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Koronavirus 
Upoštevajte navodila, 
ostanite doma! 

Tradicija v maskah
Pustovanje: sedi, pet!

Portret meseca 
Fizičarka Lara Ulčakar, prejemnica 
štipendije Za ženske v znanosti

Umirjanje prometa
Po novem radar na Mengeški cesti 



041 927 640LALI d.o.o.

Ponedeljek - petek:
7:00 - 20:00

Sobota: 7:00 - 19:00  
Nedelja in prazniki:

8:00 - 17:00

VELIKONOČNA AKCIJA!
vsaka stranka pri 
nakupu nad 30 € dobi 
1kg pomaranč gratis.

Zavarovanje potovanj 
v tujino

Imate
s sabo
res vse?
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Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
10.490 €*
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Renault priporoča      renault.si

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 
€ in dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega 
rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in 
bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek 
Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 
g/km. Število delcev (x1011): 0,05−0,72. 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.

Slovenski avto leta 2020

Novi

Renault CLIO

AVTO SET-SETNIKAR d. o. o.
Dragomelj 26, Domžale
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UvodnikKolofon

➔ Na naslovnici
Zaradi zagotavljanja oskrbe razkužil 
najbolj izpostavljenim ustanovam kot 
so bolnišnice in domovi za ostarele, so 
prodajalno podjetja KIMI v IOC Trzin 
zaprli. Foto: Tanja Bricelj

Odsev,
glasilo občine Trzin

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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
e-pošta: 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-pošta: 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.

Ostani doma!
Ko je na zadnji občinski seji eden od občinskih sve-
tnikov svojo podporo ureditvi nogometnega igrišča 
in širitvi Športnorekreacijskega parka v Mlakah 
(več o tem na strani 6) utemeljil s tem, da ima no-
gomet izjemno močan socializacijski pomen, si v 
niti najbolj norih sanjah nismo mogli predstavlja-
ti, kako drugače bodo njegove besede zvenele le 
deset dni pozneje! Druženje, pa naj bo ob nogometu, na sejmu, 
čistilni akciji ali po koncu kulturnega dogodka, kot je običaj v Trzi-
nu, je vezivo skupnosti, zdaj pa je čez noč dobilo zlovešč prizvok. 
Seveda z razlogom. 

Sociologinja Z. Tufecki je jedrnato pojasnila, zakaj je tako po-
membno, da ostanemo doma: »Edina pot do upada krivulje okuže-
nosti s koronavirusom covid-19 je izolacija celotne skupnosti. Čim 
več ljudi ostane doma, tem manj jih bo okuženih. Čim manj ljudi 
bo okuženih, tem bolj lahko bolnišnice pomagajo tistim, 
ki zbolijo. Morali bi se pripraviti, ne zato, ker se počutimo osebno 
ogrožene, ampak zato, da pomagamo zmanjšati tveganje za vse.«

Pred nami so meseci, polni izzivov ne le na zdravstvenem področju, 
ampak tudi na gospodarskem in psihološkem. Izredne razmere ved-
no izvabijo iz ljudi vse najboljše, a tudi vse najslabše, in le od nas je 
odvisno, kaj bomo izbrali: razsodnost in odgovornost pred paniko in 
brezbrižnostjo, sočutje do obolelih pred sebičnostjo in izločanjem, 
skrbno usmerjanje pozornosti pred nekritičnim sprejemanjem men-
talnih smeti …?

Tokrat vas ne bom opozarjala na vsebine, ki jih prinaša marčevska 
številka Odseva, saj boste imeli dovolj časa za podrobno prebiranje. 
Raje vas povabim, da nam na naslov trzin.odsev@gmail.com najpo-
zneje do 5. aprila pošljete fotografije o tem, kako preživljate dneve 
v samoosamitvi. Prispevajte svojo pesem, morda risbo, lastno man-
dalo, zamisli za preživljanje časa z otroki, svoj recept za okusno jed, 
pošljite šalo, utrinek, razmišljanje … 

Bolezen covid-19 je zaustavila svet, kot bi na računalniku pritisnili 
tipko za ponovni zagon, resetiranje. Naj bo to priložnost, da se stva-
ri postavijo na novo. Ostanite zdravi! 
 

Tanja Bricelj, 
glavna in odgovorna urednica
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Glavna in odgovorna urednica:
Tanja Bricelj, trzin.odsev@gmail.com

Uredništvo: Tanja Jankovič, Miha Pavšek, Dunja Špendal, Barbara 
Kopač, Peter Hudnik, Majda Šilar

Redni avtorji prispevkov: Nina Rems, Nataša Pavšek, Brigita 
Ložar, Žana Babnik, Katja Rebolj, Matjaž Erčulj, Janez Gregorič, 
Andrej Grum, Boštjan Guček, Marko Kajfež, Dušan Kosirnik, Jožica 
Trstenjak, Milica Erčulj, Saša Hudnik, Valentin Orešek,
Maja Brozovič, Miha Šimnovec

Avtorji fotografij: Zinka Kosmač, Tanja Jankovič, Miha Pavšek, 
Barbara Kopač, Peter Hudnik, Nina Rems in drugi 

Lektoriranje:
Mirjam Furlan Lapanja

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 naslednjo številko oddajte 
najpozneje do nedelje, 5. aprila 2020.
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 prispevkov.
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Občinske novice

V začetku marca smo se pogovarjali z županom Petrom Ložarjem 

Predčasni začetek gradnje DZIR-a v senci koronavirusa 
Prvi mož Občine Trzin tokrat o tem, kako je gradnji Doma zaščite in reševanja naklonjena celo mila zima, o 
pripravljenosti na koronavirus, o neažurnosti države, pravočasnem odlaganju kosovnih odpadkov in tem, da 
se zeleni odrez sme odlagati le do 15. aprila. Župan Peter Ložar obenem sporoča, da je njegova telefonska 
številka še vedno na voljo tudi za obveščanje o nezaželenem dovažanju vejevja iz drugih krajev.

Od zadnjega pogovora za Odsev je minilo nekaj mesecev. 
Kaj je v občini novega in kaj se nam obeta v prihodnje? 

Občani so zagotovo opazili, da se je začela gradnja Doma zaš-
čite in reševanja. Izvajalec je zaradi mile zime lahko dela začel en 
mesec in pol pred dogovorjenim rokom. Zdaj potekajo izkopi in 
tamponiranje, predvidoma do izida Odseva pa bosta narejena tudi 
dva podboja pod Mengeško cesto, ki sta potrebna za kanalizacijski 
in električni priključek. 

Krajani so se zaradi gradnje DZIR-a bali povečanega 
prometa tovornjakov. Ste do zdaj na občini prejeli kakšno 
pritožbo zaradi tega? 

Ne, pritožb ni bilo, saj promet poteka predvsem po štiripasovni-
ci, zato povečanja števila tovornjakov krajani ne občutijo. Morda 
bo nekoliko več voženj pozneje, v času betoniranja, ampak glede 
na trenutni promet po Mengeški cesti pravzaprav ne pričakujemo 
večjih težav. 

Kateri drugi infrastrukturni projekti so še v teku ali se 
obetajo v kratkem? 

Pred poletjem, predvidoma maja, nameravamo začeti prenovo 
Reboljeve ulice. Prenova bo bolj intenzivna od te, ki je potekala v 
Mlakarjevi ulici, in je nujno potrebna zaradi izredno dotrajane ka-
nalizacije. Prav zato, ker bomo v celoti menjali tako kanalizacijsko 
kot vodovodno napeljavo, bodo posegi večji, in lahko da bo ces-
ta neprehodna daljše obdobje, najverjetneje tudi več dni. Čeprav 
bomo dela izvajali v poletnih mesecih, ko je večina prebivalcev na 
dopustih, lahko stanovalci pričakujejo omejeno dostopanje do hiš, 
o čemer bodo vsi prizadeti pravočasno obveščeni.  

Pri kanalizaciji je doslej v večini primerov zadoščala točkovna 
ojačitev cevi na poškodovanih delih, v primeru Reboljeve ulice je 
potrebna zamenjava v celoti. Ob tem bo seveda zamenjan tudi 
vodovod, ki ga sicer obnavljamo sistematično. Nekje do leta 2030 
bomo vodovodno napeljavo zamenjali predvidoma povsod po ob-
čini.

Naj povem, da smo v zadnjih petih letih s kamero pregledali in 
očistili štiri petine fekalnih kanalizacijskih vodov, prav tako smo 
pregledali in očistili najbolj kritične dele meteorne kanalizacije. 

Z Direkcijo za vode se dogovarjamo, da bi očistili odprte kanale 
na poljih vzhodno od železniške proge in da se dovoli razširitev naj-
bolj kritičnega dela pri zaklonišču v Mlakah, kjer potok Snugovec 
preide v ožji, cevni del. Določene dele nekaterih izmed kanalov na 
poljih je v začetku marca že čistil Sklad kmetijskih zemljišč. 

V šoli je začela delovati zobozdravstvena ordinacija. Ko-
likšen je bil prispevek občine zanjo?

Občina je plačala za celovito prenovo in notranjo opremo ordi-
nacije, gre za naložbo v vrednosti 65.000 evrov. Naš dolgoročni 
načrt je, da ambulanta sprejema pretežno Trzince, kar pomeni zelo 
olajšan dostop do zobozdravstvenih storitev za otroke in njihove 
starše iz naše občine. 

Še en primer, ki ga omeniva glede varnosti: pet migran-
tov v trzinski industrijski coni? 

V tem primeru so lahko prebivalci popolnoma brez skrbi, saj je šlo 

Kako je občina pripravljena nanj?
Pripravljene imamo načrte ravnanja za vse izredne dogodke, 

ki se lahko zgodijo (npr. potres, strmoglavljenje letala, požar 
v industrijski coni … ), tudi za pandemijo. Morebitno izvajanje 
teh ukrepov sproži država, imamo pa v občini Trzin dogovorje-
na zbirna mesta in dogovorili smo se s trzinskimi pekarnami, 
da bi v primeru najhujšega imeli zagotovljeno dobavo kruha, 
prav tako je zagotovljena nemotena oskrba z vodo. To je te-
meljno, a verjamem, da do takih razmer ne bo prišlo, saj celo 
v primeru karantene ostajata zdravniška oskrba in oskrba z 
osnovnimi dobrinami, za kar je poskrbljeno na državni ravni. 

bolj kot ne za naključje. Trzin namreč ni del migracijskih poti, zato 
je vsak strah odveč. 

Poglejva še teme, ki se dotikajo vsakdanjika Trzincev. 
Kmalu nas čaka odvoz zelenega odreza. 

Glede odvoza vejevja pozivam krajane, da zelenega odreza ne 
odlagajo po 15. aprilu! Odlaganje je mogoče na zbirnih mestih od 
15. marca do 15. aprila, v tem času bomo izvajali tudi odvoz, po 
tem datumu pa lahko občani sami odpeljejo vejevje na deponijo v 
Dob. Občina Trzin je ena redkih občin, ki odvoz vejevja občanom 
zagotavlja brezplačno, zato se je dogajalo, da so tovrstne odpadke 
k nam vozili tudi iz drugih občin. Na tem mestu se posebej zahva-
ljujem občanom, ki nam v takih primerih javljajo kršitelje in nas o 
tem sproti obveščajo. Še enkrat pozivam občane, naj me pokličejo 
po telefonu (številka mojega mobilnega telefona je javno objavlje-
na na spletni strani občine) in bomo posredovali kolikor se bo dalo. 
Podobno velja tudi glede zažiganja kablov na Beli cesti, kar se spet 
pojavlja v zadnjih mesecih. 

Kako je z naložbami, ki bodo izvajane v bližnji prihodnosti?  
Letos, predvidoma do jeseni, bomo izvedli vse protipoplavne uk-

repe, ki jih pozimi nismo smeli zaradi prepovedi Zavoda za ribištvo, 
o čemer smo javnost že obvestili v eni od prejšnjih številk Odseva. 

Sicer pa naj bi bila letos dokončana LAS-ova projekta prenove 
dela Kulturnega doma in Muzeja na prostem, o katerih smo tudi 
že govorili. Nekaj težav je pri ureditvi kolesarskih stez vzhodno 
od železniške proge, saj pri tem nimamo podpore države, zato 
bomo zagotovljena sredstva po vsej verjetnosti namenili za ob-
novo obstoječih kolesarskih stez v Industrijsko-obrtni coni (saj bi 
nam sicer denarna sredstva propadla), z naslednjim projektom pa 
iskali nadaljnje možnosti za zgraditev stez ob železnici. Projekti 
trajnostne mobilnosti bodo še imeli zagotovljeno financiranje iz 
evropskih skladov. 

Pripravlja se idejni načrt za športno dvorano in širitev ŠRP Mlake, 
omenim pa še, da je občinski prostorski načrt (OPN) tik pred spre-
jetjem, a že več kot pol leta čakamo na potrditev enega od nosilcev 
urejanja prostora, konkretno gre za Direkcijo za vode. Občina Trzin 
je dokumentacijo oddala na začetku avgusta 2019 in po zakonskih 
določilih bi morali dobiti odgovor v 30 dneh. Toliko za razjasnitev, 
zakaj se določene zadeve vlečejo tako nenormalno dolgo.

Tanja Bricelj
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Občinske novice

Postavitev stacionarnega radarja na Mengeški cesti 
Občina Trzin je marca postavila stacionarni radar na državni cesti G2-104/1139 Mengeš–Trzin (Men-
geška cesta), in sicer na mestu trenutnega prikazovalnika hitrosti pri stavbi Mengeška cesta 77. Staci-
onarni radar bo meril hitrosti v obe smeri vožnje.

Občina Trzin ima na Mengeški cesti že postavljena dva prikazoval-
nika hitrosti, in sicer v obe smeri vožnje (proti Mengšu in Ljubljani). Iz 
podatkov prikazovalnika hitrosti za obdobje od 1. januarja 2019 do 30. 
novembra 2019 je razvidno, da povprečna hitrost na obeh prikazovalni-
kih hitrosti presega omejitev hitrosti na tem odseku, ki je 50 km/h. Prav 
tako zaznavamo izjemne prekoračitve hitrosti, zlasti v nočnem času, in 
sicer je v smeri Mengša najvišja izmerjena hitrost znašala 175 km/h, 
v smeri Ljubljane pa 170 km/h. Tudi število meritev, ki so na primer 
presegle 100 km/h, znaša v smeri Mengša 1321, v smeri Ljubljane pa 
4867. 

Hkrati zaradi povečanih hitrosti nastajajo poškodbe na stavbah ob 
Mengeški cesti, ki jih povzroča prehiter promet, še zlasti ob dežju, ko 
vozila ob prehitri vožnji škropijo stavbe ob Mengeški cesti. 

Postavitev stacionarnega radarja upravičujemo z dosedanjimi dosež-
ki v okoliških občinah, saj na prav vseh mestih izvajanja meritev zazna-
vajo zmanjševanja števila prekoračitev hitrosti. Od začetka izvajanja 
meritev se je tako zmanjšalo število prekoračitev hitrosti, manj je tudi 
prekoračitev v višjih rangih, s čimer se je izboljšala prometna varnost. 

S postavitvijo stacionarnega radarja sledimo »viziji 0« (nič smrtnih 
žrtev in nič hudo telesno poškodovanih zaradi prometnih nesreč v Slo-
veniji). Hitrost je največja nevarnost, zato smo kot organ samoupravne 
lokalne skupnosti dolžni, da naredimo vse za uresničitev vizije, tudi z 
napravami za merjenje hitrosti (stacionarnimi in tistimi v vozilih). 

Izkušnje iz tujine in doma kažejo, da število ohišij in označitev krajev 

meritev hitrosti vplivata na spremembo obnašanja voznikov v cestnem 
prometu. Tako lahko vozniki z veliko večjo verjetnostjo pričakujejo, da 
bo v primeru prekoračitve največje dovoljene hitrosti njihovo početje 
dokumentirano in tudi sankcionirano, ter se posledično temu primerno 
odzovejo, praviloma z zmanjšanjem hitrosti, kar je cilj izvajanja meritev. 

Že površen pogled na vožnjo mimo merilnikov hitrosti pove, da je 
prvotni namen dosežen, saj večina voznikov zmanjša hitrost, ko se za-
pelje mimo stacionarnega ohišja.

Prikazovalnika hitrosti bomo ob postavitvi stacionarnega radarja pre-
stavili nižje na Mengeški cesti, in sicer bosta postavljena pri Gostilni 
Narobe.

Občina Trzin

Spoštovane občanke 
in občani

Ko sem pisal te besede, v Trzinu še ni bilo po-
trjenih okužb s koronavirusom, ampak zdaj, ko 
to berete, smo najbrž tudi mi soočeni z njimi. 

Prosim vas, da upoštevate navodila pristojnih služb, da 
skrbite za higieno in vzdržujete varnostno razdaljo, predvsem 
pa da z razumevanjem obravnavamo tudi tiste med nami, ki 
so oboleli. Civilna zaščita je v pripravljenosti, aktivirani so čla-
ni in pridružilo se nam je več kot 20 prostovoljcev iz društev. 
Vzpostavljeni so vsi potrebni protokoli za nemoteno opera-
tivno delovanje. Imamo osnovno opremo, da se lahko spo-
padamo s to, kot je sedaj že jasno, nevarno boleznijo. Prosim 
vas, da dogajanje v zvezi z epidemijo spremljate mirno in brez 
panike preko kanalov obveščanja, ki so navedeni v ostalih ob-
javah v Odsevu in na občinski spletni strani. 

Zagotavljam, da bomo preko štaba Civilne zaščite skupaj s 
prostovoljci poskrbeli za vse občane, ki bodo resno potrebo-
vali pomoč.

Ostanite zdravi in se čim več gibajte v naravi.

Župan Peter Ložar

Aktualne informacije 
in navodila o koronavirusu

Informacije glede preprečevanja okužbe s koronavirusom 
lahko spremljate na občinski spletni strani www.trzin.si.

Osrednje mesto z najnovejšimi podatki o aktivnostih v Slo-
veniji, povezanih s koronavirusom, je vzpostavljeno na por-
talu www.gov.si. 

