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Župan Peter Ložar napoveduje 
Kmalu bo zasajena prva 
lopata za dom zaščite  
in reševanja

Vsestranski upokojenec,  
ki nikdar ne počiva
Zoran Rink

Organizatorji so se znova izkazali
Odlično izpeljano pustovanje, 
proslava ob dnevu žena  
in druge prireditve

Koncerti, premiere  
in pogovorni večeri
Trzin v znamenju kulture



Veljavnost od 14. 3. do 22. 4. 2019.www.lekarnaljubljana.si

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno 
ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 14. 3. do 22. 4. 2019 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Izbrana prehrana in zdravilne rastline za možgane in boljši spomin. V torek, 2. 4. 2019, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke. 
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
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v cvetočo 
pomlad

redna cena: 17,18 €

cena s Kartico zvestobe

13,74 € POPUST: 
20%3

redna cena: 8,98 €

cena s Kartico zvestobe

6,74 € POPUST: 
25%2

RESVERATROL 150 MG
60 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

CHEWY VITES MULTIVITAMIN ADVANCE
60 želejčkov
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

PROCULIN LENS, RAZTOPINA ZA NEGO LEČ 
400 ml
Medicinski pripomoček.

redna cena: 10,15 €

cena s Kartico zvestobe

8,12 € POPUST: 
20%2

100% ORGANSKO 
KARITEJEVO MASLO
KARITE, KAKAV, MANGO, 
KOKOS, 100 ml

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 134–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,13–39,55. 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.
Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si

www.malgaj.si

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana. 
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 

Kombinirana poraba goriva: 5,7 – 3,8 l/100 km. Emisije CO2: 131 – 100 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d-Temp. Emisije NOx: 0,0093 – 0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,00030- 0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13 – 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa 
onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona delcev PM10in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai Visia 1.3 140 z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As 
new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. **Cena velja za vozilo Nissan Qashqai Visia 1.3 140. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. 
Več na nissan.si.

NAJ TE ZAPELJE  
NISSAN QASHQAI

NOVI 1.3 L  
BENCINSKI MOTOR
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UvodnikKolofon

➔ Na naslovnici
Pustni sprevod po trzinskih ulicah
Fotografija: Erik Žunec, ekskluzivni 
fotograf iStockphoto

Odsev,
glasilo občine Trzin

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

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

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

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

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

Občina Trzin

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

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

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

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

Ni jim vseeno.  
Pa vam?
Ko sem se oni dan sprehajala po slikoviti vasici nekje daleč, bogu za 
hrbtom, čisto na drugem koncu sveta, nisem mogla skriti navdušenja 
nad urejenostjo tistega malega zaselka. Kljub očitni revščini so se pro-
čelja hiš svetila v barvah mavrice, ob hišah so zasajene rože, vaški trg 
je pometen, nikjer ni niti ene same smeti in tistih nekaj zaplat zemlje ob 
hišah je zelo vzorno urejenih.
O tem sem z domačini tudi govorila in v en glas so mi zatrjevali, da je 
nekaj najbolj običajnega, da se vsi skupaj trudijo za urejenost svoje-
ga kraja: »Nimamo veliko, pomembno pa je, da se v naši skupnosti vsi 
dobro počutimo! To nam pomeni največ na svetu; tu so naše korenine 
in to je kraj, ki ga ves čas nosijo v srcu tudi vsi, ki so šli v svet za belim 
kruhom.«
Ostala sem brez besede. Smo na sončni strani Alp tudi tako povezani s 
skupnostjo in se zavedamo pomena sožitja?
Te dni, ko pomlad močno trka na vrata, lahko marsikje v naravi vidimo, 
da je nekaterim žal vseeno. Za vse! Za lastno okolico, za naravo v bliži-
ni doma in za (globalne) posledice, ki jih človek s svojim mačehovskim 
odnosom povzroča naravi (tudi ljudem). Marsikje ležijo kupi smeti in od-
padki, tudi stara krama, ki je ljudje kdo ve zakaj ne odpeljejo na odpad ali 
na zbirna mesta, ampak jih preprosto odvržejo kjer koli. Da je le na do-
mačem dvorišču po možnosti vse kot iz škatlice, drugo pa jih ne zanima!
Zato pa nas z optimizmom navdajajo vedno znova vsi, ki jim vendarle 
ni vseeno. Ne za življenje zunaj domačih sten ne za naravo in ne za 
sočloveka. Taki ljudje vedno znova dokazujejo, da lahko z dobro voljo in 
s povezanostjo podobno mislečih premikamo gore in ustvarjamo osu-
pljive rezultate.
Tudi v trzinski občini je na srečo ogromno takšnih entuziastov! Nekateri 
od njih so si te dni ravno dobro odpočili po vrhunsko izpeljanem tradici-
onalnem pustovanju, drugi držijo pesti, da bi prvo aprilsko soboto vreme 
zdržalo, da bodo lahko izvedli vsakoletno čistilno akcijo, spet tretji so v 
mislih (in dejanjih) že pri pripravah na tek Petra Levca in na kasnejši 
Florijanov sejem, revijo pevskih zborov, Trznfest in še kaj. 
Kaj povezuje vse omenjene? Da jim ni vseeno, ne za skupnost ne za 
ljudi kot posameznike. In zato jih velja po svojih močeh podpreti in se 
jim pridružiti! 

Glavna in odgovorna urednica
Vesna Sivec Poljanšek

Glavna in odgovorna urednica:
Vesna Sivec Poljanšek, trzin.odsev@gmail.com

Uredništvo: 
Tanja Bricelj, Tanja Jankovič, Barbara Kopač, Nataša Pavšek, 
Miha Pavšek, Majda Šilar, Dunja Špendal

Redni avtorji prispevkov: 
Matjaž Erčulj, Milica Erčulj, Andrej Grum, Saša Hudnik, Dušan 
Kosirnik, Zdenka Kopač, Brigita Ložar, Valentin Orešek, 
Marjetka Pajk, Katja Rebolj, Zoran Rink, Miha Šimnovec, Petra 
Šuštar, Jožica Trstenjak

Avtorji fotografij: 
Tanja Bricelj, Tanja Jankovič, Barbara Kopač, Zinka Kosmač, 
Miha Pavšek 

Lektoriranje:
Darja Tasič

Tehnično urejanje, prelom, priprava za tisk in tisk: 
IR IMAGE, d. o. o.

Oglasno trženje:
IR IMAGE, komunikacijska agencija, d. o. o.,
Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik
Telefon: 01/ 83 96 400, Faks: 01/ 83 96 411
E-mail: info@ir-image.si

Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.500 izvodov.  
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Trzinu.

ISSN 1408-4902

Gradivo za aprilsko številko oddajte najkasneje  
do četrtka, 4. aprila.
Prispevke pošljite v elektronski obliki na naslov uredništva: 
trzin.odsev@gmail.com.

V skladu z uredniško politiko in glede na razpoložljivost prostora v glasilu Odsev 
si pridržujemo pravico do objave ali neobjave ter krajšanja in preoblikovanja 
nenaročenih prispevkov.
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Intervju z županom Petrom Ložarjem

Kmalu bo zasajena prva lopata 
za dom zaščite in reševanja
Pomlad je pred vrati in tudi občina Trzin bo v prihodnjih tednih pošteno pljunila v roke in se lotila marsikaterega 
začrtanega in (pred volitvami) obljubljenega projekta. Kaj se bo dogajalo in kje bo najbolj delovno, pojasnjuje 
prvi mož občine Trzin Peter Ložar v pogovoru, v katerem je spregovoril še o nekaterih drugih aktualnih temah.

•	Lani	jeseni	in	tudi	čisto	proti	koncu	leta	se	je	občina	nekajkrat	
soočila	s	problemom	sežiganja	kablov	na	Beli	cesti.	So	se	to-
vrstna	dejanja	po	urgiranju	občine	letos	vendarle	končala	in	
Trzincem	ni	več	treba	trepetati	zaradi	onesnaževanja	narave?
Kot za zdaj kaže, se je ta dejavnost na področju občine Trzin končala, 

saj od našega posredovanja nismo več zabeležili tovrstnih dejanj, se 
pa to po neuradnih podatkih pojavlja zdaj v sosednji občini. To pomeni, 
da pozornost najbrž ne bo odveč, zato še vedno naprošam občane, naj 
posredujejo podatke, če bi se zopet pojavil sum takega početja. 

•	Ko	sva	že	pri	naravovarstvenih	temah,	me	zanima,	ali	 lahko	
občina	kaj	ukrene	glede	razlivanja	potoka,	na	kar	opozarjajo	
prebivalci	Kidričeve	ulice,	sploh	tisti,	ki	živijo	v	neposredni	bli-
žini	vode	in	imajo	ob	večjem	deževju	zaradi	potoka	kar	nekaj	
težav?
Potok Snugovec ob močnejšem deževju normalno prestopa breg za-

hodno, proti gozdu, kjer so mokrišča. Glede na to, da tak vodni režim 
obstaja že ves čas, že od izgradnje Kidričeve ulice, v tem ne vidim neke 
nove nevarnosti. Celo nasprotno, nevarnost poplavljanja je, ker smo 
očistili vse prepuste pod štiripasovnico in železniško progo, znatno 
manjša, kot je bila pred leti. Vsekakor pa se bomo pa še naprej trudili, 
da bi tudi država s svojimi koncesionarji čim prej očistila tudi ta del.

•	Kako	pa	je	z	zastajanjem	vode	in	čiščenjem	jaškov	v	ulici	Špru-
ha,	na	kar	je	opozorila	svetnica	Nuša	Repše	(LTRT)	na	eni	od	
letošnjih	sej?	Menda	naj	bi	te	jaške	v	okolici	nekdanjega	pod-
jetja	G7	občasno	očistila	kar	ena	od	bližnjih	stanovalk,	kar	pa	
verjetno	ni	njena	naloga	…
Jaške se praviloma čisti po koncu zimske službe, ko je končano pred-

videno posipavanje cest. Takrat očistimo čisto vse jaške in prepuste. 
Seveda pa stanje na cestah ves čas preverja pogodbeni vzdrževalec 
cest, in na tega naslovimo tudi vsa opozorila občanov. Zato prosim 
občane, naj nas, ko opazijo kako poškodbo ali težavo na cestah, takoj 
obvestijo, da bomo ukrepali. 

•	Na	eni	od	letošnjih	sej	vas	je	svetnik	Rado	Gladek	(SDS)	se-
znanil	s	tem,	da	naj	bi	zabojnike,	javne	in	zasebne,	lani	v	pred-
volilnem	času	nekdo	polepil	z	nalepkami,	ki	prikazujejo	pošast,	
ki	žre	evre.	Takrat	ste	rekli,	da	s	to	problematiko	niste	sezna-
njeni,	da	pa	se	boste	o	tem	vsekakor	pozanimali.	Veste	zdaj	o	
tem	že	kaj	več?
Očitno se je nekomu zdela to zabavna ideja, kdo se skriva za tem, 

pa ne vem. Ker pa ni bilo nekega fizičnega poškodovanja zabojnikov 
in ker je tudi obseg teh nalepk relativno majhen, nismo uvedli kakega 
postopka. Te nalepke bolj pripisujem nekakšni pobalinski provokaciji.

•	O	domnevnih	nalepkah	tudi	člani	uredništva	Odseva	niso	izve-
deli	ničesar	konkretnega,	ko	so	poizvedovali	med	ljudi,	pa	so	
jih	občani	ob	tem	opozarjali	na	višino	stroškov	za	komunalne	
storitve	v	trzinski	občini.	Zdi	se,	da	je	ta	tema	v	Trzinu	aktual-
na	oziroma	vroča	že	dalj	časa.	Bo	občina	kaj	ukrenila?
Občine, ki sodelujemo s podjetjem Prodnik, smo bile ene prvih, ki so 

začele upoštevati uredbo MEDO, ki striktno določa cene komunalnih 
storitev, večina občin, ki imajo nekaj nižje cene, pa je tako samo časovno 

za nami in so celo v prekršku. Več-
krat smo že imeli revizijo cen, vse 
pa so pokazale, da je metodologi-
ja izračunanih cen pravilna. In ker 
pomenijo dobršen del sredstev, ki 
se zberejo s plačilom komunalnih 
položnic, omrežnine, lahko občani 
vidijo, da ta denar zelo intenzivno 
in v celoti porabljamo za obnovo 
komunalne infrastrukture. Ko pa 
primerjamo višino stroškov ko-
munalnih storitev s primerljivimi 
občinami, lahko ugotavljamo, da 
smo mi, ob visokokakovostnih 
storitvah, primerljivi ali marsikje 
še celo cenejši. 

•	Preidiva	še	k	eni	večno	aktualni	trzinski	temi	–	gradnji	doma	
za	zaščito	in	reševanje.	V	zadnjem	intervjuju	v	Odsevu,	pred	
tremi	meseci,	ste	omenili,	da	boste	že	do	pomladi	uredili	vso	
za	gradnjo	potrebno	dokumentacijo.	Zdaj	smo	na	pragu	po-
mladi,	zato	me	zanima,	kako	je	z	zastavljenimi	načrti.
Izdano je bilo gradbeno dovoljenje in bo predvidoma postalo pravno-

močno še ta mesec, marca, potem pa gremo seveda takoj naprej, z iz-
biranjem izvajalca. Ta postopek je v naši državi precej zapleten in dol-
gotrajen, ampak upam si trditi, da smo največje prepreke že preskočili. 

Na parceli, namenjeni za gradnjo doma, pa se bodo že kmalu začela 
prva pripravljalna dela, vključno z uvozoma, saj za to že imamo vsa 
potrebna dovoljenja in tudi že izbranega izvajalca gradbenih del.

•	Je	 kaj	 novega	 tudi	o	gradnji	 večnamenske	 športne	dvorane,	
ki	si	jo	občani	zelo	želijo	in	o	kateri	se	je	v	predvolilnem	času	
prav	tako	veliko	govorilo?
Tudi tu smo že sprožili vse postopke in seveda se že pojavljajo določe-

ne težave, ki pa niso nerešljive. Z občinskim svetom si bomo ogledali ne-
kaj takih objektov po Sloveniji, potem pa mora svoje narediti še stroka. 

•	Že	v	prejšnjem	mandatu	ste	resno	zastavili	prenovo	trzinske	
infrastrukture	in	boste	v	tem	duhu,	kot	ste	omenili	v	decem-
brskem	intervjuju	v	Odsevu,	nadaljevali	tudi	v	tem	mandatu,	
najprej	v	Novem	Trzinu.	Na	katerih	ulicah	 je	 (in	bo)	 torej	 to	
pomlad	največ	delovnega	vrveža?
Za začetek se bo še enkrat preplastilo Ulico Rašiške čete in del Pre-

šernove, ker je izvajalec priznal slabo kakovost zaključnega asfaltnega 
sloja in bo dele, kjer je bilo delo slabo opravljeno, na lastne stroške 
ponovno preplastil. Nato pa se bo nadaljeval še zadnji del obnove Mla-
karjeve ulice, pri objektu NLB. Poleti se bo nadaljevala obnova hišnih 
priključkov na Reboljevi cesti in v Prešernovi ulici, v celoti pa se bo 
zamenjala komunalna infrastruktura v Vegovi ulici. Kot sem že omenil, 
se vse to izvaja iz omrežninskih sredstev, zbranih s položnicami za 
komunalne storitve.

•	Občinski	svet	se	je	zdaj	precej	pomladil,	česar	ste	se	menda	
zelo	razveselili,	saj	prinašajo	mladi	s	sabo	sveže	ideje.	Vas	je	

Župan Peter Ložar
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kakšna	še	posebej	nagovorila	in	navdušila	in	se	jo	bo	morda	
dalo	tudi	realizirati?
Seveda se mi zdi izredno pomembno, da so v občinskem svetu za-

stopniki in zastopnice vseh delov Trzina, vseh starosti in različnih in-
teresnih skupin. Tako je zdaj v občinskem svetu tudi svetnica, ki je 
še študentka, in zato najbolj pozna potrebe in razmišljanje najmlajše 
populacije. V življenju mladih je bilo v zadnjih letih v Trzinu kar neka-
kšno mrtvilo, ob napovedani ustanovitvi mladinskega društva pa bo 
zagotovo tudi na tem področju prišlo do pozitivnih premikov.

•	Se	bo	v	prihodnjih	 tednih	 in	mesecih	v	občini	dogajalo	–	ob	
običajnih	dogodkih	in	načrtovanih	projektih	–	še	kaj	posebne-
ga,	na	kar	bi	radi	občane	posebej	opozorili?	
Projekti na občinski ravni se bodo nadaljevali z ustaljenim tempom. 

Letos bo več pozornosti namenjene t. i. evropskim projektom, pri katerih 
se končujejo predvideni nakupi zemljišč za zaščito mokrišč pa tudi oza-
veščanje o pomenu tega krhkega ekosistema v Trzinu, dobili smo nove 
stojnice v okviru projekta oživitve tržnic, poleg tega pa upam, da bomo 
lahko že letos postavili tudi še kakšno novo igralo na otroških igriščih. 

Drugače pa občane prosim za potrpljenje pri obnovi komunalne in-
frastrukture, predvsem na začetku Mlakarjeve ulice, pri NLB, kjer bo 
znova nekaj obvozov, bomo pa poskusili čim več del izvesti s samo 
delnimi zaporami ceste. 

Ker je pomlad že pred vrati, pa se začenja tudi že obdobje naših 
tradicionalnih prireditev, kot so tek Petra Levca, Florijanov sejem in 
Trznfest, našlo pa se bo še marsikaj. ● 

Vesna Sivec Poljanšek, foto: Osebni arhiv Petra Ložarja

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v na-
ravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje razglaša

-  veliko požarno ogroženost naravnega okolja 23. fe-
bruarja in 24. februarja 2019 na območju občin: Koper, 
Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, 
Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdo-
vščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, 
Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba;

-  veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. fe-
bruarja 2019 dalje na območju celotne države. Razglas 
velja za območja brez snežne odeje.

Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v narav-
nem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih pred-

metov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, 
kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, 
izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati 
aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti na-
ravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino se-
znanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organi-
zacij.

Številka: 8452-1/2017-30 - DGZR
Datum: 22. 02. 2019

mag. Stanislav Lotrič
sekretar

namestnik generalnega direktorja

Razglas požarne ogroženosti 

Vabljeni na usposabljanje!

Vodnik po naravi
Usposabljanje, na katero vas vabimo, je namenjeno posameznikom, 

ki bi radi pridobili znanje in veščine za kakovostno vodenje po naravi. 
Izobraževani program traja 45 ur, s poudarkom na praktičnem delu 
na lokalnih mokriščih, obsega pa dva sklopa: prvi je posvečen inter-
pretaciji narave, to je njenemu prepoznavanju in interpretaciji, drugi 
sklop pa doživljajskemu vodenju z zgodbami in doživljajskimi igrami.

Celotno usposabljanje bo potekalo v obliki petih dvodnevnih srečanj 
(ob petkih popoldne in ob sobotah), v času od aprilom do junija letos, 
z zaključnim srečanjem septembra. 

