okolje in spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno aktivno staranje.
V okviru tega vas vabimo na informativno predstavitev
brezplačnega TEČAJA ZA PROSTOVOLJCE – VODITELJE
MEDGENERACIJSKIH SKUPIN ZA KAKOVOSTNO STARANJE,
ki bo v sredo, 23. maja, ob 17. uri v Komendi, na Glavarjevi cesti 104
(Glavarjeva bolnica), ko bo projekt podrobneje predstavil predstojnik
Inštituta Antona Trstenjaka prof. dr. Jože Ramovš.

Maj 2018

Življenje je kvalitetno, če je poskrbljeno za človekove materialne
potrebe in če živi v lepih medčloveških odnosih. Življenje v dobrem
medčloveškem sožitju pa je največ, kar imamo, zato se nam splača
potruditi za to, da je to lepo in kakovostno.
Viktorija Drolec, projekt Krekovo središče,
viktorija.drolec@zmsk.si
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Reorganizacija centrov za socialno delo – na
teren, bližje k ljudem!

Socialna problematika – stiske in težave ljudi – zahteva strokovno, hitro in učinkovito pomoč in
podporo javnih služb. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb pa potrebujemo sodoben,
strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva, zato želimo z reorganizacijo centrov za socialno delo (CSD) odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve.

Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko
strukturo, z njo pa uvajamo rešitve, ki prinašajo koristi predvsem za
uporabnike storitev teh centrov po vsej Sloveniji.
Z informativnim izračunom bodo postopki preglednejši, z
opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic
pa tudi enostavnejši
Z reorganizacijo se uvaja novost – informativni izračun, ki bo
povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako
bodo upravičenci do pravic in subvencij sproti obveščeni o podatkih,
s katerimi razpolaga center za socialno delo (zlasti o izpolnjevanju
pogojev glede na premoženjski položaj družine), in predvidenim sklepom, tj. višino pravice/subvencije in obdobjem upravičenosti. Informativni izračun bo veljal kot začasna odločitev centra za socialno delo,
bo pa, če se bo uporabnik s to strinjal, potem avtomatično postala
končna odločba. Če bo uporabnik na informativni izračun podal ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba centra za socialno delo in
na podlagi tega izdala odločbo. Informativni izračun bo v rabi pri vseh
pravicah iz javnih sredstev.
Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencije za vrtec, malice in kosila, državna štipendija) pa bodo informativni
izračuni izdani avtomatično enkrat letno. Tako bo uporabnik dolžan
oddati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice (npr. za otroški dodatek ob otrokovem rojstvu), potem pa bo za nadaljnje prejemanje te
pravice sistem sam letno preverjal izpolnjevanje pogojev. Obdelava
podatkov bo avtomatizirana, zato bodo strokovni delavci s tem bistveno razbremenjeni administrativnega dela.
Centri za socialno delo bodo informativne izračune začeli izdajati 1.
januarja 2019, hkrati pa je to tudi presečni datum, od kdaj strankam za nadaljnje uveljavljanje letne pravice ne bo več treba
oddajati vlog, ker bo center za socialno delo po uradni dolžnosti od
tega datuma naprej sam izvajal postopke preverjanja izteka pravic.
Centri za socialno delo bodo prešli na množično izdajanje avtomatičnega informativnega izračuna za vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami s 1. septembrom 2019, to pa prinaša tudi
popolnoma avtomatizirano podaljševanje letnih pravic enkrat letno,
6 | Odsev — Glasilo občine Trzin

in to vsako jesen. Socialna aktivacija za boljši položaj dolgotrajno brezposelnih
Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop k reševanju
problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgoletnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Njen namen je prepoznati, usmerjati in
motivirati za vključevanje ter spremljati v socialno aktivacijo vključene osebe, poleg tega pa vključene tudi podpreti pri njihovi reaktivaciji,
integraciji v različne družbene sisteme in jih tako ponovno vključiti na
primarni, sekundarni in terciarni trg dela.
Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt
omogočil večjo socialno vključenost in zmanjšal tveganje
revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter omogočil povečanje kompetenc in moči socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije bo v letih 2017 in 2018
vključenih 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in takih prejemnikov
denarnih socialnih pomoči, v vseh petih letih (2017–2022) pa skupno
12.500 oseb.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2022.
Nova organizacijska struktura za boljše storitve za uporabnike
Reorganizacija uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, z namenom, da bi se izboljšala njihova dostopnost in
povečala kakovost storitev za uporabnike. Z novo strukturo bomo
poenotili delovanje centrov za socialno delo in poenostavili
upravne postopke. Centri za socialno delo ostajajo na lokalnem
nivoju še naprej osrednja strokovna institucija socialnega varstva, z
reorganizacijo pa ustanavljamo ob obstoječih centrih še 16 novih, iz obstoječih 62 centrov pa se oblikuje 63 avtonomnih enot
CSD, ker se največji, CSD Maribor, preoblikuje v dve enoti.
Takšna organizacija bo med drugim omogočala več časa za terensko delo, saj bodo enote tako razbremenjene administrativno-upravnih postopkov.
• Z uvedbo nove organizacijske strukture bodo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirane skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba …), služba za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev (vodenje postopkov za pravice iz javnih sredstev: za
otroški dodatek, znižanje plačila za programe vrtcev, državno štipendijo, dodatne subvencije za malice za učence in dijake in subvencije za kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo
vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna
služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo
sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.) in bo na razpolago vsem enotam območnega
centra za socialno delo.
• Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale
strokovne naloge, socialnovarstvene storitve, javna pooblastila
in različne socialnovarstvene programe. V enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1 …) in odločali o
denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji za

Občinske novice
najemnino, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.
Kljub reorganizaciji centrov za socialno delo pa se ohranijo prednosti njihove dosedanje organiziranosti, in sicer obstoječe lokacije,
ki omogočajo uporabnikom neposreden dostop (na primer vlaganje
zahtevkov in hkrati urejanje drugih pravic na centru za socialno delo,
informiranje o pravicah, lažje urejanje sprememb), centru pa omogočajo poznavanje uporabnikove situacije in družine in hitro reagiranje
v nujnih primerih.

Reorganizacija centrov za socialno delo bo prinesla uporabnikom
številne koristi. Ker se bo izboljšala njihova dostopnost (krajevno
in s tem tudi časovno), bodo storitve za uporabnike prijaznejše. Strokovnjaki s specifičnimi znanji bodo s svojimi metodami dela poskrbeli,
da bodo za vse uporabnike dostopne storitve po istem standardu. Z
reorganizacijo tako približujemo te centre uporabnikom in se tako res
vračamo na teren, kar poudarja tudi geslo naše reorganizacije: »Na
teren, bližje k ljudem!« Centri za socialno delo bodo zaživeli na ta
način 1. oktobra letos (2018).
CSD Domžale

Sodelovanje Univerze v Ljubljani s Centrom za
socialno delo za družbeno korist

Center za socialno delo Domžale izvaja že več let projekt socialnega učenja Učenje za življenje, ki je nastal kot
odgovor na potrebe staršev in otrok v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Socialne delavke, ki se ukvarjajo s svetovanjem družinam, odraslim in otrokom, so opazile, da se pri svojem delu srečujejo z
družinami z mnogimi izzivi, zaradi katerih potrebujejo podporo tudi pri vsakdanjem življenju.
V podporo projektu socialnega učenja smo se zbrali študentje različnih študijskih smeri, kot so socialno delo, socialna pedagogika, predšolska
vzgoja in družboslovna informatika, z namenom, da raziščemo potrebe otrok, ki so v projekt že vključeni, da zagotovimo nove laične sodelavce in da poskušamo najti potencialne donatorje, ki bodo prepoznali
vrednost projekta za lokalno okolje in nam z donacijami omogočili,
da bomo otrokom pomagali in jim zagotovili različne prostočasne dejavnosti.
Vabimo vas, da se nam pri izvedbi projekta socialno učenje v vašem
lokalnem okolju pridružite, saj boste s tem prispevali nekaj koristnega
tudi za svojo občino Trzin. Veseli bomo tako donatorskih sredstev kot
tudi vašega časa, ki bi ga kot prostovoljci preživeli s takim otrokom
v vašem okolju, približno uro do dve na teden. S tem bi pridobili nova
znanja in izkušnje, prosti čas bi preživljali na zanimiv način in spoznali
bi nove ljudi. Pri tem bi imeli pomoč – podprli bi vas z mentorstvom
strokovne delavke, na intervizijskih srečanjih bi izmenjavali izkušnje z
drugimi prostovoljci in povrnili bi vam potne stroške. Če vas sodelovanje zanima, se, prosim, povežite z vodjo projekta Veroniko Rajk, univ.
dipl. soc. del, po elektronski pošti na naslov: veronika.rajk@gov.si.
Maja Gnidovec in Katarina Zagorac, foto: Tamara Rape
Žiberna

Pri projektu socialnega učenja so se zbrali študentje različnih študijskih
smeri.

NAŠA IZBIRA
JE HIBRID
NOVA TOYOTA
CH-R HIBRID

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO
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EKO SUBVENCIJA

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77
www.aclovse.si
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Volitve 2018
NAŠI PRVI TRIJE KORAKI
ZA UVRSTITEV SLOVENIJE MED
15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA

TADEJA
ŠUŠTAR
MISLI RESNO

DOSTOPNO ZDRAVSTVO
BREZ ČAKALNIH VRST
Vsakdo si bo lahko sam izbral zdravnika
bodisi v javni zdravstveni mreži bodisi
zasebnika, kjer ne bo čakalnih vrst.
Za zdravljenje ne bo potrebno dodatno
plačilo, saj ga bo krila zdravstvena
zavarovalnica zavarovanca.

12

DO VIŠJIH PLAČ
Z NIŽJIMI DAVKI
Imamo vedno več ljudi, ki ne morejo
dostojno preživeti od svojih plač in
pokojnin. Zato bomo znižali davke in
omogočili višje plače. Tako ne bomo več
delali kar 12 dni za davke in prispevke,
ki jih odvajamo od naših mesečnih plač.

POŠTENO IN PRAVIČNO ZA VSE
Postopki, ki potekajo pred sodišči,
ne smejo zastarati. Razvpiti sodni primeri
politikov in gospodarstvenikov morajo
biti obravnavani hitro in prednostno.
Potreben je učinkovit in takojšen odvzem
premoženja, pridobljenega
s kaznivimi dejanji.

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO,
ZA UVRSTITEV MED 15 NAJBOLJŠIH
DRŽAV SVETA NAJDETE NA WWW.NSI.SI

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

ANTON PERŠAK, DeSUS
*2. 1. 1947, univ. dipl. režiser, univ. dipl. literarni komparativist
Režiser, pisatelj, literarni in gledališki teoretik in esejist, zaposlen v gledališču (1976–78), na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
(1978–2004). Politično dejaven od 1988: »pisateljska ustava«, soustanovitelj Slovenske demokratične zveze; delegat, podpredsednik DPZ, v
Skupščini RS 1990–92, poslanec Državnega zbora 1992–96; 16 let župan Občine Trzin, 10 let državni svetnik, 2 leti državni sekretar; 2 leti
minister za kulturo.
Zastopal bom program
stranke DeSUS, deloval
za trajnostni razvoj Slovenije (gospodarski razvoj,
varstvo okolja, socialna
varnost vseh, zlasti mladih
in starejših), za socialno državo in dobrobit kulture kot
polja notranjega dialoga,
samorefleksije in oblikovanja ter izražanja nacionalne
identitete.

Perspektive niso samo rožnate (varnost, migracije, Evropa zaostaja,
male države so žrtve iger velikih držav in multinacionalk, socialno razslojevanje, slab odnos do starejših, neslišane potrebe mladih, kapital
vlada politiki in medijem, vsiljuje model prekarnega dela itd.). Moj
odgovor: zagotoviti dostojne razmere za življenje starejših, ohranitev dostojanstva vseh ljudi; čim višja stopnja zaposlenosti, ustre8 | Odsev — Glasilo občine Trzin

zno plačilo za delo! Samo to bo omogočilo dostojne pokojnine za
vse upokojence. Solidarnost med generacijami kot pogoj za življenje
naših otrok. Zato je nujen model trajnostnega razvoja! Naše
gospodarstvo ne sme biti odvisno od nemškega gospodarstva. Najti
moramo niše, ki nam bodo omogočile prodor na tuje trge s končnimi
izdelki, čeprav je povezovanje z drugimi nujno. V skrbi za varnost
upokojencev nasprotujemo razprodajanju dobrih podjetij; po zgledu uspešnih »socialnih« držav bomo ustanovili demografski sklad,
premoženje katerega bodo postala uspešna državna podjetja. Podpiramo razvoj znanosti, ki omogoča razvoj in uspešno tekmovanje s
tehnološko razvitejšimi gospodarstvi in razmah slovenske kulture, ki
nas povezuje v skupnost.
Poslanec, »predstavnik vsega ljudstva«, predstavlja tudi okolje, v
katerem je bil izvoljen. Zavedam se potreb okraja, v katerem kandidiram; zato se bom zavzemal za odpravo prometnih zagat, ki pestijo
občine Trzin, Domžale, Mengeš; za dokončanje mengeške in izgradnjo trzinske obvoznice, za rešitve, ki bodo prometno razbremenile
ožje območje Domžal, in podpiral vse projekte naših občin, pri katerih
mora sodelovati država (gradnja novega kulturnega doma v Trzinu,
zagotavljanje ustreznih razmer za razvoj šolstva, otroškega varstva,
celovite oskrbe starejših in športa in za nadaljnji razvoj že zdaj uspešnih občin).

Volitve 2018

Mag. GORAN ŠARAC, SD
Sem Goran Šarac, mag. ekon., krajan Škrjančevega pri Radomljah.

Naročnik: Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, 1000 Ljubljana

V osemdesetih letih je moje življenje zaznamovalo ukvarjanje z glasbo –
bil sem ustanovni član glasbenih skupin Rendez-vous in Big Ben in skladatelj z največjim številom uspešnic in prodanih plošč pri nas. Ta glasba
je močno zaznamovala mojo generacijo.
V devetdesetih letih, v času podjetniškega zagona, rojstva Slovenije in
spremembe družbenega reda, sem združil svoje ekonomsko in glasbeno
znanje in ga izrabil za ustanovitev slovenske glasbene industrije in avtorskih združenj. Vodil sem uspešno založbo, s pokojno soprogo Simono
Weiss organiziral največje koncertne turneje tistega časa in tako slovensko glasbo z veselic vrnil v velike dvorane.

mag.

Goran ŠARAC
Maj 2018

Pozneje, predvsem zaradi moje osebne življenjske izkušnje, je bila
vsa moja energija usmerjena v pomoč otrokom s posebnimi potrebami, avtistom. To je v meni prebudilo poslanstvo, ki pa je ostalo
zaradi soprogine smrti žal nedokončano. To poslanstvo je zdaj, ko
skušam delovati politično, torej v javno dobro, spet moje gonilo in
vodilo.
Vsa pridobljena znanja, svoje izkušnje in energijo želim uporabiti v politiki. Delovati si želim v dobro skupnosti, saj so moji osebni, poklicni in
materialni cilji že izpolnjeni.
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V našem kraju

20. tek Petra Levca v znamenju presežkov

Rekordno število tekačev in tekačic vseh starosti se je 21. aprila pomerilo na 20. teku Petra Levca Skirca,
med njimi tudi tisti, ki so se s svojimi pasjimi ljubljenčki udeležili 7. teka s kužki. Obe športni prireditvi je kot
že vsa leta organiziralo trzinsko športno društvo, ki se je s tem tudi tokrat pridružilo seriji tekov Gorenjska,
moj planet.

Ob poku pištole so psi silovito startali.

Teklo se je po trzinskih ulicah pa tudi po makadamskih in gozdnih poteh.