Pomembno je, da ravnamo preventivno, upoštevamo 
navodila za preprečevanje širjenja okužbe, v primeru 
suma na okužbo pa ravnamo skladno z navodili zdra-
vstvenega osebja.

Svetujemo vam, da spremljate spletno stran NIJZ (https://
www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-nov), kjer se priporočila 
dnevno posodabljajo.

Peter Ložar, župan

Obveščamo vas, da je do nadaljnjega prepovedana upo-
raba objektov in igral, ki so v lasti ali upravljanju Občine 
Trzin (avla CIH, Jefačnikova domačija, Dorana Marjance Ru-
čigaj, Mladinski klub, Dvorana Kulturnega doma). Na igriščih 
in športnih površinah je dovoljeno ločeno zadrževanje ob 
primerni varnostni razdalji.

Občani, ki nimate nikogar, ki bi vam pomagal pri oskrbi z 
živili, zdravili in drugimi nujnimi življenjskimi potrebščinami, 
se lahko obrnete na Občino Trzin, na tel. 01/235 05 99,

kjer vam bomo zagotovili ustrezno oskrbo.
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Občinske novice

11. redna seja občinskega sveta 
Enajsta redna seja občinskega sveta Občine Trzin je tokrat obsegala 12 točk, ki so jih svetniki vse (bolj ali manj 
usklajeno) tudi sprejeli. Nekaj razkazovanja mišic je bilo le pred seznanitvijo s poročili nadzornega odbora. 

Na začetku so občinski svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, ki bo podla-
ga za izvajanje storitev souporabe vozil (»car sharing«), sledilo je soglasno 
sprejemanje Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln, ki med drugim ureja 
prodajo blaga na sejmih in podobnih prireditvah. Tretja točka je bila name-
njena seznanitvi občinskih svetnikov z idejno zasnovo razširitve in moder-
nizacije Športnorekreacijskega parka Mlake, ki jo je v imenu pripravljavca, 
podjetja Biro Rutar, predstavil Gregor Rutar. Idejna zasnova vključuje no-
gometno igrišče in možnost zgraditve tribun, večnamensko stavbo (gar-
derobe, sanitarije, priložnostni gostinski lokal, društvene in druge prostore 
za potrebe igrišč) in nadstrešek, kolesarski (pumptrack) in skejterski park, 
večnamensko ploščad, igrišče za odbojko na mivki in balinišče, parkirne 
površine in ograjeno pasje igrišče. Ob nekaterih pomislekih svetnikov o pre-
dimenzioniranosti je župan Peter Ložar poudaril, da gre pri idejni zasnovi za 
največjo mogočo izvedbo, kar pomeni, da najbrž ne bo izvedena v tolikšni 
meri, je pa ta zasnova temelj za pridobivanje gradbenega dovoljenja, brez 
katerega občina ne more kandidirati na razpisih. 

Med pobudami in vprašanji svetnikov so se znašli izpadle granitne kocke 
(Marko Kajfež, LZT), želja za dogovarjanje o povečanem številu vlakov (Ro-
bert Markič, OAOT), namestitev klopic ob Beli cesti (Dunja Špendal, LTRT), 
vprašanja o projektu kolesarskih stez ob železniški progi, o razbremenitvi 
cestnega prometa Mengeške ceste, o obvoznici, trim stezi in načrtih glede 
koronavirusa (Alenka Marjetič Žnider, OAOT), pobudi o ureditvi smerokazov 
za kolesarje in postavitvi spomenika osamosvojitveni bitki v Trzinu (Rado 
Gladek, SDS). 

Nato so se svetniki 
seznanili s poročilom o 
uresničevanju letnih pro-
gramov kulture in športa 
lani ter sprejeli dopolnitev 
načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem za 
leti 2020 in 2021, predlog 
sklepa o določitvi ter o 
odvzemu statusa javnega 
dobra v lasti Občine Trzin. 

Pri deseti točki dnev-
nega reda, seznanitvi s 
končnima poročiloma 
nadzornega odbora Ob-
čine Trzin o nadzoru nad 
stroški izvedbe protoko-
larnih dogodkov v letu 
2018 in o izrednem nad-
zoru nad porabo občin-
skih sredstev pri sporazu-

mni prekinitvi najemne pogodbe in plačilu odškodnine med Občino Trzin 
in najemnikom igrišč TAUBI Marjan Golob, s. p., je župan Peter Ložar želel 
pojasnilo predsednika nadzornega odbora Marcela Kaprola o tem, zakaj 
je nadzorni odbor še pred sprejetjem dokončnega poročila podal prijavo 
na Računsko sodišče v zvezi z »zadevo Taubi«. Kot je menil župan, »gre v 
tem primeru za kršitev poslovnika, saj nadzorovana oseba ni mogla po-
dati svojega mnenja, zdaj pa je nadzorni odbor sprejel dokončno poročilo, 
čeprav je zadevo predal na višjo instanco«. Prav tako je župan navedel, da 
naj bi po njegovih podatkih nadzorni odbor že lani prejel dopis računskega 
sodišča, letos pa tudi ministrstva za pravosodje, ki naj bi se nanašala prav 
na to temo, vendar nadzorni odbor občinskemu svetu ni predložil obeh do-
kumentov. Marcel Kaprol je odgovoril, da s takim uvodom v deseto točko 
dnevnega reda župan pravzaprav spreminja vsebino te točke, saj naj bi po 
dnevnem redu sledila seznanitev z omenjenima končnima poročiloma. Pri 
tem je poudaril, da želi nadzorni odbor le opraviti svojo funkcijo, da je bilo 
končno poročilo izdelano prej, preden je nadzorni odbor prejel oba omenje-
na dokumenta, in da je kot táko končni akt nadzornega odbora, medtem ko 
je računsko sodišče sporočilo, da bo zadevo obravnavalo skladno z vrstnim 
redom. Potem je še enkrat pojasnil, da je nadzorni odbor ocenil cenitev iz 
pogodbe s podjetjem Taubi kot neustrezno in želel, da občinska uprava 
zaustavi proces, župan pa je že v uvodu v to točko dnevnega reda povedal, 
da gre v tem primeru za civilnopravno pogodbo med dvema subjektoma, 
od katere občina ne more odstopiti brez posledic. Kaprol je tudi poudaril, 
da je naloga nadzornega odbora, da ob sumu oškodovanja proračuna (gre 
za spornih 34.000 evrov) javlja kršitve ustreznim organom, in da ničesar 
niso delali tajno. »Dvakrat smo od občinske uprave zahtevali poročila in 
obakrat smo bili zavrnjeni, zato menimo, da je naša odločitev pravilna,« je 
menil Marcel Kaprol. 

Razprava se je nato še vrtela okoli omenjene pogodbe in sporne cenitve, 
pa okoli kolegija, ki je potekal marca lani, (ne)obveščanja o zahtevani pre-
kinitvi postopka ter o tem, do kod segajo pristojnosti katerega od organov. 
Seja se je končala s soglasno sprejetimi seznanitvami z obema končnima 
poročiloma iz 10. točke, poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2019 in 
letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2020. 

Besedilo in foto: Tanja Bricelj 

Občinski svetniki so na 11. redni seji obravnavali 12 točk.

Idejna zasnova razširitve  
športno-rekreacijskega parka Mlake. 

Župan Peter Ložar (levo) in predsednik nadzornega odbora Marcel Kaprol 
(desno).
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OBVESTILO
Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine
 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Trzin 
www.trzin.si objavljen

Razpis za posredovanje predlogov
za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2020

vključno z obrazcem, na katerem je treba oddati predloge.

Komisija bo upoštevala samo predloge, ki bodo v zaprtih 
ovojnicah vloženi ali bodo prispeli po pošti najpozneje do 

vključno ponedeljka, 30. marca 2020, do 12. ure. 
 

Predsednica komisije
Dunja Špendal

Vizija prihodnosti, kot jo vidijo študenti fakultete za arhitekturo 
Razstava So:mesta
Študentje Fakultete za arhitekturo so pod mentorstvom doc. mag. Polone Filipič in asistenta Sinana Mihelčiča v 
šolskem letu 2018/19 izdelali zanimiv sveženj študentskih projektov, s katerimi so raziskali in vsak na svoj način 
odgovorili na težave somestja med Trzinom, Domžalami, Kamnikom in Mengšem. 

Občinske novice

OBVESTILO 

Prosimo bralce, da zaradi hitro spreminjajočih razmer ob 
ukrepih proti koronavirusu spremljajo obvestila prirediteljev 
dogodkov, saj glasilo Odsev kot mesečnik ne more zagotoviti 
ažuriranega obveščanja o odpovedanih dogodkih.. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje! 

Uredništvo 

Osrednja povezovalna nit je kamniška železnica kot osnovna hrbtenica 
trajnostnega razvoja. Po  analizah in pogovorih z lokalnimi deležniki so 
študenti pripravili predlog, kako izbrana območja preurediti v podeželski 
mozaik sosesk, ki jih povezujejo trajnostne oblike prometa, kot so vlak, kolo, 
javni potniški promet in sprehajalne poti, podprte s točkami P+R.

Prvi od projektov predstavlja trajnostno umestitev stanovanjske soseske 
ob Depali vasi južno od železniške postaje, ki podpira razvoj agrikulturne 
skupnosti s poudarkom na medsebojni delitvi dobrin, vključno z obdeloval-
no zemljo. Ob železniški postaji je zasnovan P+R z veliko kolesarnico, ki je s 
kolesarskim nadvozom povezana s središčem Trzina.

V samo središče Trzina posega drugi študentski projekt celostne preno-
ve osnovne šole, ki obstoječo zasnovo šolskih prostorov popolnoma pre-
strukturira tako, da telovadnico umesti tik ob šoli, s tem pa ohrani zunanja 
športna igrišča.

Projekt prenove soseske vrstnih hiš ob Reboljevi, Prešernovi in Mlakarje-
vi ulici v Trzinu se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike kot Študentski inovativni projekt za družbeno 

korist. Študenti urbanizma, geografije, arhitekture, gradbeništva in obliko-
vanja so s pomočjo mentorjev ter v sodelovanju z avtorjem, arhitektom dr. 
Viktorjem Pustom, z raziskavo dosedanjih posegov ter z anketiranjem in 
delavnicami s stanovalci oblikovali razvojne vzorce in zanje določili katalog 
variantnih rešitev. Cilj projekta je zasnovati delujoč model urejanja degra-
diranih naselij, opozoriti na obstoj težnje po stalni rasti in širitvi, hkrati pa 
poskrbeti za informiranost in ozaveščenost stanovalcev o pomenu eno-
tnega videza naselja. Naloga je osnova za izdelavo kakovostnih strokovnih 
podlag in pripravo podrobnega prostorskega načrta, ki bo omogočal po-
stopen razvoj naselja po novem modelu. 

Na odprtju razstave, ki bo 8. aprila ob 18. uri v Centru Ivana Hribarja v 
Trzinu, bodo študenti po uvodnem nagovoru mentorjev predstavili svoje 
projekte. Po predstavitvi bodo njihovo delo ovrednotili vabljeni strokovnjaki. 
Razstava kroži po vseh sodelujočih občinah s poudarkom na projektih, ki so 
umeščeni na območju posamezne od njih. Vabljeni k ogledu.

Sinan Mihelčič, Fakulteta za arhitekturo, 
in Ana Movrin, Občina Trzin

Vljudno vabljeni na odprtje razstave:

»SO MESTA in JE PODEŽELJE: 
Trajnostna soseska med mestom 

in podeželjem«

V sredo, 8. aprila 2020, ob 18h uri v Centru 
Ivana Hribarja v Trzinu 

(Ljubljanska cesta 12f).

Razstava bo odprta do 20. aprila 2020.

Vljudno vabljeni na odprtje razstave:

»SO MESTA in JE PODEŽELJE: 
Trajnostna soseska med mestom 

in podeželjem«

V sredo, 8. aprila 2020, ob 18h uri v Centru 
Ivana Hribarja v Trzinu 

(Ljubljanska cesta 12f).

Razstava bo odprta do 20. aprila 2020.

Vljudno vabljeni na odprtje razstave:

»SO MESTA in JE PODEŽELJE: 
Trajnostna soseska med mestom 

in podeželjem«

V sredo, 8. aprila 2020, ob 18h uri v Centru 
Ivana Hribarja v Trzinu 

(Ljubljanska cesta 12f).

Razstava bo odprta do 20. aprila 2020.
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V našem kraju 

Tradicija v maskah
Pustovanje: sedi, pet!
Otroci so komaj čakali ta veseli pustni čas, številni odrasli, kot se je izkazalo na letošnjem sprevodu, pa prav tako! Ko 
je končno napočila pustna sobota, ki je bila letos 22. februarja, se je po ocenah organizatorja okoli 150 maškar vse 
dopoldne pripravljalo, da se uredijo v princeske, dinozavre in druge živali, čarovnike in podobne čudodelce, telovadce 
in alpiniste ter še številne druge like, da bi se zatem v zgodnjih popoldanskih urah lahko zbrali na ploščadi med bloki 
in se kot živopisna druščina odpravili preganjat zimo. Razvlečena kača pustnega sprevoda se je tokrat pod vodstvom 
klovnov ter ob živi spremljavi harmonik in odličnih »meksikancev« sprehodila po ulicah »starega« Trzina. 

Organizatorji iz Društva prijateljev mladine Trzin so se na pustovanje prip-
ravljali približno mesec dni in nam pričarali res čarobno popoldne. »Zbirali 
smo darila sponzorjev in se dogovarjali za brezplačne pogostitve trzinskih 
restavracij, da pocrkljamo tako velike kot majhne otroke. Ko smo pridobili 
vse nagrade in darila trzinskih podjetnikov, smo jih vsi člani društva na ve-
černem srečanju razvrstili in spakirali,« je povedala Sonja Mušič, ena od 
članic Društva prijateljev mladine Trzin, in dodala: «Imeli smo odličnega 
voditelja, Gašperja Ogorelca, ki je vedno pripravljen biti otrok po duši.« 

Pustna komisija je podelila po tri lepe nagrade donatorjev v vsaki od 
naslednjih kategorij: odrasla posamična maska, odrasli par, izvirna otroška 
maska, družinska maska, otroška posamična maska, najmlajša otroška 
maska in najbolj živahna otroška maska. Da so organizatorji zagotovili 
prekrasen dan za naše najmlajše, pa so skupaj z občani Trzina poskrbeli 
tudi za okrasitev in postavitev prireditvenega prostora. Obrazne poslikave 
so ustvarjale Ajda, Mojca in Nuša, ki so svoj prosti čas vedno pripravljene 
žrtvovati za veselje otrok. 

Klovni organizatorji, sponzorji in donatorji ter drugi sodelujoči so si za 
izvedbo prireditve gotovo zaslužili petico. Živela pustna tradicija in na svi-
denje, zima!

Brigita Ložar, Foto: Peter Hudnik, hoodfoto

Na ploščadi se je v sončnem vremenu zbrala množica pustnih šem. 

Pustna povorka se je pod vodstvom navihanih klovnov in šerifa sprehodila 
po ulicah starega Trzina. 

Ljubke žabice. Le od kje se nam zdijo znane?   Temperament je nujen za odganjanje zime! 
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V našem kraju 

Zahvala trzinskim
podjetnikom donatorjem

Letos ste nas spet razveselili z dobrotami, časom in voljo. V Društvu 
prijateljev mladine Trzin se zavedamo, da gre za vašo dobro voljo, vaše 
stroške, vaš čas in nasmeh. Želimo vam povedati, da je zadaj globlja 
zgodba, ki jo ustvarjate vi, dragi trzinski podjetniki donatorji. Že dru-
go leto zapored se je pustovanja udeležilo veliko otrok. Čakali so, da 
se bodo posladkali in da bodo za izjemne zamisli pustnih mask obda-
rovani. Povezali smo družine, saj je bilo letos tudi veliko družinskega 
ustvarjanja. Z vašo pomočjo smo razbremenili težo današnjih dni in 
noben otrok ni imel pomislekov glede udeležbe v sprevodu ali da bi 
moral prositi starše za denar, da bi si lahko privoščil, kar mu je tega dne 
srce poželelo. Prišli so neobremenjeno, rekli so samo hvala in prosim, ko 
so s polnimi rokami dobrot in daril tekli k prijateljem, in vsi so bili enaki. 
To omogočate vi, dragi podjetniki, gostinci in donatorji. Otrokom omo-
gočite zabavo, na kateri niso obremenjeni z družbenim statusom ali 
današnjimi tegobami. Prav tako jih razveselite z darili, ki smo jih veseli 
tako majhni kot veliki otroci. Zavedajmo se, da samo tako skupaj gradi-
mo boljšo prihodnost za vse nas. Zato se vam iskreno zahvaljujemo, da 
smo spet z roko v roki z vami obogatili naš kraj, naredili prelepo zabavo 
in otrokom, ki bodo nekoč odrasli, pokazali, da je za sobivanje potrebno 
sodelovanje in odprto srce. Hvala vam iskreno.

Društvo prijateljev mladine Trzin, Foto: Zoja Mrak

Donatorji nagrad za pustne maske: Logos trend, d. o. o., Fri-
zerski Studio P&P Petra Hindel, s. p., M&M Beauty, d. o. o., Kozmetika 
in pedikura Polona, Mesar Polona, s. p., Hair Styling Vesna Rakef, s. 
p., Frizerstvo Završnik, Frizerski Studio S-Style, Zveza prijateljev mla-
dine Domžale, Prodajni center – Honda, Ducati – AS Domžale Moto 
center, d. o. o., Baloh International, d. o. o., KIMI, d. o. o., Pohištveno 
mizarstvo Pevc Tomaž, s. p. , Simps'S, d. o. o., Skupina Aktiva, d. o. 
o., Frizerski salon Joico center, Difar, d. o. o (PUKKA čaji), Cvetličarna 
Anaeva, Frizerski studio Marli, Marjeta Limoni, s. p. • Donatorji go-
stinci: Mesnica Pr' Kmetič, Gostilna Narobe, PUTR, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d. o. o., Gostilna Trzinka, Lali, d. o. o., prodajalna 
FRUTAS, Pekarna Pečjak, Gostilna Pr' Jakov Met, Bistro Mojca, Bar 
LaGoja, MERI, gostinske storitve, d. o. o., DaMatia pizzerija, Slašči-
čarna Jurček Depala vas, Pizzerija Olivia, Gostilna Orhideja

Obvestilo Centra za socialno delo

Spoštovani uporabniki,
glede na pojav koronavirusa v Sloveniji prosimo obiskovalce 

Centra za socialno delo, da do nadaljnjega za zaščito 
vseh uporabnikov vstopajo v prostore centra samo v 
nujnem primeru.