Prvo srečanje bo v petek, 12. aprila, ob 16. uri v prostorih Občine 
Trzin.

Vodji programa sta dr. Gregor Torkar s Pedagoške fakultete v Lju-
bljani, izkušen razlagalec narave in izvajalec okoljskega izobraževa-
nja, in Špela Kaplja iz društva Terra Anima, izkušena pripovedovalka 
in doživljajska voditeljica po naravi.

Usposabljanje je del projekta LAS Zgodbe naših mokrišč. Udeležba 
je brezplačna, vendar je število mest za zagotovitev kakovosti izvedbe 
programa omejeno. 

Prijavo s kratko obrazložitvijo, zakaj se prijavljate na usposabljanje 
in kakšne izkušnje imate z vodenjem skupin, pošljite do 5. aprila na 
elektronski naslov zrsvn.oekr@zrsvn.si ali po običajni pošti na naslov 
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj. ●

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Občinske novice

S 4. redne seje občinskega sveta, ki je bila na sporedu predzadnjo fe-
bruarsko sredo, 20. februarja, povzemamo zgolj osnovne točke dnev-
nega reda, obsežnejše gradivo, tudi z vsemi vprašanji in pobudami 
svetnikov ter županovimi odgovori pa najdete na spletni strani Občine 
Trzin.

Preden so se na seji lotili obravnave točk dnevnega reda, je predse-
dnica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija 
Tretjak (LTRT) predlagala umik podtočke za imenovanje predstavnika 
trzinske občine v svet Medobčinskega muzeja Kamnik, ker se člani 
komisije do takrat še niso uskladili o imenovanju in bodo to še enkrat 
obravnavali.

Občinski svet se je zatem lotil vseh drugih točk dnevnega reda. Za za-
četek je obravnaval in sprejel stališča do pripomb in predlogov javnosti, 
podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem 
načrtu občine Trzin – strateški in izvedbeni del – ter okoljskega poročila 
za OPN občine Trzin, vključno s sprejetima amandmajema.

Na seji so svetniki podali obilo vprašanj in pobud, tukaj pa objavljamo 
le nekaj najpoglavitnejših. Svetnik Rado Gladek (SDS) je med drugim 
predlagal, naj bodo vsa svetniška vprašanja in tudi vsi odgovori Obči-
ne ali drugih ustreznih uradnih organov objavljeni na občinski spletni 
strani, kjer bi se lahko občani z njimi podrobneje seznanili. S tem se 
je strinjal tudi župan Peter Ložar, svetnik Anton Peršak (LTRT) pa je 
kasneje pojasnil nekaj svojih tovrstnih izkušenj z mesta nekdanjega 
ministra za kulturo. Poleg tega so svetniki omenili še obilo drugega: 
Dunjo Špendal (LTRT) je med drugim zanimalo, kako je z oddajanjem 
prostorov Jefačnikove domačije najemnikom, ki niso iz vrst trzinskih 
društev, Nuša Repše (LTRT) je predstavila pobudo sveta šole, naj se 
na območju med rondojem in mostom čez Pšato zaradi varnosti otrok 
postavi stebriček in se tako onemogoči avtomobilsko vožnjo, Robert 

Obvestilo gospodinjstvom
o lokacijah spomladanskega zbiranja in odvoza ostankov 
zelenega odreza na območju naselja Trzin

Občina Trzin organizira za svoje občane spomladansko akcijo zbira-
nja in odvažanja ostankov, ki nastanejo pri obrezovanju živih mej in 
okrasnega ter sadnega drevja, in sicer v času od petka, 15. marca, do 
ponedeljka, 15. aprila 2019. Vse, ki bi radi v akciji sodelovali, pozivamo, 
da odlagajte odpadke po spomladanski rezi, namenjene kompostira-
nju, samo na za to predvidenih lokacijah in v razpisanem terminu.

LOKAcIje ZA ZBIRANje OSTANKOV ZeLeNeGA ODReZA 

Stari del Trzina:
1. v Habatovi ulici, pri ekološkem otoku ob mostu 
2. na Jemčevi cesti, pri ekološkem otoku pri odcepu na notranjo 

Jemčevo cesto 

Trzin Mlake:
3. v Kidričevi ulici, pri spodnjem zaklonišču 
4. v Kidričevi ulici, na zelenici pri parkirišču trgovine Mercator
5. v Ulici Rašiške čete, pri Planinskem društvu Onger
6. na zelenici ob križišču Kidričeve in Bergantove ulice
7. na makadamskem parkirišču ŠRP, na koncu niza vrstnih hiš v 

Prešernovi ulici

 

OIc Trzin:
8. ob križišču ulic Špruha in Motnica

Akcija zbiranja zelenega odreza bo potekala od petka, 15. marca, do 
ponedeljka, 15. aprila 2019.
PROSIMO, DA PREJ IN POTEM NA TEH LOKACIJAH NE ODLAGATE 
ZELENEGA ODREZA, KER NE BO NOBENIH DODATNIH ODVOZOV.

OPOZORILO!
Kosovni in nevarni odpadki na lokacije, namenjene zbiranju ostan-
kov zelenega odreza, ne spadajo. Za te bo Javno komunalno podjetje 
Prodnik, d. o. o., iz Domžal organiziralo posebno zbiranje. ●

      
   Peter Ložar, l. r., ŽUPAN                      

4. redna seja občinskega sveta
Markič (OAOT) je opozoril na hrup in neprimerno obnašanje mladine 
ob trzinskem mladinskem klubu, kar še posebej moti bližnje stanoval-
ce, Gregor Pevc (LTND) je povedal, da pri transformatorju pred šolo 
pogreša prehod za pešce, Rado Gladek (SDS) je opozoril na prezase-
denost zdravnice v trzinski ambulanti, zaradi česar morajo mnogi k 
zdravniku v Domžale, Alenko Marjetič Žnider (OAOT) pa je zanimalo 
tudi, ali je bila Občina obveščena o prodaji nekaterih trzinskih parcel, 
pri katerih je tudi sama imela majhen solastniški delež, in kaj se je 
zgodilo s pridobljenimi sredstvi. Svetnik Marko Kajfež (LZT) je v odzivu 
na pobudo svetnice Nuše Repše glede namestitve stebrička v bližini 
šole opozoril, da mora biti stebriček tam, če ga bodo namestili, po-
topen, da bo to gasilcem olajšalo delo in s tem tudi skrajšalo čas v 
primeru morebitne intervencije.

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili s poročilom o ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK (lokalni energetski koncept) občine Trzin in nji-
hovem učinku v letu 2018, sprejeli sklepe o odvzemu statusa javnega 
dobrega nekaterim zemljiščem v občinski lasti in s sklepom določili 
nekaj drugih občinskih zemljišč za pridobitev tega statusa. Svetniki so 
potrdili tudi predstavljene spremembe in dopolnitev načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019, se seznanili 
s končnimi poročili nadzornega odbora Občine Trzin, potrdili sklep o 
imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice v svet javnega zavoda 
osnovne šole Trzin, sklep o spremembi sklepa o imenovanju predse-
dnika in članov odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo, sklep 
o spremembi sklepa o imenovanju predsednika in članov odbora za 
mlade in sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov predšol-
ske vzgoje v enoti Vrtec Žabica Osnovne šole Trzin.

4. redna občinska seja se je končala ob 18.15. ●

Vesna Sivec Poljanšek
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Arhitekturno-urbanistična delavnica v naselju vrstnih hiš

Mokrišča so eno najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenj-
skih okolij, imajo pa veliko pomembnih funkcij v naravi, a to med pre-
bivalstvom ni splošno znano.

Ker so mokrišča tudi na območju naše občine, smo s projektom 
Zgodbe mokrišč skupaj z občinami Mengeš, Vodice in Medvode ter 
z Zavodom RS za varstvo narave in OŠ Mengeš na javni poziv kan-
didirali za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja – LAS Za mesto in vas. 

Projekt je bil izbran in potrjen in bo sofinanciran iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Trajanje projekta: od 1. januarja 2019 do 30. oktobra 2021

Vrednost projekta (Občina Trzin)

Skupna vrednost Delež sofinanciranja Lastna sredstva

29.710,78 € 19.314,36 € 10.396,42 €

Namen projekta je izboljšati stanje in dolgoročno ohraniti lokalna 
mokrišča v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter pri lokal-

LAS Za mesto in vas – projekt Zgodbe mokrišč 
nem prebivalstvu povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in 
ekosistemski vlogi mokrišč. 

Aktivnosti projekta: Med izvajanjem projekta bomo v Trzinu izve-
dli sedem akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih ra-
stlinskih vrst ter po dve akciji odstranjevanja vodnih rastlinskih in 
vodnih živalskih vrst, v trzinskem športno-rekreacijskem parku bomo 
postavili dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo, izvedeni bodo nara-
voslovni dnevi o mokriščih in delavnice z vrtci ter fotografsko-likovni 
in rokodelski natečaj s potujočo razstavo o mokriščih, poskrbeli pa 
bomo tudi za medijske objave in publikacije. 

V aprilski številki Odseva bomo objavili članek s podrobnim opisom 
tujerodnih invazivnih kopenskih rastlin, vodnih rastlin in živali, ki jih 
bomo odstranjevali v Frnihtovem bajerju in njegovi neposredni okolici. ●

Uprava Občine Trzin, foto: Arhiv Občine Trzin

Trzinsko mokrišče v vsej svoji naravni lepoti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V naselju vrstnih hiš v Prešernovi, Mlakarjevi in Reboljevi ulici bo od 
marca do julija potekala arhitekturno-urbanistična delavnica, v sklo-
pu katere želi Občina Trzin v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani, Zavodom za oblikovanje prostora Skupina Štajn 
in arhitektom vrstnih hiš dr. Viktorjem Pustom pripraviti ustrezne idej-
ne rešitve, ki bodo zajemale možne tipe nadzidave objektov, gradnje 
pomožnih objektov, usmeritve za vzdrževanje objektov, možno orga-
niziranost prostorov v hišah in možnost vključitve dvižne ploščadi za 
funkcionalno ovirane in podobno.

Delavnica je del operativnega programa za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 10. prednostne osi Zna-
nje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost v sklo-
pu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). 
V programu sodelujejo študentje urbanizma, geografije, arhitekture, 
gradbeništva in oblikovanja in njihovi mentorji.

Rešitve bodo temeljile na analizah razvoja naselja, ki odražajo, ka-
kšne so bile dosedanje potrebe po širitvi in preurejanju enot ter kakšne 
so aktualne in prihodnje potrebe stanovalcev. Ker bomo lahko samo z 
aktivnim sodelovanjem lastnikov vrstnih hiš v naselju in stanovalcev 
ocenili, kakšne so njihove potrebe in načrti za gradnjo in urejanje hiš v 
naselju, bomo prebivalce soseske med projektom povabili k izpolnjeva-
nju vprašalnikov in udeležbi na predstavitvah in delavnicah, da bomo 
lahko razvili rešitve, ki bodo v korist posameznikov in naselja kot celote.

Uspešno izpeljan projekt bo omogočil, da se bo Občina Trzin lahko 
lotila priprave podrobnega prostorskega načrta za območje tega na-
selja, na podlagi tega pa bo mogoče pridobiti dovoljenja za izvajanje 
načrtovanih gradenj. 

Želja občine je, da se v nabor možnih rešitev vključi več različic, kot 
jih omogoča zdaj veljavni odlok, hkrati pa da se s tem dolgoročno 
zagotovi enoten urejen videz naselja. ●

Občinska uprava
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V našem kraju

Tudi letos je trzinska knjižnica pripravila zanimivo pustno ustvarjalni-
co za najmlajše – pravljičarka Mili se je z najmlajšimi obiskovalci knji-
žnice in njihovimi starši lotila izdelave pravih beneških mask, slovečih 
po slikovitosti, enkratnosti, lepoti in predvsem dragocenosti. 

Strastni ljubitelji bleščic so vzeli ime delavnice Bleščeče beneške 
maske dobesedno in so ustvarili zares lesketajoče maske. Tisti, ki 
prisegajo na minimalizem, so izdelali enostavne maske, spet tretji so 
pripravili maske, preproste na pogled, vendar obogatene z bleščicami 
ali čim drugim, kar jim je dalo pečat enkratnosti.

Tako so vse družine, ki so se udeležile delavnice, ustvarile izdelke, ki 
so jih lahko nato uporabili pri pustnem rajanju. Otroci so lahko ma-
skam, ki jih je pripravila pravljičarka že prej, dodali kar koli jim je pože-
lelo srce, da pa so bile njihove stvaritve res nepozabne, so jim pri tem 
priskočili na pomoč starši, ki so s svojimi izkušenimi prsti pomagali 
izpopolniti izdelek. 

Na ustvarjalnicah v trzinski knjižnici ni nikdar začrtanih okvirjev ali 
pravil, ki bi jih ustvarjalec moral upoštevati. In ravno zato, ker je malim 
umetnikom prepuščeno svobodno ustvarjanje, so njihovi končni izdelki 
vredni javne predstavitve in primerni tudi za uporabo. ●

Bleščeče beneške maske v trzinski knjižnici

Uspešno izpeljano trzinsko pustovanje
Društvo prijateljev mladine Trzin je letos pripravilo že 
devetnajsto pustovanje s tradicionalno povorko. Dolo-
čene pustne maske, kot so denimo čarovnice, klovni, 
vile in stripovski junaki, so videni praktično v vsakem 
pustnem sprevodu v državi, trzinske pustne šeme pa 
so nas kljub temu tudi letos pozitivno presenetile. 

Besedilo in fotografija: Barbara Kopač

zaželel dopolnitve ali na novo za-
risane pustne maske. Tako so svoj 
videz izpopolnili pikapolonice, me-
tuljčki, strašni zmaji in veseli klov-
ni, izvirne lubenice in drugi sadeži, 
pa organi zakona, gasilci, mačke, 
tigri, miške, naslovne junakinje iz 
priljubljene nadaljevanke Soi Luna, 
indijanske princese, samuraji in še 
mnogo drugih bitij. Ličenja so se z 
veseljem udeležili posamezniki in 
skupine vseh starosti. 

Umetnici ličenja sta udeležencem pustovanja izpolnjevali pustne želje. Pustni duh je preplavil tudi odrasle. Prisrčne in nagajive družinske maske

Ploščad med trzinskimi bloki, polna pisanih maškar

Pred začetkom pustnega progra-
ma so v gornjih prostorih Centra 
Ivana Hribarja pripravili poslikavo 
obraza, za kar so ponovno poskr-
bele vešče roke Ajde Teran Jane-
žič in Klavdije Tretjak, ki sta spet 
nesebično ponudili svoje znanje in 
izkušnje in tako marsikomu polep-
šali pustno soboto. Dobri dve uri 
pred začetkom pravega pustnega 
dogajanja sta s široko odprtimi 
rokami sprejeli vsakogar, ki si je 

Maske pa niso bile edino, kar je 
ponujalo trzinsko pustovanje. Polno 
založene stojnice so se šibile pod 
težo Pečjakovih dobrot, da je di-

šalo po mesnih jedeh, je poskrbela 
gostilna Trzinka, gostilna Pr̀  Jakov 
Met in restavracija Putr sta ponu-
dili sladki del, mesnica Pr̀  Kmetič 
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Zahvala 
V	imenu	Društva	prijateljev	mladine	Trzin	se	vam	iskreno	za-

hvaljujemo	za	vašo	obilno	nepogrešljivo	pomoč	pri	organizaciji	
pustne	povorke	in	za	tako	različne	bogate	nagrade,	ki	ste	jih	
dobrosrčno	darovali	za	naše	pustne	maske.	Odziv	sodelujočih	
in	obiskovalcev	 je	bil	neverjeten,	 in	veseli	smo,	da	smo	 jim	z	
vašo	pomočjo	pričarali	nepozabno	popoldne.	Le	želimo	si	lah-
ko,	da	bomo	tudi	pri	prihodnjih	projektih	naleteli	na	tako	prije-
tne	sogovornike	in	nadvse	zadovoljne	uporabnike.
S	polnimi	želodčki	je	svet	vedno	lepši	–	med	pustno	prireditvi-

jo	smo	lahko	na	stojnicah	ves	čas	okušali	odlične	slane	in	slad-
ke	 dobrote,	 s	 katerimi	 so	 nam	v	 izobilju	 postregli:	MESNICA	
PR‘	KMETIČ,	Gabrijela	Stojković	s.p.,	Gostilna	NAROBE,	PUTR,	
podjetje	 za	 gostinstvo	 in	 turizem	 d.o.o.,	 Gostilna	 TRZINKA,	
Maša	Stjepanović	s.p.,	Lali	d.o.o.,	prodajalna	FRUTAS,	Pekarna	
PEČJAK,	Gostilna	PR	JAKOV	MET,	Testen	Rajko	s.p.
Za	zadovoljstvo	in	ugodje	lačnih	in	žejnih	pustnih	mask	so	

v	 času	 pustne	 povorke	 z	 veseljem	 poskrbeli:	 kavarna	MUC		

					 
	

CAFFE,	 Melita	 Ferbežar	 s.p.,	 Pizzeria	 špageterija	 OLIVIA,		
MOTORINO,	strežba	pijač,	Asja	Pezdirec	s.p.	
Nasmehe	pustnih	šem	ob	prejemu	prelepih	nagrad	pa	so	pri-

čarali:	Otroška	igralnica	in	pivnica	ZIP	BAZA,	Mesar	POLON-
CA	 s.p.,	 Kozmetika	 in	 pedikura,	 Pizzeria	 da	MATTIA,	 LOGOS	
TREND	d.o.o.,	 ANNI	 d.o.o.,	 SIMPS‘S	 d.o.o.,	MODRA	ZAVARO-
VALNICA,	Ljubljana,	HAIR	STYLING,	Vesna	Rakef	s.p.,	ANAEVA,	
cvetličarna,	 Kristina	 Ledinski	 s.p.,	 FRIZERSTVO	 ZAVRŠNIK	 –		
Frizerski	salon,	Frizerski	studio	S-STYLE,	Slađana	Vujić	s.p.
Sodelovanje	z	vsemi	navedenimi	je	bilo	v	veselje	in	posebno	

zadovoljstvo	tudi	organizatorjem,	in	ne	dvomimo,	da	so	vsi,	
ki	so	se	udeležili	pustne	povorke	s	celodnevnim	rajanjem,	pri	
tem	nepopisno	uživali.	Ker	vas	cenimo,	se	izredno	veselimo	
našega	prihodnjega	sodelovanja,	do	tedaj	pa	vam	želimo	ve-
liko	uspeha	na	vaši	poslovni	poti.