Na letošnje tekaške preizkušnje, ki so vodile po asfaltu, po makadamu
in po gozdnih poteh našega kraja, se je prijavilo kar 218 tekmovalcev, že
ko so se v dopoldanskih urah začeli zbirati na ploščadi med bloki prvi tekači, pa je sobota brez oblačka na nebu že obetala visoke temperature.
Najprej se je na progi preizkusilo 24 tekačev z glasnimi kužki. S starta
pred Centrom Ivana Hribarja so se po poku pištole ob pol desetih neučakano pognali po 5-kilometrski progi, ki je bila letos enaka kot lani. Ob
prihodu na cilj je zaradi neugodne temperature marsikateri tekmovalec
svojega štirinožnega prijatelja osvežil kar v fontani pred CIH-om, kasneje pa so v fontani, polni hladne vode, brezskrbno čofotali tudi otroci.
Preizkušnjo s kuži sta prva pretekla Damjan Žepič in Lara Puc, tretjega
mesta med moškimi navezami s psom pa se je veselil domačin Aleš
Rink, ki je nato tekel tudi v preizkušnji na 10 kilometrov.
Sledil je rekreativni družinski kilometer, na katerem so okoli OŠ Trzin in Tavbi šotora tekli predšolski otroci s svojimi starši, celo mamice
z otroškimi vozički, isto traso pa so kasneje tekmovalno pretekli tudi
osnovnošolci prve in druge triade. Na cilju so se vsi mali tekači razveselili lesene spominske medalje in vrečke s praktičnimi nagradami,
prvi trije pa so na uradni razglasitvi prejeli medaljo. Prvega mesta med
33 tekmovalci obeh triad se je veselila Petja Rebula, drugi je bil Janže
Novak in tretji Tadej Kadunc.

Vrhunec te športne prireditve pa je bila zagotovo tekaška preizkušnja
na 5 in 10 kilometrov, tudi ta po isti trasi kot lani. Ob napetosti ob
startu pa se je zaradi žgočega sonca zelo ogrelo tudi ozračje, saj je
termometer okoli 11. ure kazal že skoraj 24 stopinj, zato je bila proga
za marsikoga precejšen izziv. Po skupnem ogrevanju pod vodstvom vaditeljice Asje iz Bodifita se je na skupinskem startu obeh preizkušenj
zbralo več kot 150 tekmovalcev in se jih je manj kot tretjina preizkušala
na krajši razdalji. Skupini sta tekli skupaj do gradu Jable, od tam naprej
pa se je njihova pot ločila – kratkoprogaši so se po krajšem ovinku po
gozdu vrnili do gradu in tekli nazaj do CIH-a, preostali pa so pot nadaljevali proti Dobenu, Mengeškemu bajerju, mimo lovske koče in nato
nazaj proti izhodišču. Po mnenju nekaj tekačev je bila najtežja zadnja
ravnina, za druge so predstavljali izziv zahtevni klanci, za večino pa je
bilo zaradi vročine najbolj prijetno teči po gozdu, kajti na odprtem je
sonce neusmiljeno pripekalo.
Približno na polovici najdaljše preizkušnje je ena od tekmovalk (verjetno zaradi dehidriranosti) izgubila zavest. Na pomoč sta ji nesebično
priskočila ena od udeleženk teka in naključni mimoidoči sprehajalec in
jo z avtomobilom pripeljala do cilja, kjer je bila takoj deležna nujne medicinske pomoči reševalcev.
Na cilju so se utrujeni tekači hvaležno okrepčali s sadjem in vodo, ki

Po končanem teku so ploščad napolnili utrujeni tekači in številni pomočniki
organizatorjev, otroci pa so se še naprej zabavali na pisanih, kot vedno
odlično pripravljenih delavnicah.

Pokali za najhitrejše udeležence tekaških preizkušenj
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V našem kraju
je bila sicer na voljo tudi ob progi. Krajšo razdaljo sta najhitreje pretekla Nejc Pogačnik in najmlajša udeleženka tega teka, Lejla Osolnik.
Na zahtevnejši daljši razdalji je prvi pritekel na cilj Gašper Bregar in
postavil tudi nov rekord proge, za njim pa sta se uvrstila Bashir Rezai
in Uroš Kožar. Med tekmovalkami je bila najhitrejša Ana Vrečar pred
Nives Skube in Natašo Radkovič. Podrobni rezultati so objavljeni na
spletni strani tek.trzin.si.
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič

Odlična organizacija
Novost letošnjega, jubilejnega 20. teka je bilo ekipno tekmovanje
parov, pri katerem so organizatorji sešteli čas teka prijavljenega
para, ženske in moškega. Vsak je pretekel 10 kilometrov, torej sta
jih oba skupaj pretekla 20, za 20 let trzinskega teka. Najhitrejši par
sta bila Bashid Rezai in Ana Vrečar. Medalje, pokale in nagrade sta
tekmovalcem podelila župan Peter Ložar in Matjaž Erčulj, prireditev
pa je vodil zgovorni Osmir Ružnič, bolj znan kot Ružko. Organizatorji
so pripravili tudi žrebanje nagrad za tekače in srečelov, prireditev
pa se je nadaljevala ob zvokih skupine D'Plagiators in s pogostitvijo,
za kar je skrbelo osebje picerije Olivia. Organizatorji so hvaležni
za pomoč pri izvedbi prireditve članom ŠD Trzin, članicam TD Kanja, pohodnikom DU Žerjački, članom kluba ameriškega nogometa
Tigers in PGD Trzin in drugim prostovoljcem, ki so kakorkoli pomagali, z izvedbo prireditve pa so zelo zadovoljni tudi krajani. »Že

Sponzorji
Generalni pokrovitelj 20. teka Petra Levca Skirca je Občina Trzin, sponzorji in donatorji prireditve pa so: Pizzeria špageterija
Olivia, Emco, Merit HP, Lay's, trgovina Vendo-Pušnik, Elektro
Ljubljana, sportradar, Tigers, Živalnik.si, Mamut.dog nutrition
system, Non-stop dogwear.no, Mr.Pet, Presad, Aktiva skupina,
Canifit, BODIFIT, Ka-anilor, Amfibija, FormaWood, Naredi-Filip
Slana, s. p., Parketarstvo Aleš Bratovž, s. p., Triglav, Coca cola,
Zupo.si, ARBO Barve.

med pripravami smo se razveselili velikega odziva sponzorjev in
donatorjev – letos jih je bilo več kot prejšnja leta. Imeli smo rekorden obisk, veliko otrok se je zabavalo na ustvarjalnih delavnicah in
poslikavi obrazov, dosežen je bil nov rekord prestižne trase. Lepo
se je obnesla tudi novost – tekmovanje mešanih parov. Letos smo
zaradi zahtev Upravne enote najeli tudi reševalno ekipo, kar je bilo
zelo dobro, saj sta zaradi dehidriranosti dve tekačici omagali in
sta potrebovali medicinsko pomoč,« je povedal Matjaž Erčulj in še
dodal: »Organizacija celotnega dogodka je velik zalogaj, večino del,
od promocije, prijave prireditve, iskanja sponzorjev, do postavitve
prostora, iskanja pomočnikov in podobnega pa opravimo štirje, to
smo Robert Matijević, Aleš Rink, Nejc Florjanc in jaz, to pa vzame
veliko časa in energije. Po takem trudu in delu smo na koncu vedno
vsi vidno olajšani in, seveda, tudi nadvse ponosni.«

Tradicionalni blagoslov konj
V nedeljo, 22. aprila, dan pred godom sv. Jurija, je bil pred cerkvijo sv.
Florijana v Trzinu blagoslov konj. Zbrane konje in konjenike je blagoslovil župnik Boštjan Guček.
Tudi letos je blagoslov konj na dan pred godom sv. Jurija privabil kar
nekaj konjenikov in ljubiteljev teh plemenitih živali, predvsem najmlajših. Letošnji blagoslov je bil že peti po vrsti, in to na pobudo farana,
konjerejca Matica Mušiča. Bagoslovljenih je bilo 10 konj.
Domačim konjerejcem so se na prireditvi pridružili še gostje iz soseščine in s tem dogodek še malo bolj popestrili, zbrani pa so si obljubili,
da se bodo prihodnje leto znova zbrali na tem blagoslovu.
Kot veleva tradicija, je bila najprej kratka molitev, sledil pa je blagoslov soli, konj in njihovih lastnikov, z željo, da bi bili zdravi, zatem pa
je bilo še prijetno druženje s pogostitvijo. In ker seveda ni manjkalo
priložnosti za fotografiranje, je nastala galerija slik, ki si jih lahko ogledate na spletni strani župnije.

Tudi letos se je pred cerkvijo svetega Florijana v Trzinu zbralo veliko konj
in njihovih lastnikov.
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Boglonaj vsem marljivim gospodinjam za pripravljene dobrote in trzinskim gasilcem, da so med blagoslovom za varnost vseh poskrbeli
z zaporo ceste.
Že zdaj pa vabimo vse konjerejce in ljubitelje konj na naš blagoslov
prihodnje leto.
Miha Gradišek, foto: Manuela Kompara in Miha Gradišek

Pobudnik blagoslova Matic Mušič
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Trzin je (znova) čist!

Prvo majsko soboto je bila v Trzinu organizirana tradicionalna akcija Očistimo Trzin. Akcijo je pripravila Občina
Trzin v sodelovanju s trzinskimi društvi in organizacijami, in to letos nekaj tednov kasneje kot sicer, zato je bilo
delo zaradi razrasle trave in druge podrasti nekoliko težje.

Ribiči ribiškega društva Bistrica, pripadniki Civilne zaščite in taborniki so se
lotili odstranjevanja smeti in vejevja iz Pšate.

Člani skupine Naše vezi so se ob čiščenju »svojega rajona« hudovali nad
brezvestnimi kadilci in drugimi onesnaževalci našega kraja.

»Na občini so premišljevali, da bi se 15. septembra letos pridružili
akciji Očistimo Slovenijo in svet 2018. Ker sem se po daljši odsotnosti
vrnila na delo šele sredi aprila, sem takrat na hitro organizirala to
tradicionalno trzinsko čistilno akcijo. Prva primerna prosta sobota pa
je bila žal šele sobota 5. maja,« pojasnjuje Vika Kreča z Občine Trzin
letošnji poznejši datum akcije.
Na očiščevalnem pohodu so občani odstranili veliko cigaretnih
ogorkov, pločevink, plastenk in drugih plastičnih izdelkov, nekaj avtomobilskih gum in druge avtomobilske opreme, celo uporabljene kondome in še marsikaj. Hudovali so se tudi nad veliko količino pasjih
iztrebkov, ena zanimivejših najdb pa je bila živa želva v Pšati. Zelo
nasmetena je bila okolica nekdanjega obrata za izdelovanje dišečih
smrekic, pa tudi območje ob železnici in obrobje industrijske cone s
parkirišči večjih podjetij.
Čistilni akciji so se tokrat prvič pridružili tudi trzinski taborniki. Mlajši
so čistili okolico šole, starejši pa so ubrali krožno pot od nasmetenih
stopnic, kjer so našli tudi nekaj odvrženih injekcijskih igel, naprej po
gozdni učni poti in nazaj ob vznožju našega kraškega osamelca. Udeleženci te akcije (udeležujejo se je večinoma isti občani) na splošno
ocenjujejo, da je odpadkov iz leta v leto manj, a kljub temu še vedno
preveč. Župan Peter Ložar, ki se prav tako že vrsto let udeležuje čistilnih akcij, je tem sokrajanom hvaležen: »Iskrena hvala vsem udeležencem. Vsako leto manjše količine smeti pomenijo, da se dolgoleten
trud na področju ozaveščanja obrestuje.« Po uradnih podatkih je letos
v akciji sodelovalo 150 občanov, komunalno podjetje Prodnik pa je v
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foto: Miha Pavšek

Del tabornikov je ugotavljal, da so sprehajalci na gozdni učni poti okoljsko
zelo ozaveščeni – tam so imeli na srečo le malo dela.

Želva – ena zanimivejših najdb ribičev med čiščenjem Pšate in njenega obrežja

ponedeljek dopoldan, dva dni po koncu akcije, odpeljalo 2960 kilogramov odpadkov. Pri tem pa je zanimivo, da se je v nedeljo dopoldan
v velikem zelenem zabojniku za smeti pri cerkvi znašlo še veliko več
odpadkov, kot jih je bilo tam ob koncu sobotne akcije, med njimi tudi
zdravju škodljive salonitke. Ker zahtevajo te posebno obravnavo, zagotovo ni prav, da jih je nekdo skrivoma odložil v zabojnik, pa čeprav je
to vsekakor še vedno boljše, kot da bi se znašle na divjem odlagališču
v gozdu.
Tanja Jankovič, foto: Tanja Jankovič

V našem kraju

Tudi za Trzince pomembna cestna novica
Trzinci smo tako kot drugi Slovenci veseli dobrih prometnih novic, še posebej
tistih, ki so povezane z izboljšavami. Eno tako smo pred časom zasledili v medijih, z naslovom V dveh letih kar dve obvoznici – mengeška in vodiška. Seveda
se ob tem kdo vpraša, kje pa je trzinska obvoznica, a na to bomo očitno morali
še (po)čakati. Zato pa se bo letos začela in tudi končala gradnja manjkajočega
dela mengeške obvoznice, sledila pa bo gradnja obvoznice v Vodicah.
Pri sosedih, v Mengšu, so v zadnji fazi dopolnjevanja že oddanega gradbenega dovoljenja za dokončanje mengeške obvoznice. Nedokončanost te pa občuti tudi marsikateri Trzinec, pa najsi se pelje
skozi Mengeš, proti Brniku, ali pa mimo Mengša, proti Kamniku. V
družbi DRI, upravljanje investicij, hišnem izvajalcu projektov Direkcije
RS za infrastrukturo, so že pripravili tudi razpis za izbiro izvajalca, ki
bo gradil ta 1817 metrov dolgi odsek mengeške obvoznice, vrednost
del pa je ocenjena na 2,3 milijona evrov (z DDV). Po gradnji obvoznice
v občini Mengeš se bo projekt nadaljeval z gradnjo povezovalne ceste
tudi v občini Vodice.
Zaradi večletnih slabih izkušenj z zamudami pri gradnji obvoznice
v Mengšu, kjer so v civilno pobudo organizirani občani zaradi tega
lani pripravili dva odmevna protestna shoda, Mengšani ničesar več ne
prepuščajo naključju in ves čas budno spremljajo te priprave, enako
vestno pa bodo spremljali tudi gradnjo vse do dokončanja obvoznice,
ki naj bi po zadnjih zagotovilih dobila uporabno dovoljenje v začetku
leta 2019. Verjamemo, da bo res tako in da ni novica le posledica
dejstva, da bomo imeli takrat za seboj že dvoje volitev – parlamentarne in lokalne. Po dokončanju obvoznice pa se bomo k sosedom tako

odpravili še raje in pogosteje
in po možnosti kar s kolesom.
Miha Pavšek

Navezovalna cesta Želodnik–
Mengeš–Vodice. Naj vas
nekoliko drugačna orientacija
zemljevida ne zavede; nanj je
bilo pač treba spraviti vse kraje
ob bodoči navezovalki.
Vir: časopis Dnevnik, 27. 3. 2018,
podatki LUZ

Pisana potepanja po različnih koncih sveta
Pomladni dnevi, ko nas vedno toplejše sonce vse bolj vabi v naravo,
so tudi čas, ko začnemo sanjati, kje bi preživeli poletne počitnice. Preden se odpravimo v tuje kraje, še posebej, če gre za druge celine, pa
marsikdo rad prisluhne komu takemu, ki je te dežele že obiskal. Zato
smo v Centru aktivnosti Trzin z veseljem organizirali tri potopisna predavanja, na katerih sta nas naši dolgoletni članici Biserka Čičerov in
Jožica Rihter z besedo in fotografijami popeljali po Siciliji, Avstraliji in

Utrinek s Sicilije – veličastni amfiteater v Taormini
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Novi Zelandiji. Spoznali smo lahko pokrajino, kulturo, kulinariko, arhitekturo, znamenitosti in navade tamkajšnjih prebivalcev. Gospa Joži
pa nas je prijetno presenetila še z značilnim pecivom, da smo lahko še
tako pobliže spoznali predstavljene kraje. Obema se zahvaljujemo za
njun prispevek in se veselimo še kakšnega takšnega srečanja.
K. P., foto: Osebni arhiv Biserke Čičerov in Jožice Rihter

Pogled za bogove – največji osamelec na svetu, gora Uluru ali, kot jo imenujejo nekateri, Rdeče srce Avstralije
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Trzin je delovno najbolj intenzivna občina
Ste vedeli, da ima občina Trzin kar trikrat več delovnih
mest kot delovno aktivnih prebivalcev?
Podatki Statističnega urada za konec leta 2017 kažejo, da je takrat
prihajalo na delo v našo občino dnevno (ali kako drugače) iz drugih
občin nekaj več kot 5 tisoč oseb, iz Trzina pa jih je takrat odhajalo na
delo drugam nekaj več kot 1200.
Občina Trzin ostaja tako prva med »izrazito delovnimi« občinami,
občinami, ki imajo najvišji indeks delovne migracije oziroma v katerih
je število delovnih mest vsaj za 16 odstotkov višje od števila delovno aktivnih prebivalcev. Ob koncu leta 2017 je bilo v Sloveniji poleg
Trzina še 17 takih občin, in sicer Šempeter - Vrtojba, Ljubljana, Nazarje, Kidričevo, Murska Sobota, Odranci, Zreče, Novo mesto, Gornja
Radgona, Maribor, Celje, Ptuj, Lenart, Idrija, Velenje, Nova Gorica in
Slovenj Gradec. Ob tem je treba povedati, da pomeni besedna zveza
»delovno mesto« pravzaprav delovno aktivno osebo glede na kraj dela
in ne dejanskega delovnega mesta določene teritorialne enote.
Kako velike so delovne migracije, je odvisno od števila prebivalcev
in števila delovnih mest v občini. V Sloveniji je bilo konec leta 2017
medobčinskih delovnih migrantov skoraj 437 tisoč 500, kar je več kot
polovica slovenskega delovno aktivnega prebivalstva. Po številu teh
migracij je bila – pričakovano – najbolj obremenjena občina Ljubljana,
najvišji indeks delovnih migracij pa je imela, kot že rečeno, občina
Trzin.