S strokovnimi delavkami in delavci ste lahko v stiku po 
telefonu ali e-pošti.

Naši kontaktni podatki so objavljeni na spletni stra-
ni https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo.

Če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo oddajte v 
poštni nabiralnik ob vhodnih vratih.

Tako želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti 
širjenje bolezni.

Hvala za razumevanje.
 Direktorica Andreja Rihter

CSD Osrednja Slovenija – vzhod

Obvestilo šole o 
delu na daljavo 

Do preklica je šola zaprta. Učitelji bodo na različne načine 
usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko 
elektronske pošte učiteljev in spletnih učilnic. Učenci od 
1. do 5. razreda so dobili navodila za delo za naslednjih 14 
dni s strani razrednikov preko elektronske pošte staršev, 
za učence od 6. do 9. razreda učitelji posameznih predme-
tov gradivo in navodila za delo objavljajo glede na urnik v 
spletnih učilnicah predmetov (gesla za dostope so prejeli 
starši po e-pošti). 

Odgovornost za učenje je v celoti učenčeva. Ob tem 
starše prosim, da nadzirate otrokovo izpolnjevanje 
dnevnih nalog. Učenci naj vzamejo to delo kar se da 
resno in vestno, kajti le tako bo imelo učenje na dalja-
vo učinek in smisel.

Vprašanja o pouku na daljavo naslavljajte neposredno na 
razrednika oziroma učitelja posameznega predmeta. Vsi 
elektronski naslovi zaposlenih so na spletni strani šole, kjer 
bomo tudi ažurno obveščali o stanju. Uradnih ur na šoli ne 
bo. Spremljajte informacije v medijih in se držite navodil 
pristojnih institucij.

Ostanite zdravi. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica Matejka Chvatal
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V našem kraju 

Pretecimo ga!

BIRO RUTAR D.O.O.

Naredí 
Filip Slana s.p. 

Projektiranje stavbnega pohištva 
 
 

Fond: BankGotic Md 

Združitev treh priljubljenih trzinskih dogodkov 
V soboto, 18. aprila, ne bomo kuhali doma
Kaj imajo skupnega folkloristi, tekači in gurmani? Čeprav se na prvi pogled zdi, da nič kaj dosti, držimo pesti, 
da se bomo Trzinci že sredi aprila lahko prepričali o nasprotnem. V soboto, 18. aprila, bodo v Trzinu, seveda 
če bodo za to izpolnjeni potrebni pogoji, potekali kar trije priljubljeni dogodki, ki bodo tokrat prvič vsi na isti 
dan. Cilj prirediteljev je, da bi Veliki kulinarični sejem, Folklorni festival in Tek Petra Levca medsebojno boga-
tili programe in povečali število obiskovalcev vsakega med njimi.

Zamisel za združitev na videz nezdružljivih prireditev je podal Ma-
tjaža Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti, ki se 
je ob načrtovanju datumov prireditev ukvarjal z dilemo, v kateri čas 
umestiti trzinski sejem kot največjo turistično prireditev v Trzinu. »Ko 
smo določali datum sejma in ga usklajevali s podobnimi večjimi pri-
reditvami v okolici, smo prišli do ugotovitve, da je najboljši datum 
za sejem ravno 18. april, ko poteka tudi Tek Petra Levca, največja 
trzinska športnorekreacijska prireditev,« je povedal Erčulj in pojasnil, 
da je maja v Trzinu in v okolici napovedana že vrsta drugih podobnih 
prireditev. »Tokrat združujemo sejem in folklorni festival, pridružuje-
mo tekaško prireditev in tek s kužki, vse pa bomo končali z večernim 
koncertom Vilija Resnika,« še dodaja Erčulj. 

»Največja prednost združevanja je večji obisk, saj si želimo, da bi 
obiskovalci sejma navijali za tekače, tekači in njihovi spremljevalci 
pa obiskali sejem in uživali v sejemski kulinarični ponudbi. Prednost 
združevanja je še zniževanje stroškov, saj se zdaj stroški za priredit-
veni šotor, oder, ozvočenje, redarstvo … razdelijo med organizatorje. 

Obenem se poveča tudi število prostovoljcev, ki pomagajo izvesti pri-
reditev,« poudarja koristi združevanja Matjaž Erčulj. »Načrtujemo, da 
bodo na dogodku sodelovali trzinska društva in šola z vrtcem, tako da 
bo resnično povezan kar ves Trzin. Sodelovanje organizatorjev, zdru-
ževanje prireditev in povezovanje trzinskih nevladnih organizacij pa 
smo dopolnili še s povabilom vsem trzinskim gostincem, naj predsta-
vijo svojo ponudbo v tako imenovani odprti kuhinji. Želeli smo prip-
raviti prireditev za vse generacije in okuse, s katere bo vsakdo odšel 
zadovoljen in sit,« pojasnjuje Erčulj in vabi k sodelovanju tudi druga 
društva, organizacije ali posameznike, ki bi se še želeli pridružiti.  

Tudi Dunja Špendal, predsednica Turističnega društva Kanja Tr-
zin, je poudarila, da so si letošnji trzinski sejem zamislili v popolnoma 
novi podobi, saj kot pravi, »… se časi spreminjajo in z njimi tudi želje 
obiskovalcev, zato klasični sejem ni več aktualen«. V ospredju tokra-
tnega bosta dobra hrana in pijača, ki ju bodo na stojnicah pripravljali 
najrazličnejši ponudniki. »Želimo si, da bi se Trzinci in okoličani v so-
boto, 18. aprila, odločili, da ta dan doma ne bodo kuhali in da bodo z 
družino prišli na sejem. Na takih dogodkih se srečajo sosedje in znan-
ci, najdejo se izgubljeni prijatelji, beseda dá besedo in dan postane 
nepozaben. Zanimivo je, da ko trzinski sejem obiščejo obiskovalci iz 
drugih krajev, vedno z navdušenjem pohvalijo pestro družabno življe-
nje v Trzinu, sami pa na to kar pozabimo,« poudarja Dunja Špendal, 
sicer duša in motor Turističnega društva Kanja. Med drugim si želi, 
da bi občani v okviru tokratnega sejma prepoznali tudi delovanje nji-
hovega društva in zgledno sodelovanje s Športnim društvom Trzin. 
»Posebej bi rada poudarila sodelovanje, ki ga vedno zagovarjam. Žal 
mi je, da včasih v Trzinu vsakdo neguje le svoj vrtiček. Ko so nas špor-
tniki povabili, naj se pridružimo Teku Petra Levca, združimo moči in 
ustvarimocelodnevno prireditev, je bil naš odziv hiter: DA! Upam si 
trditi, da smo vzor meddruštvenega sodelovanja. Na rednih sestankih 
si porazdelimo delo, finance in izkušnje. Dela je ogromno, ekipa pa 
majhna, saj prostovoljcev vedno primanjkuje. Če bi želel še kdo sode-
lovati, je vedno dobrodošel,« zatrjuje Dunja, ki ne more povsem mimo 
težav, s katerimi se ukvarjajo pri pripravi prireditve. »Nekaj, na kar ne 
moremo vplivati, je vreme, prav tako virus.« 

Robi Matijevič, predsednik Športnega društva Trzin, pa dodaja, da 
so organizatorji pripravili vsebine, ki se povezujejo in se ne izključujejo. 
»Športni del dogodka bodo ob 9.30 začeli tekači s kužki, sledili bodo 
otroški teki, ob enajsti uri pa bo start pet- in desetkilometrskega teka. 
Tokrat sta start in cilj vseh preizkušenj na šolskem športnem igrišču, 
in medtem ko bodo starši tekli, bodo otroci lahko počakali v varstvu 
in si ogledali predstavo čarodeja Joleta Coleta ali sodelovali v otroških 
delavnicah. Po končanem teku bodo tekmovalci lahko uporabili šolske 
tuše, da se bodo oprhali, tako da se bodo lahko skupaj s spremljevalci 
sproščeno udeležili sejma, si ogledali folklorne nastope, nekaj dobre-
ga pojedli in popili, najbolj vztrajni pa zvečer še zaplesali,« našteva 
Robi Matijevič, ki vse zainteresirane tekače vabi, da si podrobnosti 
preberejo na spletni strani www.tek.trzin.si, kjer lahko oddajo tudi pri-
javo in si s plačilom startnine pred 15. aprilom zagotovijo tudi tekaško 
majico. Samo še podrobnost: za udeležence dogodka bo odprto tudi 
makadamsko parkirišče za stavbo Aktive na Ljubljanski 12F. 

Tanja Bricelj 



marec 2020 |  11

V našem kraju 

Folklorna skupina Trzinka člani je zaplesala dolenjske plese 

Pod naslovom Radi pojemo, igramo, se po vižah sukat' znamo je domžalska območna izpostava Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti prvega marca v Mengšu pripravila Maroltovo srečanje, 
območno srečanje folklornih skupin z območja Domžal in Kamnika. Vabljena je bila tudi folklorna skupina 
Turističnega društva Kanja Trzin, skupina Trzinka – člani. 

V prvi marčevski dan smo vstopili z močnim dežjem, kar je verjetno 
zakrivilo slabo obiskanost prireditve, vendar smo prisotni vseeno uži-
vali v ogledu plesov ter poslušanju zgodb in petja. Vsak obiskovalec 
bi lahko ocenil nastope sedmih skupin in izbral svojega zmagovalca, 
kako pa so se odločili strokovnjaki, še ni znano.

Vanja Potočar, članica Folklorne skupine Trzinka, ki je pripravila in 
vodila skupino za tokratno revijo, je povedala: »Folklorna skupina Tr-
zinka člani šteje šest plesnih parov, ki jih družita ljubezen do plesa in 
petja ter medsebojno prijateljstvo. V petih letih delovanja smo usvojili 
plese in pesmi iz različnih slovenskih pokrajin. Vsako leto se poleg 
območne revije udeležimo tudi mednarodnega folklornega festivala 
v Trzinu in številnih drugih nastopov. V zadnjem letu je skupina usvo-
jila splet dolenjskih plesov avtorja Mirka Ramovša, s katerimi smo se 
predstavili na tokratnem območnem srečanju.«

Najbolj z zanimanjem sem seveda pričakovala nastop naše skupine 
ob glasbeni spremljavi Miroslava Dečmana na harmoniki in Janeza 
Florjanca na kontrabasu. Vsa pohvala velja še Danici Pandel, ki je z 
vso ljubeznijo in znanjem poskrbela za kostumsko podobo skupine.

Ko je na oder priplesala naša Folklorna skupina Trzinka – člani, na-
smejana in samozavestna, lepo porazdeljena po odru, je zavel nav-
dihujoč mladostni veter. Nastop so plesalci opravili z lahkotnimi in 

poskočnimi koraki, dodelanim poplesavanjem in brez vidnih napak, 
skratka, priče smo bili odlični predstavitvi folklornega plesa. Iskreno 
upam, da so to opazili tudi strokovnjaki in da bo skupina zaplesala 
novim prireditvam naproti. 

Dunja Špendal

Foto: Ivan Mušič
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Prišli na sled umorov sredi Trzina 
»Vsi vemo, da se živali hranijo z rastlinami, da pa bi se rastline hranile z živalmi, se je ljudem dolgo časa zdelo precej 
neverjetno,«  je prvi marčni ponedeljek začel svoje predavanje Jure Slatner, avtor knjige Mesojede rastline, lepotice 
in zveri. Botanik, ki sredi Trzina vzgaja mesojedke in v imenu svojih lepotic vsake toliko zagreši kakšen umor muhe, 
pajka ali komarja, je predavanje šaljivo opremil s svarili, da vsebina ni primerna za otroke brez spremstva staršev ali 
za osebe z občutljivim srcem. Kaj kmalu se je izkazalo, da je bilo vse, kar je ostalo od napovedane groze, samo nekaj 
taktov glasbe iz Hitchcockovega Psiha in vrsta grozno zanimivih dejstev o mesojedkah, njihovem preučevanju po 
svetu in pri nas, o njihovih značilnostih in rastiščih. 

Jure Slatner, ki že več kot 30 let preučuje mesojede rastli-
ne in je pred 21 leti postavil eno prvih botaničnih spletnih 
strani v Sloveniji (http://www2.arnes.si/~sopjslat/), je nizal 
eno zanimivo dejstvo za drugim. Na svetu poznamo okoli 700 
vrst mesojedih rastlin, v Sloveniji deset, od teh kar štiri vrste 
rastejo tudi v Trzinu: mešinka in tri vrste rosik, dolgolistna, 
okroglolistna in srednja.

Charles Darwin (1809-1882) je mesojede rastline javnosti 
razkril šele 15 let po odkritju, saj je bilo za tisti čas povsem ne-
verjetno, da bi rastline lahko jedle živali. Proučevanju rosik je 
posvetil več pozornosti kot svojemu slavnemu delu O izvoru vrst.

Ob tem avtor prve slovenske knjige o mesojedkah poudarja, da gre za 
majhna rastišča, velika od dveh do dvajset kvadratnih metrov, saj meso-
jedke potrebujejo za rast specifične razmere: odlično osončenost, vedno 
dovolj vode in zemljo brez dušika in kalcija, to pa omogočajo prav mokrišča. 
»Žal mesojede rastline izumirajo, a ne zato, ker bi jih človek iztrebljal, pač 
pa zato, ker izgubljajo svoj habitat,« opozarja Slatner, ki je rezultate svojega 
30-letnega dela zbral v knjigi tudi z namenom, da bi za ohranitev teh ne-
navadnih lepotic navdušil mlade rodove. Pri tem je opozoril na izjemno red-
kost, ki jo premore Trzin: visoko barje, ki pa zelo hitro izginja. Po zagotovilih 
pristojnih, ki so bili prisotni na predavanju, naj bi do jeseni izvedli potrebne 
ukrepe, tako da bo ta habitat, kot kaže, vendarle ohranjen in bo še naprej 
zagotavljal bogastvo biodiverzitete v občini Trzin.

Ne le oblika mesojedih rastlin, navdušijo tudi njihova imena: muholovka 
(dioneja) z rdeče obarvanimi listi, ki ustvarjajo podobo gnijočega mesa in 
se zaprejo v eni šestdesetinki(!) sekunde, Darwin pa jim je namenil mesto 
najlepše rastline na svetu, pa nepente ali brezskrbnice, saracenije ali vrčnice/
vrčkovke, katerih sokovi vsebujejo omamne snovi, njihov vonj pa še najbolj 
spominja na vonj mačje označevalne tekočine, poleg že omenjenih rosik, ki 
so s svojimi kapljicami sladkaste lepljive tekočine privlačne zlasti za komarje, 
pa so tu še mastnice ali putrnice, ki jih najdemo v beli in modri barvi. Za konec 
omenimo še mešinke, ki rastejo (in lovijo svoj plen) pod vodo in jih prav tako 
odlikuje nenavadna značilnost: lovijo s pomočjo prednapetosti mešička, ki ob 
proženju proizvede gravitacijski pospešek 600 g. Ne, ne gre za tipkarsko na-
pako, a za nepoznavalce vendarle povejmo: človeško telo prenese pospešek 
do 5 g. Slatner je predavanje končal z nasveti o gojenju mesojedk. 

Tanja Bricelj

Jure Slatner ob svojih krvoločnih lepoticah in s knjigo, kakršne na sloven-
skem trgu doslej ni bilo. Na 176 straneh razkriva izjemno zanimiv del botani-
ke in se lahko brez težav meri s tujimi monografijami o mesojedih rastlinah. 
Foto: Tanja Bricelj 

Zmagovalna fotografija natečaja Zgodbe naših mokrišč, dolgolistna rosika. 
Foto: Jure Slatner

Avtor med proučevanjem Frnihtovega bajerja. Foto: Nejc Slatner 

Dolgolistna rosika ima za Slovence precej večji pomen, kakor se ga zaveda-
mo. Prav za to rastlino je bil namreč izdelan prvi herbarijski listek v sloven-
skem jeziku. Eno izmed 17 nahajališč te fotogenične lepotice je tudi v Trzinu. 
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Pri reševanju lahko uporabite medicinske rokavice brez pudra. Foto: Tjaša 
Jankovič

Občina Trzin je letos prvič 
postavila začasne prometne 
znake na vpadnicah z obvoznice 
v Kidričevo in Mlakarjevo ulico, 
pri Zastopniku in še dve pri 
gostišču Trzinka, kjer je črna 
točka za dvoživke. Foto: Tanja 
Jankovič

Popravek
V februarski reportaži z odprtja razstave likovnih in fotografskih 

del natečaja Zgodbe naših mokrišč smo napačno navedli zma-
govalno fotografijo natečaja. V skupnem seštevku je prvo mes-
to pripadlo fotografiji Dolgolistna rosika avtorja Jureta Slatnerja.  
Avtorju se za neljubo napako opravičujemo. 

Selitve trzinskih žabic 
Zaradi mile zime in dovolj visokih temperatur z večjo količino dežja so se spomladanske selitve dvoživk ponekod v 
Sloveniji začele že v drugi polovici februarja. Prostovoljci so na številnih črnih točkah v Sloveniji postavljali fizične 
ovire ob prometnih cestah in v večernih urah prenašali dvoživke na varno. Tudi pri nas so se reševalne akcije žabic, ki 
predstavljajo pomemben člen v živalski verigi, že začele. 