Nataša Gladek, Društvo prijateljev mladine Trzin

je maškaram postregla z odličnimi 
hrenovkami, krofi, ki na pustnem 
rajanju nikakor ne smejo manjkati, 
pa so bili delo gostilne Narobe in 
so, kakopak, hitro pošli. Tako so lah-
ko udeleženci poleg toplih sončnih 
žarkov občutili tudi vse gurmanske 
užitke, ki spremljajo taka pustova-

nja. Po uradnem odprtju pustnega 
rajanja na ploščadi T3 so maška-
re v sprevodu krenile po Trzinu in 
povsod pritegovale pozornost. Po 
začrtani poti in po ustrezno zavaro-
vanih prehodih čez prometne ceste 
so pustne šeme varno korakale do 
naselja v Novem Trzinu, z vmesnim 

postankom na ponujenem okrepči-
lu, nato pa so se vrnile na rajanje 
na ploščad pred bloki. Tam so po 
povorki tudi razglasili najboljše 
oziroma najbolj izvirne maske – 
nagrado za najboljšo skupinsko 
masko je prejela skupina nun in 
duhovnikov, ki je izrazito izstopala 

tudi po svoji drži in nastopu, kljub 
temu pa ne gre prezreti tudi vseh 
drugih maškar, ki so se udeležile 
veselega pustnega druženja in je 
marsikatera dala navdih za pustno 
opravo za prihodnje leto. ●

Besedilo in fotografije: 
Barbara Kopač 

BREZ POLOGA*,
BREZ OBRESTI - EOM 0 %

SUVMANIJA

Samo do odprodaje zalog!

že od 149€
 /mesec

SportageNovi

že od 94€
 /mesec

StonicNovi

KIA - Največ avta za vaš denar
VEIT TEAM d.o.o., Čufarjeva ul. 24, Vir, Domžale / T: 031 395 395 / www.veitteam.si

Komb. porabe goriva: 4,0 - 8,5 l/100km, emisije CO2: 103 - 195 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d-temp, emisije NOX: 0,0084 - 0,221 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0 % velja ob nakupu novega vozila KIA iz zaloge po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasinga d.o.o. in SKB Leasing d.o.o. Kia Sportage ali 
Stonic: ponudba zajema obdobje financiranja 72 - 84 mesecev, polog 30 - 36 % in plačilo 15 - 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za Kia akcijsko ponudbo Kia Sportage QL PE 1.6 GDi LX Active: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790 EUR (redna 
cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) – 30 % (6.837 EUR); znesek financiranja – 15.953 EUR, število obrokov – 84; mesečno plačevanje – 149,22 EUR; ter zadnji (85.) obrok – 15 % (3.418,50 EUR); stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe – 19.371,50 EUR, letna obrestna mera – 0 
%; efektivna obrestna mera – 0 % (nespremenljiva) na dan 9. 11. 2018.*Akcija ponudba za akcijo Brez pologa: Kia Sportage ali Stonic: ponudba zajema obdobje financiranja 84 mesecev, polog 0 % in plačilo 0 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa Kia Sportage QL PE 1.6 GDi LX Active: 
vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek za 
plačilo brez lastne udeležbe – 22.790,00 EUR, letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. * Akciji se med seboj izključujeta. Financiranje se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE
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jaz – prostovoljec 
V medijih je o prostovoljstvu veliko slišati. Občutek pa imam, da mnogi 

ob tem pomislijo, da gre pri tem za nekaj, o čemer bi morala razmišljati 
država. Ker pa prispevek ni namenjen razglabljanju o prostovoljstvu na 
sploh, teorijo izpuščam. Predstavil bi rad samo svojo pot do prostovolj-
stva, to pa omejil na Dom počitka Mengeš in njegovo enoto v Trzinu.

Vseeno pa najprej o tem, kaj sploh je prostovoljstvo. Prostovoljstvo je 
delo, ki ga nekdo opravlja po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih 
koristi v dobro drugih ali za skupno javno korist. (Etični kodeks organi-
ziranega prostovoljstva)

Ko sem sklenil obdobje aktivne zaposlitve, sem se spraševal, kaj bom 
počel, ko bom imel ves čas na tem svetu samo zase. Ker sem vse svoje 
delovno obdobje rad sodeloval z različnimi ljudmi, deloval v planinskem 
društvu, vodil trekinge, predaval, sodeloval na mednarodnih konferen-
cah in srečanjih, sem sklenil, da grem med prostovoljce. 

Obrnil sem se na Slovensko filantropijo (info@filantropija.org), ki se 
ukvarja z družbenimi problemi in razvija prostovoljstvo, in najprej opra-
vil 16-urno uvodno usposabljanje za prostovoljce in 8-urno usposablja-
nje za prostovoljce Onkološkega inštituta (v nadaljevanju OI), nato pa 
še dvomesečno uvajanje pod mentorstvom izkušenih prostovoljcev. Na 

OI sem v skoraj dveh letih opravil 206 ur prostovoljnega dela pomoči 
pacientom in njihovim svojcem. Januarja 2017 sem opravil še izpopol-
njevanje za uvajanje prostovoljnega dela v javnih zavodih in postal pro-
stovoljec v Domu počitka Mengeš, enota Trzin. 

Ko sem izrazil željo po prostovoljskem delu v Trzinu, je bil odgovor 
hiter in v obojestransko zadovoljstvo. 

Prepričan sem, da bi moral po taki poti vsak, ki želi postati prostovo-
ljec, saj to pomaga spoznati vlogo prostovoljnega dela v družbi, pomen 
motivacije za tako delo, odnos med prostovoljcem in uporabnikom, od-
nos do stigmatiziranosti v družbi, nauči ga komunicirati, tako spozna 
pravice in odgovornosti prostovoljcev in se seznani z etičnim kodeksom 
organiziranega prostovoljstva. 

Delo prostovoljca
Trenutno se ukvarja s prostovoljstvom v Domu počitka Mengeš in 

njegovi trzinski enoti 19 prostovoljcev, 17 prostovoljk in 2 prostovoljca. 
Njihovo »delovno področje« je zelo različno: prostovoljci opravljajo indi-
vidualne obiske, sprehajajo varovance, so v vlogi njihovih družabnikov, 
vodijo pevske urice, z varovanci kartajo, igrajo šah, vodijo pogovorne 

Tradicionalna proslava ob dnevu žena
Tudi letos se je trzinsko turistično društvo Kanja izredno potrudilo in pripravilo nepozabno praznovanje ob 
mednarodnem dnevu žensk. Pripravila in povezovala ga je vsestranska predsednica društva Dunja Špendal, ki 
je znova poskrbela za prijeten večer. 

Z uvodno glasbeno točko, skladbo Franca Flereta Ljubezen mami-
na je v dvorani pričaral praznično vzdušje Blaž Klopčič, večer pa so 
nato popestrile tudi tri posebne Trzinke, ki so z občinstvom delile 
vsaka svojo življenjsko zgodbo – Dunji Špendal so se na odru pri-
družile vedno urejena, z biseri okoli vratu, kar je povsem v skladu z 
njenim imenom, Biserka Čičerov, izvrstna recitatorka in vezilja, ki 
ima za seboj že tisoče in tisoče vbodov, Ada Lovše Mušič, in mati, 
žena, hči, podjetnica in tudi tolmačka znakovnega jezika Nuša Rep-
še. Tri zelo različne ženske, tri zelo različne zgodbe, z eno skupno 
točko: vse tri so s svojo pripovedjo pokazale, kaj pomeni biti močna 
ženska, ki se ne glede na vse ovire v življenju zna prebiti v ospredje, 
znova in znova.

Sledil je duhovit prizor iz življenja Dolenjke in Gorenjke, ki sta obi-
skovalcem med drugim predstavili svoja pričakovanja glede dneva 
žena, pa glasbeni užitki, za katere je poskrbel moški pevski zbor 
Radomlje, nato pa se je cela dvorana zavrtela v ritmih plesne glasbe. 
Ob koncu uradnega dela večera je bila odprta še razstava ročnih 
del vezilj v preddverju Centra Ivana Hribarja. Ogledali smo si jo po 

Odlična organizatorka prireditve ob dnevu žena, predsednica turističnega 

društva Kanja Dunja Špendal, v pogovoru z Biserko Čičerov, Ado Lovše 

Mušic in Nušo Repše

Dolenjka in Gorenjka med duhovitim nastopom s temo žensko-moški odnosi

Ob dnevu žena je vsem predstav-

nicam nežnejšega spola voščil tudi 

župan Peter Ložar.

Pred pogostitvijo smo si v pred- 

dverju centra Ivana Hribarja ogle-

dali razstavo ročnih del vezilj.

voščilu trzinskega župana Petra Ložarja vsem ženskam in dekletom 
ob dnevu žena, v katerem se jim je tudi zahvalil za to, da preprosto 
SO. ●

Besedilo in fotografije: Barbara Kopač
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Ura (spet) teče, nič ne reče
V hiši z uro pa ne posluje kak 

trgovec z urami ali urar, temveč 
se je leta 1996 v to stavbo na 
Motnici 3 v trzinskem OIC pre-
selilo podjetje Simps›S, ki je prej 
delovalo v manjših prostorih na 
trzinski Blatnici. In že naslednje 
leto je svoje mesto na poslovni 
zgradbi dobila tudi ura, po kateri 
je stavba prepoznavna daleč na-
okoli. Podjetje, ki ga poznamo po 
veleprodaji medicinskega potro-
šnega materiala, ima pa tudi la-
stno proizvodnjo bolniških postelj 
in opreme za bolniške sobe ter še 
marsičesa drugega, bo prihodnje 
leto praznovalo tridesetletnico 
obstoja. 

Vsekakor je pohvalno, da je 
marsikatero podjetje v OIC (tudi) 
družbeno odgovorno, med takimi 
pa je tudi podjetje Simps›S. Ura 
je seveda le del te odgovornosti, 
Trzincem in še številnejšim dru-
gim mimo vozečim in hitečim 
pa je predvsem v opomin o naši 
točnosti in ne nazadnje tudi min-
ljivosti. 

Z malce drugačnim ali, če smo 
natančnejši, z nekoliko zasuka-
nim naslovom smo se v pretekli, 
februarski številki Odseva obre-
gnili ob lastnika in upravljavca 
takrat že nekaj časa nedelujoče 
velike analogne ure v trzinski 
obrtnoindustrijski coni (OIC). 

Naključje pa je hotelo, da je za-
čela ura na naše veselje delovati 
že dan ali dva pred izidom febru-
arskega Odseva. In tako je morda 
kdo od njegovih bralcev, saj Od-
sev pač ni dnevni časnik in se ga 
»ne poje kot tople žemljice«, celo 
pomislil, ja, kaj se pa gredo, saj 
ura vendar dela! 

Tudi v tem primeru se je poka-
zalo, da je »čas brezplačen, ven-
dar neprecenljiv; ne moreš si ga 
lastiti, lahko pa ga izkoristiš; ne 
moreš ga obdržati, lahko pa ga 
porabiš; in ko ga izgubiš, ga nikoli 
več ne dobiš nazaj«. Tole je iskri-
ca, ki jo je zapisal ameriški po-
slovnež Harvey MacKay (1932), 
avtor in kolumnist v več kot sto 
časopisih po vsem svetu, in je 

kot nalašč za uvod v predstavi-
tev kratke »zgodovine« trzinske 
veleure. 

Čas teče in nič ne reče, ure pa 
ga bolj ali manj natančno merijo. 
In čeprav je vsaka ura vsaj 
dvakrat na dan točna, imamo 
raje tiste, ki so točne ves čas. 

Na poti iz Ljubljane proti Dom-
žalam ali nazaj semaforji v križi-
šču pri OIC gotovo tudi vas obča-
sno ustavijo. In med čakanjem na 
zeleno luč verjetno kdaj pogleda-
te tudi na veliko uro, ki visi na ju-
govzhodni fasadi podjetja Simp-
s›S, zato je ta v prvem delu dneva 
še posebej opazovana. Kdo bi si 
mislil, da že kar dvaindvajset let 
meri čas in pozdravlja voznike in 
ne nazadnje tudi potnike na vla-
ku, ki ima postajo na tamkajšnji 
železniški postaji v neposredni 
bližini ure. Osvetljena ura pridno 
kaže čas, dan in noč, zdaj pa so jo 
tudi popolnoma prenovili, in tako 
je pričakala letošnjo kar malce 
prezgodnjo pomlad z novo, osve-
ženo podobo.  

Kako pomemben je čas, pove 
že dejstvo, da imamo samo med 
latinskimi pregovori več kot tri-
deset takih, ki ga omenjajo. ●

Besedilo in fotografija: 
Miha Pavšek

Konec dober, vse dobro, bi lahko 

rekli za vnovič delujočo veliko 

analogno uro na pročelju poslovne 

stavbe podjetja Simps‘S v obrtno-

industrijski coni v Trzinu. 

skupine za samopomoč, učijo jih igrati harmoniko, pomagajo pri hra-
njenju in oblačenju in še kaj.

Prostovoljci so s tem svojim delom formalno vezani na zavod. Njihov 
delovni čas je prilagojen potrebam varovancev teh domov, delo pa je 
organizirano tako, da čim manj posega v prostovoljčev urnik. Pri tem 
delu je ključnega pomena obojestransko zaupanje, to pa je tudi dobra 
osnova, saj prostovoljec to delo nadaljuje do trenutka, ko bo tudi sam 
potreboval prostovoljca. 

Izbira prostovoljca je zahtevna naloga. Usmerjeno publiciteto zahteva 
že samo pridobivanje prostovoljcev, ali bo nekdo dober prostovoljec, pa 
je odvisno od njegovega znanja in izkušenj ter osebnostnih lastnosti, 
od možnosti za prostovoljno delo, motivacije ter kraja in časa (pri meni 
je prevladal ravno ta faktor, saj sem po upokojitvi sklenil, da bom hodil 
na prostovoljno delo namesto v Ljubljano v Trzin). Ne gre pozabiti na 
uvodni intervju z bodočim prostovoljcem, ki nam potrdi ali ovrže oceno 
o njegovi primernosti (spomnim se, da smo imeli prostovoljko, ki se ni-

kakor ni našla v delu z onkološkimi 
bolniki, nadvse uspešna pa je bila 
pri delu z narkomani). 

Vstopnica v prostovoljstvo je 
dogovor o sodelovanju, prosto-
voljci pa smo deležni tudi izpopol-
njevanj in nekateri tudi ustreznih 
majic, ki že na zunaj opozarjajo, 
s kom imamo opravka. Ključna je 
tudi vloga mentorja, saj si težko 
predstavljamo, da bi prostovoljec 
začetnik že kar prve dni vedel vse, 
kar mora vedeti, da bi lahko uspe-
šno opravljal svoje naloge. Samo 
pomislite, koliko hodnikov, ambu-
lant in drugih prostorov mora po-

znati prostovoljec na Onkološkem inštitutu, saj ni mogoče pričakovati, 
da bi pacienti vedeli, kam je treba na odvzem krvi, kje so obsevanja in 
kje operacije, prostovoljec pogosto izpolnjuje tudi različne formularje 
(pacient je lahko slep, ne sliši, je dementen in podobno). Mentor tudi 
najprej opravi skupaj z začetnikom vse, kar bo pozneje prostovoljec mo-
ral opraviti sam.

Zaupanje in hvaležnost sta največja nagrada
Posebej bi rad poudaril odnos med varovancem in prostovoljcem. V 

večini primerov sprejmejo varovanci prostovoljca kot prijatelja. Zaradi 
različnih vzrokov/bolezni so namreč pod velikim stresom, že osebnost 
in pravilen pristop prostovoljca pa jim vlivata zaupanje, zato se ob njem 
počutijo varneje in mu kmalu zaupajo svojo zgodbo (na neki način pre-
nesejo na prostovoljca svoje težave), ta pa se prostovoljcu vtisne v spo-
min, zato tega dela ne zmore vsak! 

In nagrada? O tem se prostovoljci veliko pogovarjamo. Seveda tu ni 
materialnih koristi (če je možnost, dobijo prostovoljci povrnjene potne 
stroške), sta pa tu zaupanje in hvaležnost ljudi, ki si jim pomagal. Tega 
pa se ne da izmeriti z denarjem.

Vsi se staramo in naše sposobnosti se temu ustrezno zmanjšujejo in 
krnijo. Postajamo vedno bolj nebogljeni in, saj vemo, počasi tudi težko 
že vstanemo iz naslonjača. Čisto po tiho si želimo, da bi bili še dolgo 
sposobni vsega, kar smo z lahkoto počeli kot mladi, žal pa čas neusmi-
ljeno teče in v trenutku se zavemo, da nismo več isti. Sicer je vedno 
več tudi pogovorov o evtanaziji, a se sprašujem, kaj lahko tu storimo 
prostovoljci. Kljub vsemu pa si vsi želimo predvsem spoštljivosti in člo-
veškega dostojanstva. In prostovoljci smo tu zato, da damo smisel spo-
štovanju človeškega življenja. Zato sem tudi jaz – prostovoljec. 

Če vas to delo zanima, ne čakajte! Veseli vas bodo tako v Domu po-
čitka v Mengšu kot v njegovi enoti v Trzinu. ●

Aleksander Čičerov, prostovoljec
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Čas, ki bi moral biti namenjen oddihu in sproščanju mladine, je bil 
za nekatere bolj stresen in težaven kot katero obdobje poprej, tudi 
za najstniškega domačina, ki je bil med počitnicami žrtev medvr-
stniškega nasilja. 

V današnjem svetu, ki mu vladata tehnologija in virtualni svet, je 
že ena sama beseda, tudi če ni mišljena zlonamerno, a je tako vze-
ta, lahko dovolj, da izzove nasilje. Nič hudega slutečega mladeniča 
so tako po besedi ali dveh, izrečenih v šali (in niti ne neposredno 
napadalcem), na igrišču pred osnovno šolo pričakali sovrstniki, in 
ker so iskali pretep, niso odnehali, dokler ga niso tudi dobili. 

Po besedah mame napadenega mladeniča naj bi se bil njen sin 
pretepu želel na vse načine izogniti. Sprva je celo mislil, da se druž-
ba šali, in ko so mu pomignili, naj pristopi, se je dvema iz skupine, ki 
ju ni poznal, celo sproščeno predstavil. 

A hip zatem ga je eden izmed njih zgrabil za vrat. Najprej je še 
vedno mislil, da gre za šalo, a ko je pristal na hrbtu, njegov napa-
dalec pa na njem, je uvidel, da gre zares, in je skušal prijateljici, ki 
ga je spremljala, namigniti, naj napadalcu prepreči, da bi nadaljeval 
nasilje, ob tem pa se je branil, češ, da sam ne obvlada uličnega 
pretepa in da se želi temu izogniti. A skupina – po pripovedovanju 
sogovornice naj bi bilo zbranih od petnajst do dvajset ljudi, starih od 
štirinajst do sedemnajst let – se ni dala. 

Žrtev pretepa doma sprva ni omenila, kaj se je zgodilo, najverje-
tneje iz bojazni pred ponovnimi grožnjami ali še hujšimi posledica-
mi, a ko je mama vendarle hotela izvedeti, kaj se je zgodilo, saj je pri 
sinu videla sledi pretepa in je vedela, da ni šlo za nedolžen najstniški 
prepir, je ta naposled le spregovoril o pripetljaju.