Indeks delovne migracije je kazalnik, ki za posamezno teritorialno enoto (občino, upravno enoto, statistično regijo) povezuje število delovnih mest s številom delovno aktivnih prebivalcev (glede
na prebivališče). Meri samo delovne migracije med posameznimi
teritorialnimi enotami in ne upošteva notranjih delovnih migracij
v opazovani teritorialni enoti. Glede na vrednost tega kazalnika
se občine delijo na delovne in bivalne.
Vir podatkov: SURS
Interaktivna karta: Indeks delovne migracije, občine, Slovenija 2017

Nataša Pavšek

Predavanja za lažjo pot k sebi

V trgovini Presnica v obrtno-industrijski coni so od konca aprila do srede maja pripravili cikel predavanj z naslovom
Na poti k sebi, ki jih je vodila Tatjana Frumen, priznana mojstrica reikija in različnih metod za osebnostno rast.
Na prvem predavanju je predavateljica spregovorila o zakonitostih bivanja; kajti če se teh
držimo – in v resnici so silno
preproste! – je naše življenje na
vseh nivojih lažje in lepše.
In katere so osnovne tri zakonitosti bivanja? Prva zakonitost je pravica pripadnosti, kar
preprosto pomeni, da ima prav
vsak od nas pravico do svojega
mesta v družinskem sistemu.
»Včasih se nam sicer zdi, da kdo
v njem nima kaj iskati, a takšno
razmišljanje je napačno,« je pojasnila Frumnova in to ponazorila s prispodobo o plevelu, ki ima
v naravi prav tako svojo vlogo,
kot druge rastline, saj konec
koncev tudi ta po zgnitju služi
kot gnojilo za druge rastline.
Druga osnovna zakonitost bivanja je rangiranje, torej to, da
ima to, kar je bilo v nekem sistemu prej, pred drugim prednost.
Tatjana Frumen, mojstrica reikija in
Če želimo, da ostane družina
različnih metod za osebnostno rast,
zdrava celica, da se otroci v njej
je s svojo energijo in znanjem očarala
razvijejo v zdrave odrasle osebvse obiskovalce predavanj v trzinski
Presnici.
nosti, imata v družinskem sistemu partnerja prednost pred vsemi drugimi, saj brez njiju otrok ne
bi bilo. Predavateljica je razložila, da delamo napako pogosto že pri
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deljenju hrane za mizo, ko najprej postrežemo otrokom, ker da so lačni
in morajo zato jesti prvi, šele na koncu pa postrežemo partnerju in
sebi. To je po metodi rangiranja čisto narobe! Naše prednice, kot pravi
Frumnova, so se tega rangiranja držale mnogo bolj dosledno, saj so
zelo dobro vedele, kdo je glava družine in komu bodo zato postregle
najprej.
Tretja zakonitost bivanja je sprejemanje in dajanje. Predavateljica
je pojasnila, da od staršev pogosto preveč pričakujemo, saj se nam
zdi, da so nam ti dolžni ves čas pomagati, tudi finančno. »A takšno
razmišljanje znova vodi v družinska nesoglasja, ustvarja slabo energijo in ruši družinske sisteme,« je pojasnila Frumnova in še dodala:
»Starši so nam dali največ, kar je sploh možno: življenje. Če dobimo
še kaj več kot to, moramo biti za vse hvaležni. Zato moramo o svojih
starših misliti vse najlepše. Če delamo drugače, v resnici grdo mislimo
predvsem o samem sebi.«
Predavateljica je obiskovalcem predavanj v Presnici posredovala
veliko znanja in natrosila kup modrosti. Tako je med drugim povedala, zakaj je tako pomembno sprejemati svoje starše take, kakršni so
(bili) – tak odnos do njih nam namreč potem kroji vse druge odnose
v življenju, tako odnose v partnerstvu kot na delovnem mestu, vpliva
pa tudi na naše zdravje, uspeh in še na kaj. Podučila nas je tudi o
zamerah, o njihovem vplivu na naše zdravje in o tem, kdaj in kako je
treba znati odpustiti najbližjim, pa o tem, kako ravnati z ljudmi, ki nas
neprestano zasipavajo z negativnostjo ...
Najsi so obiskovalci teh imenitnih brezplačnih predavanj obiskali le
eno srečanje ali pa so se udeležili celotnega cikla (zadnje predavanje
bo ta torek, 22. maja), so na koncu zagotovo spoznali predvsem eno:
življenje je pravzaprav zelo preprosto. Če smo spoštljivi do vsega, kar
nam prinaša, tudi do manj prijetnih stvari, krmarimo skozenj lahkotneje, predvsem pa je naše življenje veliko bolj polno.
Vesna Sivec Poljanšek, foto: Vesna Sivec Poljanšek

Tema meseca

Klavdija Tretjak in Nuša Repše, prostovoljki
trzinskega turističnega društva
»S prostovoljstvom delaš nekaj dobrega zase in za druge!«

Klavdija (levo) in Nuša (desno) – v njunih rokah je organizacija kar štirih
osrednjih trzinskih prireditev pod okriljem Turističnega društva Kanja Trzin.

Po podatkih Slovenske filantropije deluje v Sloveniji več kot
307 tisoč prostovoljcev, letno pa opravijo skoraj 11 milijonov ur prostovoljnega dela. Gre za neprecenljiv prispevek
teh ljudi družbi, in to seveda brez plačila in izključno v prostem času. Nacionalni teden prostovoljstva, ki je namenjen
praznovanju prostovoljstva, druženju sodelujočih in povezovanju organizacij, je bil letos od 14. do 20. maja pod geslom Prostovoljci kot vezivo družbe. Tak teden pa je hkrati
tudi priložnost, da se prostovoljcem izkaže priznanje za njihovo delo.
Ob tednu prostovoljstva smo se pogovarjali s prostovoljkama Klavdijo
Tretjak in Nušo Repše, ki pod okriljem Turističnega društva Kanja Trzin že osmo leto držita v rokah vse niti organizacije kar štirih osrednjih
trzinskih prireditev: Florijanovega sejma, Noči čarovnic, Miklavževega
sprejema in Gregorjevega. Nastal je intervju, poln energije, smeha in
medsebojnega dopolnjevanja stavkov …
Obe sta mami, obe podjetnici, dejavni sta v svetu staršev na
šoli in sta občinski svetnici, članici Liste za trajnostni razvoj
Trzina ... Kako ob vseh obveznostih, ki jih imata, najdeta dovolj energije še za prostovoljno delo?
Klavdija: Ker nimam veliko prostega časa, želim tega, ki ga imam,
čim bolj koristno porabiti. Na začetku sem izhajala iz tega, da lahko s
prostovoljstvom naredim nekaj dobrega za dobrobit otrok…
Nuša: … Zdaj pa so najini otroci že večji, midve pa še kar vztrajava …
(Smeh.) Sicer je pa tako, da več ko imaš obveznosti, več stvari opraviš.
Ko se enkrat uležeš na kavč, je konec. Zato je najbolje, da si ves čas v
gibanju. Seveda se ti kdaj tudi zatakne in marsikdaj tudi midve rečeva,
da imava »prazne baterije« ...
Klavdija: … vendar sva dve in …
Nuša: … se tako dobro dopolnjujeva, da je po navadi tako, da ko eni
zmanjka moči, je druga polna energije, in potegne za sabo še prvo,
tako da nazadnje vse izpeljeva.
Klavdija: Vsaka ima sicer svoje naloge, toda če ena ne more, vskoči
druga. Predvsem pa je vse skupaj samo stvar osebne organizacije
Maj 2018

časa. Če si čas dobro razporediš, tudi narediš veliko. Pa še nekaj je:
tako dobro sodelujeva zato, ker nobena od naju nikoli ničesar ne dela
v zadnjem hipu. Vedno začneva iz izhodišča, da bova zadnji dan samo
še »kavo pili«. (Smeh.)
Kako je prišlo do tega, da sta postali prostovoljki?
Klavdija: Ko sem se pred 15 leti z družino preselila v Trzin, sem s
prvim otrokom obiskala jesenski dogodek pri nekdanji gostilni Barca, kjer je lastnica, zdaj že pokojna gospa Babnik, pripravljala praznik
jesenskih dobrot. Zdelo se mi je fantastično: kup dogajanja, ustvarjanja, vse je bilo brezplačno, otroci so uživali … Že takrat sem si rekla,
da bi z veseljem pomagala pri čem takem. Sem kreativka, in tako
sem v ustvarjalnih delavnicah za otroke videla nekaj, pri čemer lahko
prispevam svoj delček za vse, ne le za svojega otroka. Potem so leta
minevala, še dvakrat sem postala mama in z otroki smo bili redni
obiskovalci lokalnih dogodkov. In tako sta me pred osmimi leti opazila
Tone Peršak in Jožica Valenčak in me povabila k sodelovanju. Tedaj
sem pod okriljem TD Kanja prevzela organizacijo noči čarovnic in
tako imenovane bučarijade. Začeli smo v majhnem obsegu, skromno
… Prvo leto je prišlo dvajset otrok, danes jih prihaja več kot sto.
Nuša: Jaz pa sem s prostovoljstvom začela že pri 19 letih, ko sem
pomagala pri organizaciji občinskih dnevov podjetništva v IOC. Tudi
mene je povabil k sodelovanju Tone Peršak, potem pa so me v TD
Kanja prosili, da bi na prireditvi ob gregorjevem točila čaj. Zatem sem
občasno prihajala pomagat na društvene prireditve, bolj intenzivno pa
se je vse skupaj začelo, ko sva se pred osmimi leti spoznali s Klavdijo,
v Listi za trajnostni razvoj Trzina. Odlično sva se ujeli, in ko sva začeli
delati skupaj, je kar »letelo«. S prostovoljskim delom lahko ogromno
narediš, a če tega ne delaš z veseljem, in kot rečeno, če ne bi bili dve,
če ne bi spodbujali in podpirali druga druge … ne vem, kako bi šlo.
Sta bili od doma vzgojeni tako, da je prostovoljno delo vrednota?
Nuša: Vsekakor. Imela sem gluha starša, in pomoč sočloveku je bila
v naši družini samoumevna. Kot otrok sem spoznala, da lahko en sam
človek premakne svet, saj je v naši dnevni sobi na pobudo moje mami
nastalo Društvo gluhih Ljubljane, ki mu je mami kasneje tudi predsedovala. To prostovoljstvo mogoče res pride kar nekako v kri.
Klavdija: Jaz sem odraščala s to vrednoto, zagotovo! Moj oče je bil
poveljnik gasilskega društva v mojem rojstnem kraju v bližini Gornje
Radgone. Že ko sem bila stara šest let, sem se vključila v delo gasilskega društva. Kot prostovoljka sem spoznala ogromno zanimivih,
podobno mislečih ljudi in z gasilci iz rojstnega kraja se še vedno srečujemo, povezani smo prek družbenih omrežij … Verjamem, da to povezuje tudi naše otroke in pogosto nama že sami rečejo, ali lahko kaj
pomagajo, kar kaže na to, da so tudi oni že prevzeli ta vzorec. Gre za
način življenja, ki ga predaš naprej, zanamcem …
Prostovoljcev v društvih torej ne povezuje samo delo, ampak
predvsem doživetja? Je to tisto, zaradi česar je lepo biti prostovoljec?
Nuša: Seveda. Zanimivo je, da na vseh »najinih« dogodkih pomagajo
in delajo tudi najini prijatelji, tisti, s katerimi se ves čas družimo. Tudi
ljudje, ki so sicer zelo zasedeni ali imajo zelo odgovorne službe, si takrat vzamejo čas in pečejo palačinke, pomagajo pri varovanju, z otroki
strižejo ušeska iz filca ali lepijo okraske … Smo kot nekakšna družina …
Klavdija: … Zato nam tudi ni nikoli težko delati. Imajo pa včasih ljudje, ki nas gledajo od daleč, pomisleke, češ da se nam tako ne morejo pridružiti. Pa ni tako, smo zelo odprti in ljudi pogosto povabimo
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zraven! Lahko tudi samo za pol ure! Karkoli kdo opravi, naj gre za
prenašanje klopi ali pa zavijanje daril, je za nas zelo dragoceno! Radi
sprejmemo vsakogar, kjerkoli in kadarkoli.
Medsebojno sodelovanje trzinskih društev
Klavdija: V Trzinu dela še vrsta drugih društev in tudi v njih je
veliko prostovoljcev, ki si vsi zaslužijo priznanje. Naj poudarim,
da z mnogimi odlično sodelujemo. Vsak od nas je v nečem dober, zato drug drugemu pomagamo in s svojim prispevkom dopolnjujemo vsebine prireditev drug drugega. Športno društvo,
na primer, ob »našem« Florijanovem sejmu poskrbi za otroško
olimpijado, mi pa ob »njihovem« teku Petra Levca za poslikave
obraza. Podobno sodelujemo tudi z Društvom prijateljev mladine,
z gasilci, taborniki …

Nuša Repše izhaja iz družine, v kateri je bila pomoč sočloveku nekaj samoumevnega. Tudi zato ji na dogodkih ni težko poprijeti za katerokoli delo,
vedno z nasmehom in razumevanjem za male in velike otroke. Na sliki na
noči čarovnic.

Nuša: V to prireditev vlagamo ogromno energije, čeprav se zdi, da je
vedno še kaj, za kar si obiskovalci želijo izboljšave. Res pa je tudi, da
gre pri tem včasih za stvari, na katere organizatorji nimamo neposrednega vpliva, denimo za mraz ali pa za neprave sestavine v darilih, ki
jih pač sestavimo glede na razpoložljiva sredstva, ob čemer pa skušamo vedno zagotoviti tudi dovolj drobnih darilc in sladkarij tudi za večje
otroke … Pri tej prireditvi si res želiva pomoč, kakšno novo moč, novo
idejo za njeno izpeljavo.
Je to tisto, kar kot prostovoljki najbolj pogrešata? Nove prostovoljce?
Klavdija: Da, res je, in čas bi bil, da se v lokalne dogodke vključijo
tudi mlajši, recimo generacija od 15 do 25 let, najstniki, srednješolci in
študenti, pa tudi mlade družine. Za vse imamo odprte roke in vsak je
dobrodošel. Lahko nam pomagajo oblikovati letake, kajti tudi to sicer
delamo vse sami, da ni treba plačati storitev.
Nuša: Poleg tega pa se sčasoma idejno izčrpaš. Ne znaš namreč
narediti drugače kot na neki »svoj« način, zato so dobrodošli novi obrazi, ki bodo imeli sveže ideje in morda tudi pobude za nove dogodke.

Ko je Klavdija Tretjak pred 15 leti prvič obiskala prireditev Praznik jesenskih
dobrot, si ni predstavljala, da bo čez nekaj let prav ona glavna pobudnica in
organizatorka ene najbolj obiskanih prireditev v Trzinu – noči čarovnic.