Primerno vreme je namreč tudi trzinske dvoživke nekoliko prej zvabilo na 
njihovo potovanje iz prezimovališč z Ongra in okoliškega gozda v Mlakah 
proti Frnihtovem bajerju, zato je naravovarstvenica Maja Brozovič prvo re-
ševalno akcijo pripravila že 1. marca. Na parkirišču pred vrtcem Žabica se 
je tistega nekoliko hladnega in deževnega večera ob 19. uri zbralo osem 
odraslih in štirje otroci. Razdelili so se v tri skupine in prehodili najbolj iz-
postavljene trzinske ulice, Mlakarjevo, Prešernovo, Reboljevo in Kidričevo. 
Skrbno so pregledali tudi parkirišči pri športnem parku ob gozdu in gostilni 
Trzinka, kjer so našli največ žabic. V poldrugi uri so na varno prenesli 59 žab, 
med njimi so prevladovale krastače. Naslednja organizirana akcija, ki je bila 
kot vedno objavljena na spletnih straneh Planinskega društva Onger Trzin 

Pomladitveni posek je za gozd koristen 
Dokaj obsežna sečnja dreves v gozdovih v občini Trzin, predvsem nad 

Mlakarjevo ulico in v gozdnem predelu Jabel, je med nekaterimi občani 
vzbudila precej pozornosti in zaskrbljenosti, zato smo za pojasnila prosili 
odgovorne v domžalski enoti Zavoda za gozdove. Bogdan Bartol iz dom-
žalske krajevne enote nam je pojasnil, da so na zavodu prejeli pobudo 
države, lastnice omenjenih gozdov, za odobritev sečnje. Revirni gozdar je 
izbral drevje za posek skupaj s predstavnikom podjetja Slovenski državni 
gozdovi, ki zastopa državo, nato so bile izdane odločbe o odobritvi sečnje. 
V času, ko poročamo, les nalagajo na tovornjake in odvažajo kupcu. Zavod 
delo spremlja in nadzoruje. »Ker gre za redni posek, so seveda sekali tudi 
zdrava drevesa, zrela za sečnjo. Večinoma je šlo za pomladitvene sečnje, 
spotoma pa se je pospravljalo tudi poškodovano in obolelo drevje,« je po-
vedal Bogdan Bartol in pojasnil, da je v zadnjih letih zlasti pogosto sušenje 
velikega jesena, ki ga napada neozdravljiva bolezen, jesenov ožig. Edini mo-
goči ukrep je sečnja takih dreves, saj sčasoma postanejo nevarna tudi za 
obiskovalce gozdov. Obenem so odstranjevali tudi od lubadarja ali vetra 
poškodovane smreke. 

»Na splošno velja, da v gozdu sekamo le toliko lesa, kolikor ga priraste. 

Tudi v konkretnem primeru ni bilo nič drugače. Ko je drevje zrelo za sečnjo 
in je pod njim zadovoljiv pomladek, je pomladitveni posek eden od koristnih 
negovalnih ukrepov v gozdu, ki je z zrelostjo dreves prišel na vrsto. Spre-
hajalci in drugi obiskovalci gozdov bodo v času sečnje in še nekaj časa po 
njej opazili poškodbe na gozdnih prometnicah, ki se jih sicer po končanih 
delih sanira, vendar preteče še nekaj časa, da postanejo spet bolj prijazne 
za sprehajalce, saj se posledice spravila (blato) še nekaj časa vidijo. So-
uporabniki gozdov se morajo zavedati, da so gozdne prometnice najprej 
namenjene gospodarjenju z gozdom, šele potem tudi drugim uporabnikom 
gozdnega prostora. Za dodatne informacije smo vam seveda na voljo na 
Zavodu za gozdove Slovenije, KE Domžale, kakšno koristno informacijo o 
konkretni sečnji pa lahko dobite tudi na SiDG, d. o. o., Poslovni enoti Ljublja-
na, Špruha 11, 1236 Trzin, pri delovodji Juretu Cerarju,« je še poudaril Bartol. 

 (tb) Foto: Peter Hudnik

in tokrat tudi na spletnih straneh Osnov-
ne šole Trzin, je bila v petek, 6. marca. 
Drugi akciji reševanja so se odzvale pre-
težno družine z otroki, ki so jih nad reše-
vanjem malih žabic navdušile vzgojitelji-
ce v vrtcu Žabica. Na sprehodu so malčki 
izvedeli, zakaj je treba žabicam poma-
gati, in tako so lahko znebili morebitnih 
predsodkov pred temi koristnimi živalmi. 
Na izhodiščni točki se je zbralo več kot 
20 udeležencev, ki so na varno prenesli 
le tri krastače – dva samčka in samico. 
Razlog za manjše število je najbrž nepri-
čakovana ohladitev, zaradi katere so se 
žabice zakopale v zemljo in otrpnile. Or-
ganizirano in individualno reševanje se 
je v času končanja redakcije nadaljeva-
lo, o čemer bomo še poročali. Vsekakor 
pa ni odveč poziv vsem, ki se v večernih 
urah sprehajate po Trzinu – poskrbite za 
varno prečkanje dvoživk. Prenašajte jih v 
vedrih in jih odlagajte na gozdnih robovih 
v okolici Frnihtovega bajerja. Ob tem pa 
ne pozabite tudi na svojo varnost.

Tanja Jankovič 
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Društva

Dan žena v LaGoji v Trzinu
V nedeljo, osmega marca, so posebno praznovanje ob dnevu žena pripravili v baru LaGoja v Trzinu, kjer so zapele 
Trzinke. 

Trzinke na območni reviji 
V soboto, 29. februarja, so se članice Ženskega pevskega zbora 

Trzinke predstavile na 41. območni reviji odraslih pevskih zborov v 
Domu kulture v Kamniku. Revijo je priredila kamniška izpostava Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti. Trzinke je tudi tokrat vodil Primož 
Leskovec, na klavirju pa jih je ob njihovi prepoznavni izvedbi pesmi 
Ljubljančanke spremljala Martina Golob Bohte. Predstavile so se še z 
ljudsko Pod to goro zeleno v priredbi Primoža Leskovca. (tb) 

Obvestilo Zdravstvenega
doma Domžale

Od ponedeljka, 16. marca 2020, so zaprte vse dislocirane 
enote Zdravstvenega doma Domžale, tako ambulante družin-
ske medicine, ambulante za šolske in predšolske otroke, kot tudi 
zobozdravstvene enote. To pomeni, da bodo do nadaljnjega te 
ambulante delovale v centralni zgradbi Zdravstvenega doma 
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Organiziran je poseben režim vhoda za paciente, ki je omejen 
le na glavni vhod na severni strani. Vstop je možen posamično. 
Vsak pacient bo triažiran po protokolu, vključno z merjenjem 
telesne temperature, in nato usmerjen v ustrezno ambulanto. 
Vsi pacienti z okužbo dihal bodo obravnavani v ločeni ambulan-
ti, tako za otroke kot za odrasle.

Začasno je ukinjeno izvajanje preventivnih pregledov, seznam 
si lahko ogledate na spletni strani https://zd-domzale.si/.

Posebna telefonska številka je 01/724 52 77, 
vprašanja lahko posredujete tudi na e-naslov: 
vprasanja-novi-koronavirus@zd-domzale.si. 

»Pravijo, da ženska podpira tri vogale pri hiši, kar je največkrat res. A tudi 
četrti vogal je še kako pomemben za trdnost hiše, doma, skupnosti, odno-
sov ... Ni tako težko, kar se mora: razumeti moške, mislim. Oni pa ženske, 
kar je včasih zagotovo težje. Vendar če se pogovorimo o vsem, potem vse 
štima.« To je le del kulturnega, sicer razmišljujočega vložka, ki so jih med 
posameznimi pevskimi nastopi Ženskega pevskega zbora Trzinke nanizale 
nastopajoče, ki so pripravile pevsko popoldne. Da pa ne bi pele samo one, 
so v goste povabile še Majdo Vidic, da je dodatno popestrila prireditev. Za-
pele so izbor pesmi iz svojega repertoarja in nas z zadnjo pesmijo popeljale 
še v Dalmacijo. Za vse, kar sicer delajo vsak dan, lahko ženam, dekletom, 
materam in starim materam večkrat na leto rečemo hvala in se jih spom-
nimo z majhno cvetlico in pesmijo, ki jim seže v srce.

Besedilo in foto: Drago Juteršek 

Dolga vrsta za razkužila
Strah pred okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2 je marsikoga pog-

nal pred vrata trzinske prodajalne podjetja KIMI, ki posluje v IOC Trzin. 
Iz dneva v dan je bila vrsta pred podjetjem daljša, dokler ni v četrtek 
popoldne, 12. marca, podjetje zaprlo svoja vrata. Ukrep je seveda na 
mestu, saj imajo v poostrenih razmerah prednost pri oskrbi z razkužili 
ustanove, ki so zdravstveno najbolj obremenjene. Pri KIMI-ju so obi-
skovalce o tem obvestili s prijaznim obvestilom, prihajajoče pa je us-
merjal tudi varnostnik. Fotografija, posneta iz avtomobila, kaže stanje 
pred zaprtjem. (tb, Foto: Roman Svetlin) 
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Društva

Galerija Homan 
Pohodniki Društva upokojencev Žerjavčki se običajno ob torkih odpravimo na pohod v trzinski gozd, nekega 
torkovega jutra pa smo na koncu Kidričeve (blizu avtopralnice) zavili še na ogled v novo Galerijo Homan, ki ste 
jo morda že opazili. Ker smo letos prejeli spominsko plaketo Pokrajinske zveze društva upokojencev Gorenjske, 
smo ta dogodek želeli zaznamovati s prijetnim druženjem v tej galeriji in s spominskim fotografiranjem.

V Galeriji Homan je namreč kaj videti! Po stenah galerije so lično 
razporejene slike različnih velikosti – okrog 50 jih je – med njimi je 
mogoče videti Olimpiyo, pa Ažbetovo Zamorko, portrete žene Urške. 
Ena večjih slik, ki gledalca ne pusti ravnodušnega, je kopija Ticianove 
Venere iz Firenc. Ustvarjalec vseh slik je Tomo Homan.

Tomo Homan ima svojo tehniko nanašanja barv: barv ne meša, am-
pak jih nanaša kar na platno. Pri svojem ustvarjanju se izogiba črni 
barvi. Sicer pa je Tomo zelo zanimiv sogovornik. Povedal nam je, da 
slika že 15 let ter da se v slikanju še vedno izpopolnjuje na tretji uni-
verzi v Ljubljani. Kot umetnika so ga vedno zanimali akti. Ob tem se 
je pošalil, da so njegovi modeli same Trzinke. Povedal pa je tudi, da 
je uničil najmanj 800 platen, preden je bil prvič zadovoljen z aktom, 
ki ga je naslikal. Sicer pa rad slika še tihožitja in tudi teh je v njegovi 
zbirki že precej.

V prijetnem prostoru smo se pohodniki zadržali kar debelo uro, saj 
sta nam gostitelja pripravila tudi pravi zajtrk z nemškimi siri kot rdečo 
nitjo. Želja lastnikov Galerije Homan je, da bi se prostor oddajal tudi za 
poslovne namene (seminarji, srečanja manjših skupin …).

Zakoncema Urški in Tomu Homanu, želimo čim več prijetnih druženj 
z zadovoljnimi ljudmi našega Trzina v njuni prijetni Galeriji, ki domuje 
na Ljubljanski 40. 

Besedilo in foto: Milica Erčulj 

Mesečne novice PGD Trzin
Februar je minil delavno. 10. februarja je potekal peti samostojni občni zbor gasilske mladine našega društva, 
28. februarja pa je potekal že 114. občni zbor društva. Na obeh občnih zborih je pregledu in analizi minulega 
leta sledil še načrt dela za letos. Na sliki spodaj so letošnji prejemniki odlikovanj in priznanj za minulo delo. 

 19. februarja smo ob 18.41 prejeli obvestilo o požaru zabojnika za 
elektronsko opremo. Zaradi slabšega dostopa v zabojnik smo pri ga-
šenju uporabili peno, ki je zapolnila ves prostor in pogasila žarišče. 

28. in 29 februarja so se naši mladi znova udeležili gasilskega tek-
movanja Kviz, ki je potekal na Viru. V petek je na tekmovanju sodelo-
vala ekipa pripravnic, ki so dosegle odlično, vendar nehvaležno četrto 
mesto. V soboto so se tekmovanja udeležile tri ekipe, dve mladinski, 
ena je dosegla krasno šesto mesto, druga 20. mesto, ter ekipa pionir-
jev, ki so bili osemnajsti.  

11. februarja smo se poslovili od podporne članice Nade Učakar. 7. 
marca pa smo se v Mengšu poslovili od dolgoletnega člana našega 
društva, Jakoba Šmona. Jakob je vstopil v naše društvo pri 17 letih. 
Leta 1949 je opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. Kot mla-
dinec je veliko tekmoval na gasilskih tekmovanjih, v zrelejših letih pa 
je v gasilskem društvu opravljal funkcijo gospodarja, krajši čas je bil 
tudi blagajnik društva. Za delo v naši organizaciji je leta 2016 prejel 
značko za dolgoletno delo – za častitljivih 70 let. Leta 1999 je prejel 
gasilsko priznanje Gasilske zveze III. stopnje, istega leta tudi plaketo 
gasilskega veterana, leta 2013 pa še priznanje gasilske zveze II. stop-
nje. Leta 1997 je prejel plaketo sv. Florjana. Leta 2005 je dobil tudi 
srebrno priznanje Občine Trzin. Oba naj počivata v miru!

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Dušan Kosirnik

VABILO
Vabimo vas na gasilsko veselico, ki jo bomo pripravili 10. maja 

2020 po slavnostni Florjanovi maši. Zabaval nas bo Ansambel 
Jureta Zajca.

PGD Trzin

Foto: Uroš Mušič
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Portret meseca

Lara Ulčakar, fizičarka, prejemnica štipendije L'Oréala in UNESCA Za ženske v znanosti

»S svojo prisotnostjo na področju fizike rušim stereotipe«

S prijetno, odprto in nasmejano sogovornico sva spregovorili o nje-
nih vzgibih za pot v znanosti, o njenih dosežkih in ciljih, morebitnih 
izzivih ter tudi izkušnjah, ki jih je kot mlada in obetavna znanstvenica 
že doživela, pozabili pa nisva niti na družinsko drevo, saj je tudi to 
posredno vplivalo na izbiro Larinega raziskovalnega področja.

Na začetku sva se torej dotaknili njene družine, ki tako kot Lara sto-
pa po naravoslovni poti. Mama namreč opravlja delo zdravnice, oče 
deluje kot elektroinženir, mlajša sestra Iris sledi Larinim stopinjam in 
študira fiziko, tretja sestra Ulčakar, Liza, pa se je navdušila nad štu-
dijem biokemije. Brat je trenutno sicer še gimnazijec, a kot kaže, bo 
tudi on izbral »družinsko« pot in stopil po že uhojenih naravoslovnih 
stopinjah. »Starši so nam otrokom že od malih nog približevali zna-
nost oziroma naravoslovje – oče se je tega lotil z razlagami fizikalnih 
pojavov, mama pa z opisom delovanja človeškega telesa,« pove Lara. 
Znanost ji je bila tako rekoč res položena v zibko, svojo strast do fizike 
pa je postopoma razvijala skozi različne stopnje šolanja. Ker s pred-
metom v šoli ni imela težav in je v njem hkrati resnično uživala, je tudi 
to pripomoglo k dokončni odločitvi, da si bo z znanostjo služila kruh. 
Poleg tega priznava, da je ob zaključevanju gimnazije veljalo mnenje, 
da naj bi bili fiziki hitro zaposljivi, kar je le še okrepilo njeno odločitev 
za izbrano pot. Verjela je namreč, da bo tako hitro lahko poskrbela 
tudi za denarne potrebe in ne le zadostila svoji želji.

Svoje osnovno- in srednješolske dosežke je mlada znanstvenica 
nadgradila še s študijem na Fakulteti za matematiko in fiziko Uni-
verze v Ljubljani, kjer je leta 2014 uspešno končala dodiplomski, dve 
leti pozneje pa še magistrski študij. Po diplomi je še kot študentka 
delovne izkušnje nabirala na Odseku za teoretično fiziko na Institutu 
Jožef Stefan, kjer je od leta 2016 tudi zaposlena in kjer opravlja svojo 
doktorsko raziskavo.

Očitno je, da je družina odigrala veliko vlogo pri sprejemanju odločit-
ve za študijsko smer, vendar se je Lara za poklicno pot odločila sama. 
Da bi imela vzornika ali vzornico, ki bi jo vodila in navdihovala za po-
dročje, se ne spominja, jo je pa vseskozi gnala lastna želja po védenju 
in uspehu, kar jo je tudi privedlo do trenutnega delovnega mesta in 
nenazadnje do vsega, kar je (in kar še bo) dosegla.

Danes je torej Lara zaposlena na Inštitutu Jožef Stefan kot mlada 
raziskovalka, pedagoško delo pa opravlja kot asistentka na Fakulteti 
za matematiko in fiziko v Ljubljani. V svoji raziskavi, ki je del njenega 
doktorskega študija, se ukvarja s teoretično fiziko kondenzirane sno-
vi, njeno delo pa je usmerjeno v fizikalni opis modernih materialov. 
Natančneje, posveča se topološkim izolatorjem, kvantnim računal-
nikom in električnim prevodnim nanostikom. Da se bralec v množici 
strokovnega izrazja ne bi izgubil, je Lara pojasnila, da so topološki 
izolatorji tisti novi materiali, ki so v notranjosti izolatorji, torej ne pre-
vajajo električnega toka, po robovih pa ga prevajajo brez upora. »Prav 
zaradi naštetih lastnosti,« razlaga Lara, »se lahko omenjeni materiali 
uporabljajo v več različnih namenov – denimo v fotodetektorjih, ter-
moelektričnih napravah, magnetnih napravah, laserjih, tranzistorjih 
in kvantnih računalnikih.« Na področju kvantnih računalnikov razisku-
je, kako učinkovito zapisati kvantno informacijo. Kvantni računalniki, 
zarodke katerih razvijajo podjetja, kot so Microsoft, Google in IBM, 
omogočajo veliko hitrejše reševanje določenih izzivov kot navadni ra-
čunalniki. Uporablja se jih lahko, denimo, za iskanje novih zdravil.