Žrtvi v oporo
Ob koncu tedna je vnovič prišlo do neljubega srečanja med na-

padenim in mladoletnimi nasilneži, takrat pa je napadeni mladenič 
že podal prijavo na policijski postaji v Domžalah in narejen je bil 
tudi uradni zapisnik o vsem skupaj. Popisu dogodka, kot ga je podal 
pretepeni mladenič, pa je bilo dodano tudi slikovno gradivo, na ka-
terem so vidne telesne poškodbe, ki jih je skupil med napadom, pa 
tudi zdravniški izvid. 

Domžalska policija je mlade-
ničevo odločitev za prijavo po-
hvalila in opozorila, da je treba 
taka dejanja vselej prijaviti. 
Žrtev lahko to stori na najbližji 
policijski postaji, če se tega boji 
oziroma če mu kdo grozi, pa se 
lahko zaupa prijateljem ali dru-
žini, da mu potem ti pomagajo 
pri prijavi. 

Ključno je, da se zavedamo, 
da se bolečih izkušenj ne da iz-
brisati, v prihodnosti pa se jim 
lahko izognemo oziroma jih pre-
prečimo, in to prav s prijavo na 

Vsako nasilje je treba nemudoma prijaviti!
Slovensko časopisje v zadnjih letih vse pogosteje prinaša tudi članke o medvrstniškem nasilju, psihičnem in 
fizičnem. Pri tem ni izvzeta nobena slovenska regija, nobena starostna skupina, noben biološki spol. Medvrstni-
ško nasilje se ne dogaja več samo v filmih ali kriminalnih romanih, ampak prihaja do njega tudi v naši bližini. 
Izživljanje nad drugimi, telesno ali umsko, pa ni mladostna igra, ampak je kaznivo dejanje. Nekaj takega se je 
med zimskimi počitnicami pripetilo tudi v našem okolju. 

policijo, saj tako posredno preprečimo tudi to, da bi tudi drugi utr-
peli enake ali podobne poškodbe.

Mama poškodovanega najstnika poudarja, da so ji bili in so ji še 
vedno v veliko oporo tudi na sinovi osnovni šoli, tam pa so pojasnili, 
da se zavedajo pojava medvrstniškega nasilja in da se tega nikakor 
ne sme prezreti, sploh zato, ker ne gre za osamljen primer. In ravno 
zato si moramo še toliko bolj prizadevati, da žrtev ne nosi bremena 
nasilja sama.

Ob tem so še poudarili, da šola do tovrstnih kaznivih dejanj ni 
strpna in da ob takšnih pojavih takoj obvestijo svoje strokovne de-
lavce, zgodbam o različnih oblikah nasilja, ki jih podajo učenci, pa 
vselej verjamejo in žrtvam s tem dajo vedeti, da v težavnem polo-
žaju niso sami in da imajo pri njih vedno podporo.

Ne molčite!
Ker pa mi nismo ne porota ne sodniki niti nas večina nima za to, 

da bi lahko o vsem skupaj sodili, ustrezne izobrazbe ali izkušenj, 
niti ni to naš namen, tega primera ne moremo (in niti ne smemo) 
presojati. 

Lahko pa obsodimo vsako nasilno dejanje, izvedeno nad posa-
meznikom ali skupino. S tem našim zapisom želimo zato predvsem 
opozoriti, da je treba vsak najmanjši znak nasilnega dejanja takoj 
prijaviti ustreznim organom in o tem opozoriti tudi strokovne delav-
ce, najsi gre za osnovno ali srednjo šolo, fakulteto, delovno mesto 
ali kar koli drugega, kjer je do takega izživljanja prišlo. 

Mama omenjenega mladostnika je o vsem skupaj spregovorila 
predvsem zato, ker želi s tem zaščititi svojo družino in ji pomagati. 
Zaveda se namreč, da se lahko problem reši le tako, zato ne pusti, 
da bi ji strah preprečil nadaljnje delovanje. Povedala je, da je za svo-
jo družino pripravljena spregovoriti o težavah, s katerimi pa se to-
krat ne sooča le njena družina, temveč še marsikdo v bližnji okolici, 
vendar drugi še niso zbrali dovolj poguma, da bi o tem spregovorili. 

Potrebna je torej le ustrezna pobuda, in četudi težave ni mogoče 
kar tako izkoreniniti, verjamemo, da predstavlja opisani primer v 
družbenem boju proti medvrstniškemu nasilju korak naprej. ●

Valentina Vidmar

Foto: Freepik.com. Slika je simbolična.

Foto: DivvyPixel, pixabay.com. 

Slika je simbolična.
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Društva

Februar je bil v našem društvu 
zelo delaven, izpeljali pa smo tudi 
občni zbor s predstavitvijo dela v 
preteklem letu. 

Člani smo opravili skupaj 5803 
prostovoljne ure. Imeli smo 28 
intervencij, izpeljali smo Florjano-
vo nedeljo, gasilsko veselico, med-
občinsko vajo, imeli smo mesečne 
operativne vaje, se udeleževali 
sektorskih vaj sosednjih društev 
in izvajali požarne straže na pri-
reditvah v naši občini. Pridno smo 
delali tudi z mladino in se udele-
ževali različnih tekmovanj. 

Na občnem zboru so bili pred-
stavljeni tudi načrti za letošnje 
delo, nakupe in vzdrževanje opre-

Lepo se je srečati s prijatelji, ki se udeležujejo tega pohoda. Že med 
potjo pa tudi na krajši spominski slovesnosti ob Prešernovem spome-

Za kulturni praznik k našemu največjemu poetu v Vrbo

niku na Bledu je bilo čutiti ponos, da imamo Slovenci svoj dan kulture. 
Kultura je nesporno srž vsakega naroda, zato smo ponosni, da lah-
ko razmišljamo in se izražamo v svojem, slovenskem jeziku. Ponosni 
smo, da živimo na tem lepem prostoru v zavetju Alp, Panonske nižine 
in Jadrana, skratka, da smo SLOVENCI.

Praporščaki in zastavonoše so se na osrednji slovesnosti ob spome-
niku v Vrbi našemu velikemu pesniku dr. Francetu Prešernu poklonili 
s častnim pozdravom, slavnostni govornik etnolog Janez Bogataj pa 
nas je med drugim spomnil, da se naš kulturni praznik vsako leto slavi 
v bistvu od Prešernovega rojstnega dne, 3. decembra, pa vse do datu-
ma njegove smrti, 8. februarja. 

Da nam Slovencem ni vseeno za kulturo, pa kaže tudi to, da smo lani 
posvetili celo leto Ivanu Cankarju, letos pa ne pozabljamo, da je leto 
Valentina Vodnika.

Lara Jankovič nas je na proslavi popeljala v svet poezije in dokazala, 
da ni vsak nor, kdor se s petjem ukvarja, svoje pa je dodal še kantavtor 
Adi Smolar, ki nas je opomnil, da »je treba delat«, pa čeprav je kulturni 
praznik dela prost dan. ●

Besedilo in fotografija: janez Gregorič

Mesečne novice trzinskih gasilcev
na cestišče padla smreka. Odstra- 
nili smo jo s cestišča. 

Februarja je imel naš podmla-
dek kar dve tekmovanji: 

16. februarja so se štirje pionirji 
našega društva udeležili tekmo-
vanja Beli dan, ki ga vsako leto 
pripravi komisija za mladino pri 
Gasilski zvezi v Domžalah. Smu-
čarsko tekmovanje je potekalo na 
smučišču Rudno pri Železnikih. V 
kategoriji pionirjev sta se odlično 
odrezala brata Kolenc – Luka Ko-
lenc je zmagal, brat Tevž pa je za-
sedel drugo mesto. Pri pionirkah 
je naša Neža Kosirnik dosegla 6. 
mesto, pri mentorjih pa Marko 
Kajfež drugo mesto. 

Slika levo: Odlična brata Kolenc,  

Luka in Tevž, sta na letošnjem Be-

lem dnevu segla po najžlahtnejših 

medaljah.

me. Največji finančni izdatek bo 
namenjen za opremo novega do- 
ma zaščite in reševanja, v kate-
rem bodo dobila prostore poleg 
nas tudi nekatera druga društva, 
ki jih tako kot nas pesti prostor-
ska stiska in zato slabe razmere 
za delo. 

Na občnem zboru smo ob tem 
potrdili tudi pomembne datume – 
Florjanovo nedeljo bomo prazno-
vali 5. maja, gasilska veselica, ki 
jo bomo kot vsako leto izpeljali v 
lastni režiji, pa je letos predvidena 
v soboto, 1. junija, če nam bo le 
vreme naklonjeno. 

Od vaj in reševanj 
do tekmovanj in slovesa

9. februarja smo imeli društve-
ne mesečne operativne vaje. 

23. februarja ob 13.30 smo bili 
iz regijskega centra za obvešča-
nje (RECO) obveščeni, da je na 
Ljubljanski cesti zaradi vetroloma 

23. februarja je bil organiziran 
kviz na Viru, sodelovali so tudi 
naše ekipe, dve ekipi pionirjev in 
dve ekipi mladincev. Pionirji so za-
sedli 11. in 12. mesto, mladinci pa 
6. in 8. mesto. Vse ekipe so se iz-
vrstno izkazale v znanju, zmanjka-
lo jim je le malo tekmovalne sreče. 

1. marca smo se poslovili od 
člana prostovoljnega gasilskega 
društva Študa, 4. marca pa še od 
člana društva Loka pri Mengšu. 
Naj počivata v miru. 

Z gasilskim pozdravom Na po- 
moč! ●

Dušan Kosirnik, foto: Marko 
Kajfež in Andrej Nemec

Slika desno: Mladi gasilci, ki so se 

na Viru udeležili tekmovanja v kvizu.

Letos je bil na slovenski kulturni praznik organiziran že dvajseti pohod od Radovljice do Vrbe in dobrim trem 
stotnijam pohodnikov smo se tudi tokrat pridružili tudi veterani vojne za Slovenijo in častniki iz Domžal.
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Društva

Draga Pavla!
Iz tvojega zvezka Moje pesmi, ki 

si mi ga podarila 27. marca 2008, 
sem prepisala nekaj verzov tebi 
v zadnje slovo, pesmico, ki mi je 
bila od nekdaj všeč, ker čutim, da 
veje iz nje takšen mir.

Tihi dom okoli cerkve, 
tu vse polno je gredic. 
Sami kamni, samo cvetje, 
vse je tiho, ni več ptic.

Tukaj naši dragi spijo, 
nič več se ne vrnejo. 
Zemlja jih je použila, 
za vedno jih od nas ločila. 

Dragi starši, sestre, brati, 
v večnosti se vidimo. 
Dokler še na svetu smo, 
naj se jih spominjamo.

 Duše svet so zapustile, 
tukaj zadnji je njih dom. 
Tu spomini so gomile, 
tudi jaz tu kmalu bom.        

Draga Pavla, zdaj si prispela v 
ta tihi dom. V večni mir in pokoj, 
ki si ga bila tako potrebna.

V skupino za samopomoč sta-
rih ljudi si prišla leta 2003, ko si 

Člani trzinskega društva upokojencev Žerjavčki so se tudi letos s 
ponosom udeležili občnega zbora društva, 15. februarja, udeležba pa 
je bila letos še posebej množična, saj smo se morali na zboru odločiti, 
kdo bo nadaljnja štiri leta vodil in zagovarjal pravice nas, upokojencev.

Na občnem zboru so nas v lepem številu s svojo prisotnostjo poča-
stili tudi predstavniki okoliških društev, ki so pohvalili pestro delovanje 
našega društva in finančno podporo občine, prvi pa nam je namenil 
pohvalne besede naš župan Peter Ložar. 

Zbor je potekal po že ustaljenem postopku, razen kratke prekinitve 
zaradi zdravstvene težave ene od članic – podana so bila poročila o 
delovanju v preteklem letu in program za letošnje delo. 

Ker pa je letos, kot že omenjeno, v društvu volilno leto, smo se lotili 
tudi tega dela: soglasno smo izvolili, da bo društvo še naprej vodil 
dosedanji predsednik Zoran Rink ob močni podpori podpredsednika 
Janeza Florjanca, marsikomu znanega kot mentorja folklorne skupine 
Trzinka, tajniške posle bo še naprej vodila vzorna Olga Stopar, finance 
je prevzela Milena Kompolšek, kolesarje bo vodil praporščak Štefan 
Skočir, pohodniki bodo hodili naokrog pod vodstvom Milice Erčulj, za 
kulturo bo skrbela Helena Ogorelec, po izletih se bodo potepali v orga-
nizaciji Zdenke Verč, za strelce bo skrbel Franc Mušič, pevci bodo pre-
pevali pod vodstvom Majde Vrhovnik, za balinarje pa bo skrbel Marjan 
Pirnat. Izvolili smo tudi nadzorni odbor društva, v sestavi Jožica Valen-
čak, Ivan Mušič in Marija Šter, častno razsodišče pa sestavljajo Janez 
Štebe, Anka Kolenc in Zdenka Glavan.

Žerjavčki izvolili novo vodstvo
Uradni del je bil uspešno speljan po protokolu, novo vodstvo je zdaj 

pred svežimi zahtevnimi nalogami, po klasično odlični pogostitvi pa 
se je nadaljeval še družabni del s pogovori, smehom in plesom. 

Sprašujem pa se, zakaj se nekaterim po uradnem delu tako mudi 
domov? Ne razumem, meni se zdi tudi družabni del zbora članov po-
memben, saj smo ljudje vendarle družabna bitja, ustvarjalna in polna 
pozitivne energije. In vse to nam pride prav tudi pri delu v društvu. ●

Dunja Špendal, foto: Marjeta Rink

V spomin na Pavlo Šuštar iz društva jesenski cvet
bila stara 77 let. Stanovala si v 
svojem stanovanju v Motnici v 
trzinski industrijsko-obrtni coni. 
Živahna, drobna, delavna. Nikoli 
se nisi predala in tvoja pot je bila 
vedno samo naprej. Povedala si, 
da si v otroštvu veliko pretrpela 
in da si bila velikokrat lačna. Med 
vojno si šla služit h kmetom. Po 
vojni si se poročila in imela dva 
otroka. Mož je bil bolnik in je bil 
ves čas v bolnici, zato ti ni mogel 
nič pomagati. Bila si več kot sa-
mohranilka. Vse si dala od sebe, 
da si preživila družino. Hodila si 
v službo, pridelovala hrano … in 
pogumna kot malokdo si si kupi-
la celo avto. Mnogi so ti zavidali 
uspehe.

Dokler si mogla, si šla vsako 
nedeljo k maši, enkrat na teden 
pa si obiskala tudi našo skupino. 
V društvu Jesenski cvet smo bili 
zelo veseli, ko si leta 2006 za 
obe trzinski skupini organizira-
la izlet v svoj rodni kraj Polhov 
Gradec. Občudovali smo lepoto 
grofovske cerkve in cerkvice na-
sproti nje, kjer je pokopališče, na 
katerem so pokopani tvoji dragi. 
Ogledali smo si tudi polhograjsko 
graščino z Neptunovim vodnja-
kom in poslušali o čudoviti roži, 

blagajevem volčinu, ki si ga tako-
le opisala v pesmici: 

Kolikokrat sem šopke brala, 
iz tvojih lepih sem cvetov, 
zdaj spomine še obujam, 
s polhograjskih še vrhov.

Tu mladost sem preživela, 
skromno mirno brez skrbi, 
tistih časov se spominjam, 
na mladostne lepe dni.

Našo skupino si obiskovala še 
do konca leta 2011, nato pa si se 

poslovila, ker ti je nagajalo zdrav-
je. Udeleževala pa si se Karitaso-
vih srečanj za bolnike enkrat na 
leto, in to tudi še, ko si že bivala 
v trzinskem domu za starejše ob-
čane. Vedno pa si bila vesela tudi 
obiskov članic naše skupine. 

31. januarja letos je bila v trzin-
skem domu darovana maša za po-
kojne Šuštarjeve – kot da bi vede-
la, da prihajaš k njim, v tihi dom. ●

Besedilo in fotografija:  
jožica Trstenjak, skupina 

Naše vezi, Trzin
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20 let  
Turističnega društva Kanja Trzin 

bomo proslavili 4. in 5. maja  
na Florijanovem sejmu 

z mednarodnim folklornim festivalom.

Ob raznovrstnem kulturno zabavnem  
programu bomo postregli s potico velikanko,  

trzinsko klobaso in raznimi zanimivostmi  
za vsak okus.

Društva

V ponedeljek, 4. marca, smo imeli trzinski Žerjavčki v gosteh zasto-
pnico pacientovih pravic Mojco Mahkota in seznanila nas je s svojim 
delom in s 14 pravicami iz Zakona o pacientovih pravicah. Te so uni-
verzalne in jih ima vsak uporabnik zdravstvenih storitev, dotikajo pa 
se zlasti spoštovanja pacientove samostojnosti pri odločanju o zdra-
vstveni oskrbi, zasebnosti, enakopravnosti in varnosti, varovanja pa-
cientove največje zdravstvene koristi in zagotavljanja obveščenosti.

Te pravice so:
 1. pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja pre-

ventivnih storitev,
 2. pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni 

oskrbi,
 3. pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih stori-

tev,
 4. pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 5. pravica do spoštovanje pacientovega časa,
 6. pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 7. pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 8. pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 9. pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 10. pravica do drugega mnenja,
 11. pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 12. pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,

Koristno predavanje o pacientovih pravicah
 13. pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 14. pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pra-

vic.
Na državni ravni imamo 13 zastopnikov pacientovih pravic, in če ti 

je katera od naštetih pravic kršena, se lahko obrneš na katerega koli 
od njih, čeprav delujejo po regijah. 

Mojca Mahkota obravnava letno 500 primerov takih kršitev, zato 
nam je med svojim obiskom z lahkoto nanizala nekaj najpogostejših 
primerov, kot so: zaračunavanje nujne zdravstvene pomoči, ne da bi 
pacienta predhodno opozorili na plačljivost storitve in višino stroška 
storitve. Največ pritožb je glede kakovosti oskrbe (reševanje težav z 
mediacijami) in čakanja na izvid – pisno mnenje mora pacient prejeti 
po koncu pregleda oziroma v treh delovnih dneh. Razložila nam je tudi 
postopek pritožbe in kako se rešuje pri zastopniku pacientovih pravic.

V pogovoru smo izvedeli tudi, da čeprav je v zdravstveni zakonodaji 
zagotovljena pravica do drugega mnenja, jo pacient lahko uresničuje 
le, če za to drugo mnenje plača. In tudi pravica do izbire zdravnika v 
tujini ni samoumevna, saj moraš pred tem izkoristiti vse možnosti 
zdravljenja doma. Dve od spoznanj s tega srečanja pa sta še, da evi-
dence čakalnih dob niso ažurirane in zato niso verodostojne ter da se 
plačilo nekaterih zdravstvenih storitev podvaja. ●                                                                                 

                                                           
Milica erčulj

1€ = 100 l bencina* 
* Pri nakupu novega vozila iz zaloge ob simboličnem plačilu 1 evro prejmete v zameno 

100l bencina. Velja ob predložitvi tega oglasa-kupona in do odprodaje zalog.