Organizacija teh dogodkov najbrž ne prinaša samo zadovoljstva nad dobro uspelo prireditvijo. Obstajajo tudi manj
lepi trenutki? Kaj bi si takrat najbolj želeli?
Klavdija: Dogaja se, da se nama ljudje po dogodku zahvalijo, nama
pridejo stisnit roko ali napišejo e-pošto. Ob noči čarovnic povabimo
mame, naj doma kaj spečejo in prispevajo domače pecivo. Vedno se
vse zelo prijazno odzovejo in zdaj pecivo prinesejo že kar same, ne da
bi jih prosili. To so tista prava priznanja.
Nuša: Najbolj pa sva veseli, ko pride veliko navdušenih otrok in ko
zmanjka vseh sladkarij … Ali pa ko te jeseni, ko se začne vrtec, otroci že na cesti sprašujejo, kdaj bodo spet čarovnice, po prireditvi pa
pridejo v vrtec še vedno s poslikanim obrazom, od prejšnjega dne. In
si rečeš: »No, nekaj sem jim pa vendarle dala.« Spomnim pa se tudi
dogodka, ko nam jo je zagodlo vreme in ni bilo obiskovalcev. Priznam,
da me je to takrat zelo potrlo, saj se mi je zdelo, kot da je bilo pol leta
dela zaman. A izkazalo se je, da je treba vse gledati na dolgi rok. Treba
je vztrajati, a za to potrebuješ veliko energije.
Klavdija: Točno tako. To se je najbolj očitno pokazalo pri noči čarovnic,
ki je z leti prerasla v zelo obiskano prireditev, prav tako sprejem Miklavža.
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Zakaj naj bi se odločil za prostovoljno delo, na primer, študent? Kaj bo s tem pridobil?
Klavdija: Mislim, da je danes veliko podjetij, ki dajo pri kandidatih za zaposlitev velik poudarek izkušnjam iz prostovoljstva. Vendar to ni le dober
podatek v CV-ju, saj s takim delom pridobiš tudi ogromno izkušenj.
Nuša: Poleg tega pa med tem delom spleteš mrežo poznanstev, znajdeš se v nekem krogu ljudi in potem veliko lažje pristopiš h komurkoli.
In uriš se v delu z ljudmi. Kot prostovoljec moraš biti komunikativen
in odprt, ker sicer ljudje drugič ne pridejo več. Otroci pa še posebej.
Klavdija: ... In ko drugi vidijo, da si »priročen« že pri sedemnajstih,
te bodo prej ali slej kam povabili. Da ob tem kakovostno preživetega
prostega časa sploh ne omenjam. Kaj še hočeš boljšega!? Narediš
nekaj dobrega zase in za okolico.
Pa se Trzinci dovolj zavedamo, da smo vsi mi »naša okolica«? Kako to dejstvo približati ljudem?
Klavdija: Najino izhodišče je bilo prvotno prav delo z otroki, kajti težko je prepričati za to, da se vklopi v dogajanje, odraslega, ki ni nikoli
živel z lokalno skupnostjo. Veliko lažje je pritegniti otroke. To, kar me
je pred 15 leti v Trzinu zmotilo, je bila velika razcepljenost ljudi. Prav
zato smo si začeli prizadevati za povezovanje. In kaj se je zgodilo?!
Danes pridejo na ploščad vsi – otroci iz industrijske cone, iz starega
in novega Trzina, iz blokov, vse njihove mamice pečejo pecivo, očki
pomagajo …
Nuša: Drži, in tako se brišejo razlike, vedno več je povezovanja, vedno
več je medsebojnega druženja in to nas še posebej veseli.

Tema meseca
Prireditve, ki temeljijo na tradiciji
Nuša: V Turističnem društvu Kanja imava močno zaledje in
podporo za najino delo, hkrati pa nama tudi povsem zaupajo, da
bova zadevo uspešno speljali. Všeč mi je, da se z vsemi našimi
prireditvami ohranja tradicija – od nošenja ledu do gregorjevega
in jesenskega praznika bučarijade, kar je zdaj nadgrajeno še s
čarovnicami. Vse to je bolj ali manj moderna nadgradnja nekega
tradicionalnega dogajanja, značilnega za naš kraj. To se mi zdi
zelo pomembno, ne samo za otroke, ki lahko tako, na primer ob
gregorjevem, dobijo boljši stik s krajem in naravo, ampak tudi za
odrasle. V življenju namreč lahko gremo naprej samo, če vemo,
od kod prihajamo in kje so naše korenine.

Vedno nasmejani in odprtih rok za vse, ki prihajajo na lokalne prireditve.

Bi za konec še kaj dodali?
Nuša: Iskrena hvala mojim domačim, možu in otrokom, da me razumejo, ko imam vsega preveč, in da me podpirajo in so tudi oni veseli,
ko prireditev uspe, ko sem zadovoljna. Hvala!
Klavdija: Res je, če ne bi za nama stali člani najinih družin, nikoli
ne bi mogli delati tega, kar počneva. Moža pomagata pri varovanju,
otroke poprosiva za pomoč pri vsem mogočem … Vsem družinskim
članom gre res velika zahvala.
Tanja Bricelj, foto: Tanja Jankovič in Zinka Kosmač

Klavdija in Nuša sta vsemu kos – tudi rezanju potice velikanke na Florijanovem sejmu.

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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Trzinci - naš ponos
Društva

Gasilski praznik ob godu zavetnika gasilcev

Sveti Florijan je zavetnik gasilcev in tudi farni zavetnik trzinske župnijske cerkve, zato se gasilci že od leta
1989 naprej udeležujemo Florijanove maše za žive in pokojne gasilce in gasilke. Letos je bila maša v nedeljo, 6. maja, nanjo pa smo povabili tudi sosednja društva, domžalske narodne noše in godbo.

Foto: Tanja Jankovič

Zbrali smo se ob 9.30 pri gasilskem domu in odšli v cerkev našega zavetnika sv. Florijana skupaj z župnikom Boštjanom Gučkom. Po
maši smo v ešalonu odšli do gasilskega doma. Na slovesnosti je bilo
približno 170 sodelujočih. Ešalon so prijetno popestrile tudi mažoretke. Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki so se udeležili praznovanja našega praznika, posebna zahvala pa gre vsem našim članom, saj
smo s skupnimi močmi pripravili res lepo praznovanje.

Utrinek s slovesnosti ob letošnji Florijanovi maši

Tekmovanja, izobraževanja in druge aktivnosti
Aprila smo imeli poleg priprav na Florijanovo mašo kar nekaj dela
tudi s pripravami na tekmovanje v gasilski orientaciji trojk in na druge
prireditve.
5. maja smo se z mladino udeležili tekmovanja trojk v gasilski orientaciji. Letos je tekmovanje organizirala mengeška Gasilska zveza,
zato smo se zbrali pri mengeški osnovni šoli. Sodelovale so ekipe GZ
Domžale, GZ Mengeš, GZ Moravče in GZ Lukovica, skupno 114 ekip,
med njimi tudi štiri naše ekipe, dve pionirski, mladinke in mladinci. Pionirji Karin Kajfež, Eva Bukovec in Jakob Kosirnik so dosegli 21. mesto,
pionirji Klemen Kajfež ter Nika in Neža Kosirnik pa odlično 3. mesto
in se tako uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 19. maja v Moravčah.
Mladinke Ema in Eva Nemec ter Alja Kosirnik so dosegle 6. mesto,
mladinci Domen Kolenc, Lara Pevec in Tjaša Kosirnik pa 10. mesto.

zaželena, saj se največ naučimo iz resničnih situacij. Za preostale
operativne člane je poveljstvo 15. aprila organiziralo redne mesečne
vaje, na katerih smo vadili taktične pristope in poveljevanje v različnih
situacijah.
20. aprila je bil na Žejah občni zbor Gasilske zveze Domžale, v katero
je vključeno tudi naše društvo. Ob potrditvi vseh poročil je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo za petletni mandat – za predsednico je bila izvoljena Marjeta Kristan, poveljnik gasilcev pa ostaja Matjaž Merkužič.
21. aprila je Športno društvo Trzin že dvajsetič organiziralo tek Petra
Levca. Na njihovo prošnjo smo gasilci skrbeli za varnost na cestah in
poleg reševalcev tudi za prvo pomoč. Radi sodelujemo z društvi, v katerih dobro organizirajo prireditve. ŠD Trzin želimo še veliko uspešnih
organizacij.
Intervenciji
V aprilu smo imeli dve intervenciji.
7. aprila ob 19.24 je prišlo v križišču IOC Trzin do trka dveh vozil.
Skupaj s CZR in reševalci smo oskrbeli ponesrečeno osebo, nato pa je
bila prepeljana v UKC Ljubljana.
27. aprila ob 19.40 pa smo prejeli obvestilo o težavah z odpiranjem
vrat v Habatovi ulici. V stanovanje smo vstopili po trodelni lestvi, skozi
okno, ki smo ga odprli s tehničnim postopkom. Na vhodnih vratih smo
ugotovili okvaro na ključavnici.
Slovo
9. aprila smo se v Mengšu poslovili od dolgoletne podporne članice
našega društva Dragice Hočevar. Naj počiva v miru.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Dušan Kosirnik

Vabilo – vabimo vas na gasilsko veselico, ki bo v soboto, 2.
junija, ob 19. uri za trzinskim kulturnim domom.
Za hrano in pijačo bomo poskrbeli gasilci, zabaval nas bo ansambel Mladi Stoparji.
Vljudno vabljeni!

Foto: Arhiv PGD Trzin

V slovo

Lado Krašovec (1961–2018)
Mladi trzinski gasilci in gasilke po uspešnem tekmovanju trojk v gasilski
orientaciji v Mengšu

7. aprila sta dva naša operativna člana, Marta Marija Mušič in Adam
Oblak, uspešno zaključila tečaj za nižjega gasilskega častnika. Čestitamo.
14. in 15. aprila se je pet naših operativnih članov udeležilo strokovnih dnevov Borisa Stevanovića na Rogli. Prvi dan je bilo predstavljeno dogajanje in ocene požara v Kemisu in Industrijski coni Ljutomer,
požara nevarnih odpadkov v Straži, tveganje operativnih gasilcev, da
zbolijo za rakom, ter dekontaminacija osebne zaščitne opreme. Drugi
dan pa je bilo predstavljeno delovanje prvih posredovalcev, skeniranje
prometnih nesreč in vetrolom na Jezerskem. Taka srečanja so zelo
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Na Florijanovo nedeljo je v Triglavski
severni steni za vedno, mnogo prezgodaj odšel od nas Lado Krašovec, predsednik trzinskega Društva prijateljev
mladine, aktivni udeleženec akcij Planinskega društva Onger in vsestransko dejaven krajan Trzina.
Številni trzinski in drugi prijatelji, ki
smo ga poznali, ga bomo zelo pogrešali, seveda pa ga bodo najbolj pogrešali člani njegove družine, ki jim ob
tem izrekamo iskreno sožalje in delimo z njimi globoko srčno bolečino.
Daljši zapis o našem Ladu boste lahko prebrali v junijskem Odsevu.
DPM Trzin in PD Onger Trzin, foto: Miha Pavšek

Društva

Cerarjev memorial in taborniški Feštival

Triindvajset tabornikov čete Trzinske skerce (ČTS) se je s svojimi vodniki tudi letos udeležilo Cerarjevega
memoriala, ki ga že vrsto let organizira domžalski rod Skalnih taborov (RST), in tako so taborniki širše domžalske okolice 20. aprila napolnili cvetoči park za domžalsko občinsko stavbo.

Utrinek z raziskovanja Domžal v okviru Cerarjevega memoriala

Po uvodnem zboru se je začel zanje nabolj zanimiv del druženja, to
je opravljanje različnih nalog. Letos pa so nadobudni mladi taborniki
dobili drugačno nalogo kot prejšnja leta. Načelnica ČTS Maša Šimenc
pojasnjuje: »Že dalj časa je v vodstvu RST tlela ideja, da bi našim
medvedkom in čebelicam ter gozdovnikom in gozdovnicam tega dne
dali malo spremenjen, nekoliko zahtevnejši izziv. In letos smo to uresničili. Pripravili smo jim fotoorientacijo. V fotografski objektiv smo
ujeli dele domžalskih stavb in drugih objektov, jih prenesli na papir in
otrokom dali nalogo, da jih ob sprehodu po Domžalah poiščejo.«

In tako so se mladi taborniki s svetlomodrimi, rdečimi ali zelenimi
rutkami pod vodstvom svojih vodnikov razkropili po ulicah in pozorno
opazovali okolico, tako da je poldruga ura iskanja domžalskih znamenitosti minila, kot bi mignil. »Pri sprehodu so otroci zavzeto iskali
fotografirane dele, jaz pa sem ob tem spoznala, da deklice iz mojega
voda večino stavb v Domžalah poznajo,« je še dodala Maša. Za prizadevnost pri iskanju so bili mladi taborniki na koncu srečanja nagrajeni
s palačinkami in so jih s slastjo pospravili.
Naslednjega dne pa je bila v Ljubljani ena največjih taborniških prireditev, posvečenih dnevu tabornikov in dnevu Zemlje, 22. taborniški
Feštival. Tja se je odpeljalo tudi 110 tabornikov z domžalskega območja in med njimi tudi 21 trzinskih. Pridružili so se veliki množici tabornikov in taborniških navdušencev iz cele Slovenije in tudi iz sosednje
Hrvaške, ki je med 10. in 14. uro naravnost preplavila tivolski park in se
tam zabavala na zabavnih, poučnih, športnih in ustvarjalnih delavnicah. Eni so se preizkušali v posebnih taborniških igrah, drugi so veslali
po tivolskem ribniku, streljali z lokom, se mečevali, tretji so uživali v
mini adrenalinskem parku ali lovili ravnotežje pri hoji po vrvi (slackline). Na prireditvi pa se je predstavilo tudi nekaj vladnih in nevladnih
organizacij, med njimi policija, vojska, Zavod za gozdove, Tačke pomagačke (slovensko društvo za terapijo s psi) in Zavod 404 (mladinski tehnološko-raziskovalni center). Po nasmejanih obrazih radoživih
tabornikov lahko sklepamo, da so jim štiri ure aktivnega preživljanja
časa pod zelenimi krošnjami v Tivoliju in spoznavanja zabavne plati
taborništva kljub žgočemu soncu prehitro minile.
Tanja Jankovič, foto: Tjaša Jankovič

Razgibana spomladanska pohoda

Vzpon na Pivkl, najvišji hrib v Moravški dolini

Pohodniki društva upokojencev Žerjavčki smo prvi torek v aprilu
krenili na malo daljšo turo – od Moravč do geometričnega središča
Slovenije (GEOSS). Sončno jutro je napovedovalo lep dan in ob dogovorjeni uri sta se nam na poti pridružila še Jože in Marija Majdič iz
Moravč in nam celo pot usmerjala poglede na lepote njihove doline.
Prvi malo daljši postanek smo imeli nad kamnolomom Kresnice, kjer
smo si ogledali kopanje in razvažanje peska do tovorne žičnice in pod
seboj opazovali reko Savo. Od tu smo se povzpeli na najvišji moravški
hrib, Pivkl, tu pa nas je Marija prijetno presenetila z domačimi dobrotami. Hodili smo po gozdnih stezicah, na katerih te lepo vidne usmerjevalne table vsake toliko spomnijo, da si na Slivniški krožni poti. Ob
obujanju spominov na različne prehojene poti smo dokaj hitro prispeli
do GEOSS-a, od tu pa smo pot nadaljevali nad adrenalinskim parkom
Slivna, se spustili do kraja Gora pri Pečah, tam pa spet zagrizli v hrib,
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veselo porasel s tipičnimi pomladnimi cvetlicami , kron'cami – vse
naokoli je bilo vse belo
in omamno lepo je dišalo. Po kakšni uri hoda
po gozdni cesti pa se je
naše druženje končalo
v planinskem domu v
Uštah.
Zadnjo aprilsko nedeljo pa smo pohodniki
prehodili 20-kilometrsko Krpanovo pot po
Blokah. Start in cilj je v
kraju Volčje ob Bloškem
Srečanje z Martinom Krpanom med pohodom jezeru, pot pa vodi čez
po bloški Krpanovi poti
travnike, bogate z regratom, skozi gozdove, malo navzgor in malo navzdol. Okrog osmih smo
se ustavili pri prvem kmetu in tu za dobrodošlico prejeli lesene žlice,
na drugi postojanki je gospodinja za nas napekla potic in piškotov,
potem pa so nas vabili medenjaki, šnops, kruh z zaseko, pa klobase,
čaj … Korak za korakom in za seboj smo puščali vasi Škrabče, Ravnik,
Gradiško, Zavrh, Bočkovo ... Šli smo tudi mimo cerkvic Svetega Duha,
svetega Urha in Svete Trojice. V množici tisoč pohodnikov so bili otroci, mladina, družine, planinska društva, pa seveda Bloški Martin kot
poosebitev Martina Krpana. Klobaso smo zašpilili malo čez poldne, ko
smo prispeli nazaj k Bloškemu jezeru.
Milica Erčulj, foto: Milica Erčulj
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Krešo Keresteš

Pritegnila ga je precizna orientacija
Danes le še malokdo uporablja klasične zemljevide. Po navadi si v telefonsko aplikacijo nastavimo želeni cilj
in potem samo sledimo navodilom. Še manj pa je takih, ki bi jih pritegnila orientacija. Med temi redkimi pa je
tudi naš občan Krešo Keresteš, ki že vrsto let tekmuje v precizni orientaciji ne le doma, ampak tudi po svetu.
Na najinem srečanju pri njem doma me je popeljal po svoji poti orientacije in mi razložil podrobnosti te športne panoge, dva dni zatem pa
je odpotoval na Slovaško, na evropsko prvenstvo v precizni orientaciji.
V konkurenci 100 tekmovalcev je osvojil naslov evropskega podprvaka.