V nadaljevanju sva se dotaknili »manjšinskega vprašanja«, torej dej-
stva, da je na inštitutu in fakulteti ena redkih žensk, ki delujejo na 
področju fizike. Kljub premoči moških mi je sogovornica zatrdila, da 
nikdar ni občutila drugačne obravnave ali odnosa zgolj zato, ker je 
nežnejšega spola, niti ni zaradi tega doživela kakšnega neprijetnega 

Tokrat smo za portret meseca izbrali mlado trzinsko znanstvenico, 28-letno fizičarko Laro Ulčakar, ki pravi, da 
s svojim delovanjem in pravzaprav že samo s svojo prisotnostjo na področju fizike ruši stereotipe, saj naj bi 
bilo to področje še vedno moška domena. Žensk je v omenjeni veji znanosti na svetu zgolj dvajset odstotkov, 
kot navaja Unescov statistični urad, delež žensk v znanosti nasploh pa dosega trideset odstotkov. Glede na 
podano svetovno merilo je slovenski odstotek višji od povprečja, saj premoremo celo šestintrideset odstotkov 
žensk v znanosti. In ker je marec z dnevom žena in materinskim dnem že tako posvečen ženskemu spolu, je 
vsekakor ustrezno, da se tudi ta prispevek usmeri v delovanje, uspehe in dosežke žensk v znanosti ter navdih, 
ki ga vnašajo v slovensko družbo.

Foto: Matic Kremžar

Foto: Jan Šuntajs
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trenutka. V kolektivni družbeni zavesti še vedno prevladuje mnenje, 
da je fizika predvsem moško področje, o čemer je bila v srednji šoli 
prepričana tudi sama, a to je ni in je tudi danes ne ustavlja pri opra-
vljanju dela. Lara pravi, da njen spol ne igra nobene vloge v odnosu 
(moških) sodelavcev do nje oziroma to nikakor ne vpliva na njihovo 
sodelovanje. 

Vedoželjna Lara se je že v osnovni šoli udeleževala šolskih, regijskih 
in državnih tekmovanj iz fizike, kemije in matematike ter pobrala več 
zlatih priznanj. Ta so ji tedaj ogromno pomenila in so tudi vplivala 
na izbiro karierne poti. V študijskih letih je za svoje magistrsko delo 
prejela Prešernovo nagrado Fakultete za matematiko in fiziko, 11. 
marca letos pa jo je že štirinajsti nacionalni program »ZA ŽENSKE 
V ZNANOSTI« v organizaciji L'Oreala Adrie in Slovenske nacionalne 
komisije za Unesco nagradil še z enkratno štipendijo, s čimer se je 
potrdila Larina predpostavka, da s svojo raziskavo resnično deluje 
v dobro družbe in ji prinaša dodano vrednost. Omenjeni projekt na 
svetovni ravni štipendije podeljuje že od leta 1998, v Sloveniji pa od 
leta 2006. Z letošnjimi štipendistkami vred so tako pri nas podelili že 
štirideset štipendij, s katerimi vselej nagradijo znanstveno odličnost 
raziskovalk/znanstvenic z različnih naravoslovnih področij.

Poleg tega je mlada Trzinka avtorica znanstvenih prispevkov, ob-
javljenih v priznanih domačih in tujih znanstvenih revijah. »S svojim 
delom tako vsaj kanček pripomorem k razvoju znanosti in povečanju 
ugleda žensk v znanosti, ko bi pa dejansko lahko vplivala na same 
smernice področja, bi si pa zaslužila že Nobelovo nagrado.«

Čeprav ji raziskava jemlje veliko časa, ji vendarle ostaja nekaj pro-
stih trenutkov, ki jih nameni različnim športnim dejavnostim, najsi gre 
za tek, gorništvo ali kolesarjenje, rada pa poseže tudi po dobri knjigi, 
leposlovni ali strokovni. Seveda rada zaide tudi v družbo ter se ude-
ležuje glasbenih in filmskih dogodkov. Vselej si urnik razporedi tako, 

da delo v celoti ali vsaj dobršen del opravi na delovnem mestu, da 
se doma lahko posveti tistemu, kar ji poleg znanosti pomeni največ.

Ob koncu pogovora je Lara poudarila, da vsakdo, ki ima dovolj gore-
čo željo in močno voljo, lahko uspe. Ključno je, da ima ta oseba željo 
po razumevanju področja, raziskav in po razumevanju znanosti, kar je 
nenazadnje tudi njeno vodilo. 

Lara, hvala za odgovore. S svojo prepričanostjo, strastjo in zag-
nanostjo ste navdih za številne mlade ženske (in moške), da se tudi 
oni predajo svojim ciljem in sledijo svojim sanjam. V prihodnosti vam 
želim še obilo sorodnih podvigov, uspehov in dosežkov, predvsem pa 
da vaša edinstvena želja po razumevanju nikdar ne ugasne.

Barbara Kopač

Foto: Barbara Kopač

Foto: Jan Šuntajs
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Kulturni dom Trzin preventivno zaprl svoja vrata

Upravni odbor Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin je 
na dopisni seji sklenil, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, 
skladno s smernicami in ukrepi državnih inštitucij, do nadaljnjega od-
pove vse predvidene prireditve.

Tako so odpovedane naslednje prireditve:
o 31. 3. 2020 – potopisno predavanje Arneta Hodaliča
o 4. 4. 2020 – Strasti, laži in maček v žaklju za odrasle abonmaje in 

izven

O nadaljnjih odpovedih bo UO KUD odločal kasneje, skladno z držav-
nimi priporočili. V kolikor se stanje do 15. 4. 2020 ne bo normaliziralo 
in bo prepoved prireditev še vedno v veljavi, bomo abonentom povrnili 
sorazmerni del vplačanega zneska abonmaja.

Pomagajte skupnosti, predvsem pa ostanite ZDRAVI!

Kulturno umetniško društvo Trzin kot upravitelj dvorane po-
ziva izvajalce prireditev, ki so bile predvidene s strani drugih 
uporabnikov prostorov, da odpovejo svoje dogodke in vadbe. V 
nasprotnem primeru KUD ni odgovoren za morebitne posledi-
ce v zdravstvenem stanju uporabnikov in obiskovalcev.

Položaj in prihodnost slovenske kulture
Februar se je v Trzinu tokrat končal z izrednim kulturnim večerom 

v Dvorani Marjance Ručigaj. Dogodek je vnovič povezoval Tone Per-
šak, ki je na pogovor povabil plodovita pisca, Slavka Pregla in Vinka 
Möderndorferja. Trojica je spregovorila o trenutnem stanju slovenske 
kulture in o njeni prihodnosti, pri čemer je vseskozi poudarjala spremi-
njajoči se odnos (slovenske) javnosti do umetnosti.

Pojem kulture je lahko različno razumljen, od tega pa je odvisen tudi 
njen položaj. Svet se je spremenil, tovrstne spremembe pa so vpliva-
le tudi na naše dojemanje kulture. Dandanes namreč obstajajo veje 
umetnosti, ki jih sicer umeščamo pod pojem kulture, njihov namen pa 
ni in nikdar ne bo estetski učinek. Kultura je dejansko družbeni podsis-
tem, enako kot velja tudi za šolski, zdravstveni in vse druge sisteme, ki 
tvorijo našo državo. Žalostno je, da marsikdo, zaposlen na kulturnem 
področju, kulture ne postavlja na prvo mesto, dokler je denimo ni tre-
ba ubraniti političnih napadov. Kultura je pri nas tako celo za same 
kulturnike postranskega pomena.

Jasno je, da bo narod kulturen šele, ko bo kulturo vselej postavljal 
na prvo mesto oziroma ji bo pripisal ustrezno vrednost. Vendar ali 
Slovenci sploh smo narod? Smo nacija? Števlna sorodna vprašanja 
na dogodku niso bila neznanka. Porajal se je dvom, da smo eno ali 
drugo. Podano je bilo mnenje, da nismo narod, nacija pa še zdaleč ne: 
da bomo to postali šele, ko bomo delovali za državo. Narod namreč 
deluje v dobro države, pri nas pa obstaja praksa, da vsakdo razgrabi, 
kar lahko. Narod potrebuje obraz, tega pa slika le in samo umetnost.

Kljub različnih mnenjem so se vsi trije sogovorniki strinjali, da imamo 
Slovenci izvrstne umetnike, čudovite kulturnike, ki pa pri nas za ustre-
zno delovanje nimajo primernega tržišča, ker smo pač premajhni. Ven-
dar ne smemo pozabiti, da ljudje sami po sebi nismo kulturni, kulturo 
moramo razviti in vanjo vlagati. Zakaj pa imamo državo? Da vlaga in 
razvija kulturo v državi, da poskrbi zanjo. »V nasprotnem primeru bo 
vzgojila vesele bebce, ki bodo posedali pred televizijskim zaslonom in 
se nažirali s čipsom,« je svoje pridal Möderndorfer. A ker smo majhni, 
je vložek v kulturo (pre)velik. Vzgajanje majhnih držav je namreč drago, 
ker pa kultura, ponavljam, ni na prvem mestu, so padli vsi kriteriji, ki so 
sploh kadar koli določali, kaj umetnost oziroma kaj kultura je. »Nimamo 
izoblikovanih nacionalnih interesov,« je opozoril Pregl, »polni smo besed 
o kulturi, ne uresničujemo pa določil pogodb/sporazumov, ki smo jih 
sklenili.« In ker nimamo jasno izoblikovanih interesov, se kot država, na-
rod ali nacija ne moremo ustrezno kulturno razvijati. Nadvse smiselno 
bi bilo, ko bi bil prvobiten nacionalni interes Slovencev slovenski jezik, 
temu pa bi se potem prilagajalo vse druge politike in strategije, tega 
pa pri nas več kot očitno ni. Kot je povedal že Cankar, se mi sami ne 
cenimo dovolj. Prave organizme je treba razvijati, in to sorazmerno, če 
pa se na koncu kulturnega predora v prihodnjih nekaj desetih letih ne 
bo pokazala luč, se bo slovenstvo raztopilo. Ko bo ugasnila slovenska 
kultura, bo ugasnil tudi sam slovenski narod.

Besedilo in foto: Barbara Kopač

Foto Arne Hodalič: Predavanje Arneta Hodaliča Sinovi oblakov iz Zahodne 
Sahare je odpovedano.

Foto Aljaž Hafner: Predstava Strasti, laži in maček v žaklju je odpovedana. 
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Vsi smo na odru življenja 
V petek, 14. februarja, v Kulturnem domu v Trzinu na odru ni bilo meja. Igralci so bili pomešani z gledalci in 
med nami ni bilo razlik. Tolikšna bližina ni dovoljevala, da bi umaknili pogled, ko so se nam usode brezdomcev, 
ki so sooblikovali predstavo, približale neobičajno blizu. 

Posebna ekipa gledališke skupine Kralji ulice, baritonist Lovro Ko-
rošec, Nejc Lavrenčič na klavirju in igralec Klemen Janežič, so pod 
režijsko taktirko Tatjane Peršuh prepletli tradicionalni recital Schu-
bertovih samospevov Die Winterreisse – Zimsko popotovanje z lastno 
poezijo in osebnimi izpovedmi. Kralji ulice Miha Čurman - Čuri, Špela 
Blatnik, Martina Gostinčar, Pero – grdi raček, Patricija Stariha in Taubi 
so pred obiskovalce vrgli vso bedo brezdomstva, bega, osebnih izbir, 
stisk in odločitev posameznika, ki so mu odvzeti ljubezen, družina, 
dom, prijatelji in dostojanstvo. Njihove trpke usode je mehčala Schu-
bertova glasba in obiskovalcu po vsaki izpovedi dala dovolj časa, da 
je znova zadihal, naredil prostor za novo občutenje. Marsikoga se je 
dotaknilo spoznanje, da smo na odru življenja vsi mi in da lahko z nje-
ga tudi kadar koli zgrmimo. (tb, foto: Tanja Bricelj) 

Polletni nastop mladih igralcev Mini dramske šole

V torek, 11. februarja, so oder Kulturnega doma Trzin zasedli mla-
di igralci Mini dramske šole (MDŠ) Zavoda Azum. Igralke nadaljevalne 
skupine MDŠ2, ki so se poimenovale Osem princes, so uprizorile svojo 
različico znane pravljice Pepelka, a je na predstavi zaradi bolezni Pepelka 
ostala brez ene zlobne polsestre. Omenjeno igralno-gibalno predstavo so 
ustvarjalke uprizorile že na dobrodelnem novoletnem koncertu Društva 
prijateljev mladine. »Torej so igralke v manj kot dveh mesecih usvojile 
besedilo in dodatne prizore,« je povedala njihova mentorica Saša Hudnik 
in pojasnila, kako potekajo priprave na predstavo: »Ustvarjalni proces v 
vsaki skupini podobno poteka, vendar je hkrati prilagojen posamezni sku-
pini. Vaje si sledijo po svoji vsebini in funkciji. Začnemo s pogovori, dram-
skimi igrami, deljenjem zamisli. Ko se odločimo, kaj bomo delali, začnemo 
spoznavati like, ustvarjati zaplete med njimi. Tudi če je zgodba že znana, 
pokažejo mladi igralci veliko ustvarjalnosti pri tem, kako bi kaj prikazali 
in kaj je tisto, kar je pomembno zanje. Šele potem sledijo besedilo, bral-
na vaja, postavljanje prizorov in nazadnje povezovanje prizorov v celoto. 
Rekvizite določamo sproti, ko vidimo, kaj potrebujemo v posameznem 
prizoru, prav tako sceno, kostumi pa organsko sledijo razvoju lika.«

V torek se je z nastopom predstavila tudi Improskupina s šestimi igral-
kami, vendar jih je tudi njih zaradi bolezni nastopilo le pet. Na odru so 
zabavale gledalce s svojimi improdomislicami in prizore odlično izpeljale. 

Razlika med MDŠ2 in Improskupino je, da v slednji priprava na nastop 
poteka drugače. Igralci se doma ne učijo besedila in se ne pripravlja-
jo na nastop, saj vsebino improviziranih prizorov predlagajo gledalci na 
predstavi. Predloge pobere moderator, v našem primeru je bila to men-
torica skupine Eva Kralj. Na nastopu se nam je Improskupina predstavila 
s tremi improvizatorskimi disciplinami in sicer Zgodovinski dogodek, Tri-
-mono in Šaš. 

Za konec nam je Saša Hudnik zaupala še občutke in o razpoloženju v 
dvorani po končani predstavi: »Veliko igralk v nadaljevalni skupini obiskuje 
Mini dramsko šolo že nekaj let in se dobro znajdejo na odru, kar se kaže 
tudi v njihovi sproščenosti in ustvarjalnosti, ki jo delijo z gledalci. V Im-
proskupini je zasedba glede na gledališke izkušnje mešana, vendar prav 
vse improvizatorke kažejo srčnost, ustvarjalnost in željo po gledališču, 
improvizaciji in nastopanju. Ko se ta energija prenese na občinstvo, raz-
položenje ne more biti drugačno kot zelo pozitivno in navdihujoče. Nepri-
čakovani zapleti in mini komedije, ki so se dogajali sproti, pa so dogodek 
še toliko bolj popestrili. To velja za oba nastopa. Iz občinstva smo dobili 
le pozitivne komentarje in vidi se, da v Mini dramski šoli damo prednost 
procesu pred končnim rezultatom, kar se izraža v sproščenem in zabav-
nem nastopu mladih igralk. Mentorice pa že med vajami prisluhnemo 
željam otrok in jih upoštevamo. Otroci imajo tako občutek, da so slišani in 
upoštevani, ter z večjim zaupanjem razprejo krila svoje domišljije.«

Nina Rems, Foto: Peter Hudnik, hoodfoto
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Klic pomladi s pustnimi maskami 
Pust je neodtujljiv del slovenskega etnološkega izročila, je tisti čas, ko s šegami in navadami, ki ga praznik 
zapoveduje, preženemo hladne zimske dni in v deželo privabimo sončne žarke. Prava zima nas letos sploh še 
ni doletela, ko so se v Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin lotili pustne delavnice, na kateri so otroci in starši 
izdelovali pustne maske. Z njimi se običajno preganja zima in privabi topla in sončna pomlad. Tako so se lahko 
različne generacije pripravile na pustno rajanje, ki vselej prežene še tako turobno vreme.

Tokratna družinska delavnica je bila slikovito obarvana, saj so mladi 
ustvarjalci pripravili posebne pustne maske, ki so vzbudile vtis beneškega 
pustnega karnevala. Četudi jih Benečani sprva niso nosili zgolj v pustnem 
času, pa so jih mladi posnemovalci ustvarili prav s tem namenom – da 
bi na bližjih pustnih sprevodih očarali svoje prijatelje in sovrstnike, da bi 
z igrivimi barvnimi odtenki in zanimivimi oblikami mask pritegnili mar-
sikateri pogled, da bi v morda monoton vsakdan vnesli nekaj več iskric. 
Predvsem pa je bil namen družinske delavnice vzajemno delovanje star-
šev in otrok, torej povezovanje z zabavo, smehom in ročnim ustvarjanjem.

Besedilo in foto: Barbara Kopač

Altiplano, »Visoka planota« južne Amerike
S Katarino in z Rokom Hočevarjem smo se na februarskem potopisnem 

predavanju v Kulturnem domu v Trzinu sprehodili po visokih predelih 
južnoameriških Andov, kjer smo si ogledali lepote, posebnosti in divjino 
Altiplana. Mlada zakonca sta se na devetmesečno potovanje, ki je bilo 
sprva zamišljeno le kot polletno, podala z vozilom na štirikolesni pogon, 
kupljenim na poti. Ker je bilo vozilo čilskega izvora in sta ga nameravala 
po koncu poti prodati, sta morala v Čilu opraviti tudi obvezni tehnični 
pregled. Sicer pa jima je štirikolesni prijatelj dobro služil vso pot. Prevozila 
sta dobrih štirideset tisoč kilometrov in si ogledala deset nadvse raznovr-
stnih južnoameriških držav. Tokrat smo si podrobneje ogledali predvsem 
planoto Altiplano, kjer sta popotnika preživela približno mesec in pol.