AKCIJA SLUŽBENIH VOZIL IZ ZALOGE - do 11.500 € popusta! Veit team d.o.o., Čufarjeva ul. 24, Vir, Domžale / T: 031 395 395 / www.veitteam.si

Kuga. Navigacija. 
Redna cena: 29.920. Akcija: 20.990.

Tipo. Limuzina. 
Svetla notranjost.

Fullback. 4x4. Pick-up. 
Možen poračun DDV.

500X. Pop star. 
Privlačna barvna kombinacija.

Tipo karavan. 1.3 dizel. 
Velik prtljažnik.

Kuga. 4X4. Radarski tempomat. 
Redna cena: 42.990. Akcija: 31.490.
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Portret meseca

Zoran Rink

Upokojenec, ki nikdar ne počiva
Zoran Rink, človek vesele nravi in bistrega uma, je izredno aktiven upokojenec in je bil na letošnjem februarskem zboru 
članov trzinskega društva upokojencev Žerjavčki znova izvoljen za njihovega predsednika. Prav zato mu čas mineva 
v pripravi številnih društvenih dogodkov, redno pa ustvarja tudi prispevke o tem za Odsev. Za vse, kar počne, pa ima 
vedno podporo pri svoji ženi Marjeti, ki zanimivosti rada ovekoveči s fotografskim aparatom. 

Zoran Rink se je rodil na Grahovem ob Bači, v vasi, ki je bila nekdaj 
pod italijansko oblastjo. Četudi je bil rojen že po vojni, pa ga trpljenje, 
ki so ga italijanske oblasti povzročile njegovim prednikom, med dru-
gim tudi stricema in očetu, boli še danes. 

Zoranov oče je služil denar, vsi trije otroci – Zoran, njegov starejši 
brat in tudi mlajša sestra, ki pa je danes, žal, že pokojna – pa so po-
magali mami. Bili so namreč kajžarji brez lastnine, sami so pridelovali 
osnovna živila, toliko, da so lahko preživeli. Za mamo življenje s tremi 
otroki ni bilo enostavno ...

Ko je bilo Zoranu petnajst let, se je njegov brat učil za zidarja. Mama 
je želela, da bi tudi mlajši sin šel po stopinjah starejšega, a se je Zoran 
zavedal, da je treba najprej poskrbeti za družino. Tako se je že kmalu 
zaposlil v železarni na Jesenicah; sprva je delal v transportu, pomagal 
je pri raztovarjanju vagonov. V dobrem letu si je pridobil zaupanje 
nadrejenih, in prestavili so ga v predelovalni obrat, v žičarno. Tam 
je ostal do osemnajstega leta, do odhoda v Kraljevo, na jug Srbije, 

v vojsko, kjer je preživel leto in pol. Ves čas vojaščine je razmišljal o 
primerni zaposlitvi. 

Ob vrnitvi domov se je po pomoč obrnil na soseda, miličnika, in ta 
mu je pomagal pri pripravi na sprejemne izpite za miličniško šolo. 
Izpite je opravil z odliko, temu pa je kmalu sledilo povabilo za delo na 
železniški postaji milice v Ljubljani. Star je bil dvajset let.

Leto dni je delal kot pripravnik, končal srednjo šolo za miličnika, in 
zavzeto opravljal to delo skoraj šest let. V tem času se je udeležil 
tudi mnogih tečajev, saj je vseskozi hlepel po novih znanjih. In tako 
je prišel še do poklica vzgojitelja in ga  tudi opravljal, v Tacnu, do leta 
1986, ko je spoznal, da to ni delo, ki bi si ga želel dolgoročno. Medtem 
je uspešno zaključil še izobraževanje na višji šoli za upravne zadeve, 
in vzgojiteljsko službo je zamenjalo delo v policiji na Brniku, kjer je bil 
sprva komandirjev pomočnik, nato pa je s trdim delom in vztrajnostjo 
zasedel mesto namestnika komandirja. Tam je delal še nadaljnjih tri-
najst let, po skupno štiridesetih letih delovne dobe pa se je odločil, da 
je čas, da delo prepusti mlajšim.

Aktivno delo v domači občini
Ker ni bil nikdar človek, ki bi posedal križem rok, je prijatelju detek-

tivu ponudil pomoč pri raziskovanju. To delo ga je zaposlovalo šest 
let, potem pa je ocenil, da je nastopil čas za aktivnejše delo v občini. 
Z veseljem je sprejel ponudbo tedanjega podžupana, naj prevzame 
mesto poveljnika civilne zaščite v takrat še mladi in neurejeni trzinski 
občini, ki je vsekakor potrebovala može, kakršen je on. Občina še ni 
imela ustreznih prostorov za shranjevanje potrebne opreme, zato so 
to sprva hranili v zaklonišču, kar pa je bilo zaradi velike vlage zgolj za-
časna rešitev. Pozneje so nekaj opreme razdelili med posameznike, ki 
so bili običajno prvi na prizorišču nesreč in podobnih dogodkov, nekaj 
pa so je dodelili gasilskemu društvu, ki je že imelo svojo enoto in tudi 
primernejše prostore za hranjenje opreme.

Predsednik domačega upokojenskega društva
Zaradi vodstvenih in mnogih drugih sposobnosti so ga občani prite-

gnili tudi v politične vode. V svojih vrstah ga je želela Lista za trajno-
stni razvoj Trzina, in tako je dve leti deloval tudi kot občinski svétnik, 
tudi takrat pa je ohranil položaj poveljnika civilne zaščite. 

Vsestranski Zoran Rink je ves čas  
v pogonu. 

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin je pod predsedovanjem Zorana Rinka 
dejavno na več področjih.

Dejaven član kolesarskega društva 
Felixi, nekaj časa tudi njegov 
predsednik

Rad pomaga tudi odličnim trzinskim recitatorkam.
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Družina mu pomeni največ na svetu. 

Kljub njegovi viziji, kaj bi bilo v občini treba delati, pa je naneslo, da 
se je za obdobje štirih let popolnoma umaknil iz delovanja v društvih, 
začel pa je aktivno kolesariti. A ni minilo dolgo, ko ga je leta 2015 
nekaj članov Žerjavčkov nagovorilo, da je prevzel predsedovanje nji-
hovemu upokojenskemu društvu. 

Zoran Rink pove, da se ni zavedal, da ima protikandidata. Ko bi bil 
to vedel, ne bi bil kandidiral. Ker pa je že dal besedo, od nje potem ni 
odstopil.

Med njegovim predsedovanjem je društvo doseglo marsikaj, njego-
vo delovanje pa se tudi zdaj ni omejilo zgolj na eno društvo. Nekaj 
časa je deloval tudi kot podpredsednik kolesarskega društva Felixi, in 
ker je ob vodenju upokojenskega društva spoznal, da mu kljub izku-
šnjam primanjkuje določenih vodstvenih spretnosti,  in je želel to vrzel 
zapolniti, je, ko je prejel klic s Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Gorenjske, sprejel ponujeno mesto podpredsednika zveze, predvsem, 
ker je verjel, da bo tako lahko pridobil izkušnje, ki bi jih lahko prenesel 
v svoje predsedovanje domačemu upokojenskemu društvu. Izkušenj 
si je zares nabral obilo, pa vendar je, še pred letošnjimi volitvami v 
društvu, želel svojo funkcijo prepusti komu drugemu in ohraniti le še 
vlogo delegata v Zvezi društev upokojencev Slovenije. A volitve na fe-
bruarskem zboru Žerjavčkov so mu znova prinesle predsedniško funk-
cijo, za nova štiri leta, in tako Zoran Rink tudi v prihodnje ne bo kaj 
dosti počival. Pravi pa, da se bo od določenih nalog počasi vendarle 
poslovil in jih raje prepustil usposobljenim naslednikom.

Še vedno rad tudi balina in je prav on tudi pomembno pripomogel 
k ponovnemu vzponu balinarske sekcije Žerjavčkov, poleg tega pa je 
vseskozi aktiven tudi v pevskem zboru.

Skromen in pripravljen pomagati drugim
Kot je začel, pravi, bo tudi končal. Kot kajžar. Z ženo sta svoje 

imetje že razdelila med potomce, saj menita, da materialnih do-

Zoran Rink sodeluje pri številnih občinskih dogodkih.

Med uživanjem ob lepotah slovenskih planin, v družbi žene, družinske prijateljice 
in njenega partnerja.

brih ne potrebujeta. Kar Zoran Rink potrebuje, namreč ima, to pa 
je družina, ki mu pomeni največ na svetu. S svojimi tremi vnučki 
preživi toliko časa, kolikor je le mogoče. Dva živita v Moravčah, ena 
vnučka pa v Trzinu in po to hodi v šolo in jo vozi na obšolske de-
javnosti, čas, ki ga tako preživita skupaj, pa izkoristi za ustvarjanje 
nepozabnih spominov.

Nazadnje sva spregovorila še o njegovih željah, povezanih z ži-
vljenjem v občini. Pri tem je moj sogovornik omenil predvsem ploč-
nike – marsikje namreč nimajo urejenega dostopa za invalide. Po-
leg tega pa je po njegovem mnenju v občini vsekakor potrebna še 
ena, če ne celo dve dodatni zdravstveni ambulanti, saj je sedanja 
(pre)zasedena, med drugim tudi zato, ker so pacienti izredno za-
dovoljni s tukajšnjo zdravnico. In ker je trzinski župan po njegovem 
mnenju odprt za vse pobude, po njegovem obstaja upanje tudi za 
uresničitev teh njegovih predlogov. 

Preden sva se poslovila, pa je Zoran Rink izrazil še eno željo, in 
sicer, da bi bilo v društvu Žerjavčki dejavnih še več upokojencev, saj 
to ni strankarska organizacija, temveč stanovska, ki deluje v dobro 
vseh upokojencev:  

»Za naše pravice se zavzema tudi vodstvo Zveze društev upoko-
jencev Slovenije in sam predsednik Janez Sušnik, ki nagovarja vse 
stranke, ministrstva in tudi vlado. Večje število članov bi imelo še 
veliko večjo moč pri pogajanjih in tudi zahtevah, ko gre za naše 
zakonske pravice.« 

Z včlanitvijo v društvo si upokojenci namreč vzajemno pomagajo, 
in to tudi pri zagotavljanju pravic, ki si jih po svojem trdem vseži-
vljenjskem delu konec koncev tudi zaslužijo. ●

Barbara Kopač, foto: Osebni arhiv Zorana Rinka 
in Barbara Kopač
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Vsestranska igralka, pisateljica in dramatičarka, ki je za svoje delo 
Za naše mlade dame leta 2007 prejela Grumovo nagrado za dramsko 
besedilo, in sicer kot sploh prva ženska, je tokrat navdušila Trzin. 

Dramatičarka, rojena v hrvaškem Prelogu, od šestega leta pa živeča 
v Sloveniji, je v Ljubljani končala študij na Akademiji za glasbo, radio, 
film in televizijo, kjer je izpilila svoje dramske veščine, te pa nadgrajuje 
tudi s pisanjem kratke proze in radijskih iger. Priznava pa, da igra ni 
bila njena edina strast. Kot energična pozitivna oseba je v družbi vselej 
izstopala, zato so jo občasno označili za težavno, saj ni pristajala na 
družbene norme, ki bi kakor koli zamajale njena načela. Tako se tudi v 
svojih delih pogosto osredotoča na teme, za katere družba nima poslu-
ha in jih skuša prikriti. Pozornost namenja usodi nemočnih in prizade-
tih, rezultat tega pa je tudi nagrada Sveta Evrope za projekt Pregnanci. 

Draga Potočnjak je tudi dobitnica Župančičeve nagrade, nagrade 
Unbekannte Nachbarn, to je nagrade Gradca kot Kulturne prestolnice 
Evrope leta 2003, in nagrade za dobre ljudi. Kot ustvarjalka je priznana 
tudi v tujini, predvsem na Češkem, v Makedoniji,  Veliki Britaniji in Zdru-
ženih državah Amerikah.

Glede na njeno karizmo in neskončno energijo ni težko razumeti, za-
kaj je med ljudmi tako priljubljena. Z večno optimističnim pogledom na 
svet se namreč ne dotakne zgolj uma, temveč tudi človeških src. Kot 
oseba, ki ceni pristen človeški stik, pa se nikakor ne more navaditi na 
odnose, ki (so)oblikujejo to našo sodobno družbo. 

Že med študijem je spoznala, takoj ko je prestopila prag akademije, 
da se za temi vrati skriva vse prej kot topel stisk roke in pripravljenost 
za medsebojno pomoč. In to je botrovalo razmišljanju, da bi se odločila 
za drug študij, saj se v okolju, ki ga je obvladovala negativna energija, 
ni najbolje znašla. Na srečo pa je čisto resno razmišljanje o študiju 
gozdarstva le opustila. Zase pravi, da je poročena z dramatiko, vendar 
se zadnjih nekaj let ponovno posveča tudi prozi, a ji teh del zaradi preo-
bilice obveznosti ne uspe dokončati. Med temi je tudi mladinski roman, 
za katerega srčno upa, da ga bo dokončala letos. 

Ob pogovoru s Sašo Hudnik, ki je tudi tokrat povezovala literarni ve-
čer, je Potočnjakova opisala svoje prvo srečanje z dramsko igro. Morda 

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. Vsto-
pite v njen bralni kotiček, v katerem se vedno najde kaj zanimivega!

Jorge Bucay
Najlepše pravljice, da se bolje spozNamo
Prevod: Tina Malič
Založba: Mladinska knjiga, 2019

Vsi smo kot otroci poslušali pravljice, pripovedke, basni in zgodbe, 
o izmišljenih ali resničnih junakih, in te so po večini oblikovali naše 
dojemanje in videnje sveta. Pomena tovrstnih pripovedi se zaveda 

tudi priljubljeni argentinski pisatelj in psi-
hoterapevt Jorge Bucay, zato jih v svojem 
najnovejšem delu Najlepše pravljice, da se 
bolje spoznamo uporabi kot sredstvo, s ka-
terim ponudi svoje poglede na glavne like, 
ob tem pa iz prigod izpelje tudi marsikateri 
zaključek, ki ga prenese s pravljičnih likov na 
resnične ljudi, osebe iz mesa in krvi. S tem 
nam skuša pokazati, kako viden vpliv lahko 
imajo pravljični junaki pravzaprav še danes, 
na naše življenjsko poslanstvo in konec kon-
cev tudi na srečo vsakega posameznika.

Pablo NeRuDa
Tvojih Nog se doTikam v seNci 
iN druge NeobjavljeNe pesmi 
Prevod: Christi Dintinjana, Veronika Dintinjana
Založba: Cankarjeva založba, 2018

Čilski pesnik Pablo Neruda, dobitnik No- 
belove nagrade za književnost za leto 
1971, se v tej zbirki pesmi posveča ljube-
zni do svoje tretje žene, Matilde, ki je bila 
njegova največja umetniška muza. Neru-
da, po mnenju marsikaterega poznavalca 
največji pesnik dvajsetega stoletja, se v 
pesmih, ki so jih odkrili šele po avtorjevi 
smrti, loteva različnih tem, od ljubezenske 
in domovinske do bivanjske. Nedavno od-
kriti rokopisi kažejo, da Neruda kljub svoji 
priljubljenosti in blesku Nobelove nagrade 
ni pozabil bistva lirike in je to ohranjal v 
zapisani besedi vse do smrti.

Na kulturnem večeru z Drago Potočnjak

je bil za njeno pot usoden prav spodrsljaj ob prvem javnem nastopu, v 
osnovni šoli, ko je zaradi hude treme pozabila besedilo. Morda imamo 
prav zaradi tega danes na Slovenskem tako vrhunsko umetnico. Tako 
izjemno, a hkrati tako skromno. 

Omenim pa naj še, kaj je pripeljalo do njenega plodovitega pisanja. 
Leta 1991, po razpadu Jugoslavije, je razpadla tudi takratna jugoslovan-
ska gledališka skupnost, v kateri je ustvarjala, razdelila se je na dve stru-
ji, to pa je Drago Potočnjak napeljalo tudi k samostojnemu ustvarjanju. 
Ko se je namreč njena soigralka Mina Jeraj ravno tedaj upokojila, se je 
Draga odločila, da bo zanjo, in konec koncev tudi zase, napisala dramo. 
Svoja besedila je sprva pogosto prebirala prijateljici Jadranki Tomažič, 
naposled pa je eno poslala tudi na natečaj za Grumovo nagrado. Delo je 
odposlala, ni pa pozorno sledila razvoju dogodkov, dokler ji ni prijateljica 
dan ali dva pred razglasitvijo zmagovalca povedala, da je med nomini-
ranci in naj se dogodka vendarle udeleži. Še dobro, da se ga je, saj je prav 
ona osvojila Grumovo nagrado. S tem je bila kakovost njenega pisanja 
tudi uradno priznana, to pa jo je spodbudilo k nadaljnjemu pisanju. 

Vse drugo pa je zdaj le še stvar preteklosti … ●

Besedilo in fotografija: Barbara Kopač
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Gledališče – otroško igrišče
V Mini dramski šoli zavoda Azum priredimo vsako leto vsaj dva na-

stopa otrok, prvi pa je na vrsti pred zimskimi počitnicami in je name-
njen ogledu staršev, sorodnikov in prijateljev, ki jih povabijo nastopa-
joči otroci. 

Skupinici MDŠ1 (1. triada osnovne šole) in MDŠ2 (2. triada) sta tudi 
letos pripravili taka  polletna nastopa. Najmlajši, ki jih vodi Jasmina 
Bejtović, so v dvorani Marjance Ručigaj odigrali prisrčno predstavo, 
adaptacijo slikopisa Bobrčkovi novi prijatelji avtorice Rosemarie Kün-
zler - Behncke. Tisti malo večji pa so se izkazali kot improvizatorji, saj 
so na polletnem nastopu v dvorani trzinskega kulturnega doma tako 
dobro prikazali improdiscipline, da se jih ne bi sramovali niti najboljši 
improligaši. Publiko so dobro nasmejali z impro točkami Stop, Ekso-
tični šport, Roke in Čustveni virus. 

Med počitnicami so se otroci spočili in zdaj pa se obe skupini že pri-
pravljata na zaključni nastop vseh skupin Mini dramske šole, na kate-
rem se jim po navadi pridružijo tudi otroci iz skupine Show trzinskega 
KUD-a Franc Kotar. Kaj bodo pripravili, pa ostaja za zdaj skrivnost. ●

Saša Hudnik, foto: Peter Hudnik/@Hoodfoto

Tokrat je Kulturni dom Franc Kotar v Trzinu damam za dan žena ponu-
dil edinstveno predstavo oziroma, kot so jo poimenovali njeni snovalci, 
pižama parti muzikal za vse generacije. Pod režisersko taktirko Saše 
Hudnik je predstava, zasnovana na izvirnem delu Lewisa Carrolla Alica 
v čudežni deželi, v dvorani obudila spomine na otroška prebiranja te pri-
ljubljene zgodbe in hkrati osvetlila nekaj vprašanj, s katerimi se takrat 
morda sploh nismo ukvarjali.