Krešo Keresteš

Orientacijski tek je športna disciplina, ki se je razvila konec 19.
stoletja na Švedskem. Poteka v naravi, po gozdovih ali mestnih parkih, kjer mora tekmovalec v najkrajšem času s pomočjo karte in
kompasa obiskati vse kontrolne točke na progi. Vrstni red teh točk
je določen, pot si izbira tekmovalec sam. Sredi osemdesetih let se je
iz orientacijskega teka razvila precizna orientacija (PreO) z namenom, da bi jo približali posameznikom. Kasneje so jo preoblikovali
tako, da je postala šport za vse. To je miselna športna panoga, pri
kateri ni toliko pomemben čas, kot sta pomembni natančnost pri
branju karte in tehnična sposobnost določanja kontrolnih točk (kamen, drevo, jarek, vogal stavbe ...), zato lahko na teh tekmovanjih
enakovredno tekmujejo ženske in moški, mladi in stari, invalidi …, v
različnih težavnostnih kategorijah.
Za razliko od orientacijskega teka mora tekmovalec pri PreO z
razdalje določiti kontrolne točke, na katerih je razporejenih več kontrolnih zastavic. Na podlagi opisa položaja iskane zastavice izbere
eno zastavico ali pa nobene. Pravilnost rešitve spozna šele na cilju.
»Ker tekmovalci poti ne smemo zapustiti in je kontrolne točke treba
določiti z razdalje, je precizna orientacija tehnično najzahtevnejša
orientacijska panoga,« pravi Keresteš. Iz discipline PreO sta se postopoma razvili TempO in štafeta (kombinacija), pri kateri tekmuje
ekipa treh orientacistov. Pri TempO je treba v čim krajšem času na
več postajah določiti več kontrolnih točk, štafetno tekmovanje pa je
kombinacija PreO in TempO in poteka v dveh delih. Najprej bolj tehnična disciplina PreO in potem še bolj hitrostna disciplina TempO.
Končni rezultat je skupni čas, izmerjen na postajah TempO, s časovnim pribitkom za vsako napačno določeno kontrolno točko. Najboljši
trije orientacisti iz države se vsako leto preizkušajo na petdnevnih
svetovnih prvenstvih. Sicer pa tekmujejo tudi na evropskih prven-
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stvih, v svetovnem in evropskem pokalu ter na državnih in drugih
tekmovanjih. »Tekmovanja so najboljši treningi orientacistov,« je
prepričan Keresteš.
Z orientacijo se je prvič srečal pri tabornikih
Nekdanji Ljubljančan Krešo Keresteš se je kot devetleten fantič pridružil šišenskim tabornikom odreda Dobre volje in se tako pri iskanju zaklada, lovu na lisico in kasneje na tekmovanjih prvič srečal tudi z orientacijo.
Branje zemljevidov ga je tako pritegnilo, da se je zatem udeležil tudi več
taborniških tečajev iz orientacije in topografije. Pri taborniških tekmovanjih je več poudarka na opravljenih nalogah kot na orientaciji, zato se je
leta 1987 s toliko večjim veseljem udeležil svojega prvega tekmovanja v
orientacijskem teku – Milovanovičevega memoriala v Peklu pri Šempetru. Dve leti kasneje se je pridružil novoustanovljenemu Orientacijskemu
klubu Tivoli (prvi tak v Sloveniji) in se začel redno udeleževati tekmovanj,
večinoma na Hrvaškem, v Italiji in Avstriji. Sčasoma so se začeli ustanavljati taki klubi tudi drugod po Slovenij, ustanovili so tudi Orientacijsko
zvezo Slovenije in oblikovala se je slovenska orientacijska liga. V letu osamosvajanja Slovenije se je Keresteš prvič udeležil množičnega tekmovanja na Švedskem in se dve leti zatem v orientacijskem teku preizkusil še
na študentskem svetovnem prvenstvu v Švici. V naslednjih letih so ga v
Orientacijski zvezi aktivirali, da je pet let vodil mladinsko reprezentanco
Slovenije. Bil je tudi član Komisije za precizno orientacijo v slovenski zvezi
in nato tudi v mednarodni zvezi IOF.
Na Švedskem je odkril precizno orientacijo
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je na enem od množičnih
tekmovanj na Švedskem, na katerem sodeluje preko 15 tisoč udeležencev, odkril disciplino precizna orientacija (PreO). »To je športna
disciplina, ki fizično ni zahtevna. Poteka v popolni tišini in zahteva
popolno koncentracijo. Potrebno je tudi natančno branje karte in merjenje terena.« Ko jo je dobro spoznal, se je na prelomu tisočletja v
njej tudi že preizkusil. Bila mu je pisana na kožo. »Ker nimam tekaške
konstitucije, je bil to zame idealen šport, ki vključuje orientacijo.« Leta
2004 je organiziral prvo PreO tekmovanje v Sloveniji in še isto leto s
sestro Matejo, partnerico Anjo Babič in nekdanjim sodelavcem Nikom
Čižkom ustanovil Orientacijski
klub Trzin. Kmalu si je ustvaril
sloves dobrega organizatorja
teh tekmovanj, in tako jih še
vedno pripravlja. Marca letos
je vodil tekmovanje v Lipici
(štelo je za točkovanje svetovne rang lestvice), prejšnji
mesec tekmovanje v Mlakah
pri Kranju, junija pripravlja še
tekmovanje na Menini planini.
Vsakič nova trasa, nove karte,
postavljanje zastavic, izdelava
rešitev ... »Branje podrobnih
kart, ki meji že skoraj na njihovo proučevanje in primerjanje s terenom, me vedno
navdušuje.« Za klub je izrisal Trzinec Krešo Keresteš je upravičeno
že nešteto orientacijskih kart, ponosen na svoje zemljevide.

Trzinci
Portret
- našmeseca
ponos

Na letošnjem evropskem prvenstvu na Slovaškem je osvojil srebrno medaljo.

Za Trzin je izrisal tablo Učna pot Onger.

oblikoval pa je tudi orientacijsko znamko. Z družino že petnajst let živi
v trzinski industrijski coni, družbo pa jim dela tudi štirinožni ljubljenček
Rem.

udaren mož, ki je povsem zapisan zemljevidom in orientaciji, tudi zelo
rad pripoveduje šale.

Dosegel je nekaj zavidanja vrednih mednarodnih uspehov
Keresteš je eden redkih občanov Trzina, ki se lahko pohvalijo z odličji z
mednarodnih tekmovanj. »Leta 2006 sva se z Anjo prvič udeležila svetovnega prvenstva PreO na Finskem in osvojil sem odlično četrto mesto. Naslednje leto sem visoko motiviran in zelo samozavesten odpotoval na svetovno prvenstvo v Ukrajini in se tam potem veselil naslova
svetovnega prvaka v PreO. Na to sem zelo ponosen. V teh svojih prvih
letih mednarodnih tekmovanj pravzaprav še nisem bil slabši kot deseti.«
Leta 2009 ga je Mednarodna orientacijska zveza določila za kontrolorja pri izvedbi svetovnega prvenstva na Madžarskem. »V zadnjih letih
se je način postavitve zastavic na kontrolah nekoliko spremenil. S tem
so nam, tekmovalcem, nekoliko olajšali delo in s tem omogočili, da so
tudi drugi tekmovalci prišli na svetovni vrh.« Kljub temu je lani z ekipo,
v kateri sta bila še njegova sestra Mateja in Emil Kacin, v Litvi postal
še svetovni prvak v štafetni disciplini. »Za naslov svetovnega prvaka
v disciplini TempO pa se bom moral še dobro potruditi. Predlani, na
svetovnem prvenstvu na Švedskem, sem se temu še najbolj približal z
osvojitvijo 5. mesta.« Konec letošnjega aprila je na Slovaškem osvojil
naslov evropskega podprvaka v PreO, pred dvema letoma je zasedel
prvo mesto v evropskem pokalu v Italiji, leta 2013 je bil tretji na Hrvaškem, o državnih prvenstvih pa sploh ni treba pisati.
Prvih dveh svetovnih prvenstev se je z njim udeležila tudi njegova
Anja, ki nam zaupa: »Krešo pravi, da sem mu obakrat prinesla srečo
in od takrat me vedno vabi s seboj. A jaz zdaj na mednarodnih tekmah
ne tekmujem več in predvsem pomagam pri organizaciji domačih tekmovanj. Dovolj je, da tekmuje eden v družini.« Pri tem ponosno doda:
»Zelo dober orientacist je tudi najin sin Vid. V svoji kategoriji je vedno
na vrhu.« Anja nam še zaupa, da njen sicer po naravi zelo miren in pre-

Njegov hobi je kmalu postal njegov poklic
Navdušenje nad branjem kart ga je usmerilo na študij geodezije, tam pa
se je usmeril v kartografijo in izdelavo zemljevidov. Po končanju študija se
je zaposlil na Geodetskem zavodu Slovenije, po preoblikovanju podjetja
pa se je odločil za samostojno pot in pred devetimi leti v Trzinu odprl
kartografski studio MapDesign. Dnevi mu minevajo v risanju kart, treningih in orientacijskih tekmovanjih, to pa močno sooblikuje tudi njihovo
družinsko življenje: »Pravkar smo se vrnili z družinskega vikenda v Bohinju,
kjer sem opravil trening PreO in zbiral podatke za naročnika. Izdelujem
namreč načrt za kamp Zlatorog, v katerem je treba vrisati tudi elektirčne
omarice. Pred kratkim sem fotografiral in skiciral tudi Ptuj in zdaj dokončujem panoramsko karto mestnega središča, na kateri bo imela vsaka
stavba svojo barvo, takšno, kot je dejansko.« Pokaže mi zemljevid Ribnice,
na katerem drevesa celo mečejo senco. Čudovit zemljevid, na katerega je
lahko upravičeno ponosen. »Usmeril sem se v izdelavo nekoliko drugačnih, bolj zanimivih zemljevidov, pri čemer si pomagam tudi z ilustracijo.«
Za Trzin je izdelal karto Učna pot Onger, v Dobu pri Domžalah pa visita
dve njegovi panoramski karti krajevne skupnosti. Pri svojem delu nima
veliko konkurence, majhen pa je tudi krog naročnikov, na trgu pa opaža
naslednje: »Vedno več je takih, ki niso strokovnjaki na tem področju, pa se
kljub temu ukvarjajo z risanjem zemljevidov in ponujajo poceni izdelavo
kart. Temu primerna pa je tudi kvaliteta.«
Družini Keresteš mineva pravzaprav večina vikendov od zgodnje pomladi do pozne jeseni v obliki raziskovanja terenov, treningov, organizaciji in
udeležbi na tekmovanjih. Sicer pa radi živijo v Trzinu, ki je postal njihov
dom. »Sicer smo malce oddaljeni od samega centra, kjer so igrišča in
trgovine, sta pa blizu avtobus in vlak pa tudi Ljubljana, tako da nam ni nič
hudega,« zaključi Keresteš svojo pripoved.

Novi
T-Roc.
Samozavest ima zapisano v genih.
Avto Lovše

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen.

Maj 2018

Tanja Jankovič, foto: Osebni arhiv
Kreša Keresteša in Tanja Jankovič

www.aclovse.si
Jarška cesta 11, 1230 Domžale, (01) 777-77-77
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Iz vrtcev in šole

Šolska dobrodelna prireditev Zate, zame, za nas

Pomočnica v.d. ravnateljice Jana Klopčič je pozorno spremljala nastop mladega ansambla Navihanci.

Šolska folklorna skupina je navdušila s pesmijo, plesom in plesno-glasbenimi igricami.

Osnovna šola Trzin organizira v aprilu že vrsto let dobrodelno prireditev Zate, zame, za nas, s katero zbirajo prostovoljne prispevke za
šolski sklad za sofinanciranje udeležbe učencev iz socialno šibkejših
družin pri nadstandardnih programih. Prireditev je bila vedno dobro
obiskana, na letošnji, predzadnjo sredo v aprilu, pa se je v šolski telovadnici zbralo manj obiskovalcev kot po navadi. Nastopajoči otroci pa
so se kljub temu nadvse potrudili, in gledalci, večinoma njihovi starši,
so jih nagrajevali z bučnim aplavzom.
Po uvodnem nagovoru pomočnice v. d. ravnatelja Jane Klopčič so
obiskovalci prisluhnili petju vrtčevskih otrok, obema šolskima zboroma, pomlajeni šolski glasbeni skupini Tangenta in izvrstnima solistkama Taji Jamnik in Zali Klopčič ter si z navdušenjem ogledali plesni
točki Tare Kveder Anterič in Nejca Jamnika iz plesnega kluba Feniks in
iskriv nastop šolske folklorne skupine. Z zanimanjem pa so poslušali
tudi glasbeno točko tričlanskega ansambla Navihanci in mladih glasbenikov glasbene šole Lartko. Prireditev sta sproščeno vodila deve-

tošolca Luka Planinc in Aleksander Begić. Po končanem programu so
obiskovalce pozvali k darovanju prostovoljnih prispevkov in jih povabili
v šolsko jedilnico, na okusen cesarski praženec, ki ga je pripravil šolski
kuhar Nejc Štucin ob pomoči učitelja Dušana Gorenca, obiskovalcem
pa so ga delili osmošolci Alja, Neža, Jakob in Jure. Predsednica šolskega sklada Sara Rode je po prireditvi povedala: »Zahvaljujemo se
vsem staršem in obiskovalcem, ki so s svojimi prispevki darovali šolskemu skladu. S to prireditvijo smo zbrali dobrih 605 evrov. Hvaležni
smo tudi sponzorjem, Pekarni Pečjak, Gostinstvu in cateringu Koren in
podjetju Impuls Orgran, ki so poskrbeli, da nastopajoči niso bili lačni.«
Sredstva šolskega sklada pa so to pomlad obogatili tudi z akcijo
zbiranja starega paprirja. Drugi teden v aprilu so kljub deževnemu
vremenu s pomočjo staršev, otrok in drugih zbrali nekaj več kot 13
ton papirja in za to iztržili 1305 evrov. Polovico denarja so namenili
šolskemu skladu, polovico šolskim skupnostim.
Tanja Jankovič, foto Tanja Jankovič

Kultura

Ste za potep po Smaragdnem gozdu?

Petra Šuštar, ki deli svoje
znanje med drugim na vadbah
v Trzinu, nasvete za zdravo
življenje pa natroša tudi v
Odsevu, je izdala svojo prvo
knjigo.