Med raziskovanjem druge najvišje planote na svetu je par izkusil revšči-
no Bolivije, ki je danes ena najrevnejših, če ne celo najrevnejša južnoa-
meriška država. To se odraža tudi na njihovih cestah, ki so vse prej kot 
urejene. Hkrati sta doživela (samo)hvalo Čila, ki se zelo rad postavlja kot 
najpremožnejša država v Južni Ameriki. Teden dni sta potovala s švi-
carskim parom, ki sta ga spoznala na poti. Ogledala sta si štiri največje 
slane puščave na svetu, med katerimi po velikosti izstopa Salar de Uyuni, 
ki velja za največjo slano puščavo na svetu, se sprehodila mimo mno-
go višje ležečih lagun in se v eni celo okopala ter se nato vrnila proti 
jugu. Tja sta se odpeljala po bolivijski Lagunski poti (Laguna Route), ki je 
svojevrstna izkušnja že zato, ker potovanje zaradi nevzdrževane podlage 
cestišča poteka izredno počasi in previdno.

Pot je popotnika zanesla tudi v narodni park Sajama v Boliviji, kjer sta 
si lahko ogledala znamenite starodavne grobnice, chullpe. Zanje legenda 
pravi, da se sreča ogne tistim, ki se grobnic dotikajo ali stopajo vanje. 
Zakonca sta kljub vraži mirno in srečno nadaljevala pot proti bolivijskemu 
glavnemu mestu. La Paz je po njunem mnenju izredno kaotično mesto, ki 
je že davno preraslo svoje demografske zmožnosti, zato se je začelo širiti 

na planoto. Tako je nastalo nekakšno satelitsko mesto El Alto, ki je dvig-
njeno nad glavno mesto. Kot del javnega prevoza zato uporabljajo tudi 
vzpenjače. Zatem je Katarino in Roka pot zanesla na znamenito bolivijsko 
Cesto smrti, ki slovi kot najnevarnejša cesta na svetu. Ta je terjala že 
mnogo nedolžnih življenj, saj je kanček neprevidnosti na ozki in nevzdrže-
vani cesti na takšni višini lahko usoden. Po spustu v dolino sta si mladca 
v naslednjih dneh ogledala tudi tri vrhove, Pico Austro, Pico Eslovenio in 
Pico Yugoslavio, se zapeljala do najviše ležečega sladkovodnega jezera 
na svetu, Titikake, ki s svojo modrino močno spominja na Jadransko mor-
je, si na perujski strani ogledala plavajoče otoke oziroma bivalno okolje 
nekdanjega plemena Uros, ki povečini sestoji iz trsja, ter polna novih vti-
sov počasi zapustila Visoko planoto in se odpravila na raziskovalni podvig 
po preostalem delu južnoameriške celine.

 Besedilo in foto: Barbara Kopač
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Mladi o mladih

Intervju: Tara Djordjević, prejemnica nagrade za obetavno mlado igralko 

»Strah izgine, ko stopim na oder«
Tara je nadobudna mlada igralka in obiskuje deveti razred osnovne šole. Igra ji zelo veliko pomeni že od ranega 
otroštva, zavzema dobršen del njenega življenja in to želi nadgrajevati tudi v prihodnosti. Ni pa nadarjena le za 
igro,  poleg nje se ukvarja tudi s petjem. Sama pravi, da gre to z roko v roki, tako da sem prepričana, da jo bomo 
v prihodnosti videli nastopati v kakšnem muzikalu, teatru ali pa filmu – kar si bo izbrala sama, le nebo je meja. 

Kdaj si se začela ukvarjati z igranjem in kdo te je za to nav-
dušil?
Z igranjem sem se začela ukvarjati v tretjem razredu. Že od malega sem 
oboževala vse povezano z igranjem, želela sem si namreč postati filmska 
igralka. Ko sem bila majhna, me je oči velikokrat snemal s kamero in v 
tem sem res uživala. 

Katera je tvoja najljubša predstava, v kateri si igrala?
Verjetno Ugrabljena ljubezen. To predstavo smo pripravili sami v Mini 
dramski šoli, kjer se učim igranja. Pri pripravi nam je pomagala naša 
mentorica Saša Hudnik. Jaz sem igrala vlogo Danijela. V igri on spozna 
dekle, v katero se zaljubi. Dogovorita se za zmenek, vendar njo naslednji 
dan ugrabijo. Medtem ko Danijel išče svojo drago, se zapleta v mnogo 
dogodivščin. Konec pa je seveda srečen, z nekaj vmesnimi zapleti in pre-
senetljivimi obrati. 

Te je kdaj na odru strah in kako se s tem soočaš?
Preden se predstava začne in preden stopim na oder, me je običajno mal-
ce strah ali pa sem živčna. Ta strah pa takoj izgine, ko stopim na oder, in 
nato se čisto vživim v vlogo. Na odru se zelo dobro počutim in res uživam 
v tem. Ne moti me, da me gleda toliko ljudi, saj mi da to še večji zagon. 
Na koncu, ko prejmemo aplavz, se počutim zelo veselo, da smo izpeljali 
celotno predstavo. 

Če se na odru pripeti kakšna napaka, ali imaš poseben trik, da 
jo zakriješ?
Nimam trika, vendar le zimproviziram. Vsi igralci si med sabo pomagamo, 
tako da če po naključju pozabiš besedilo, vsi  skupaj improviziramo in 
poskusimo pokazati, da je bil to del igre. 

Koliko besedila se moraš naučiti za predstavo?
Zdaj ko smo starejši, vsaka predstava traja približno 45 minut. Igralcev 
je veliko, zato se besedilo porazdeli med vse. Lani, ko smo igrali Alico v 
čudežni deželi, je imela glavna vloga ogromno besedila.  Sama še nisem 
imela težav s tem, da bi bilo preveč besedila. 

Kje bi raje igrala, v filmih ali v gledališču? 
Zelo si želim preizkusiti se tudi v filmu, gledališče pa bo vedno imelo svoj 
posebni čar, saj občutiš takojšen odziv gledalcev. 

Če bi lahko izbirala, da bi igrala katero koli vlogo v katerem 
koli filmu, kaj bi si izbrala?
Želela bi igrati vlogo Rose iz filma Titanik.

Katera je tvoja najljubša igralka in igralec?
Imam dva najljubša igralca, in sicer Leonarda DiCapria in Bradleya Co-
operja, od igralk pa mi je najljubša Jennifer Aniston. 

Imaš še kakšen konjiček poleg igranja?
Da, ukvarjam se še s solo petjem od četrtega razreda. Pojem v Domžalah 
v Akademiji za glas. Vsako leto imamo v okviru pevske šole kar nekaj 
nastopov, zadnje čase največkrat v klubu Blunout v Domžalah. 
Na kateri dosežek si najbolj ponosna?
Na Otroškem festivalu gledaliških sanj sem med 825 mladimi igralci pre-
jela nagrado za obetavno igralko. 

Kakšne imaš načrte za prihodnost?
Vpisala se bom na umetniško in vzgojiteljsko gimnazijo, smer gledališče 
in film. Za naprej pa še ne vem, vendar vem, da se še naprej želim ukvar-
jati z igralstvom. 

Nina Rems

In priznanje za mlado obetavno igralko dobi …  (Foto: lastni arhiv) 

Tara kot Srčna kraljica v Alici (Foto: lastni arhiv)

Tara je tudi izvrstna pevka. V okviru pevske šole je nastopila v klubu Blunout 
v Domžalah. (Foto: lastni arhiv) 
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Sodelovali na Medobčinskem šolskem parlamentu 
Četrtega februarja je v Osnovni šoli Dob potekal že 30. medobčinski šolski parlament na temo Moja poklicna 
prihodnost. Dogodka so se udeležili tudi učenci iz Osnovne šole Trzin, sodelovali pa so še šolarji osnovnih šol 
Domžale, Venclja Perka Domžale, Roje, Jurija Vege Moravče, Dragomelj, Preserje pri Radomljah, Janka Kersnika 
Brdo in Rodica. Najprej je učence nagovorila ravnateljica šole gostiteljice Dob, Barbka Drobnič, nato pa je zbrane 
pozdravila Karlina Strehar, predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale, kjer so izrazito pripomogli k strokovni 
izpeljavi srečanja mladih parlamentarcev.

Sledile so predstavitve udeleženih šol. Učenci so zanimivo dinamično 
predstavili sklepe in pobude, ki so jih sprejeli na šolskih parlamentih. Opozo-
rili so, da je za izbiro poklicne prihodnosti zelo pomembno, da dobro poznaš 
samega sebe, da veš, v čem si dober in v čem uživaš. Obenem se učenci že 
zelo dobro zavedajo, da je treba razmišljati široko in da nas čaka obdobje, 
ko se bo oblikovalo veliko novih poklicev, nekateri pa bodo izumrli. Zato je v 
tej luči zelo pomembno, da se ne osredotočamo le na poklice prihodnosti, 
ampak da razvijamo veščine prihodnosti. Učenci so opozorili, da bodo v 
prihodnosti veliko delovnih mest prevzeli roboti, zato moramo po njihovem 
mnenju v šolah razvijati prav tiste veščine, ki jih roboti nimajo. 

Anketa Moja poklicna prihodnost, ki je bila v decembru 2019 izvedena v 
vseh sodelujočih šolah in v kateri je sodelovalo 1270 učencev tretje triade, 
je pokazala, da je pri izbiri poklicne poti mladim najpomembneje, da pri delu 
uživajo in jim je delo všeč, da so v stiku z ljudmi in da so za delo dobro pla-
čani. Anketa je glede veščin prihodnosti pokazala, da imajo učenci po lastni 
oceni najbolje razvite odgovornost, vztrajnost in natančnost, najslabše pa 
argumentiranje, nastopanje in izumljanje. Učenci so v anketi podali tudi ve-
liko zamisli za razvijanje določenih veščin v šoli: »naredila bi več zunaj svoje 
cone udobja«; »manj piflanja in več razmišljanja in ročnega dela«; »namesto 
zgodovine predmet, imenovan prihodnost« ... 

Po predavanju gosta Andreja Pešca, ki je poudaril, da je pri izbiri poklicne 
poti zelo pomembno, da se zavedaš, kaj rad počneš, kaj dobro počneš, da si 
za to lahko plačan in da svet to potrebuje, so se učenci razdelili v tri skupine 
in v delavnicah oblikovali dejavnosti, kakršne bi po njihovem mnenju spod-
budile razvijanje veščin prihodnosti, ki so v anketi zasedle zadnja mesta 

(argumentiranje, nastopanje, izumljanje), saj bodo te po mnenju sloven-
skih gospodarstvenikov za naše mladostnike zelo pomembne. Učenci so 
na delavnicah oblikovali zanimive pobude in upajo, da jih bodo lahko čim 
prej uresničili v svojih šolah.

Srečanje je končala Neža Mlakar, ena od uspešne dvojice La Popsi, ki je 
skupaj s Karmen Meze in ledenimi lizikami zmagala na natečaju Štartaj 
Slovenija. Neža je učencem brez dlake na jeziku natančno opisala svojo 
poklicno pot, iz prve roke podala občutke ob podjetniških vzponih in pad-
cih in predvsem poudarila, da ni uspeha brez trdega dela, neprestanega 
iskanja rešitev in trdne vizije. 

Lana Klopčič, mentorica Osnovne šole Dob
Foto: Karlina Strehar

Vrtčevske maškare pregnale zimo s trzinskih ulic

Po sobotnem pustnem živžavu na ploščadi med bloki, na katerem je 
sodelovalo zavidanja vredno število domačih šem, nekaj pa je bilo tudi 
okoličanov, smo se zimo odločili dokončno pregnati še v Vrtcu Trzin. 

Ta dan v enotah Palčica in Žabica ni bilo nobenega otroka, namesto 
njih pa so v igralnicah rajali akcijski junaki, kraljične, najrazličnejše po-
šasti, žverce, pravljična in mitološka bitja, predstavniki oboroženih sil, 
zanimivi poklici in še in še … Najmlajši so pustno rajanje nadaljevali v 
večnamenskem prostoru, skupini Lisice in Pikapolonice pa sta jo mahnili 
po trzinskih ulicah. Otroci so oprezali za zimo, večinoma pa so se nav-
duševali nad pogledi mimoidočih, ki se niso mogli načuditi živopisnemu 

sprevodu. Napotili smo se proti občinski stavbi (obisk starostnikov je za-
radi izbruha svetovno znane viroze žal odpadel) ter prijetno presenetili 
župana, njegove sodelavke in sodelavce. Zapeli smo jim nekaj tematsko 
obarvanih pesmic, med ugibanjem občinske ekipe, kdo koga predstavlja, 
pa smo se posladkali s krofi in obljubili, da se kmalu spet srečamo. Pot 
nas je nato vodila do osnovne šole, kjer smo zarajali z nižješolci, prešeren 
pustni torek pa smo sklenili pri kosilu v naši igralnici, strnili prijetne vtise 
in glasno izrazili željo, da bi bile lahko maškare večkrat na leto. Ni slaba 
zamisel, kajne?

Besedilo in foto: Gašper Ogorelec
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Upi iz SSK-ja Mengeš ekipni državni prvaki
Za mengeške skakalne upe se je končala še ena uspešna zima. Zlate kolajne na državnem prvenstvu (do 14 let) 
se je v Vizorah veselil Nik Bergant Smerajc, ki je skupaj z Jako Pernetom, Alenom Pestotnikom in Timom Šimnov-
cem ponesel SSK Mengeš do naslova ekipnega državnega prvaka v konkurenci do 13 let. V tej starostni kategoriji 
je Niku Bergantu Smerajcu družbo na slovesni podelitvi najboljših delal tudi petouvrščeni Timo Šimnovec. 

V mednarodni konkurenci je iz mengeškega kluba nase opozoril 15-letni 
Taj Ekart, ki je med skakalci, starimi do 17 let, na igrah OPA v Beljaku nav-
dušil s tretjim mestom. V zelo dobri formi je februar pričakal tudi Benjamin 
Bedrač (do 14 let), ki je na preizkušnji za slovenski pokal na Gorenji Savi 
ugnal vso konkurenco in slavil zmago. Zatem se je »Beni« izkazal še s tre-
tjim mestom v Planici, na državnem prvenstvu v Žireh pa je zasedel šesto 
mesto ter skupaj z Nikom Bergantom Smerajcem, Alenom Pestotnikom in 
Timom Šimnovcem še peto na ekipni preizkušnji (do 15 let).

Med deklicami (do 12 let) si je na državnem prvenstvu srebro priskakala 
Živa Andrić, med dečki, starimi do 12 let, pa se je na četrto mesto uvrstil 
Alen Pestotnik. Prav zadnji dan februarja smo na tekmovanju gorenjske re-
gije za pokal Cockte v Planici videli kar dve dvojni zmagi »orličev« iz SSK-ja 
Mengeš: Nik Bergant Smerajc in Timo Šimnovec sta bila najboljša med 
dečki do 13 let, Jaka Perne in Hugo Weigl pa v konkurenci do 11 let. Na 
stopničke je skočila tudi drugouvrščena Živa Andrić.

Miha Šimnovec, Foto: Andrej Smerajc 

Zimovanje otrok iz trzinskega vrtca na Pokljuki
V začetku februarja je 26 otrok iz skupin Sovice, Čmrlji, Pikapolonice in 

Lisice odšlo na petdnevno zimovanje na idilično Pokljuko. Vreme in sneg 
sta nam bila naklonjena, tako da smo se lahko zares posvetili zimskim 
radostim in smučarskim izzivom. Pohvaliti velja organizatorja Tomaža, 
smučarske vaditelje in osebje v hotelu Jelka, ki so se potrudili, da je naše 
bivanje potekalo brezhibno, po programu in v zadovoljstvo otrok. Otroci 
so vsak dan vidno napredovali v smučarskem znanju (že v ponedeljek 
so bili razvrščeni v skupine glede na predznanje), saj jih je nekaj že drugi 
dan samostojno uporabljalo sidro, v petek pa so to zmogli skoraj vsi.

Vsakodnevni ritual preoblačenja v smučarska oblačila in obuvanja 
v pancerje je bil dokaj naporen, prav tako pa je energija proti večeru 
vidno pojemala, a se je nato »čudežno« povrnila po prhanju in smuku 
v pižamo. Otroci so v petih dneh naredili velik korak v samostojnost 
in se trudili po najboljših močeh, za kar si zaslužijo veliko pohvalo. 
Zdravje nam je dobro služilo, prevelikega domotožja ni bilo, tu in tam 
pa kakšen dan vendarle, a se je dalo vsakogar potolažiti, stkala pa so 
se tudi nova prijateljstva in utrdile socialne vezi. Čeprav so starši vsak 
dan dobivali kratka obvestila o razmerah in počutju otrok na Pokljuki, 
opremljena s fotografijami, pa so ob vrnitvi veliko zanimivega poveda-
li tudi otroci sami. Letošnje »pokljukovanje« je bilo velika preizkušnja, 
hkrati pa tudi prijetno in zanimivo doživetje, ki ga bodo imeli otroci v 
prijetnem spominu.

Besedilo in foto: Gašper Ogorelec, Vrtec Trzin
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Zmagaš, ko vidiš srečne obraze otrok
Osmega februarja je v Domžalah potekal drugi turnir Šole košarke Annamarie Prezelj. Udeležila so se ga šte-
vilna dekleta iz osnovnih šol iz Domžal, Trzina, Moravč, Radomelj in Lukovice. 

Najprej sta navzoče pozdravili častna gostja Annamaria Prezelj in 
Maja Grintal, organizatorka turnirja in vodja Šole košarke Annamarie 
Prezelj. Dekleta so se nato razdelila v ekipe in vsaka ekipa je dobila svo-
jo trenerko. V tej vlogi se je preizkusila tudi Annamaria, ki je navdušeno 
spodbujala dekleta in jim zaupala svoje skrivnosti, kako postati odlična 
košarkarica. Igralke so napotke upoštevale in jih prenesle v svoje ko-
šarkarsko znanje.

Dekleta so se med počitkom preizkusile v veščinah slikanja s tem-
perami, ki jih je priskrbel Jub. Svojo utrujenost so lahko pregnale s 
slastnimi palačinkami Čokočinke, ki so dišale vse do vhoda v telovadni-

co Osnovne šole Venclja Perka. Na turnirju nas je obiskala tudi Jubova 
maskota Bojan ter dekletom pomagala barvati samoroge, liste in ježke, 
med tekmo pa je zanje navijala.