Vsebinsko se muzikal dotika izvirne zgodbe, v kateri Alica pade v zaj-
čjo luknjo, ki jo postopoma vodi do Čudežne dežele, na poti pa spozna 
kopico nenavadnih likov. Tudi naslovna junakinja predstave pozna slav-
no Carrollovo delo, tako vsaj meni. Ko pa se mama nekega večera od-
pravi na delo, v bolnišnico, na nočno izmeno, Mia pa se naveliča skrbeti 
zanjo, svojo mlajšo sestro, in se s prijatelji odpravi v kino, Alica odkrije, 
da se v zgodbi skriva mnogo več, kot je dejansko zapisano. Ko zatava 
v nenavadno trgovinico, odkrije tam prav omenjeno zgodbo, jo začne 
prebirati in ... zaspi.

In tedaj vstopi v novo zgodbo. Spozna Zajca. Ta je venomer pozen, 
Alica ga v trenutku prepozna. Pa ga res? Gosenica, prav tako znan lik iz 
izvirne zgodbe, je hkrati poznana in nepoznana. Alici se začno porajati 
različna vprašanja. Zakaj je Zajec venomer pozen? Zakaj Gosenica upo-
rablja barvite rutice? Kako je sploh prišla sem? Še nedavno je verjela, 
da je zgodba zgolj to, kar je – zgodba torej, nekaj, kar se ne more ure-
sničiti. Je pa res, da je tudi njej ime Alica, kot deklici iz pravljične zgodbe. 

Premiera Alice v čudežni deželi
Je morda zato globlje povezana z zgodbo, se ji je zato odprl dostop 
do te nenavadne dežele, kjer je med drugim spoznala tudi Vojvodinjo, 
Srčno kraljico, Polha, Klobučarja, Mačko Režalko …? 

Mladi igralci so s svojo izvirno interpretacijo in doživeto igro predsta-
vi, primerni za vse generacije, vdahnili neprecenljivo vrednost. Iskrene 
čestitke celotni ekipi! ●

Besedilo in fotografija: Barbara Kopač

Nabriti mulc v akciji
KUD Franc Kotar Trzin vabi na ogled predstave v izvedbi Mla-

dinske gledališke skupine SPD Dobrač. Mladi zamejski Slovenci 
iz Ločila/Harta v Avstriji so pod taktirko Saše Hudnik pripravi-
li komedijo po motivih Dnevnika nabritega mulca, Jeffa Mateja 
Kinneya, ki si jo bodo z veseljem ogledali tisti malce večji »mule« 
in »mulci«, ki se bližajo najstniškim letom, in tudi oni, ki so v ta 
leta že krepko zakoračili. 

In o čem govori predstava? Sprijaznimo se, Grega Tepež bo 
vedno ostal nabrit. Samo nekdo mora to dopovedati njegovemu 
očetu. Veste, Frenk Tepež živi v zablodi, da lahko iz svojega sina 
naredi pravega dedca, in ga zato ves čas vpisuje k skupinskim 
športom in drugim »možatim« podvigom. Grega pa se, jasno, z 
lahkoto izmika očetovim poskusom, da bi ga spremenil. Ko pa 
mu oče zagrozi, da ga bo poslal na vojaško akademijo, Grega 
ugotovi, da se mora spraviti v red ... ali pa bo letel iz hiše. 

Predstavo si lahko ogledate 14. aprila ob 17. uri v dvorani kul-
turnega doma v Trzinu. Prisrčno vabljeni! ●
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Knjižni klepet znova 
popotniško obarvan

 
Ker je bil januar kar prepoln 
najrazličnejših dogodkov, smo 
knjižne »klepetalke« letošnje 
prvo bralno srečanje pre-
stavile na februar. In ker se 
na teh srečanjih poleg knjig 
dotaknemo tudi opaznejših 
dogodkov, ki so v zadnjem 
tednu, mesecu ali polletju za-
znamovali naše življenje, smo 
se tokrat znova podale na 
potep, ponovno po Avstraliji. 
Sprehodu po avstralski po-
krajini smo lani doživele na 
srečanju s Slovenko, ki živi v 
Melbournu, tokrat pa smo avstralsko celino opazovale še z dru-
gimi očmi, kajti ena od »klepetalk« je nedavno potovala po tej 
vroči celini, ki ponuja tudi mnogo literarno-kulturnih vrhuncev.

Ko govorimo o tej za številne obljubljeni deželi, pa ne moremo 
mimo bolečine prvotnih prebivalcev te celine. O tem so bili po-
sneti filmi in napisane številne tankočutne zgodbe. Ena takšnih 
je tudi Zajčja ograja Doris Pilkington. Avtorica v tem delu opisuje 
pravzaprav zgodbo svoje matere, ki se leta 1931 ni hotela odreči 
svoji identiteti in se je bila zanjo pripravljena boriti do konca. 
Ograja iz naslova knjige simbolizira zatiranje avtohtonega pre-
bivalstva, zanikanje njegove identitete in omejevanje svobode. 
Knjiga, ki predstavlja bolečo plat življenja prvotnih prebivalcev/
aboriginov, je zaradi močnega sporočila vsekakor vredna branja.

Na srečanju pa pogovora o gradivu kljub temu nismo izpustile, 
a se bomo z njim podrobneje ukvarjale na prihodnjem snidenju – 
za spremembo smo se lotile literature, označene kot mladinska, 
zaradi česar jo odrasli bralci pogosto spregledajo, kar pa je ško-
da. Suzana Tratnik se namreč v svojem delu Ime mi je Damjan 
loteva teme, ki tudi odraslim ni tuja, Alen Mešković z Ukulele 
jamom ne odpira otroških izzivov, Momo Michaela Endeja pa ne 
zapira prehoda iz sveta otroškosti v svet odraslosti. Knjiga Tista 
noč Kate McCaffrey pa je delo, ki z orisom mladostniške nepre-
mišljenosti ponudi vpogled v intimo zrelega, (pre)hitro odraslega 
dekleta. 

Za podrobnejše vtise, ki so jih omenjena dela pustila na naših 
bralkah, pa boste morali počakati na poročilo z našega nasle-
dnjega srečanja. ●

Besedilo in fotografija: Barbara Kopač

Predpremierna uprizoritev 
Blaznosti igre

Trzinski kulturni dom Franc Kotar bo v marcu poskrbel za tri uprizoritve 
predstave Blaznost igre. Delo je napisal Nebojša Pop Tasić leta 2010, na 
režiserki stolček pa je za trzinsko uprizoritev sedel plesalec, koreograf, 
igralec in režiser Sebastjan Starič. Izziv, ki ga je postavil igralski zasedbi, 
gibalni skupini Hlodi, so njeni člani z veseljem sprejeli in tudi očitno uspe-
šno osvojili. Ker gre za intimno besedilo, ki se spopada z vprašanji naše 
podzavesti, hkrati pa gradi na raziskovanju prostora igre, je jasno, da 
zgodba ne more biti povsem … običajna. Čustveno izredno močno glasbo, 
ki izzove zdrav razum gledalca, je za uprizoritev spisala Uršula Jašovec.

Občinstvo je ob ogledu predstave deležno raznovrstnih prizorov, ki 
presegajo meje običajnega in posegajo na področje absurda, norosti, 
blaznosti, celo apokalipse. Avtor je svoje besedilo označil za rokenrol 
opereto, vsebuje pa tudi ključne elemente drame absurda, ki so nastali 
kot posledica dvajsetletnega beleženja sanj, sproti načečkanih v belež-
ko. Kot pravi avtor, je navdih za zgodbo našel sicer v delu Igra ameriške 
pisateljice Gertrude Stein, a je to prilagodil okolju. To so storili tudi obli-
kovalci trzinske predstave, ki so izvrstno upodobili razcepljene, umsko in 
čustveno izzvane, malodane psihotične like, ki so dosegli točko preloma 
s sledenjem rutinskemu opravljanju vsakdanjih stvari. To jih je prive-
dlo do roba prepada. Ti ljudje spijo in igrajo, igrajo in spijo. Dodeljene 
so jim vloge, ki jih opravljajo, čisto rutinsko in iz navade, čustveno pa 
so popolnoma strti. To se kaže tudi v njihovem absurdnem ravnanju in 
mišljenju, ki jasno nakazujeta na psihološki zlom. Nasprotje, v katero 
so ujeti, pretvarja ljubezen v sovraštvo, bolečino v moč, jezo v veselje, 
življenje v smrt. Boj, s katerim se soočajo vsako sekundo vsakega dne, 
jih vodi naprej in jim hkrati jemlje energijo, pogum in zdrav razum. Gre za 
paradoks, ki jih ne spusti iz svojega jeklenega prijema, zato tem posa-
meznikom ne preostane nič drugega, kot da le spijo. In igrajo naprej … ●

Besedilo in fotografija: Barbara Kopač

6. literarni večer
Spoštovane občanke in občani! Vljudno 

vabljeni na šesti literarni večer v tej se-
zoni, v četrtek, 28. marca, ob 19. uri. 
V dvorani Marjance Ručigaj bomo tokrat 
gostili kar dva gosta, in sicer plesalca, 
koreografa, režiserja, igralca in mentor-
ja Sebastjana Stariča in dramatika, 
dramaturga, scenarista, pesnika, igralca 
in glasbenika Nebojšo Pop - Tasića. 
Vabljeni! Vstop je prost. 

Sebastjan Starič; foto Tit Filipovič Nebojša Pop – Tasić; foto: jaka Varmuž
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Velika večina že pozna zgodbo o Alici v čudežni deželi. Tudi naša 
Alica jo pozna, saj je že brala knjigo. Pa jo res dobro pozna? Alica je 
radovedno dekle, ki živi z mamo in starejšo sestro Mio. Mama sa-
mohranilka dela v bolnici kot medicinska sestra, zato mora Alico po-
gosto paziti Mia. Ko Mia nekoč ne upošteva maminih navodil, Alica 
zaide v trgovino z igračami. Vendar to ni navadna trgovina. Znajde se 
namreč v čudežni deželi in pričakuje, da se bodo dogodki odvijali na-
tanko tako, kot je zapisano v knjigi Alica v čudežni deželi. A čakajo jo 
presenečenja, saj v tej deželi ni nič smiselno, vse je celo zelo nesmi-
selno. Kako je padla v luknjo? Kakšna je vloga stare trgovke? Ali res 
lahko zrasteš in se zmanjšaš samo s tem, da poješ okusen kolaček 
in popiješ dišečo tekočino? Zakaj se mačka reži? Kdo je Bill in zakaj 
gosenica žonglira s pisanimi rutkami? Vprašanja na vse te odgovo-
re boste dobili ob ogledu muzikala Alica v čudežni deželi v izvedbi 
skupine Show domačega kulturno-umetniškega društva Franc Kotar 
Trzin. Pižama parti muzikal za vse generacije, v režiji Saše Hudnik, 
bo na sporedu v kulturnem domu Trzin ponovno v nedeljo, 31. marca, 

Na predvečer mednarodnega praznika žensk je trzinska knjižnica 
pripravila posebno glasbeno prireditev – gostila je vokalno skupino 
Cintare, prejemnico prestižnega priznanja, zlatega ljubljanskega pi-
skača, in trio O’SAT, instrumentalno skupino, ki jo sestavljajo violinist 
Tomaž Mancini, kontrabasist Matjaž Ponikvar in Mitja Favai, ki igra na 
bugarijo, kitaro, banjo, ukulele, orglice in kazoo. 

Glasbeni dogodek je z uvodnim nagovorom odprla vodja trzinske 
knjižnice Zdenka Kopač, vlogo povezovalca pa je prevzel strokovnjak s 
področja etnologije in kulturne antropologije, izjemni poznavalec slo-
venske oblačilne dediščine, dr. Tomaž Simetinger, ki je nedavno prejel 
eno najvišjih priznanj Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike 
Slovenije – za izjemen prispevek k slovenski kulturi. 

Ta večer so nam pričarali sprehod po različnih regijah slovenskega 
ozemlja, da smo se lahko seznanili z njihovo glasbeno in folklorno 
tradicijo. Dr. Simetinger, ki sodeluje s Cintarami že vrsto let, je barviti 
večer popestril z razlagami o posebnostih posamezne regijske noše 
in s svojim duhovitim slogom pripovedovanja. Pevke ljudskih pesmi 
so poskrbele tudi za folklorno obarvan pevski vložek, podan brez pri-

Kaj je največ, kar lahko storiš, 
če si otrok zaželi vožnje z vla-
kom? Pelješ ga na transsibirsko 
železnico. :-) Tako približno je raz-
mišljal Jure Omejc, ko se je lani 
na zadnji šolski dan z 10-letnim 
sinom Drejcem odpravil na popo-
tovanje s to znamenito železnico 
od Moskve do Pekinga. Da je bilo 
vse skupaj še bolj zanimivo, sta se 
na vlak usedla že v domači vasi, 
pot pa na koncu podaljšala še do 
največjega mesta na svetu. Zani-
mivi sopotniki, obisk tekme sve- 
tovnega prvenstva v nogometu, 

Alica v čudežni deželi

Ponovitev muzikala v izvedbi trzinske skupine Show
ob 17. uri. Informacije in rezervacija vstopnic na kud-trzin.si. Prisrčno 
vabljeni! ●

V muzikalu igrajo:
ALICA: Nia Bajrektarević
MAMA in KUHARICA: Nika Zavrl
MIA: Alisa Milićević/Neja Janežič
ZAJEC: Žak Župan Galunič
GOSENICA: Nian Jurak
POLH: Maša Matjaž/Neja Janežič
KLOBUČAR: Tami Pogačnik
VOJVODINJA: Domen Bergant
MAČKA REŽALKA: Pika Mušič
LAKAJ RIBA in TRGOVKA: Tjaša Gradišar
BILL: Andraž Jamnik
SRČNA KRALJICA: Tara Djordjević
LAKAJ ŽABA: Maks Lajovic

Vabljeni na predavanje o popotovanju očeta in sina z znamenito transsibirsko železnico

Po železni cesti od Reteč do Šanghaja

Kulturni večer v družbi cintar in tria O‘SAT
rejanja ali dodatnega stiliziranja. Kot 
zanimivost – ime skupine izhaja iz 
poimenovanja za vsem znano »tavžen-
trožo«, ki jo imenujemo tudi cintara. Nji-
hov nastop pa brez sodelovanja s triom 
O’SAT ne bi bil tako edinstven. Ta trojica je 
občinstvu postregla z glasbo iz slovenske, me-
hiške in ameriške glasbene tradicije. Trio je svoj sestav poimenoval po 
osatu, roži, ki je škotski narodni simbol, to pa so si izbrali menda zato, 
ker radi zaigrajo tudi kakšno irsko narodno.

Prijeten kulturni večer se je končal z belokranjskim napevom Se ti-
čice lepo pojo, kot je bil poimenovan tudi ta kulturni dogodek, Cintare 
pa so podarile triu O`SAT, odličnemu povezovalcu programa in vodji 
trzinske knjižnice edinstveno pijačo, cintarin, ki jo pripravljajo same. 

Po koncu uradnega programa je v preddverju dvorane sledilo še pri-
jetno druženje, z okusnim prigrizkom in žlahtno kapljico. ●

Besedilo in fotografija: Barbara Kopač

odkrivanje lepot prostrane Sibi- 
rije in presenetljiva Kitajska –  
vse to je poskrbelo za njuno ne-
pozabno izkušnjo. 

O tej izkušnji boste lahko po-
slušali na potopisnem predava- 
nju 26. marca ob 20. uri v tr-
zinskem kulturnem domu. Vsto-
pnina je 2 evra. 

Informacije in rezervacija vsto-
pnic na kud-trzin.si. 

Lepo vabljeni! ●
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Anže Kosmač,  
državni prvak, odhaja  
na evropsko prvenstvo!

Trzinec Anže Kosmač, član Tež-
koatletskega kluba Domžale, je 
pred kratkim v Kranju osvojil na-
slov državnega prvaka v katego-
riji do 96 kilogramov. V potegu je 
pogumno začel s 125 kilogrami 
in tako suvereno odprl nastop. 
Za drugi poskus si ni prizanašal, 
napovedal je 133 kilogramov, kar 
je v potegu pomenilo nov državni 
rekord. Tako mu je ostal še tretji 
dvig, 135 kilogramov, ki pa je bil, 
kot prizna tudi avtor tega članka, 
celo lepši kot tisti s 133 kilogra-
mi. 

Anže je imel tako že po potegu 
kar 8 kilogramov naskoka pred 
drugouvrščenim Žigo Šuenom iz 

KDU Olimpija. Ogrevanje za dvig s sunkom je bilo izvedeno brezhibno, 
zato se Anžetu niso čudili, ko je že za prvi dvig v sunku napovedal kar 
150 kilogramov. Takrat pa se je začelo. Za lažjo predstavo naj poja-
snim, da je dvig s sunkom sestavljen iz dveh prvin: iz naloga, dela, ko 
dvigovalec potegne ročko od tal, skoči podnjo in si jo naloži na rame-
na, in sunka z ramen nad glavo. 

Z nalogom (150 kg!) Anže pri prvem poskusu ni imel težav, ko pa se 
je pripravljal za sunek z ramen, si je z ročko narahlo popravil položaj, a 
je nepričakovano začel izgubljati sapo in je le malo manjkalo, da se ni 
z utežmi vred ulegel na tla. Še komaj pri zavesti je imel do naslednje-
ga dviga, spet 150 kilogramov, časa samo dve minuti.

V drugem dvigu je bil tako brez moči, da ni izvedel niti naloga. Tako 
mu je ostal le še zadnji, tretji dvig, prav od katerega je bilo odvisno, 
ali bo ostal celo brez uvrstitve ali pa bo postal državni prvak. V tež-
kih trenutkih pa se pokaže športnikova veličina – tretji dvig, na 151 
kilogramih, je bil boj s samim seboj, z ročko in utežmi. Iz Anžetovega 
dviga je bilo videti vse njegovo trpljenje v tistem hipu, a ga je zmogel 
in požel je valove navdušenja občinstva v dvorani. 

Z zmago in državnim rekordom je Anže Kosmač izpolnil tudi normo 
za evropsko prvenstvo – aprila bo odpotoval v Gruzijo, da bo tam med 
samimi herkuli zastopal slovenske barve. ●

Besedilo in fotografija: Valentin Orešek

Državno prvenstvo  
in ljubljanska liga

Minuli mesec je bil za šahiste kar delaven, saj smo tri dni sode-
lovali na državnem prvenstvu, ob tem pa smo odigrali še dve koli 
ligaškega sporeda. Mariborski program, v katerem smo se merili v 
moštveni in posamični konkurenci pospešenega in hitropotezne-
ga šaha, je bil zelo zanimiv in smo se letos že odlepili od zadnjih 
mest na turnirskih tabelah. 