Petra Šuštar je po poklicu sicer profesorica športne vzgoje, a v življenju počne še marsikaj drugega kot to, za kar je
kvalificirana s svojo uradno izobrazbo.
Po naravi je namreč izredno vedoželjna,
zanimajo jo številna področja, zato že
vrsto let širi svoje znanje tudi z učenjem
različnih alternativnih tehnik za lažje in
lepše življenje. V svoje delo tako vnaša
tudi primesi tapkanja (metoda EFT),
obrazno jogo, meditacije, dihalne tehnike in še marsikaj drugega, kar zaokrožuje njeno zavedanje o pomenu bivanja
zdravega duha v zdravem telesu.
Že nekaj časa predaja Petra Šuštar to
svoje znanje tudi na posebnih tedenskih
srečanjih za nežnejši spol v Trzinu, obenem pa natrese bralcem nasvete za
zdravo življenje v svoji rubriki trzinskega
Odseva.
Prav to delo in tudi njeno delo z otroki
na bližnji rodiški osnovni šoli, pri katerem rada uporablja vse svoje razširjeno
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znanje, pa sta jo že pred časom
nagovorila k pripravi prav posebne slikanice, ki je zagledala luč
sveta ravno v teh dneh.
V slikanici Smaragdni gozd vodi
avtorica bralce s pravljično meditacijo po najrazličnejših čustvih,
s katerimi se srečuje vsak od
nas. V zgodbi jim na nežen način
pomaga sprostiti žalost, strah in
zaskrbljenost, v nadaljevanju pa
jim pomaga odpirati nove poglede na življenje tako, da jih uči
poguma in zastavljanja in uresniVeč o slikanici in Petrinem delu lahko
čevanja srčnih želja.
preberete na spletni strani pri5ri.si.
Slikanica Smaragdni gozd je
opremljena z imenitnimi ilustracijami Zorane Živić, ki poskrbijo, da je
prebrano še bolj pravljično. Ker je slikanica zastavljena tako, da prav ob
vsakem prebiranju odkrijemo v njej kaj novega, se bodo bralci vseh starosti ob pomoči junakov čudovitega smaragdnega gozda zagotovo radi
znova in znova vračali k branju, meditiranju in s tem predvsem – k sebi.
Vesna Sivec Poljanšek, foto: Arhiv Petre Šuštar

Kultura

Bralni kotiček knjižničarke Zdenke Kopač

Obiskovalci trzinske knjižnice jo dobro poznate – vedno nasmejana in energična knjižničarka Zdenka Kopač
je prava zakladnica namigov za odlično branje. Pridružite se njenemu bralnemu kotičku, v katerem se vedno
najde kaj zanimivega!
Davorin LENKO
Bela pritlikavka
Založba: Cankarjeva založba, 2017
Življenje je nabor dogodkov. Nekatere
lahko krojimo sami, drugi so splet naključij. Bela pritlikavka gotovo ni nastala po
naključju, govori pa prav o tem, o naključju, ki lahko privede do usodnih zapletov.
Ko Maria in Louis v enem takšnih trenutkov dobesedno trčita drug v drugega, se
začne plesti zgodba intimne ljubezni in
nevzdržne bolečine. Srce parajoča saga
pa nas ne popelje zgolj v njuni ločeni
življenji, temveč nas ponese prav v srčico
njunega združenega bivanja. Četudi so
prisotni tudi elementi mističnosti, ki Lenku niso tuji, se pripoved ne dotika toliko božanskosti kot najbolj notranjega, najbolj intimnega človeškega občutja – ljubezni. To izpostavlja v
vsem njenem žaru, s stopnjevanjem napetosti pa poskrbi, da ves čas
ohranja bralčevo pozornost in da bralca vleče vedno globlje v zgodbo.

Peter SVETINA
Poročilo o Jasperju Krullu
Založba: Goga, 2018
Peter Svetina je eden tistih avtorjev, ki
povsod puščajo sled. Zanimanje za njegovo poezijo presega meje slovenskega
ozemlja, zato so nekatera dela prevedena, med drugim tudi v angleški, nemški
in celo korejski jezik. Cikel triintridesetih pesmi, naslovljen Poročilo o Jasperju
Krullu, ne odstopa od te norme. V vsakem verzu vsake pesmi je čutiti močan
pridih magičnosti. Ta nas vodi širom po
svetu, popelje nas tako v zgodovino kot
v prihodnost, skozi prostor in čas, kot bi
bila brezmejna. Njegove pesmi nas opozarjajo na to, kar ostaja, ne glede na razpoke v času, ne glede na zareze v prostoru, ne glede na bolečine v srcu. Svetina nas z iskrenostjo
in občutenostjo pesmi popelje do svetov, v katerih šteje edino to, kar
se ne uklanja svetlobi, zvoku, otipu – kar traja večno.

Literarni večer v mednarodnem duhu

Na Bledu je bilo letos jubilejno, že 50. mednarodno srečanje pisateljev. Osrednji dogodki so se kot po navadi
zvrstili v omenjenem gorenjskem biseru in Ljubljani, vmes pa so bila literarna srečanja z gosti iz vsega sveta
tudi po drugih slovenskih krajih. Eno takšnih je po tradiciji gostil tudi Trzin.

V okviru vsakoletnih srečanj, ki jih prireja Slovenski center PEN, obiščejo mednarodno priznani literarni ustvarjalci tudi trzinske ljubitelje
kulture. Letos se je to zgodilo že petnajstič, tudi po zaslugi dolgoletnega zapriseženega Trzinca zdajšnjega ministra za kulturo Antona
Peršaka. Kulturni blagor sta z obiskovalci srečanja letos radostno delila bolgarska pisateljica Zdravka Evtimova in iraški besedni umetnik
Samir Abdulah Fati Alsajg.
Večer je potekal v sproščenem vzdušju, in čeprav se je voditelj pogovora Anton Peršak z ustvarjalcema pogovarjal v angleščini, sta se
umetnika obiskovalcem takoj prikupila tudi zaradi vidno izražene želje, da bi komunicirala s publiko.
Bolgarska pisateljica Evtimova, ki je v domovini zelo cenjena, njena
dela pa so prevedena v več kot 30 jezikov, je marsikatero izrečeno
misel podkrepila tudi z izrazi v svojem maternem jeziku, tako da so
lahko obiskovalci ob tem prepoznavali tudi podobnost slovenščine in
bolgarščine.
Da pa bi njeno novelo o prodajalcu krvi, ki jo je delila s publiko, raMaj 2018

zumelo čim več ljudi, jo je prebrala v angleščini. Posebnost njenega
ustvarjanja je namreč to, da vsa svoja dela prevaja iz bolgarščine v
angleščino kar sama, saj slovi tudi kot odlična prevajalka, in tako tudi
sama najbolj ve, katere izraze naj uporabi, da bo prevod čim bolj blizu
originalu. S svojo novelo in njeno bogato sporočilnostjo se je prepričljivo dotaknila vseh v dvorani, pri tem pa ji je bil v veliko pomoč tudi
Peršak, ki je pogovor v angleščini ves čas spretno krmaril in sproti
pojasnjeval zanimivosti iz ustvarjalkinega bogatega opusa.
Zbrane je navdušil tudi iraški novinar in pisatelj Alsajg, ki že nekaj let
živi in ustvarja pri nas v Sloveniji, potem ko je prebežal iz svoje domovine zaradi grozljivih političnih razmer, ko so, denimo, v samo v enem
dnevu v njegovem rodnem mestu Mosulu pobili kar 65 intelektualcev.
Alsajg se je zato pridružil množici rojakov, ki so se podali na negotovo
pot begunstva, v želji, da bi lahko živeli v miru in da bi lahko svobodno
ustvarjali. V Sloveniji se je naučil že kar nekaj slovenskih izrazov in je
z njimi postregel tudi trzinski publiki, svojo literaturo pa je nato kljub
temu predstavil v arabščini in zatem še v angleščini, saj tako kot njegova bolgarska kolegica tudi on slovi kot odličen prevajalec. V pesnitvi,
ki jo je prebral zbranim, se je dotaknil rodnega mesta in njegovih lepot,
okronal pa jo je z mislijo, da je njegov dom v resnici kar cel svet. V
nadaljevanju, v pogovoru s Peršakom, je to razložil tako, da se počuti
doma povsod tam, kjer lahko ustvarja v miru.
Oba gosta sta s pretanjenostjo svojih del dokazala, da še zdaleč ni
jezik tisto, kar nas omejuje, meje so (samo) v naših glavah. Kdor se je
udeležil tega imenitnega večera z mednarodno priznanima ustvarjalcema, je lahko začutil vso moč in globino ubesedenih misli, pa četudi
morda ni vseh razumel. Lepota umetnosti je namreč prav v tem, da
pogosto presega razum …
Vesna Sivec Poljanšek, foto: Vesna Sivec Poljanšek
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Po literarnih poteh Avstralije

23. april je mednarodni dan knjige in avtorskih pravic, v trzinski
knjižnici pa smo letos ta dan združili z vsakomesečnim knjižnim klepetom in se tokrat pogovarjali o literarni preteklosti, sodobnosti in
prihodnosti daljne Avstralije. O avstralski književnosti je pri nas malo
znanega, a ne, ker bi ne imeli želje po dodatnem védenju, temveč se
vedno znova izgovorimo na zemljepisno oddaljenost. Zato smo bili

tokratnega literarnega srečanja še toliko bolj veseli, saj nam je svoje
znanje o avstralski književnosti predala Angela Chambers, Slovenka,
ki že enainpetdeset let živi v »deželi tam spodaj«. Ker pa je mladost
preživela v Sloveniji, je dobro seznanjena tudi s slovensko literarno
podobo, to pa nam je ponudilo edinstveno priložnost, da se poglobimo
v literarne zgodbe obeh dežel.
Večer smo začeli s sproščenim pogovorom o kulturnih, zgodovinskih,
političnih in gospodarskih lastnostih avstralske celine, kar nam je olajšalo umestitev avtorjev, literarnih zgodb in literarnih likov v kontekst.
Dotaknili smo se dobitnika Nobelove nagrade Patricka Whita, Miles
Franklin (Stelle Marie Sarah Miles Franklin), po kateri je poimenovana tudi najprestižnejša avstralska literarna nagrada, in Richarda
Flanagana, ki je pri nas najbolj znan po romanu Plosk ene dlani, in
še mnogih drugih avstralskih piscev, kot so Robyn Davidson, Thomas
Keneally, David Malouf in Michael Robotham.
V literarno obarvani razpravi smo spoznali podobnosti, ki povezujejo
slovensko in avstralsko književno pot. Med drugim smo prišli do spoznanja, da ne enim ne drugim pisateljem ni tuja domovinska nota. Ta je
v delih avstralskih avtorjev prisotna tudi v proznih besedilih, medtem
ko je za slovensko knjižno gradivo značilna predvsem za lirična besedila. S sprehodom po teh literarnih poteh smo dobili vpogled v samo
srčiko literarnega ustvarjanja, ki ni zamejeno z mejami dežele, temveč
zgolj z mejami našega uma in domišljije.
Barbara Kopač, foto: Barbara Kopač

V zakulisju prešuštva

Kaj se zgodi, ko zunajzakonska afera, ki jo želita ljubimca iz dveh parov prikriti z alibijem tretjega para, uide
izpod nadzora in zaneti vrsto komičnih zmešnjav in zapletov? Ta afera pa hkrati do kosti razgali plehke medosebne odnose in nastavi ogledalo tudi sodobni družbi ...
Trzinski oder je 14. aprila razgibala ubrana igralska skupina Ta bol'
teater KPD Josip Lavtižar iz Kranjske Gore. Pod taktirko trzinske hišne režiserke Tatjane Peršuh je uprizorila komedijo Ljubezen druge
polovice izjemno plodovitega sodobnega angleškega komediografa,
mojstra farse, Alana Ayckbourna – napisal je več kot 80 iger. Na
domiselno postavljenem odru so se dobro razpoloženi igralci suvereno prelevili v tri poročene angleške pare in jih značajsko izklesali kot
pravi profesionalci. Takih in še boljših in tudi žanrsko drugačnih uprizoritev pa na trzinskih deskah ne manjka – novo priložnost za kulturno
udejstvovanje ponuja že ta mesec, v mesecu ljubezni, tudi Trznfest,
septembra pa se nam po napovedih organizatorjev vnovič obeta tudi
abonmajska gledališka sezona, to pa velja v našem pregovorno kulturnem kraju izkoristiti in tudi s tem ponesti dobro ime KUD-a Franc
Kotar čim dalje čez občinske meje.
Veliko dlje pa po navadi sežejo zdrahe in spletke, ki se na koncu
vendarle ujamejo v lastne zanke. Brez teh bi bili tudi ti trije poročeni
pari čisto »dolgočasni« – možje delajo, v istem podjetju, njihove žene
so doma. Šest različnih ljudi srednjega razreda, torej solidno ali celo
dobro situiranih, pa vseeno ne ravno najbolj srečnih. Dinamični zaplet
ustvari skrivno razmerje med Bobom in ženo njegovega šefa Fiono,
in sicer ko ljubimca za alibi za sumljivo pozen nočni prihod domov
za svoja partnerja uporabita nič hudega sluteči tretji par, zakonca
Williama in Mary – prešuštnika ga vpleteta z izmišljeno zgodbo o reševanju njunih (v resnici neobstoječih) zakonskih težav. Laži, sprenevedanje, prikrivanje in nesporazumi pa postavijo na preizkušnjo ne
le zakonske, medzakonske in zunajzakonske zveze in odnose, temveč
tudi njihove značaje in vse frustracije celotne statusno snobovske
družbe. V tej grenko-sladki komediji zmešnjav omogoči nenavadna, a
učinkovita scenska postavitev dveh stanovanj enega poleg drugega,
ki zavzemata cel oder tako, da si jedilnico celo delita, za dve večerji
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v dveh nočeh, napetost dogajanja, ki poganja komedijantski motor
igre. Duhovit razplet z besednim žongliranjem, ki odgrinja zakulisje
prešuštva, večplastnih nanosov neresnic, izmišljotin in podtikanj, je
seveda neizogiben …
Ayckbournova dela praviloma razkrivajo človeške slabosti angleškega zgornjega srednjega razreda v medsebojnih odnosih, v tej predstavi pa so ženske tiste, ki imajo moč in življenjsko voljo, medtem ko so
moški občutljivi in omahljivi. In čeprav je bila igra napisana pred pol
stoletja, ne odraža samo tedanje angleške družbene stvarnosti, marveč jo z lahkoto prestavimo tudi v sedanji čas, zato jo še vedno uprizarjajo tudi na velikih svetovnih odrih, kot sta londonsko gledališče
West End in newyorško gledališče Broadway. Že leta 1973 pa je Boba
v prvi slovenski uprizoritvi Ljubezni druge polovice (Mestno gledališče
Ljubljansko, režija Mile Korun) upodobil legendarni igralec Zlatko Šugman, oče lani umrlega in mlajšim bolj znanega gledališkega igralca
Jerneja Šugmana.
Nataša Pavšek, foto: Uroš Abram

Šport in šah

Spomladanska šahovska liga je
končana

Biodanza za srečnejše življenje

19. aprila smo v društvu Pot srca organizirali tradicionalno prireditev Zemlja pleše, na kateri smo
ob obletnici rojstva ustanovitelja biodanze Rolanda
Tora predstavili to zanimivo gibalno-plesno metodo
za lepše in srečnejše življenje.