Na turnirju je potekal tudi srečelov, na katerem je bila vsaka srečka 
dobitna, nagrade pa so prispevali Sensilab, Košarkarska zveza Slove-
nije, Picerija Pipca, Fitnes center Ložar, Sara Seljak in Jub. Najlepše je 
bilo ob koncu dogajanja gledati utrujene, a srečne obraze otrok, ko so 
zapuščali igrišče, in zadovoljne nasmehe staršev. To je prava zmaga: 
širiti ljubezen do košarke in radost med ljudi vseh starosti. 

Maja Grintal, Foto: Arhiv Šole košarke A. Prezelj

Na državnem prvenstvu 
V hotelu Diana v Murski Soboti je od 7. do 9. februarja 
potekalo državno prvenstvo v pospešenem in hitropo-
teznem šahu za člane in članice. Trzinci smo sodelo-
vali v posamičnem in moštvenem delu tekmovanja. 

Prvi dan je naša ekipa v sestavi Jernej Suhadolnik, Igor Rojs, Nesib Jukan 
in Aleš Borštnik odigrala šest dvobojev v pospešenem šahu ter med 15 
udeleženci zasedla 13. mesto. Dosegli smo eno zmago in dva neodločena 
izida. Drugi dan prvenstva je med posamezniki Nesib Jukan osvojil odlično 
19. mesto, Igor je bil 27., Jernej je osvojil 31. in Aleš 34. mesto. Prvak med 49 
udeleženci je postal velemojster Jure Škoberne. Zadnji dan se je 19 moštev 
pomerilo še v hitropoteznem šahu (tri minute in dodatek dve sekundi za 
potezo). Državni prvaki so postali šahisti ŽŠK-ja Maribor, naša ekipa, ki smo 
jo sestavljali Nesib Jukan, Peter Krupenko, Andrej Grum in Aleš Borštnik, pa 
je ob koncu pristala na 16. mestu. Dobili smo dva dvoboja in v enem dosegli 
neodločen izid. Med posamezniki, ki smo popoldne istega dne preverjali 
svoje šahovsko znanje v konkurenci 66 tekmecev, je naslov prvaka po enaj-
stih krogih pripadel Jerneju Špalirju iz Šahovskega kluba Posočje. Najbolje 
uvrščen Trzinec je bil Peter Krupenko na 49. mestu, preostali trije pa smo 
se razvrstili nižje.

Ob nastopih na državnem prvenstvu smo bili šahisti zaposleni tudi z na-
daljevanjem iger v ljubljanski ligi. Zaradi šolskih počitnic in mednarodnega 
turnirja v Novi Gorici so bili februarja na sporedu le trije krogi v enotni skupi-
ni z dvajsetimi udeleženci. Uspeh obeh trzinskih ekip je bil polovičen in torej 
manjši od pričakovanj. Poglejmo rezultate:

3. kolo: ŠK Trzin Buscotrade : Šk Komenda Pogi       4 : 0
 ŠK Trzin Pekos pub : ŠK Loški Potok       0 : 4           
4. kolo: ŠK Trzin Buscotrade : ŠD Mengeš Trzin 1        1½ : 2½
 ŠK Trzin Pekos pub : Zelenci         3 : 1          
5. kolo: ŠK Trzin Buscotrade : KPŠRD Karel Jeraj          3 : 1
 ŠK Trzin Pekos pub : ŠK Višnja Gora        1 : 3           

Na trenutni lestvici vodi ekipa Šahovskega kluba Komenda Popotnik pred 
Kliničnim centrom in Šahovskim klubom Ig. Osmo mesto si delijo šahisti 
Šahovskega kluba Trzin Buscotrade z enajstimi točkami, druga naša ekipa 
pa zaseda petnajsto mesto z osmimi točkami.

   Besedilo in foto: Andrej Grum
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Malonogometni Valentinov turnir znova odlično uspel
Ljubitelji okroglega usnja so tudi letos z nestrpnostjo pričakovali tradicionalni dogodek (že sedemnajsti po 
vrsti!), ki je drugo februarsko soboto v veliko telovadnico Osnovne šole Trzin znova privabil nogometne privr-
žence. Prireditev je že zdavnaj presegla lokalne okvire (ekipe so že stalnice in zlepa ne zamudijo priložnosti 
za dokazovanje, zato so nova moštva na turnirju prej izjema kot pravilo) ter je znova postregla z všečnimi 
igrami, napetimi dvoboji in bravuroznimi potezami posameznih igralcev, vse omenjeno pa je zahtevno ob-
činstvo na polni tribuni nagrajevalo z zasluženimi aplavzi.

Fantje Nogometnega društva Pekos pub so z Maticem Kociprom na 
čelu znova poskrbeli za brezhibno izpeljavo tekmovanja. Piko na i sta 
dodala športno obnašanje vseh udeležencev in zanemarljivo število 
storjenih prekrškov na igrišču, kjer je pravico delil avtoritativni sodnik 
Darko Bobar (kljub neuporabi nove tehnike VAR pritožb nad njegovimi 
odločitvami ni bilo).

Ducat ekip se je sprva pomerilo v skupinskem delu, najboljših osem 
pa nato v napetih izločilnih bojih, v katerih so po najvišjih mestih 
posegle najizkušenejše zasedbe, seveda pa je nekaj malega dodala 
Fortuna. Trzinci smo tudi tokrat lahko zelo zadovoljni z izkupičkom 
domačih goleadorjev, saj so Šerifi (tokrat so nastopili pod imenom 
Pleško cars) po finalu, polnem preobratov, žal izgubili proti moštvu 
Laby's, KHUD Komušina pa je šele po izvajanju kazenskih strelov na 
srečanju za tretje mesto premagala priljubljene Pekose. Ti so znova 
dokazali, da se kljub emšu še vedno lahko kosajo z najboljšimi in ved-
no mlajšimi tekmeci, na turnirju pa so poleg organizacije prireditve 
zmogli tudi naporen turnirski sistem tekem od jutra do večera, za kar 
si zaslužijo še poseben poklon!

Kot se spodobi, se je turnir nadaljeval s »tretjim polčasom« v pubu 
Pekos, med podelitvijo priznanj in nagrad za najuspešnejše pa je bilo 
dovolj priložnosti za stiske rok, čestitke, trepljanje po ramah, selfije z 
legendami tega tekmovanja, sproščeno razpravo udeležencev o evro-
golih, neverjetnih obrambah, obetavnih posameznikih, novih načrtih 
… o vsem torej, kar najbolj postranska stvar na svetu pač ponuja za 
prijeten klepet – in tega zares ni malo.

Ob koncu še zahvala zlasti Roku in Špelci Florjančič, Matjažu Er-

Zmagovalna ekipa Valentinovega turnirja, Laby's 

čulju in vsem prostovoljcem, ki so svoj prosti čas žrtvovali za še eno 
uspešno izvedbo Valentinovega turnirja. Ta je dober glas o pregovorni 
trzinski gostoljubnosti znova ponesel čez meje naše občine.

Besedilo in foto: Gašper Ogorelec

Zahvala zakoncema Kaprol
 
  Neizmerno se zahvaljujemo gospe Tatjani Koprol in gospodu 

Marcelu Koprolu iz Trzina, ki sta nas v petek, 28. februarja 2020, 
razveselila v duhu branja. Šolski knjižnici sta podarila več kot sto 
knjig. Prepričani smo, da bodo učenci z veseljem prebirali mladin-
ske knjige in da bo prav vsaka našla mladega bralca.

Šolska knjižničarka Melita Rus in  
ravnateljica Matejka Chvatal

Vse dejavnosti  

Društva 
upokojencev 
Žerjavčki Trzin  
so do nadaljnjega odpovedane. 

Spomladanska akcija odvoza kosovnih in 
nevarnih odpadkov je odpovedana.
Do nadaljnjega je zaprt tudi Center za ravnanje z 
odpadki Dob. 



26  |  Odsev — Glasilo občine Trzin

Zdravje

Pogovor z dr. Špelo Oražem, zobozdravnico v novi otroški ambulanti, ki deluje v Osnovni šoli Trzin

Zobozdravnik in starši partnerji v skrbi za ustno zdravje otrok 
Kdo je zobozdravnica, ki bo v prihodnje skrbela za zdrave zobke naših vrtičkarjev in šolarjev? Predstavljamo dr. dent. 
med. Špelo Oražem, novo trzinsko otroško zobozdravnico, ljubiteljico narave in živali, dobrih knjig in potovanj. 

Od sredine januarja v Osnovni šoli Trzin deluje redna zobozdravstve-
na ambulanta za otroke. Dr. Špela Oražem pojasnjuje, da ne gre zgolj 
za »šolsko« ambulanto, ki bi sprejemala izključno šolarje in vrtičkar-
je Osnovne šole Trzin, ampak ta ambulanta spada pod okrilje Zdra-
vstvenega doma Domžale. Obenem je ambulanta dr. Oražmove edina 
otroška zobozdravstvena ambulanta v domžalski regiji, ki še sprejema 
paciente, na voljo pa ima še približno tretjino prostih kapacitet, zato je 
z odločitvijo za izbrano zobozdravnico smiselno pohiteti. Zobozdravnik 
na pragu domače šole namreč pomeni ugodnost, ki mladim pacientom 
omogoča veliko večjo samostojnost, staršem pa prihrani marsikatero 
pot. Vpišete lahko otroke od dopolnjenega tretjega leta, do takrat jih 
obravnava specialist pedontolog.

»Po Sloveniji večinoma delujejo predvsem obstoječe šolske ambulan-
te, odpiranje novih je prava redkost, tako da je taka ambulanta za kraj 
velika pridobitev,« poudarja Oražmova. Za odprtje ambulante sta sku-
paj poskrbela Občina Trzin in Zdravstveni dom Domžale, prva s prenovo 
prostorov, ureditvijo sanitarij in opremo, Zdravstveni dom Domžale pa 
je priskrbel zobozdravniški stol in vso zobozdravstveno opremo. »Vsem 
sodelujočim se zahvaljujem, saj ne gre za majhen projekt,« dodaja 
Oražmova. 

»Otroštvo je za zdravje zob tako zelo pomembno zato, ker so novo-
izrasli stalni zobje najbolj občutljivi na zgodnjo zobno gnilobo, če pa 
uspemo skozi kritična leta priti v odraslo dobo z zdravimi zobmi, je to 
popotnica za vse življenje. Tu je zelo pomembno sodelovanje staršev in 
zobozdravnikov, saj otroci potrebujejo nadzor in spodbudo. Stalni koč-
niki namreč lahko izraščajo že pred šestim letom, pri čemer včasih ne 
otrok ne starši ne vedo, da izraščajo, zato je priporočljivo, da starši 
pomagajo otroku pri čiščenju vsaj do sedmega leta. Ni dovolj, da le 
vprašamo otroka, ali si je umil zobe, pomembno je nadzoro-
vati in preveriti, ali je otrok res dosegel in dobro očistil vse 
ploskve zob,« opozarja in svetuje, da kontrolo najlažje opravimo ob 
dobri osvetlitvi in tako, da otroku odmaknemo lice, kot občasna do-
mača kontrola pa so priporočljive tabletke za obarvanje zobnih oblog.  

Priporočilo je umivanje zob dvakrat na dan s ščetko z mehkimi šče-
tinami. Učinek čiščenja z električno ščetko ne bo boljši sam po sebi, 
opozarja.  Najprej je potrebno obvladati tehniko ščetkanja z navadno 
ščetko. 

»Evropska akademija za otroško zobozdravstvo priporoča uporabo 
zobne paste od izraslega prvega mlečnega zoba pa do starosti šest 
let s 1000 ppm fluora in od šestega leta naprej s 1450 ppm. Podatek o 
količini fluoridov najdete na deklaraciji zobnih past. Na začetku zadošča 
minimalna količina, do starosti dveh let odmerite paste za zrno riža, od 
dveh do šestih let pa za zrno graha. To so priporočeni in varni odmerki, 
ki uravnotežijo koristi fluoridov in previdnosti pri njihovi uporabi zaradi 
možnega zaužitja,« miri dr. Oražmova in razkriva, da je v zobozdravstvu 
veliko marketinga, ta pa ustvarja potrebe tudi tam, kjer ne bi bilo tre-
ba. Za učinkovito zobno nego, kot pravi, zadoščajo le tri stvari: ščetka, 
pasta in zobna nitka (ali medzobna ščetka). »Nitka je priporočena vsaj 
od prvega stalnega zoba naprej, pri bolj tesnih kontaktih mlečnih zob 
že tudi prej. Začnemo lahko z nitkami na držalcih, ki so enostavnejša za 
uporabo, sčasoma pa preidemo na običajno nitko. Nitka zelo pomaga 

pri preventivi, tako za zdrave dlesni kakor 
proti kariesu. Nekatere novodobne pogrun-
tavščine pa so lahko celo škodljive ali povsem 
neučinkovite,« opozarja dr. Špela Oražem in ob 
tem omenja belilne paste ali gele, ki izsušijo skleni-
no, lahko povzročajo skelenje in celo hitrejše ponovno obarvanje.  

Za marsikaterega starša spomini na slastno otroštvo in obiske pri 
zobozdravniku niso prijetni in pogosto se zgodi, da strah preide na otro-
ka. Dr. Oražmova opozarja, naj starši otroku ne govorijo vnaprej, da ne 
bo bolelo, saj otrok nima predstave, lastne izkušnje, da naj bi bil obisk pri 
zobozdravniku boleč. »Najbolje je prepustiti komunikacijo zobozdravni-
ku in ne strašiti otrok. Komunikaciji z malim pacientom je danes na-
menjen velik poudarek. Strokovne smernice temeljijo na principu po-
vej-pokaži-naredi. S tem damo otroku aktivno vlogo pri sodelovanju in 
občutek, da vedno ve, kaj se mu dogaja. Dejstvo pa je, da zobozdravniki 
delamo v glavi in nekaterih stvari ne moremo opraviti prijetno, čarobne 
paličice nimamo. Najtežje sodelujejo otroci, ki niso vajeni niti ščetke v 
ustih, le kako bodo potem sprejeli vse naše pripomočke. Pa smo spet 
pri vlogi staršev in preventivi, da do hudih stanj na zobeh majhnih otrok 
niti ne pride. Otroci so zelo hvaležni, če jim po pravici povemo, da bo 
nekaj zoprno, a nenazadnje je to dejstvo življenja: nekatere stvari so 
tudi zoprne. Lahko sicer dam anestezijo, ki bo odvzela bolečino, a že to, 
da jo dam, bo neprijetno,« pravi Oražmova in pojasnjuje, da se strah, 
če je prisoten, razblinja postopoma, z več obiski in graditvijo zaupanja. 
»Otroci se dobro počutijo, če premagajo strah,« pravi dr. Oražmova in 
potrdi, da otroci pri zobozdravniku še vedno dobijo štampiljko, včasih 
celo diplomo za pogum, najbolj pa Oražmova podpira, da jim starši za 
nagrado omogočijo prijetno skupno doživetje.   

Zobozdravnici dr. Špeli Oražem in medicinski sestri Mariji Čebulj želi-
mo uspešno delo in prijetno počutje v Trzinu. 

Besedilo in foto: Tanja Bricelj 

Zobozdravniki opozarjajo, da so za zobe zelo škodljive sladke 
pijače, saj vsebujejo zelo veliko sladkorjev, ki s pijačo oblijejo 
vse zobe. Otroci naj pijejo vodo ali nesladkan čaj, svetujejo 
zdravniki, in dodajajo, naj bodo sladkarije, če že, del obroka, 
ne pa pol ure pozneje ali kot vmesni prigrizki skozi ves dan. 

Ordinacijski čas in naročanje 
Ambulanta je odprta ob ponedeljkih in torkih od 12. do 19. ure, 

ob sredah, četrtkih in petkih pa od 6.30 do 13.30. Za naročanje 
pišite na marija.cebulj@zd-domzale.si ali pokličite na 01/ 235 06 
79 srednjo medicinsko sestro Marijo Čebulj, pred naročanjem pa 
vedno preverite tudi spletno stran https://www.zd-domzale.si/
ambulante-in-oddelki/zdravniki/orazem-spela. 
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Koristni kontakti 
Center za socialno delo Domžale, centrala: 01/724 6370, Prva 
socialna pomoč: 01/724 6385
Pomoč družini na domu; Dom počitka Mengeš, tel. št. 01/723 
7228 
Slovensko društvo Hospic, www.hospic.si, info@hospic.si, 
tel. št. 01/244 44 93, vodstvo programa: 051/426 578
Projekt Metulj, www.paliativnaoskrba.si; vir brošur z več kot 
40 vsebinami in konkretnimi napotki 
Hiša LjubHospic, www.ljubhospic.si, info@ljubhospic.si, tel. 
št. 051/322 979, 059 337 300 ali 051 337 336 

O smrti se je treba pogovarjati 
Zadnji četrtek v februarju je trzinska enota Doma počitka Mengeš gostila Alenko Borštnar, ki je na predavanju z nas-
lovom Zadnja pomoč spregovorila o paliativni oskrbi. Borštnarjeva je zaposlena v enoti intenzivne nege ginekološke 
klinike v Kliničnem centru, kjer se je zaposlila po 20-letni karieri babice v porodnišnici. »Od rojstva do smrti,« je svojo 
poklicno pot predstavila Borštnarjeva in pojasnila, da se zadnjih pet let intenzivno posveča paliativni oskrbi, študira v 
tujini in sodeluje v mednarodnem gibanju Zadnja pomoč. 

»Podobno kot se vsi učimo temeljnih znanj prve pomoči, bi se morali 
učiti tudi osnov oskrbe umirajočega,« je predavanje začela Borštnar-
jeva in pojasnila, da se v Sloveniji le malo zdravnikov  posveča temu 
področju. Paliativna oskrba pomeni celostno obravnavo bolnikov z ne-
ozdravljivo boleznijo in pomoč njihovim bližnjim, glavni namen pa je 
lajšanje bolečin in ohranjanje kakovosti življenja vse do konca. Skoraj 
vsakdo si želi umreti doma, zato v gibanju Zadnja pomoč spodbujajo 
koncept sočutne družbe, ki bi tako slovo omogočila vsem, ki si to želijo. 