Prvi nastop smo opravili v petek, 8. februarja, ko smo s pet-
člansko ekipo (Anže Borišek, Igor Rojs, Jernej Suhadolnik, Gregor 
Banfi in Aleš Borštnik) odigrali sedem kol v pospešenem tempu 
(10 minut, 5 sekund na potezo) in se med dvajsetimi moštvi ob 
koncu uvrstili na 17. mesto. Državni prvaki so postali šahisti ŠD 
Radenske Pomgrada. 

Naslednji dan se je na turnirju posameznikov spopadlo 56 šahi-
stov, tudi šest Trzincev. Državni prvak je postal mariborski vele-
mojster Georg Mohr, naši šahisti pa so dosegli naslednje uvrsti-
tve: Igor Rojs je bil 30., Jernej Suhadolnik 35., Anže Borišek 38., 
Gregor Banfi 44., Borut Bajec 54. in Aleš Borštnik (velemojster 
dopisnega šaha) 55.

Tudi v nedeljo smo sodelovali na tem šahovskem prizorišču. 
Evropska šahovska akademija Maribor kot organizator prvenstva 
je vse dni vzorno vodila tekmovanje v prostorni in svetli dvorani 
hotela Habakuk ob vznožju Pohorja. Dopoldne je bilo ekipno hitro-
potezno prvenstvo in naslov najboljšega so znova osvojili šahisti 
ŠD Radenske Pomgrada, naša tokratna uvrstitev pa je bila boljša 
od prejšnjih, saj smo po devetih kolih z dvema dobljenima dvo-
bojema, štirimi neodločenimi izidi in tremi porazi pristali med 20 
ekipami na 13. mestu. Ekipo smo sestavljali Anže Borišek (med 
posamezniki je bil tega dne petinpetdeseti), Jernej Suhadolnik (do-
segel je 64. mesto), Borut Bajec (53.), Andrej Grum (62.) in Aleš 
Borštnik (68.). 

Tokrat smo torej kot ekipa delovali dosti bolje kot v posamični 
konkurenci, kjer je naslov državnega prvaka osvojil velemojster 
Matej Šebenik.

Na kratko še o ljubljanski ligi. Moštvo ŠK Trzin Buscotrade po 
petih kolih v super ligi še ne pozna poraza (dve zmagi in trije ne-
odločeni dvoboji), zato lahko tudi ob koncu pričakujemo njegovo 
visoko uvrstitev. 

V prvi ligi je položaj dveh trzinskih ekip takšen: ŠK Trzin Pecos 
Pub si deli peto mesto (ena zmaga, dva remija in dva poraza), 
moštvo ŠK Trzin pa je z eno zmago, enim remijem in tremi porazi 
trenutno uvrščeno na sedmo mesto med 11 sodelujočimi. ●

Besedilo in fotografija: Andrej Grum
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Prihaja čas pomladanske utruje-
nosti, ki nam pravzaprav sporoča 
le to, da smo pozimi premalo poči-
vali, da nismo varčevali z energijo 
in da nismo dovolili telesu, da se 
obnovi. Ste kdaj slišali, da troben-
tice in zvončki ne bi zacveteli, da 
listi na drevesih ne bi vzbrsteli, da 
trava ne bi ozelenela in da ptice ne 

Z enajstletnikoma do 
ekipnega brona na državnem 
prvenstvu

Za Smučarsko skakalni klub Mengeš je bil tudi prejšnji mesec nadvse 
uspešen. V absolutni konkurenci je tekmoval Anže Lanišek in si febru-
arja dvakrat priskakal točke v svetovnem pokalu – najprej s 24. mestom 
na letalnici v Oberstdorfu, zatem z enako uvrstitvijo še na Finskem. 

Z dobrimi nastopi v tej zimi si je 22-letni Domžalčan prislužil vpoklic v 
slovensko reprezentanco za 52. svetovno prvenstvo v nordijskem smu-
čanju na avstrijskem Tirolskem. Na veliki napravi v Innsbrucku je tam 
zasedel 35. mesto, tudi na ekipni preizkušnji pa je prispeval svoj delež k 
šestemu mestu Slovenije.

Zelo dobro formo ohranja tudi Taj Ekart, ki si je konec januarja na tek-
mi za pokal Cockte na 60-metrski napravi v Planici, med dečki, starimi 
do 15 let, priskakal drugo mesto, tik pod vrhom pa je 14-letni Komen-
dčan končal tudi tekmo na Gorenji Savi, kjer pa ga je trener Aleš Selak 
iz varnostnih razlogov spustil z nižjega zaletišča.

Uspešni so bili tudi mlajši upi Smučarsko skakalnega kluba Mengeš. V 
konkurenci dečkov do 12 let je bil Tit Voranc Božič drugi na tekmovanju 
gorenjske regije v Žireh, njegov uspeh pa je dopolnil tretjeuvrščeni Nik 
Bergant Smerajc, ki je skočil na tretjo stopničko tudi na preizkušnjah za 
slovenski pokal na Gorenji Savi in Ljubnem.

Med leto mlajšimi deklicami je Živa Andrič slavila zmagi tako v Sebe-
njah pri Tržiču kot na Gorenji Savi, Alen Pestotnik pa se je med fanti do 
11 let na teh preizkušnjah veselil srebrne in bronaste kolajne. Poleg teh 
dveh pa se je na tekmovanju pri Kranju med najboljšo trojico z drugim 
mestom prebil še Jaka Perne (v kategoriji do 10 let).

14-letni Komendčan Taj Ekart je minuli mesec tekmoval tudi v med-
narodni konkurenci (v kategoriji do 15 let)  – kot član slovenske repre-
zentance je na igrah OPA v Kanderstegu v Švici zasedel osmo mesto, na 
državnem prvenstvu za dečke, stare do 15 let, v Planici pa se je Taj pod 
vodstvom trenerja Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota 
izkazal z drugim mestom in isti dan prejel okrog vratu še moštveno bro-

Vabljeni na Petrine vadbe!
Petra Šuštar, vedoželjna profesorica športne vzgoje, učiteljica 
meditacije, voditeljica programov abonma za dušo in telo in 
Moja velika čarovnija ter avtorica slikanice s pravljično medi-
tacijo Smaragdni gozd želja in koledarja z vajami sproščanja za 
leto 2019 vodi v Trzinu tudi letos poseben program za dušo in 
telo, in sicer v prostorih studia Powerhouse Zavrl na Ljubljanski 
cesti 48, vsak torek od 18.30 do 19.45. Več informacij in prijave 
na: www.pri5ri.si, petra@pri5ri.si

nato pa zmasirajte področje če-
ljustnega sklepa, za katerega 
pravijo, da hrani stres, neizraženo 
jezo in druga potlačena čustva.

- Dlani položite na področje je-
ter (pod desnim rebrnim lokom), 
globoko vdihnite, nato pa poča-
si izdihnite z zvokom »ššššš«, ki 
pomaga pri uravnavanju jetrne 
energije in pri razbremenjevanju 
simpatičnega živčevja. Izdih naj 

Za dušo in telo

S trdnim spancem nad spomladansko utrujenost

nasto kolajno (v konkurenci 17 ekip); ob njem so bili v ekipi SSK Mengeš 
še Benjamin Bedrač, Nik Bergant Smerajc in Timo Šimnovec. Če vemo, 
da tekmuje Benjamin sicer v konkurenci do 13 let in da štejeta Nik in 
Timo komaj enajst let, ima uspeh mengeških upov še toliko večjo težo.

Še stopničko višje, torej na drugo mesto, so se Benjamin Bedrač, Nik 
Bergant Smerajc in Tim Šimnovec skupaj z Alenom Pestotnikom za-
vihteli pred tem na moštvenem državnem prvenstvu do 13 let v Mo-
stecu, Nik pa se je, med posamezniki, ovenčal še z bronasto kolajno. Z 
državnega prvenstva za dečke in deklice, stare do 11 let, v Kisovcu pri 
Zagorju pa so se orliči SSK Mengeš vrnili s tremi odličji – Živa Andrić 
je osvojila naslov državne prvakinje, Alen Pestotnik je bil tretji, ta dva 
skupaj z Jako Pernetom in Erikom Tomažičem pa sta se veselila še bro-
naste kolajne na ekipni preizkušnji.

Na prireditvi za gorenjski regijski pokal Cockte, v Bohinju, sta slavila 
zmagi Živa Andrić (do 11 let) in Jaka Perne (do 10 let) in s tem le še 
utrdila končni prvi mesti v skupni razvrstitvi. ●

Miha Šimnovec, foto: Andrej Smerajc

bi zažvrgolele? Najbrž ne, saj na-
rava ne pozna pomladanske utru-
jenosti. Tudi ljudje smo del narave, 
vendar smo se s svojim hitrim 
tempom in načinom življenja pov-
sem oddaljili od naravnih zakonov, 
ki veljajo tudi za nas, se pa nanje 
premalo oziramo.

Telesu pomagamo do obnove na 
najbolj enostaven način s tem, da 
pravilno in dovolj spimo. Zato po-
nujam v tokratnem namigu mese-
ca nekaj nasvetov za boljše spanje:
- Zadnji dnevni obrok zaužijte do 

18. ure.
- Uro ali dve pred spanjem ne glej-

te televizije in ne delajte za ra-
čunalnikom ter izklopite mobilne 
telefone.

- Preden se odpravite v posteljo, 
si privoščite masažo čeljustnega 
sklepa: rahlo odprite usta, tako 
da spodnja čeljust »pade dol«, 

bo dolg in nežen. Ponovite devet 
takih vdihov in izdihov.

- Dobro prezračite prostor, v kate-
rem spite. Če je le mogoče, spi-
te v popolni temi in iz prostora 
odstranite vse motilce spanja: 
mobilne telefone, televizijo, raču-
nalnike, izklopite wi-fi … ●

Petra Šuštar, foto: Osebni 
arhiv Petre Šuštar
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Vremenska sekir(i)ca

V začetku zelo mokro, ob koncu zelo toplo
Pa je odneslo še februar, zadnji mesec meteorološke-
ga zimskega trojčka. Resnici na ljubo lahko govorimo 
o zimskem trojčku le meteorološko, ne pa tudi sicer 
o zimi, saj je letos tako rekoč skoraj sploh ni bilo. Za 
nižine se zdi, kot da nas je že kar zapustila, saj se nas 
je sneg po dolgem in počez izogibal. 

Kakšen hladen sunek sicer še lahko pričakujemo, v sušcu, če ne v 
obliki snega, ki marca praviloma hitro skopni, pa vsaj kot dež ali kot 
obdobje hladnejšega vremena. Po tako suhem februarju, ko pa je 
bila skupna količina padavin v našem delu Ljubljanske kotline zaradi 
mokrega začetka meseca kljub temu celo malo nadpovprečna, so se 
mokrega začetka marca razveselili tako vsi, ki se ukvarjajo s polje-
delskovrtnarskimi opravili, kot tudi tisti, ki skrbno bdijo nad požarno 
ogroženostjo okolja. Zaradi suše v večjem delu februarja smo imeli 
namreč minuli mesec tudi veliko požarov v naravi. Padavin je bilo torej 
februarja sicer dovolj, a kaj, ko so se izlile vse v vsega nekaj dneh v 
začetku meseca, ko je pobralo še zadnje krpe, natančneje krpice janu-
arskega snega. Zanimiv primer, kako lahko mesečna statistika zavaja 
oziroma daje vtis, da nismo imeli suše. 

Februarski vremenski rekordi vseh vrst
Za minuli februar v vremenskem smislu gotovo ne velja rek, da se po 

jutru dan pozna. Kot že omenjeno, se je mesec začel z obilnim dežev-
jem – tudi v Trzinu je v prvih štirih dneh meseca padlo več kot 60 litrov 
padavin na kvadratni meter, kar je več kot tri četrtine celomesečne 
količine (skoraj 80 litrov). Tudi ob koncu prve dekade smo dobili še ne-
kaj vode, potem pa se je do konca meseca »nebesni vodni tok« bolj ali 
manj ustavil, zadnje dni tega najkrajšega meseca v letu pa je pritisnilo 
še sonce in sijalo kar 50-odstotno nad dolgoletnim povprečjem. Meglo 
smo imeli le dve jutri, pa še takrat ji je sonce hitro »podkurilo«, jo osu-
šilo. Najvišjo dnevno temperaturo zraka smo zabeležili prav zadnji dan 
meseca – v Trzinu ta z 19,8 stopinje Celzija sicer ni presegla dvajsetice, 
občutno pa jo je ponekod v severovzhodni Sloveniji, kjer so februarski 
temperaturni rekordi padali kot za stavo (v Gačniku v Slovenskih gori-
cah, npr., so namerili kar 24,1 °C). Podobno toplo je bilo tudi v srednjem 
delu Soške doline, v Vipavski dolini, na Kočevskem, v Logarski dolini 
in celo ob v tem času sicer hladnem morju. Tudi v mnogih krajih na 
teh območjih so dosegli rekordne februarske temperaturne vrednosti. 

Zračna masa je dotekala iznad območja severno in zahodno od Alp, 
pri spustu čez Alpe na njihovo južno stran pa se je še dodatno segrela. 

Temu pojavu pravimo fenizacija, njegova posledica pa je fen, pri nas 
gre v tem primeru za sunkovit hladen severni veter, ki ga občasno 
lahko občutimo tudi v Trzinu, najbolj pa seveda pihne ob vznožju Kara-
vank in KamniškoSavinskih Alp. 

Zanimivo je, da smo zadnji dan meseca zabeležili še najmočnejši 
sunek vetra in največji dnevni hod/amplitudo temperature zraka. Vse 
tri podatke najdete tudi v spodnji preglednici. 

Saj ni, da bi se pritoževali nad toploto (ste že kdaj prej jedli februarski 
regrat?), a spomnimo da, »če je februarja pretoplo, bomo v aprilu radi 
za pečjo« in »kar svečana ozeleni, se rado posuši«. In »če v svečanu 
mačka na samem leži, v sušcu spet rada na peč pribeži«. Upam tudi, 
da minuli mesec na Trzinskem polju niste videli hoditi kakšnega moža 
zgolj v srajci, saj je v tem času tam menda bolje srečati volka, torej 
imeti mraz. Slednjega pa nikakor ne potrebujemo konec marca, ko 
se bodo prebudili še zadnji zaspanci in bodo oživela tudi še zadnja 
trzinska delovišča. ●

Besedilo in fotografija: Miha Pavšek

Kadar je doma snežna revščina, se lahko odpravimo tudi v bolj zasneženo 

sosedstvo. Na sliki je pogled proti Großglocknerju (Veliki Klek, 3798 m), najvišji 

avstrijski gori, kot smo jo lahko opazovali na zadnji februarski dan z enega od 

njegovih precej nižjih vzhodnih sosedov.

Vremenska postaja OŠ Trzin 
februar 2019

Kazalec Podatek Datum/Niz Ura/Obdobje

Povprečna temperatura zraka (°C) 3,8 1.–28.2. mesec

Najvišja temperatura zraka (°C) 19,8 28.2. 13.27

Najnižja temperatura zraka (°C) -5,7 24.2. 6.48

Največja dnevna Tamplituda (razlika med maks./min. T, °C) 21,2 (19,8/-1,4) 28.2. 0.00–24.00

Število dni s padavinami > 0,3 (> 1 mm) 12 (5) 1.–28.2. mesec

Največja dnevna količina padavin (mm) 32,5 2.2. 0.00–24.00

Mesečna količina padavin (mm) 79,8 1.–28.2. mesec

Najvišja hitrost vetra (km/h) in njegova smer 38,6/JJV 28.2. 15.23

Št. ledenih/hladnih dni (maks./min. dnevna T zraka ≤ 0 °C) 0/22 1.–28.2. mesec

Izbrani meteorološki podatki za Trzin za februar 2019; celoten arhiv je dostopen na spletnem naslovu trzin.zevs.si.
Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (cZ Trzin).
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Trzin‘c vas gleda

Komuniciranje je prenašanje znakov, simbolov med ljudmi, ti simboli 
pa so besede, kretnje, svetlobni in tudi drugi vidni znaki. Nihče ne 
more živeti, ne da bi komuniciral z drugimi. Če hoče svoboden človek 
živeti, je zaradi odvisnosti od drugih prisiljen z njimi komunicirati. Smo 
torej v dobi raznovrstnih komunikacij in z njimi povezanih sporočil. 

Ena od vrst sporočil so tudi vizualna, vidna sporočila, ki spadajo 
k nebesednemu komuniciranju. In ker vodi skozi Trzin tudi zelo po-
membna prometnica, po kateri se pelje v smeri Črnuč (in obratno) 
dnevno skoraj 35.000 vozil (Vir: Direkcija za infrastrukturo, 2017), je 
naš kraj več kot pravšnji za oglaševanje, natančneje, za postavitev 
velikih oglasnih panojev, tako imenovanih jumbo plakatov, tudi takih z 
rolo sistemom, ki omogoča izmenjavanje oglasov.

Ne bomo se spuščali v vsebino in grafično podobo teh oglasov ali 
se spraševali, ali je njihova gostota ob noč in dan svetli štiripasovnici 
skladna s pravili za postavitev. Niti ne bomo preverjali, ali lahko na 
tem delu prometnice, kadar vozite v skladu s hitrostnimi omejitvami, 
sploh preberete ali vsaj »poskenirate« večino teh sporočil. Sem in tja 
tudi sam pogledam katerega od njih, sicer pa jih večinoma dojemam 
že kot pokrajinsko stalnico in ne (z)motijo več moje pozornosti oziro-
ma osredotočenosti na vožnjo. Niti tisti, na katerih so lokalne/regio-
nalne/svetovne in javno prepoznavne lepotice, ki nam ponujajo vse od 
ličil pa do jeklenih konjičkov ter zadetka na lotu ali pa nas vabijo v naj-
bolj eksotične kraje in k najrazličnejšim aktivnostim doma in po svetu. 

Glede teh promotorjev pa velja seveda tudi naslednje – zaradi vse 
večjega števila predpisov, ki zahtevajo enake možnosti za oba spola, 
so tudi voznice, ki so za volanom prav tako enakopravne, čedalje manj 
prikrajšane za pogled na »oglasne« predstavnike močnejšega spola. 

Sam pa na splošno pozorneje preberem zlasti oglase, mimo katerih 
grem peš ali na kolesu. 

Nič ni narobe, če je vsebina oglasnih panojev vsakih nekaj tednov 
zamenjana, ni pa lepo, če ostane pri tem stara vsebina kar tam, torej 
neposredno ob panoju, saj bi morala končati na ustreznem mestu na 
deponiji za odpadke. 

Tako lahko npr. ob križišču v Mlakah že več tednov (morda celo me-
secev) vidimo odvržen stari plakat, tik pod bleščečim novim, ki nas 
spodbuja k nakupu enega od »živalsko« dobrih avtomobilov. 