Prvi četrtek v aprilu smo v ljubljanski šahovski ligi odigrali še zadnje
kolo. Ker pa so rezultati teh dvobojev odločilno vplivali na končno razvrstitev moštev, so vse ekipe prizadevno lovile te zadnje točke. Poročanje
začenjam tokrat z razpletom v prvi ligi, v kateri smo nastopali z ekipo
DOM-IN, Agencija za nepremičnine. Trzinska ekipa se je z zmago s 4
proti 0 proti šahistom ŠK Medvode 2 povzpela na četrto mesto. Zelo
zanimiv pa je bil razplet boja za pokale, kajti prve tri ekipe so zbrale čisto enako število točk, šahovskih in tudi match, tako da je vrstni red na
vrhu določil šele kriterij medsebojnih dvobojev: prvi so bili tako šahisti
ŠK Medvode Wittori Swimwear, drugi šahisti ŠK Višnja Gora-Stična,
tretji pa šahisti ŠD Vrhnika 2. Za Trzince je prispeval največji delež Sašo
Valentin Jančigaj, in sicer 5 točk iz osmih partij. Bilanca preostalih šahistov pa je taka: Bojan Mihelič je nabral štiri točke v petih partijah in
dobil zlato medaljo za igro na četrti deski, Dušan Leben 3,5 točke v šestih partijah, Kostja Konvalinka 3,5 v osmih, Nesib Jukan 1,5 v dveh, Franci Banko 1 točko v eni partiji in Vlado Markič 1 točko v dveh partijah.
Nastop trzinske ekipe BUSCOTRADE v super ligi pa se je končal z
20 osvojenimi točkami in petim mesto. Naslov najboljših so si priigrali
šahisti ŠK Ig pred prvo ekipo ŠD Vrhnika in moštvom Mentor. V posameznih kolih se je zvrstilo kar 9 naših šahistov, njihov točkovni prispevek
pa je bil, kot sledi: Klemen Šivic 1 točka v 3 partijah, Emil Lah 1,5 tč (4),
Igor Rojs 3 tč (5) – za to je prejel srebrno medaljo, Anže Borišek 4,5 tč
(7), Jernej Suhadolnik 1 tč (2), Borut Bajec 1,5 tč (4), Aleš Borštnik 1,5 tč
(4), Gregor Banfi 4 tč (5) in Dušan Marčetič 2 tč (2). S končno uvrstitvijo
smo lahko povsem zadovoljni, saj je v tej ligi konkurenca zelo močna in
nastopajo vse ekipe, ki so uvrščene pred nami, z močnejšo zasedbo, z
boljšimi ratinškimi točkami.
Za zaključek ligaškega dela pa je sledil še turnir pospešenega šaha v
petih kolih. Prijavili smo kar tri ekipe in tako nastopili z dvanajstimi šahisti. Naše najbolje uvrščeno moštvo je pristalo tik za prejemniki pokalov, na četrtem mestu, in sicer ekipa BUSCOTRADE, v sestavi N. Jukan,
A. Borišek, J. Suhadolnik in G. Banfi. Zmagali so šahisti ŠK Komenda
Popotnik, pred kluboma ŠK Medvode Wittori Swimwear in ŠK Ljubljana.
Naša druga ekipa si je priborila enajsto mesto, mesto za njo pa se je
uvrstilo naše moštvo DOM-IN, Agencija za nepremičnine.

Kaj je biodanza
Biodanza – ples življenja – nas z gibanjem in plesom po glasbi harmonizira in integrira v celovitost našega bitja, saj povezuje v celoto
naše misli, čustva in delovanje. Z redno vadbo se znižujejo stres in
napetosti, telo in duh se pomladita, izboljšujejo se naši medosebni
odnosi, prebujajo in razvijajo se naši potenciali, poveča se naše notranje zadovoljstvo in izboljša se naše splošno počutje. Učitelj Rolando Toro Araneda, antropolog, psiholog in ustanovitelj biodanze, je
to edinstveno vadbo poetično poimenoval poezija človeških srečanj,
saj vključuje tudi vaje, s katerimi krepimo naše odnose z drugimi,
kar ob ukvarjanju s samim seboj mnogokrat pozabimo, ker se osredotočamo le nase.
Araneda je začel uporabljati glasbo najprej pri delu z bolniki z mentalnimi težavami, saj je ugotovil, da različni ritmi in melodije na bolnike različno delujejo. Na podlagi tega je začel raziskovati človekove
čustvene in možganske odzive na različne glasbene stimulacije. Model biodanze je s sodelavci razvijal in izpopolnjeval na znanstvenih
temeljih psihologije, biologije, fiziologije, nevrologije, epigenetike in
drugih znanosti vse do konca življenja leta 2010. Njegovo raziskovalno delo zdaj nadaljujejo znanstveniki (npr. dr. Marcus Stueck in dr.
Alejandra Villegas) in njegovi nasledniki, ki jim je dal pooblastilo za
nadaljevanje njegovega dela (npr. Eliane Matuk, Viviana Luz Toro).
Vsaka vaja biodanze ima tako znanstvene temelje in preverjeno blagodejno deluje na naše počutje in psihofizično stanje.

Andrej Grum, foto: Franc Poglajen

Mojca Tavčar, foto: Mojca Tavčar

Vadba biodanze poteka vsak četrtek od 19. ure do 20.30, v trzinskem vrtcu Žabica (v športni igralnici). Dobrodošli vsi, ki bi se nam
še radi pridružili. Če pa v tem šolskem letu ne utegnete več priti,
vas bomo veseli v novi sezoni vadbe, ki jo začenjamo septembra – z
novim šolskim letom. Urnik vadbe bo objavljen v junijskem Odsevu.

Nova Kosmačeva zmaga
V nedeljo, 6. maja, je bilo v Celju kadetsko, mladinsko in študentsko
prvenstvo v dviganju uteži. Udeležili so se ga tudi tekmovalke in tekmovalci iz Težkoatletskega kluba Domžale. Anže Kosmač je z veliko
prednostjo osvojil prvo mesto v kategoriji do 85 kg z odličnim rezultatom 125 kg v potegu in 150 kg v sunku! Diplomirani kineziolog Anže
Kosmač je po tekmovanju povedal, da je zelo zadovoljen z rezultatom,
saj je s tem popravil svoj osebni rekord v biatlonu, na 275 kg. Tekmovalci TAK Domžale pa ne bodo imeli veliko časa za počitek, saj čaka
ekipo že kmalu močan mednarodni turnir v Baču v Srbiji.
Valentin Orešek, foto: Valentin Orešek
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Vabljeni na pohod ob reki, ki povezuje!

Občini Domžale in Kamnik sta že nekaj časa povezani tudi s prelepo pešpotjo ob zeleni Kamniški Bistrici, ki
velja za priljubljeno rekreativno točko ne le med prebivalci teh dveh občin, ampak tudi med občani Trzina,
Mengša, Komende in drugih občin.

Idilična narava ob Kamniški Bistrici bo drugo junijsko soboto tudi letos privabila številne pohodnike, ki se bodo udeležili rekreativne prireditve Pohod
ob reki, ki povezuje.

In na tej zeleni osi ob Kamniški Bistrici bo 9. junija med 7. in 13.
uro organiziran že tretji Pohod ob reki, ki povezuje. Ta rekreativna
prireditev pa bo letos postregla s kar nekaj novostmi – glavna novost
je to, da organizatorske niti tokrat prvič v celoti drži v rokah marljiva
ekipa Modrih novic, ob strani pa jim stojita (tudi) Zavod za turizem,
šport in kulturo Kamnik in Zavod za šport in rekreacijo Domžale.
Druga novost je dolžina pohoda – celotna trasa bo letos dolga 18

kilometrov, in sicer se bo pohod začel oziroma končal (odvisno od
tega, kje bodo pohodniki krenili na pot) v ekološki vasi Slovenia Eco
Resort v Godiču pri Kamniku ali pri Slamnikarskem muzeju v Domžalah, pohodniki pa se seveda lahko vključijo na to pot, ki je primerna za
vse generacije, tudi za družine z vozički in otroškimi poganjalčki, tudi
kjerkoli vmes.
Poleg tega bodo organizatorji letos poskrbeli tudi za (še) več vmesnih kontrolnih točk, na katerih se bodo pohodniki lahko okrepčali in
se osvežili in si odpočili utrujene noge, na marsikateri pa bo dogajanje
popestreno še s programom, zato bo že tako lepa pot še lepša in
prijetnejša.
Ekipa Modrih novic, ki te dni vneto ureja še zadnje podrobnosti, pa
je mislila tudi na pohodnike, ki bi svojo pot radi zaključili že na sredinski točki ali pa bi se radi s končne točke čim hitreje vrnili na začetno
točko pohoda, zato so se povezali z Avtohišo Real, in bo imela ta na
začetni, sredinski in končni točki pohoda pripravljena vozila za prevoz
na želeni cilj.
Tudi letos bo točka, kjer se bodo srečali pohodniki in predstavniki
obeh občin, pod Homškim hribom, na slovitem mostu želja. Tam bosta
delegaciji domžalske in kamniške občine na most pripeli ključavnico
in s tem simbolno ponazorili tesno povezanost teh dveh občin na turistično-rekreativnem področju.
Torej, če bi se drugo junijsko soboto radi dodobra razmigali in se
naužili lepot bližnje narave, nikar ne zamudite tega rekreativnega
pohoda. Podrobnejše informacije o njem lahko preberete na spletni
strani modre-novice.si ali na Facebook strani Pohod ob reki, ki
povezuje.
Vesna Sivec Poljanšek, foto: Vesna Sivec Poljanšek

Trzin'c vas gleda

Gozdni grafiti

V mestih s(m)o vajeni grafitov, na podeželju pa je bilo
do zdaj drugače, a je s prodorom mestnega načina
življenja v obmestne kraje in vasi tudi Trzince doletela
ta urbana »pritiklina«. Grafit je risba, napis ali slika na
javni površini (najpogosteje na zidu), in to s kredo, ogljem ali sprejem. Grafiti so značilna oblika subkulture
velikih mest, pogosto s političnim sporočilom ali pa
vsaj odraz uporniškega odnosa do družbenih pravil
in predpisov. V umetnosti jih obravnavajo kot obliko
osebnega likovnega izražanja. Izraz grafit izhaja iz
italijanske besede graffito s pomenom podoba, napis,
ki nastane s praskanjem po trdi površini.
Pri nas je verjetno najbolj znan grafit »sonček je in ti si skuštrana«, ki
ga je na obrežju Ljubljanice v naši prestolnici pred mnogimi leti opazil
Zoran Predin in ga uporabil za danes že skoraj ponarodelo popevčico.
V Trzinu imamo bolj malo za grafite primernih površin (nekoč je bila
taka plinska postaja oziroma betonska hiška za bloki v soseski T 3),
zato pa se ti pogosto pojavljajo tudi tam, kjer res ne bi smeli biti. Nesprejemljivo je na primer, da so grafiti na objektih kulturne dediščine,
vrhu tega pa med grafiti le redko zasledimo tudi kakšnega res duhovitega in kreativnega. Že pred časom pa smo na enega takih naleteli
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kar v trzinskem gozdu; kot bi se njegov avtor hotel skriti pred očmi
javnosti, pa čeprav so grafiti praviloma namenjeni prav njej. Morda pa
so tovrstni, lahko bi jim rekli gozdni grafiti, ena od trzinskih posebnosti in jih bo treba v prihodnje celo zaščititi, ali pač?
Miha Pavšek, foto: Miha Pavšek

Zanimiv grafit v trzinskem gozdu nad Mlakami. Le kaj je želel sporočiti mimoidočim avtor grafita, ki je vrezal v bukev besedno zvezo »drevo življenja«
in uporabil pri tem smreko? Je življenje bolj podobno prvi ali drugi drevesni
vrsti?

Vremenska sekir(i)ca

Najtoplejši april v zgodovini meritev

Letošnji april je bil v večjem delu Slovenije najtoplejši v zgodovini meritev (do zdaj je bil to april 2007). Temperature so bile bolj podobne majskemu povprečju in tako je po dveh prehladnih mesecih v minulem mesecu
»udarila« po nas že skoraj poletna vročina.
nosti) in pogostega dotoka zračne mase iznad Sredozemlja je bil mesec
v precejšnjem delu Evrope toplejši, kot je povprečje 1981–2010. Druga
polovica aprila je bila po nižinah že povsem poletna, s temperaturami od
25 do 30 stopinj Celzija. Najvišja temperatura zraka v Ljubljani in v Trzinu
je bila enaka (27,9 stopinj Celzija), le da smo jo pri nas izmerili teden dni
prej kot v prestolnici (28. 4.).
Tudi v zadnji dekadi aprila ni bilo omembe vrednih padavin, še najpomembnejše dejstvo pa je morda, da smo jo po dveh letih spet odnesli
brez aprilske pozebe; če smo natančnejši, ji sploh nismo bili blizu. Zagotovo še toplejši pa je bil april leta 1800 (Vir: Projekt HISTALP), ko je bila
povprečna temperaturna razlika med marcem in aprilom okoli 15 stopinj
Celzija, kar je mnogo več od letošnje razlike 7 do 11. Bo pa letos zagotovo
še vroče, čakajo nas najmanj (!) en referendum in dvoje volitev …
Miha Pavšek, foto: Miha Pavšek

Pomladni Sveti Jošt severozahodno od Vranskega, zadaj pa še zasneženi
severni obronki Menine planine sredi aprila 2018. Oba cilj sta za Trzince zelo
prikladna, saj so njuna izhodišča hitro in lahko dostopna.

Povprečna temperatura zraka se je v primerjavi z marcem zvišala za
skoraj 10 stopinj (9,8) Celzija in imeli smo že devet toplih dni – to so dnevi,
ko imamo najvišjo dnevno temperaturo 25 ali več stopinj Celzija. Mesec
pred tem smo pri temperaturi dosegli le šestnajstico! Zdi se, kot bi iz
pozne zime skočili naravnost v poletje. Kako je narava »eksplodirala«, ste
verjetno najbolje občutili na lastni koži, še posebej, če ste med alergiki.
Zadnjo dekado aprila je namreč skoraj naenkrat zacvetelo vse, kar še ni
do tedaj, in povsod, kjer še ni do tedaj.
Prisotnost puščavskega peska
In kot da ne bi zadoščal že cvetni prah, so nam višinski vetrovi sredi
meseca iznad severne Afrike »pritovorili« še »saharca«. Zdaj že veste, da
je govor o saharskem pesku. Tokrat so izračunali (model za to pripravljajo
v Grčiji), da je prišel nad nas iznad Alžirije, Tunizije in v glavnem Libije. In
ker je letos v gorah veliko snega, je ta pesek na površini snežne odeje
ponekod viden tudi še zdaj, maja.
Vir puščavskega peska je največja puščava na svetu, Sahara, kjer pogosto pihajo močni vetrovi in dvigujejo v zrak ogromne količine peska. In
če imamo nad Sredozemskim morjem ciklon, posrkajo ta pesek njegovi
vetrovi in ga dvignejo še višje v atmosfero, kjer so vetrovi še močnejši.
Ob pravi smeri teh vetrov se puščavski prah (do nas pridejo namreč v
glavnem le prašni delci) zelo hitro razširi tudi do naših krajev. Seveda pa
potrebujemo za to še padavine, ki ta prah sperejo iz ozračja na zemeljsko
površje; najbolj obilno takrat, ko niso premočne – in prav to se je zgodilo
sredi letošnjega aprila. Ko se potem take dežne kapljice posušijo, pa ostane na površini predmetov ali na snegu dobro vidna peščena sled. Gre
za povsem naraven, nič nevaren pojav (so pa avtomobili in njihova stekla
malce bolj umazani kot po navadi), nasprotno, ta prah predstavlja celo
odlično mineralno gnojilo za rastline. Saharski pesek je lep primer, kako
dogajanje na enem koncu sveta vpliva na vreme tisoče kilometrov stran.
Take primere pogosto omenjamo kot »metuljev učinek«, s katerim je
povezana teorija kaosa, ki proučuje obnašanje dinamičnih sistemov (to
so tisti, ki ves čas vzdržujejo ravnovesje, kot na primer naša Zemlja), zelo
občutljivih na začetne pogoje. In kaj je na tem planetu bolj kaotičnega
kot vreme?
Nadpovprečno sončno vreme
Naši kraji so bili aprila v povprečju na zahodnem robu anticiklona, v območju toplih južnih do zahodnih vetrov. Zaradi nadpovprečno sončnega
vremena (tretjinski presežek; padavine so bile v okviru pričakovanih vredMaj 2018

Vremenska postaja OŠ Trzin
april 2018
Kazalec

Podatek

Datum/
Niz

Ura/
Obdobje

Povprečna temperatura
zraka (°C)

14,2

1. 4. - 30. 4.

mesec

Najvišja temperatura
zraka (°C)

27,9

21.4.

16.06

Najnižja temperatura
zraka (°C)

1,2

2. 4.

7.14

Največji dnevni hod T
(maks/min T zraka; v °C)

20 (27,8/7,8)

28. 4.

0.00–24.00

Število dni s padavinami
> 0,25 / 2,5 / 25 mm

9/5/0

1.–30. 4.

mesec

Skupna mesečna količina
padavin (mm)

54,4

1.–30. 4.

mesec

Največja dnevna količina
padavin (mm)

17,6

12. 4.

0.00–24.00

Letna količina padavin

267

1. 1.– 30. 4.

štirimesečje

45,1 / JV

2. 4.

17.30

9

1.–30. 4.

mesec

Najvišja hitrost vetra
km/h / smer
Št. toplih dni (maksimalna dnevna T ≥ 25 °C)

Izbrani meteorološki podatki za Trzin za april 2018, več na
http://trzin.zevs.si/NOA A /NOA A-2018-03.txt .
Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (CZ Trzin).

V pekarni in slaščičarni Jurček naredimo
rojstnodnevne, poročne in priložnostne
torte po vašem okusu in videzu.