V javnosti je le malo znano, da lahko vsak pacient pri svojem osebnem 
zdravniku izpolni obrazec »Vnaprejšnja zavrnitev zdravstvene oskrbe«, 
v katerem določi, kakšno oskrbo si želi in katere ne želi v zadnjem ob-
dobju svojega življenja. »Umirajočih je najbolj strah, da bi umrli sami. 
Prisotnost bližnjega tistemu, ki se poslavlja, ogromno pomeni. Ti bolniki 
bolj kot hrano, pijačo ali kaj tretjega potrebujejo bližino in sočutje,« je 
povedala Borštnarjeva. V drugem delu predavanja se je posvetila zelo 
konkretnim napotkom svojcem, saj tudi svojci, ne le bolnik, med bolez-
nijo in umiranjem bližnjega ter pozneje med žalovanjem potrebujejo 
veliko podpore. 

Predavateljica je tudi opozorila, da živimo v družbi, ki zanika smrt, a da 
se je o smrti treba pogovarjati in ne s pogovorom čakati do zadnjega 
dneva ali tedna. Ljudje, ki so se o vsem pravočasno pogovorili, se mno-
go lažje poslovijo, saj so mirni in sprijaznjeni. In kot je med predavanjem 
dejala Alenka Borštnar: »Dodajati je treba življenje dnevom in ne zgolj 
dneve življenju.«

Besedilo in foto: Tanja Bricelj 

Mednarodno gibanje
Zadnja pomoč

Vabimo vas na delavnico o paliativni 
oskrbi, z naslovom Zadnja pomoč, ki

 bo v četrtek, 2. aprila, ob 16.30  v Domu
počitka Mengeš.

 
 

 Prijave: 031 695 040
katarina.pezdirc@dpm.si  

Število udeležencev je omejeno.

Obvestilo Ambulante za 
bolezni dojk

V Zdravstvenem domu Domžale že od leta 1998 deluje ambu-
lanta za bolezni dojk. Delovanje ambulante je uspešno, kar kažejo 
tudi statistični podatki o odkritih karcinomih dojk. 

Od leta 2012 se preventivni program postopno zmanjšuje, ker se 
je začel izvajati nacionalni program DORA, financira ga Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, v katerem so zajete ženske od 
50. do 69. leta starosti. 

Občina Trzin tudi v letu 2020 za ženske, mlajše od 50 
let in starejše od 69 let, ki niso vključene v presejalni 
program DORA, krije stroške za:

– preventivne klinične preglede dojk,
– preventivno mamografijo in 
– ultrazvok dojk.
V letu 2019 je bilo v ambulanti skupaj opravljenih 1397 kliničnih 

pregledov dojk, 19 preventivnih mamografij in 306 ultrazvokov dojk.
Za pregled v ambulanti za bolezni dojk je potrebna napotnica. Na 

pregled se lahko naročite na telefonski številki (01) 72 45 220, in 
sicer ob ponedeljkih med 10. in 11. uro ter ob petkih med 8. in 10. 
uro, tam dobite tudi vse potrebne podatke. 

Če ženske ne glede na starost opazijo spremembe na dojkah, naj 
se za napotnico čim prej obrnejo na svojega osebnega izbranega 
zdravnika ali ginekologa. 

Zdravstveni dom Domžale in Občina Trzin 
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Vremenska skirca • Obvestila

Zima le na koledarju
Na dan osmoljencev, devetindvajseti dan v februarju, smo odkljukali tudi 

meteorološko zimo. Letošnja je bila to bolj ali manj le na koledarju. Že res, 
da nas je na pepelnično sredo (26. februarja) posul sneg, vendar pa so 
takrat tla že tako topla, da je ta le kratkega diha. Spomnimo, osrednja 
značilnost pepelnice je obred pepeljenja, to je posipanja s pepelom. Pri 
tem obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše križ, pri čemer je 
nekoč izrekel vsem dobro znani stavek: »Prah si in v prah se povrneš!« Pe-
pelnica je tudi uvod v postni čas in s tem dan posta oziroma zadržka od 
mesa. Kratkotrajno pepelnično sneženje je tokrat napovedalo, da mesec, 
ki sledi, ne bo nič kaj skladen s svojim ljudskih imenom – sušec. Že v prvih 
šestih dneh marca smo prejeli skoraj toliko padavin kot ves februar. Bo že 
držalo, da »kakor vreme pepelnica kaže, tako tudi celi post se skaže«. Na 
enem od vremenskih forumov so zapisali, da letošnji sneg bolj spominja 
na »cvetje v jeseni«; vendarle pa je razveselil vsaj ljubitelje smučanja, saj 
se je snežna odeja v začetku marca v sredo  in visokogorju precej odebe-
lila in bo lahko tako način razveseljevala ljubitelje turnega smučanja vsaj 
do velikonočnih ali celo prvomajskih praznikov, ki so si letos zelo blizu. 

Februar je bil na širšem območju osrednjega dela Ljubljanske kotline 
za več kot 4,5 stopinje Celzija pretopel glede na dolgoletno povprečje, 
za skoraj petino časa več, kot smo vajeni, nas je grelo sonce, prejeli pa 
smo nekaj manj kot dve tretjini pričakovanih padavin. Na Kredarici so 17. 
februarja z 9,7 stopinje Celzija dosegli novo najvišjo temperaturno vred-
nost za februar po letu 1955; v splošnem gre za eno najvišjih vrednosti 
od začetka leta pa vse do konca aprila. Razmeroma suha in topla je bila 
celotna meteorološka zima, torej meseci december–februar. Od začetka 
januarja do konca druge dekade februarja je po Sloveniji padlo precej 
manj padavin od dolgoletnega povprečja. V zahodnem in južnem delu 
Slovenije je bilo le nekaj dni z več kot 5 mm padavin; to je namreč količina, 
pri kateri se tla malo bolj oskrbijo z vodo. V Trzinu nismo imeli to zimo niti 
enega ledenega dne! Drugje po državi sta bila takšna dneva le do dva. 

Hkrati se je vsota efektivnih temperatur zraka, na kratko jo lahko pojas-
nimo kot akumulacijo toplote od začetka leta, v februarju zelo povzpela 
nad običajne vrednosti, zato ni čudno, da so številne rastline prišle na 
plan precej prej, kot smo vajeni. Vrba iva na primer, ki jo poznamo po 
značilnih moških cvetovih mačicah, kar tri tedne prej kot sicer! Tudi v tej 
rubriki pa ne moremo mimo aktualnega in vse bolj perečega koronaviru-
sa. Zaradi zmanjšanega števila potovanj na krajše in daljše razdalje so 
se zelo zmanjšali toplogredni izpusti, in tako bo naš modri planet vsaj 
za krajši čas malce lažje zadihal. Tako bomo spet odkrili domačo deželo 

VREMENSKA POSTAJA OŠ TRZIN (januar 2020)
Kazalec Podatek

Povprečna temperatura zraka (°C) 6,0

Najvišja temperatura zraka (°C) 15,3

Najnižja temperatura zraka (°C) -4,4

Največja dnevna T amplituda (razlika maks./min. T, v °C)
15,8 (13,5/-

2,3)
Število dni s padavinami ≥ 0,2 / ≥ 2 / ≥ 20 mm) 11 / 5 / 0

Največja dnevna količina padavin (mm) 15,0

Mesečna količina padavin (mm/h) 49,9

Najvišja hitrost vetra (km/h) / smer 30,6 / SSZ

Št. hladnih/ledenih dni 13 / 0

(minimalna/maksimalna dnevna T zraka ≤ 0 °C) 19 / 0

Izbrani meteorološki podatki, več na http://trzin.zevs.si (meni Statistika).

Februarski razgled proti kopnim Grintovcem z Lubnika nad Škofjo Loko; v 
ospredju cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu (Foto: Miha Pavšek)

in izdelke njenih prebivalcev. Naj vam vreme v preostanku brstnika ali 
brézna nameni čim več ur, ki jih boste lahko preživeli zunaj. Morda je bil 
začetek meteorološke pomladi vremensko res nekoliko »pod pričakova-
nji«, zato pa nas marec prav nikoli ne razočara. 

Miha Pavšek

OBVESTILO 
GOSPODINJSTVOM
o lokacijah spomladanskega zbiranja 
in odvoza ostankov zelenega odreza 
na območju Občine Trzin

Občina Trzin za svoje občane organizira 
spomladansko akcijo zbiranja in odvažanja 
ostankov, ki nastanejo pri obrezovanju živih 
mej ter okrasnega in sadnega drevja, v času 
od petka, 13. marca 2020, do ponedeljka, 20. 
aprila 2020.

Vse udeležence akcije pozivamo, da odpadke 
po spomladanskem rezu, ki so namenjeni 
kompostiranju, odlagajo samo na predvidenih 
lokacijah in v predpisanem obdobju.

Lokacije za zbiranje ostankov zelenega 
odreza so:

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

Trzin Mlake:
3. pri spodnjem zaklonišču v Kidričevi ulici 
poleg hišne številke 41,
4. na koncu zelenice ob Kidričevi ulici pri parki-
rišču trgovine Mercator,
5. v Ulici Rašiške čete 4 pri stavbi Planinskega 
društva Onger Trzin,
6. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in 
Bergantove ulice,
7. ob makadamskem parkirišču ŠRP-ja, na 
koncu niza vrstnih hiš v Prešernovi ulici in
8. na Ongru na zelenici nasproti stavbe s hišno 
številko 7.

OIC Trzin:
9. ob križišču ulic Špruha in Motnica.

Akcija odvoza vejevja bo potekala od petka, 13. 
marca 2020, do ponedeljka, 20. aprila 2020. 

PROSIMO, DA PRED ZAČETKOM IN PO 
KONCU* ODVOZA NA LOKACIJE NE OD-
LAGATE OSTANKOV ZELENEGA ODRE-
ZA, KER NE BO DODATNIH ODVOZOV.

*Z globo od 100 do 300 eurov se za prekršek 
kaznuje posameznik – imetnik odpadkov, ki 
odpadke pušča v okolju, jih odmetava ali z 
njimi nenadzorovano ravna (17. člen Uredbe o 
odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).       

OPOZORILO!
Na lokacije, namenjene zbiranju ostankov 

zelenega odreza, ne spadajo kosovni in nevarni 
odpadki. Zanje bo Javno komunalno podjetje 
Prodnik, d. o. o., iz Domžal organiziralo poseb-
ne odvoze.

Peter Ložar, župan
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Obvestila

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 5,9 l/100 km. Emisije CO2: 147 – 135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). 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 PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po preteku enega leta brezobrestnega financiranja. **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. Velja v primeru akcije 50/50. Akcija velja do 31. 03. 2020. Slike 
so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si.

AUDIO SISTEM BOSE® 
PERSONAL® PLUS

  Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 PROPILOTSKENIRAJTE ZA 
ODKRITJE NOVEGA JUKA

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

NOVI 
NISSAN JUKE
COUPÉ CROSSOVER

OBRESTNA
MERA*0%

7let JAMSTVA**

Z a č u t i  v z n e m i r l j i v o s t ,  k i  j o  p o g a n j a 
m o č  e l e k t r i k e .

N i s s a n  L E A F
P R E P R O S T O  I Z J E M E N

ŽE OD 

27.590 €*

ZIMSKE 
PNEVMATIKE
LET  
JAMSTVA**

4
5

PREIZKUSITE GA V VAŠEM NAJBLIŽJEM SALONU NISSAN! 
*Cena velja za vozilo Nissan LEAF N-Connecta 40kwh (z vključeno kovinsko barvo in veljavnim popustom). V ceni je že upoštevana nepovratna finančna spodbuda 7.500 €, ki jo 
odobrava EKO sklad in jo lahko kadarkoli spremeni. **5-letno jamstvo obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As new” oz. za 160.000 
km, karkoli se zgodi prej. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na nissan.si.

 

www.malgaj.si

Avt T ka 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

Zavarovanje potovanj 
v tujino

Imate
s sabo
res vse?

tiskan_oglas_turizem_kovcek_90x126.indd   1tiskan_oglas_turizem_kovcek_90x126.indd   1 06/03/2020   12:3206/03/2020   12:32

 

 

OBČINA TRZIN, 
TURISTIČNO DRUŠTVO KANJA TRZIN in 

KRAJEVNA KNJIŽNICA TINETA ORLA TRZIN 
 

RAZPISUJEJO  
 

10. NATEČAJ  
ZA NAJBOLJŠO TRZINSKO ZGODBO 

 
Zgodbo v zaprti kuverti  

z oznako »ZGODBA 2020«  

pošljite do 30. aprila 2020 

na naslov Turistično društvo Kanja Trzin,   
Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin. 
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Napovednik
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Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster Essential 1.0 TCe 100 ali Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G. ECO-G - Vozilo 
s tovarniško vgrajenim pogonom na plin. Podaljšano jamstvo velja za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
*Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem prejmete, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto ter redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih 
ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja.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. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisije CO2 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. 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.

dacia.siDacia priporoča   

Plinski ali bencinski pogon 
1 leto brezplačnega osnovnega 
kasko zavarovanja*

3 leta vzdrževanja* Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
13.290 €
+ 5 LET JAMSTVA

Avtohi a Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana, Tr a ka 108, 1000 Ljubljana ,

Nova  vozila Tel.: 01 20 00  560, Rablje na vozila Tel.: 01 20 00 560,

Servis Tel.: 01 20 00 570, E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com ,
www.avtohisamalgaj.si

Dacia Duster ECO-G

Spomladanska akcija odvoza kosovnih in nevarnih 
odpadkov je odpovedana.

Prepoved uporabe 
objektov in igrišč

 Zaradi trenutne situacije v zvezi s COVID–19 vas obveščamo, da 
do nadaljnjega NI MOGOČE uporabljati in se zadrževati v 
objektih v lasti ali upravljanju Občine Trzin. Prepoved velja 
za vse skupine, društva ali posameznike.

 
To velja za objekte:
 • Avla CIH (Center Ivana Hribarja)
• Jefačnikova domačija
• Dvorana Marjance Ručigaj
• Mladinski klub
• Dvorana Kulturnega doma 
 
Vse uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo navodila in pro-

storov ne uporabljajo.
 
Prav tako prepoved uporabe velja za vsa igrišča in 

športne površine v lasti Občine Trzin. Dovoljeno je loče-
no zadrževanje na teh površinah ob primerni varnostni 
razdalji.  

Hvala za razumevanje!

Obvestilo občanom glede 
zagotavljanja pomoči pri 
oskrbi z živili in zdravili

Občanom, ki spadajo v ogroženo skupino (starejši, kronični 
bolniki, ipd.), in vsem, ki kažete znake okužbe s prehladnim in 
podobnimi obolenji, svetujemo, da se izolirate in imate čim 
manj oziroma nič socialnih stikov in da ne zapuščate svojih 
domov, če ni res nujno. 

Občani, ki se boste zdravili doma in nimate nikogar, ki bi 
vam pomagal pri oskrbi z živili, zdravili in drugimi nujnimi 
življenjskimi potrebščinami, se lahko obrnete na Občino Tr-
zin, na 

TEL. ŠT. 01 / 235 05 99, 

kjer vam bomo s pomočjo nevladnih organizacij iz Občine 
Trzin in Civilne zaščite Občine Trzin zagotavljali ustrezno 
oskrbo. 

 Ostanite zdravi! 
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Oglasi

TRI, ŠTIRI, ZDAJ! … 
Modra tekaška ekipa bo kmalu začela s treningi. 
Pridružite se nam!

OPREMO
Vsak udeleženec bo prejel 2 tekaški majici, tekaške 
hlače in še kaj.

MOTIVACIJO
Za uspešen napredek si bomo zadali cilj, da bomo 
pretekli Ljubljanski maraton; na kakšni razdalji, 
zaenkrat še ni pomembno. Prijavnino bomo 
poravnali mi. 

EKIPNI DUH 
Vsi kdaj pa kdaj potrebujemo brco v rit, nekoga, ki 
nas spodbuja in se trudi ter napreduje z nami. Na 
treningih Modre šole teka boste spoznali nove teka-
ške prijatelje, s katerimi boste neustavljivi.

TRENINGE
Za tekaško znanje bo skrbela strokovna ekipa Bodifita 
2x tedensko od sredine maja do konca oktobra. V 
tem času boste lahko brezplačno obiskovali tudi 
vodene programe v centrih Bodifit (članarina 10 €).

7. MODRA ŠOLA TEKA

športna oprema pokrovitelj pokrovitelj strokovni partner

Ime in priimek:

                                                                                                                                                        

Naslov:                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

E-mail:                                                                                                                                                         

Telefon:                                                                                                                                                         

Spol:                                Letnica rojstva:                                                                                                 

Dosedanje tekaške izkušnje:

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
Podpis:

                                                                                                                                                        

PRIJAVNICA Prijavite se lahko tudi na www.modre-novice.si!

Prijavnico pošljite do 27. aprila 2020 na naslov IR image d.o.o., Medvedova ul. 25, 1241 Kamnik.
Podrobnejša pravila najdete na www.modre-novice.si.

Za 170 € nudimo:
•  vodeni treningi 2x tedensko

•  tekaška majica 2x
•  tekaške hlače

•  prijavnina na Ljubljanski maraton
•  vodene programe 

v centrih Bodifit
•  in še kaj ...

Glavni pokrovitelj dogodkov Modre novice
100



NOVI RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE ŽE ZA 349,00 € 
NA MESEC Z 1,99% OBRESTNO MERO.
Novi Range Rover Evoque se enako dobro počuti tako na 
mestnih ulicah kot na gorskih poteh. Ima terensko zmogljivost 
polnokrvnega Land Roverja in je hkrati opremljen za mesto. 
S tehnologijo ClearSight Ground View lahko vidite pod vozilo 
in med parkiranjem pazite na jame in nerodno visoke robnike. 
Evoque zmore vse, le pogledom občudovanja se nikakor 
ne more ogniti.

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.
Ljubljanska cesta 24
1236 Trzin

landrover.si

ČAS JE, 
DA VAS OPAZIJO.

Povprečna poraba goriva: 5,4 - 8,2 l/100km. Emisije CO2: 143 - 188 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije  
NOx: 3,1 - 75 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,11 - 0,29 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih:  
0,03E11 – 1.06E11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževalcev  
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim  
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.