Seveda se ne gre jeziti na ponudnika tovrstnih jeklenih »zverin« viš-
jega cenovnega razreda, pač pa na oglaševalsko podjetje, ki bi mo-
ralo poskrbeti za odvoz starih plakatov že takoj ob menjavi, na to pa 
bi ga morala ne nazadnje opozoriti tudi ustrezna občinska služba, ki 
skrbi za ureditev tamkajšnje zelenice. Kakor koli že, če ne prej, bo za 
njegovo »odstranitev« poskrbela spomladanska trava, ki bo končno 
zakrila to nečednost, ali pa bomo to naredili morda kar Trzinci sami, 
saj bomo imeli v začetku prihodnjega meseca spet vsakoletno redno 
čistilno akcijo. ●

Besedilo in fotografija: Miha Pavšek

Vsako leto proizvedemo 
5.000.000.000.000 plastičnih vrečk. 

—
če bi jih položili 

eno zraven druge, bi 
sedemkrat obkrožili svet. 

—
Odpovej se plastičnim izdelkom 

za enkratno uporabo!

Kjer oglas stoji, tam dlako pusti

Zgoraj nova limuzina, spodaj papirnata starina.

PULZNO SVETOVANJE Z 
DR. SWARNAPURIJEM
15. – 16. april 2019

Odkrijte pomembne 
informacije, ki jih nosi vaš 
pulz. Dr. Suresh Swarnapuri, 
eden najboljših ayurvedskih 
zdravnikov na svetu, redno 
prihaja v Trzin v NARAYANA 
Inštitut za ayurvedo in nudi 
pulzno svetovanje. 

Zagotovite si svoj termin
na info@narayana.si ali nas
pokličite na 070/ 852-696.

KUPON ZA

50 % POPUST NA AYURVEDSKI 
BIOLIFTING OBRAZA, VRATU 

IN DEKOLTEJA.

Ljubljanska 13g, 1236 Trzin • www.narayana.si
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Prgišče nasvetov

Ur‘ca veselo tiktaka …
Ure so v našem vsakdanjiku nepogrešljive, pa najsi 
bodo ročne, stenske, sončne, budilke … Brez njih ne 
moremo, saj jih potrebujemo (tudi) za to, da si ob nji-
hovi pomoči razporedimo čas v dnevu. 

Ure v naših domovanjih so prisotne že zelo dolgo. Stoletja so vi-
sele na stenah v lesenih ohišjih in so zvonile ob polni uri. Obešene 
so bile v večjih jedilnicah ali vežah. Pogoste so bile tudi v stoječih 
omaricah, izdelanih prav za to. Pozneje, ko so stanovanja dobila 
delovne kote in hišne pisarne, so se pojavile namizne ure, v lepih 
lesenih ohišjih ali na okrašenih kovinskih podstavkih. 

Časi se spreminjajo in danes imajo ure v naših domovih funkcionalno 
pa tudi dekorativno vrednost. Najpogosteje se srečujemo s stenskimi 
urami. Lahko so različnih oblik, izdelane iz različnih materialov, lahko 
so poceni ali pa zelo drage, odvisno od proizvajalca, mehanizma in 
materiala. Stensko uro lahko namestimo v dnevnem prostoru, kuhinji, 
hodniku, otroški sobi, kopalnici ... skratka kjerkoli. 

Še vedno so zelo priljubljene tudi namizne ure in manjše budilke 
retro videza. V sodobno opremljena stanovanja velikokrat umesti-
mo tudi kak podedovani kos pohištva ali uro, ki smo jo dobili v dar in 

je starinskega videza. Starinske 
ure moderne prostore polepšajo 
in jim dajo poseben čar. 

Veliko je idej za to, kakšno uro 
izbrati in kam jo umestiti. Nekaj 
sem vam jih pripravila v tem pri-
spevku. 

Staro in novo skupaj
V starejšem stanovanju, kjer se 

prepletata staro in moderno po-
hištvo, je na steni našla prostor 
preprosta sodobna stenska ura 
rožnato zlatega odtenka. Tovr-
stna simbioza nakazuje, kako 
imenitno lahko kombiniramo sta-
rine z modernimi kosi pohištva.

Popolna eleganca
V veliki elegantni dnevni sobi, v kateri stoji ob steni bela komoda 

z velikima zlatima svečnikoma, je manjkala samo še ura. Prostor na 
steni nad svečnikoma je bil kot ustvarjen za veliko uro zlate barve. 
Stena in celoten prostor sta z uro dobila imeniten funkcionalen in 
dekorativen element. Zlata barva ure in svečnikov se čudovito ujema 
s sivo-peščenimi barvami v prostoru.

 

Pridih preteklosti
Namizne ure so bile v prete-

klosti nepogrešljive na pisalnih 
mizah, ljudje pa so jih radi posta-
vljali tudi na kredence in predalni-
ke. Če imate doma lepo namizno 
uro, spomin na vaše prednike, jo 
le postavite na polico, omarico v 
dnevni sobi alikomodo v spalnici. 
Polepšala bo prostor, ne glede na 
slog opreme. 

Za ljubitelje retro sloga
Lastnika tega stanovanja sta 

po duši nostalgika, obožujeta 
tako imenovani retro slog, zato 

sta kupila še staro jedilno mizo in stensko uro v lesenem ohišju. Sprva 
sta nameravala uro pritrditi na steno v predsobi. Ko je bilo urejanje 
stanovanja končano, pa smo se skupaj odločili, da bo dobila prostor 
nad jedilno mizo (namesto umetniške slike). Jedilni kot je s stensko uro 
zdaj popoln. In ker je ura tudi v neposredni bližini kuhinje, je mogoče 
pogledovati nanjo tudi med pripravo hrane.

 
Za tiste z domišljijo

Zelo modne so preproste ure različnih oblik 
z okrasom različnih živali, z vidnim mehaniz-
mom ali z reliefom čipke. Tako uro lahko na-
mestite v otroško ali mladinsko sobo, pred-
sobo, kuhinjo ali kabinet, odvisno od sloga 
opreme in barv v stanovanju. Lahko pa si 
navadno uro kar sami polepšate s poslikavo 
ali nalepkami (z napisi, živalskim vzorcem ...).

   
Večna klasika
Stoječih ur je zadnja leta zelo 

malo. Če pa imate doma vendar-
le kje takšno staro uro, je nikar 
ne zavrzite. Lahko jo postavite k 
vhodu v stanovanje ali na hodnik, 
če je v njem le dovolj prostora, 
prostor pa ji lahko najdete tudi 
v kotu dnevne sobe ali jedilnice. 
Pri tem se ne ozirajte na drugo 
opremo v stanovanju, saj je stari 
kos pohištva zgodba zase, ki prav 
v vsakem domu pričara svojevr-
stno vzdušje in imeniten videz.
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Prgišče nasvetov

Medgeneracijski projekt 
Simbioz@ uspešno zaključen

 
Predzadnji januarski teden je na Srednji šoli Domžale ob popol-
dnevih že šesto leto zapored potekal 20-urni medgeneracijski 
projekt Simbioz@. Na njem so se tečajniki vsak dan seznanili z 
drugo vsebino. Prvi dan so spoznali vse fizične dele računalnika in 
urejevalnik besedila. Drugi dan so na svetovnem spletu poslušali 
glasbo svoje mladosti in iskali različne kuharske recepte in nasve-
te slovenskih in tujih zdravnikov. Ogledali so si še, kako preveriti 
vozni red avtobusnega prevoznika Kam Bus in Slovenskih žele-
znic. V sredo so se lotili pravega spletnega komuniciranja – naučili 
so se pošiljati elektronska sporočila enemu ali več prejemnikom 
hkrati. Znanje so dopolnili še z uporabo najbolj razširjene aplika-
cije družbenih omrežij, facebooka, za to, da so poiskali prijatelje 
ali znance in z njimi malo pokramljali. Na koncu pa so spoznali še 
svet fotografije, pri čemer so se naučili osnove fotografiranja s 
telefonom in prenašanja slik na računalnik, od tu pa so jih delili s 
prijatelji z elektronsko pošto ali pa z objavo na facebooku. 

Pri opisanem projektu je sodelovalo 10 tečajnikov, za njihovo 
prijetnejše počutje in za posredovanje znanja pa je skrbelo 20 
dijakov prostovoljcev in štirje učitelji s tega področja – Borut Ja-
garinec, Mojca Jager, Gregor Cedilnik in Tadej Trinko, ki učijo v 
srednješolskem programu tehnik računalništva. Med odmori so 
bili za dvig koncentracije na voljo sadje, prigrizki in pijača. 

Odziv tečajnikov in prostovoljcev je fenomenalen, zato vsi sku-
paj komaj čakajo na to, da bo prihodnje leto zopet organizirano 
tako medgeneracijsko učenje. ●

Tadej Trinko, prof.

Marjetka Pajk je priznana arhitektka notra-
nje opreme, ki deli svoje znanje tudi z dijaki 
različnih srednjih šol, njene nasvete pa naj-
dete tudi v medijih. Dolgoletne izkušnje in 
strast pri delu so jo pripeljali, med drugim, 
tudi do sodelovanja s Fakulteto za dizajn v 
Trzinu. Z njenimi študenti in predavatelji je 
povezana vse od njene ustanovitve, ko je še 
obstajala pod imenom Istituti Callegari, zdaj 
pa z njimi sodeluje pri različnih projektih. 

Majhne ure za v majhna stanovanja
Prostor za uro se najde tudi v majhnih stanovanjih in seveda tudi v 

garsonjerah. Če ne gre drugače, obesite na steno v kuhinjskem kotu 
vsaj majhno uro, ki ne bo moteča in ne bo po preveč napolnila tako 
majhnega stanovanja. ●

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

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

vrhunska okna, vrata, senčila
ančilo

b
mi s ej akil s

VELIKA PONUDBA
PVC, PVC/ALU,
ALU OKEN, VRAT
TER SENČIL

Izkoristite brezplačne izmere!

Akcija velja od 1. 3. do 30. 4. 2019.

Ob 10. obletnici podjetja Vam 
podarimo dodatni 10 % popust 
na okna, vrata in storitev.

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka,  info@hausmart.si www.hausmart.si
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Razno

Predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Trzin

jOŽe KOSMAČ

je praznoval 75. rojstni dan.
Ob jubileju mu iskreno čestitamo!

Člani združenja Zveze borcev za vrednote NOB Trzin

javni vpis novincev  
za šolsko leto 2019/2020

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. 
RS, 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO) objavljamo javni vpis 
novincev v Osnovno šolo Trzin, enoto vrtca Žabica za šolsko leto 
2019/2020. 

Vloge za vpis predšolskega otroka v vrtec oddajte naj-
kasneje do 31. 3. 2019 na naslov: Vrtec Žabica, Svetoval- 
na služba, Ploščad dr. Tineta Zajca 1, 1236 Trzin.

Obrazec vloge dobite v tajništvu vrtca oziroma na spletni strani 
vrtca www.vrtec-trzin.si. ●

Ravnateljica Matejka chvatal

Zahvala pošteni najditeljici
20. februarja sem na bankomatu pri trgovini Mercator v trzinskih  

Mlakah po dvigu pozabila vzeti denar. 
Poštena najditeljica ga je odnesla v poslovalnico banke NLB, 

vendar ni želela dati svojih osebnih podatkov, zato se ji tu zdaj 
javno zahvaljujem za njeno poštenost. 

Iskrena hvala! ●

Marinka Omahna
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Razno

Nekoga lahko še tako ljubiš ... 
a ljudi ne moreš nikoli tako ljubiti, 
kot jih lahko pogrešaš.

10. marca je minilo 10 let, 
kar je za vedno zaspal

Franc Mušič, 
Johanov Franci, častni krajan 
in podžupan občine Trzin 
od leta 2005 do 2009.

Iskrena hvala za vsako svečko, 
prižgano v njegov spomin, 
enako hvala vsem, ki ga 

pogosto omenjate in 
ga imate v mislih.

Ada Lovše Mušič s svojimi

vabi na tradicionalno prireditev

31. POHOD PO NAGELJ  
NA LIMBARSKO GORO
 ki bo v nedeljo, 31. marca 2019 

Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA  
v cerkvi sv. Valentina 

Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM

Za zabavo bodo skrbeli  
GAMSI

Pridite po svoj nageljček 
in preživite zadnjo nedeljo v marcu   

v prijetnem druženju v naravi in med prijatelji!

Generalni sponzor Nissan Krulc Moravče

www.malgaj.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338– 6,699  l/100 km. Emisija CO2: 114-151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C, EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209 – 0,0364  g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018 – 0,00222 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,1 – 0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti ter redno vzdrževanje 
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. 

že za 8.200 €
ZIMSKIH 
PNEVMATIKPAKET+

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

2 LETI
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

Dacia Sandero
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Aktualne dejavnosti  
društva upokojencev  
Žerjavčki
V petek, 5. 4., pohod na Štefanjo goro, odhod izpred Mercatorja, 

ob 8. uri
V četrtek, 11. 4., strelsko tekmovanje društev upokojencev Gorenj-

ske v Škofji Loki, odhod strelske ekipe ob 8. uri
V četrtek, 18. 4., izlet v neznano, odhod izpred Mercatorja, ob 7. uri

DRUGe AKTIVNOSTI
- Balinarji bodo začeli balinati takoj, ko bo to dopuščalo vreme.
- Strelci vadijo streljanje z zračno puško na strelišču strelskega dru-

štva v trzinski osnovni šoli, ob ponedeljkih, od 17. do 18. ure.
- Krožek ročnih spretnosti deluje na Jefačnikovi domačiji – članice 

ustvarjajo ob četrtkih, od 10.30 naprej. 
- Pevski zbor – tudi pevci se zbirajo na Jefačnikovi domačiji, ob po-

nedeljkih, od 10.30 do 12. ure. V svoje vrste vabijo nove člane.
- Pohodniki – za svoje pohode se zberejo vsak torek ob 8. uri, pred 

Mercatorjem.

Vse, ki še niste včlanjeni v naše društvo, vabimo, da se včlanite. 
Članstvo pomeni tudi podporo Zvezi društev upokojencev Slovenije pri 
prizadevanjih za boljši standard upokojencev. ●

Zoran Rink, predsednik 
Društva upokojencev Žerjavčki Trzin

v streljanju z zračnim orožjem 
za vse discipline

28. DRŽAVNO
PRVENSTVO

SD TRZIN SLOVENIJA

Za več informacij obiščite 
www.sdtrzin.com

Spremljajte nas  
Facebook

29. - 31.  MAREC 2019

MENGEŠ ŠPORTNI CENTER
HARMONIJA
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Pretecimo ga!

sobota, 20. aprila 2019, ob 11:00
(tek s kužki in otroški teki ob 09.30)

ŠTARTNINA:		10	€	(ob	predprijavi	do	15.4.2019	vsebuje	tekaško	majico)
	 	otroški	teki	brezplačno

PRIjAve	IN	INfoRmAcIje:	www.tek.trzin.si	in	www.gorenjska-mojplanet.si
oRGANIZAToR:	 Športno	društvo	Trzin	

21. TEK pETra lEvca 
sKirca Trzin
seRIjA	GoReNjskA,	moj	PlANeT	2019

Občina	Trzin	vas	v	sodelovanju	s	trzinskimi	društvi	in	orga-
nizacijami	vabi,	da	se	udeležite	tradicionalne	spomladanske	
občinske	čistilne	akcije

Očistimo Trzin 2019
v soboto, 6. 4. 2019, z začetkom ob 9. uri. 

PRIDRUŽITE SE NAM na enem od zbirnih mest:
 1. BRUNARICA V DOLGI DOLINI: Smučarsko društvo Trzin, Kole-

sarsko društvo Felixi Trzin, Društvo Trzin je naš dom
 2. PARKIRIŠČE PRI CERKVI, Cesta Za hribom: Turistično društvo 

Kanja Trzin in Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin
 3. OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22: Šahovsko društvo Trzin
 4. KULTURNI DOM TRZIN, Mengeška cesta 9: Kulturno društvo 

Franc Kotar Trzin, Zavod Azum 
 5. PARKIRIŠČE ZA KUD TRZIN, Mengeška cesta 9: Karitas Trzin, 

Skupina Naše vezi Trzin in Društvo Samokres
 6. OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7B: Strelsko društvo 

Trzin 
 7. VRTEC ŽABICA, Ploščad dr. Tineta Zajca 1: Športno društvo Trzin 
 8. HIŠICA PD ONGER, Ulica Rašiške čete 4: Planinsko društvo On-

ger Trzin, Društvo Florijan
 9. FRNIHTOV BAJER: Lovska družina Mengeš
 10. AVTOPRALNICA, Kidričeva ulica 39: Društvo prijateljev mladine 

Trzin, Združenje borcev za vrednote NOB Trzin in Zveza vetera-
nov vojne za Slovenijo - Sekcija Trzin

 11. OIC TRZIN, križišče ulic Dobrave/Gmajna: Orientacijski klub Trzin 
 12. GASILSKI DOM TRZIN, Ljubljanska cesta 2: Prostovoljno gasil-

sko društvo Trzin
 13. VEČNAMENSKI OBJEKT »LOPA na Habatovi ulici«, Habatova 7/d: 

CZ OT, RD Bistrica in RST- Četa Trzinske skirce

S seboj prinesite rokavice in dobro voljo. Zaključek akcije je pred-
viden istega dne ob 12. uri v Pizzerii in špageteriji »OLIVIA«, Lju-
bljanska c. 12/D. Vsak udeleženec akcije bo prejel brezplačen topel 
obrok in napitek. 
Informacije o akciji so na razpolago na spletni strani Občine Trzin 
(Http://www.trzin.si)   in pri predsednikih trzinskih društev.
VLJUDNO VABLJENI. Nasvidenje na čistilni akciji.
Udeležba na čistilni akciji je na lastno odgovornost! Organizatorji 
ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nezgode 
na čistilni akciji.
V primeru slabega vremena bo čistilna akcija prestavljena za en 
teden, in sicer na soboto, 13. 4. 2019. ●

Občina Trzin

Foto: MMc RTV SLO/Miro Štebe

Pozabi rumene trače, pri nas 
je rdeča nit modra vsebina!

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda.

kolumno Noaha Charneyja
o učenju smučanja,

intervju s predsednikom vlade 
Marjanom Šarcem,

pogovor s prejemnikoma 
zlatega priznanja Občine 
Kamnik

V tokratni številki preberite:

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

 in ostalo aktualno vsebino.



Z BOGATO OPREMO ŽE ZA 34.990 EUR.*

V izvedbi xLine razkrije BMW X1 ves svoj terenski značaj. Konstrukcijski deli iz satiniranega aluminija in 18“ lita ALU platišča za 
markanten videz. V notranjosti izbrane barve in materiali zaokrožujejo model xLine v stilu.

BMW Avto Aktiv Kranj
Mirka Vadnova 2a
SI-4000 Kranj
Tel. 04 281 14 05 
www.bmw-avto-aktiv.si

Kombinirana poraba goriva za vozilo BMW X1 sDrive 16d: 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: 0,021 g/km. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne.

BMW X1 
ELAN EDITION.

Užitek v vožnji