10% POPUST
za naročilo poročne, rojstnodnevne
in priložnostne torte.
Depala vas 93a, Domžale, 01 724 86 27, 041 943 919, www.pekarna-jurcek.si
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Razno
Termini za letovanje na morju:

LETOVANJA 2018 V ORGANIZACIJI ZPM DOMŽALE

Zveza prijateljev mladine Domžale pripravlja v sodelovanju
z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana med
poletnimi počitnicami zanimive, ustvarjalne, varne in predvsem zdrave poletne aktivnosti, namenjene otrokom in mladim.
Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi
vrstnikov in izkušenih vzgojiteljev animatorjev.
Na voljo je več terminov pestrih počitniških programov, tako na morju kot v hribih, in sicer v Piranu, Poreču, Savudriji, Umagu, na Srednjem
vrhu nad Gozdom - Martuljkom in v Zgornjih Gorjah nad Bledom.

ZDRAVSTVENA LETOVANJA
Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Do
zdravstvenega letovanja so upravičeni otroci in mladostniki
s stalnim bivališčem v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin, stari od 5 do 19 let, če so bili v času od zadnjega razpisa (od 25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolni (imajo vsaj dva
zapisa v zdravstveni karton) ali če so bili zaradi bolezni hospitalizirani
in je to razvidno iz medicinske dokumentacije.
Točen datum zdravniških predlogov letovanj bo objavljen na
spletni ZPM Domžale in Facebook strani.

Posvet o ohranjanju maternega
jezika in kulture priseljencev
V okvirju projekta Izzivi medkulturnega sobivanja vas vabimo na
lokalni posvet Ohranjanje maternega jezika in kulture priseljencev, ki bo v torek, 22. maja 2018, od 9. do 14. ure v
dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu (Ljubljanska cesta 12f).
Vabimo strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, njihove
ravnatelje, predstavnike organizacij in priseljenskih društev lokalnega okolja in starše priseljence.
Program posveta je objavljen na spletni strani OŠ Trzin.
Z veseljem vas pričakujemo in vas lepo pozdravljamo.
Sara Anžin, v. d. ravnatelja OŠ Trzin
Mihaila Hardi Vitorović, multiplikatorka programa SIMS

FESTIVAL ZDRAVJA ZA VSE
GENERACIJE

Lekarna Ljubljana v soboto, 2. 6. 2018, pripravlja 5. Festival
zdravja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Dan bo poseben,
zanimiv, poln koristnih nasvetov ter pozitivne energije. Obiskovalcem bodo na voljo brezplačne meritve, posveti z magistri farmacije in drugimi strokovnjaki o zdravem življenjskem slogu ter pravilni
in varni uporabi zdravil. Predstavljene bodo preventivne aktivnosti,
delavnice za otroke, gibalne aktivnosti, dejavnosti društev in organizacij, strokovna predavanja ipd. Na voljo bodo ugodni nakupi
izdelkov za ohranjanje zdravja. Vstopnine na dogodek ni. Več informacij na: www.lekarnaljubljana.si.
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KRAJ
POREČ
SAVUDRIJA
UMAG
PIRAN
SAVUDRIJA
PIRAN

TERMIN
30. 6. – 7. 7. 2018
7. 7. – 17. 7.2018
20. 7. – 27.7.2018
27. 7. – 6. 8. 2018
6. 8. – 16. 8. 2018
16 . 8.– 26. 8. 2018

ŠTEVILO DNI
7
10
7
10
10
10

CENIK LETOVANJA ZA POLETJE 2018
Vrsta letovanja
Zdravstveno letovanje na morju
Letovanje na morju, brez zdravstvenega predloga
Letovanje v hribih, brez zdravstvenega predloga

10 dni
69,90 €
330,00 €
/

7 dni
48,93 €
231,00 €
157,50

V ceno so vključeni polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalci,
program, nezgodno zavarovanje in DDV.
Podrobnejše informacije o letovanjih in o možnostih za prijavo otrok
in mladostnikov na letovanja so objavljene na spletni strani Zveze prijateljev mladine Domžale in v brošurah Počitnice 2018, ki smo jih že
dostavili osnovnim šolam, vrtcem in tudi domžalski Srednji šoli.
Za več informacij nas lahko tudi pokličete, na telefonski številki 041
367 808 ali 01/721 27 91, in sicer ob sredah med 16. in 18. uro, oziroma nam pišete na naš e-naslov: zpm.domzale@siol.net, ob tem pa
obvezno pripišite tudi svojo telefonsko številko.
Prijavnico najdete na spletni strani ZPM Domžale (www.zpm-domzale.si), lahko pa jo prevzamete tudi osebno v naši pisarni, med
uradnimi urami, do zasedbe prostih mest.
Mag. Karlina Strehar,
predsednica ZPM Domžale

Šola s posluhom

Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev
za šolsko leto 2018/19 bodo potekali v
petek, 25. maja 2018, od 16. ure dalje in v soboto, 26.
maja 2018, od 9. ure dalje v prostorih Glasbene šole
Domžale (v soboto tudi v prostorih oddelka Mengeš in
oddelka Moravče).
Prijava na sprejemne preizkuse bo možna do 23. maja 2018.
Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje otroke predprijavite:
1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko
klika na zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS, ali
2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure).
Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku dveh delovnih
dni prejeli natančna navodila z uro in lokacijo sprejemnega izpita.
Celoten razpis z izobraževalnimi programi, instrumenti oziroma
predmeti, za katere se bo izvajal pouk ter s pogoji za vpis, bo
objavljen na spletni strani Glasbene šole Domžale in na oglasnih
deskah Glasbene šole Domžale.
PGV - predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke rojene v letu
2013) GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene v letu
2012) Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale 4. in 5. junija od 8. do 15. ure.
Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP ne opravljajo sprejemnega
preizkusa. Vpisujemo jih do zapolnitve mest.
Vljudno vabljeni!

Napovednik
Uporabnike naših komunalnih storitev
obveščamo, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del

Center za ravnanje z
odpadki Dob

od ponedeljka, 21. 5. 2018,
do vključno sobote, 26. 5. 2018,
ZAPRT, ZATO PREDAJA ODPADKOV V TEM
ČASU NE BO MOGOČA.

Prikaz ročnih spretnosti v
Jablah
Turistično društvo Kanja Trzin vabi v nedeljo, 3. junija, na ogled
tradicionalnih rezbarskih, likovnih in veziljskih delavnic v atriju gradu Jable.
Delavnice se bodo začele ob 9. uri in bodo trajale do 18. ure.
Za udeležence vseh delavnic je poskrbljeno za hrano in pijačo,
udeleženci likovnih delavnic pa bodo za ustvarjanje prejeli tudi
platna, a ostanejo ta nato društvu.

Vzdrževalna dela so nujna za zagotovitev varnejše in bolje organizirane predaje odpadkov, s tem pa bodo našim strankam omogočene tudi boljše izkušnje. Priporočamo se za razumevanje.

Vabljeni ljubitelji ročnih spretnosti, ki jih bodo prikazali rezbarji,
ljubiteljski slikarji in vezilje!

Dodatne informacije: 01 729 54 30; info@jkp-prodnik.si;
www.jkp-prodnik.si

Slovesni zaključek
študijskih krožkov
Vabljeni v četrtek, 24. maja, ob 19. uri na zaključno srečanje zimsko-spomladanskih študijskih krožkov na Jefačnikovi domačiji pod vodstvom mentorice Branke Urbanija.
Prireditev bo v dvorani Marjance Ručigaj v Centru Ivana
Hribarja v Trzinu.

Koledar dogodkov v
trzinski Presnici
V okviru predavanj Na poti k sebi
vabi trgovina Presnica na zadnje
brezplačno predavanje iz pomladnega cikla, poleg teh pa še na nekatere
druge dogodke:
• torek, 22. 5. ob 18.30: Definicija brezpogojne ljubezni in kako
do nje (predavateljica Tatjana Frumen)
• četrtek, 24. 5. ob 18.30: Predstavitev Vacuublenda – zdrava
malica za na pot in predstavitev svetovne novosti, vakuumskih
blenderjev
• četrtek, 7. 6. ob 18.30: Italija za romarje in sladokusce, predavanje Dobrile Pazlar in degustacija italijanskih dobrot Katje
Mrzel

Prireditev je zasnovana v treh tematskih sklopih:
• Razprava – okrogla miza kot zaključek študijskega krožka
Učimo se domoljubja in demokracije. Razpravljali bodo
Anton Peršak, minister za kulturo ter vsestranski ustvarjalec,
Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, profesorica
angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in
etnološkega gradiva ter avtorica številnih knjižnih publikacij, in
Simon Prosen, raziskovalec izvorne zgodovine Slovencev in –
kot se rad opiše – ponosni Slovenec.
Pogovoru se bo pridružilo še nekaj drugih zanimivih sogovornikov.
• Predstavitev knjige – slikanice Ajdovski kevder, lokalne
zgodbe, ki se dogaja na trzinsko-mengeškem območju in je plod
dela udeležencev študijskega krožka Etno – fletno.
• V zaključnem delu pa boste lahko to knjigo, ki ni običajna slikanica, tudi po svoje doživeli, saj ste vsi vabljeni tudi na pokušino
različnih ocvirkovih potic in špehovk – ta tradicionalna jed je
namreč našla mesto tudi v že omenjeni slikanici, udeleženci krožka
pa smo se letos vztrajno urili v njeni peki in jo izdatno okušali.
Prireditev bo povezovala mentorica študijskih krožkov
Branka Urbanija, kulturni del pa bodo obogatili glasbeni gostje z igranjem na citre in ljudskim petjem.
Toplo vabljeni!
Branka Urbanija,
Akademija za antropologijo in dizajn, Trzin

Vsi dogodki bodo organizirani v trgovini Presnica v trzinski obrtno-industrijski coni. Informacije po telefonu 040 617 664 in na FB
profilu Presnice.

Maj 2018
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Napovednik

Regenerativna aroma joga
Bi radi izklopili svoje misli in po napornem vsakdanjiku
sprostili svoje telo ter z učinkovito vadbo ob vonju eteričnih olj globinsko obnovili tako telo kot um in duha?
Prisrčno vabljeni na regenerativno aroma jogo, v ponedeljek,
28. maja, od 18. do 20. ure, v prostore društva Pot srca, na
Kmetičevo ulico 9 v Trzinu.
Delavnica je primerna tako za začetnike kot za izkušene. Vse pripomočke (kocke, trakove, odeje …) za izvajanje te edinstvene in
učinkovite vadbe za telo in duha dobite tam.
Informacije in obvezne prijave po telefonu 041 821 401,
e-pošti: drustvopotsrca@gmail.com in na spletni strani
www.potsrca.si
Mag. Mojca Tavčar, Društvo Pot srca

Aktivnosti Društva upokojencev
Žerjavčki Trzin
• Torek, 29. 5., in sreda, 30. 5., ob 8. uri: balinarski turnir
PZDU, na balinišču Količevo
• Petek, 1. 6., ob 11. uri: PIKNIK s srečelovom, v Dolgi dolini
• Torek, 5. 6., ob 7. uri izpred Mercatorja in ob 7.05 izpred gasilskega doma: avtobusni pohodniški izlet na Golte
• Četrtek, 7. 6., ob 8.30: izlet – srečanje upokojencev Gorenjske
• Ponedeljek, 25. 6., ob 19. uri: PROSLAVA ob dnevu državnosti, v KUD-u Trzin
Vabljeni!

NAŠE DRUGE AKTIVNOSTI
• Kolesarji so že pripravili kolesa, saj je že čas za kolesarske
izlete – skupaj kolesarijo ob sredah, z odhodom ob 8.30, izpred
CIH-a,
• pohodniki hodijo na krajše ali daljše sprehode – ob torkih, ob 7.
uri, izpred Mercatorja,
• balinarji se ob lepem toplem vremenu pripravljajo na tekme v
poletni ligi in na balinarski turnir PZDU, na balinišču,
• strelci vadijo streljanje z zračno puško na strelišču strelskega
društva v OŠ Trzin, ob ponedeljkih, od 11. do 12. ure,
• v ročnih spretnostih pa se članice urijo z ustvarjanjem v
društveni sobi na Mengeški 9, ob četrtkih, po 10.30. Prizadevne
članice vabijo medse nove člane, ljubitelje ročnih spretnosti.
»Če vemo, da negativna misel in tako premišljevanje povzročita
bolezen, je treba vzeti pozitivno misel in premišljevanje kot vir naše
življenjske moči.« 				
(Norfolk)
Zoran Rink,
predsednik Društva upokojencev Žerjavčki Trzin
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Oglasi

3. POHOD OB REKI,
KI POVEZUJE
ALI BOM ŽEJEN?
Seveda vas ne bomo žejnih peljali ob vodi. ☺ Na poti bo na voljo brezplačna voda v
plastenkah, ki jo bosta delila animatorja. Poleg tega je na celotni trasi tudi veliko pitnikov, kjer si lahko natočite vodo. Na nekaterih postojankah bodo na voljo osvežilne
pijače, kot so limonada, sok, domači metin ledeni čaj.

ALI BOM LAČEN?

ALI MI BO DOLGČAS?

Če se na pohodu ne boste do sitega najedli, boste
sami krivi za godljo, kajti na določenih postojankah
vas čakajo sladka presenečenja (palačinke in piškoti), drugod polna skleda zdravja (sadje), na eni bo
omamno dišalo po mesnih dobrotah z žara (čevapčiči, pečenice, klobase za žar, odščipanci), na drugi
pa si boste lahko pripravili čisto svoj sendvič – če
boste dovolj izvirni pri sestavi, boste celo nagrajeni.

Nagradne igre, ankete, sestavljanje jenga stolpa, metanje frizbija, vrtenje kolesa sreče ... s tem in še z marsičim se boste lahko
zabavali na določenih postojankah. Ali res mislite, da vam bo
dolgčas? Ker si lahko ogledate še rezbarske mojstrovine na Šutni v Kamniku ali slamnikarsko dediščino z bogatim kulturnim
programom na Slamnikarskem sejmu v Domžalah.

ALI BOM KAJ NOVEGA IZVEDEL?
Prepričani smo, da vam bo sosedova Francka zaupala vse vaške čenčarije. ☺ Na stojnicah pohoda pa
se boste podučili o ribolovu in ribah v Kamniški Bistrici, ogledali si boste lahko reševanje iz vode in
gašenje požara ter se ozavestili o ločevanju odpadkov in akciji Očistimo Slovenijo in svet 2018.

KAKO BOM PA DO AVTA,
KI OSTANE NA STARTU, PRIŠEL?
Preprosto – z avtom! ☺ Ne svojim, našim. Brezplačno. Na treh točkah (Slovenia Eco Resort, Slamnikarski
sejem in Modra točka v Nožicah) vas čaka avto, ki vas bo odpeljal do vaše začetne točke. Lahko pa boste tudi
poklicali na telefonsko številko 030 705 490 in vas bo avtomobil prišel iskat na pot. Ali ni to fino!!!

ALI SE BOM IZGUBIL?
Nič bolj kot ponavadi. ☺ Pot bo dobro označena. Celotna trasa pohoda sicer meri 16 kilometrov in poteka
od Slovenia Eco resorta v Godiču do Slamnikarskega
sejma v Domžalah ali obratno. Vstopite lahko kjerkoli
in prehodite, kolikor hočete, tako da je pot zelo primerna tudi za manjše otroke – vabljene mlade družine
z vozički, poganjalci, kolesi.

Maj 2018

ALI ME BODO BOLELE NOGE?
Seveda vas bodo, kaj pa mislite?! ☺ Da pa bo bolečina nekoliko manjša,
vam bomo podarili magnezijev prašek; na eni od postojank pa se boste
lahko seznanili z razteznimi vajami za razteg nog in zdravo hrbtenico.
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3. POHOD OB REKI,
KI POVEZUJE

KAMNIK
SOBOTA, 9. JUNIJ

DOMŽALE
www.pohodobreki.si
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16 km · 15 zanimivih postojank s pestrim dogajanjem in nagradnimi igrami · Brezplačen
prevoz · Brezplačna voda in prigrizki · Primerno za majhne otroke, saj lahko prehodite,
kolikor hočete, ali obiščete samo eno postojanko · Primerno za mlade družine (brez vzponov,
primerno za vozičke, kolesa, poganjalce) · Veliko dobre volje in pozitivne energije!

DO

MŽALE

