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Prejemnik srebrne plakete
Dušan Kosirnik je po duši  
in srcu pravi gasilec

Kulturno srce Trzina 
Mladi s posebnimi potrebami 
gostovali na festivalu Integra

Urška Potočnik 
Nad poklicem kozmetičarke  
jo je navdušil oče

Naravne nesreče
Kako se pripravimo na potres  
in pravilno ravnamo med njim
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DOBAVLJIVA TAKOJ

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po 
WLTP ciklu: od 0,0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0507 g/km. 
Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,0 do 3,98. Poraba 
električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 169–183. 
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.

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

PEUGEOT 2008 in 3008
MOČ IZBIRE 
BENCIN, DIZEL, ELEKTRIKA ALI HIBRID
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Po naročilu tel.: 070 459 486
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Z eno nogo že v 
prazničnih vsebinah

Še eno leto se počasi približuje koncu in v novem-
brski izdaji smo si že dovolili objaviti nekaj prazničnih 
vsebin. Vsi tisti, ki imate navado revije prebirati od 
zadnje strani proti prvi, boste naleteli na Miklavževo 
pismo in ustvarjalno zamisel za izdelavo prisrčnih no-
voletnih voščilnic, da jih boste lahko pravočasno izdelali in odposlali 
po pošti, še preden bodo poštarji zasuti z decembrskimi pošiljkami!

Če vam ni do ustvarjanja, vam polagam na srce, da se ustavite na 
strani 28 pri prispevku naše psihologinje Zoje Anžur, ki je s temo o 
vrednotah poskrbela za čudovit uvod v praznični čas. Čeprav marsiko-
ga čaka divje obdobje decembrskega nakupovanja, vam svetujem, da 
kljub norenju upočasnite tempo in pomislite, kako bi lahko še drugače 
razveselili ljudi, ki so pomemben del vašega življenja. Namesto kla-
sičnih daril jim pošljite novoletno voščilnico in podarite trenutek svoje 
pozornosti. Sodobna tehnologija nam je dala veliko možnosti, zato naj 
epidemično stanje in prepovedi zbiranja ne bodo izgovor, da koga ne 
bi poklicali ali mu na papirju napisali novoletnih želja. Bodite iznajdljivi 
in poiščite zamisel, kako lahko razveselite vse, ki jih imate radi.

Mi smo v tokratni izdaji predstavili nekaj ljudi, ki imajo radi svoje 
življenje in delo. Med njimi na straneh 16 in 17 v besedilu Tanje Janko-
vič predstavljamo prejemnika letošnje srebrne plakete Občine Trzin, 
Dušana Kosirnika. Na straneh 18 in 19 pa predstavljamo podjetnico 
Urško Potočnik, ki je pred petimi leti v Trzinu sledila svojim sanjam 
in odprla kozmetični studio; z njo se je v intervjuju pogovarjala Nina 
Rems. Naj opozorimo še na delovanje Zavoda Azum pod taktirko 
Saše Hudnik. Ustanoviteljica zavoda je v gledališče privabila mlade s 
posebnimi potrebami in upokojence v okviru projekta »Kulturno srce 
Trzina«, o njihovih uspehih pa boste lahko brali na strani 9.

Jesenski čas vabi k branju in med knjižne police v Knjižnico Tineta 
Orla, kjer so za vse generacije pripravili številne bralne projekte, o njih 
piše Barbara Kopač na strani 15. Marsikatera knjiga lahko pretrese 
vaše razmišljanje o življenju, o tresenju tal pa upamo, da nam ne bo 
treba poročati drugače, kot pišemo na straneh 26 in 27. Poveljnik ci-
vilne zaščite Miha Pavšek je priredil poučno besedilo z navodili, kako 
ravnati v primeru potresa.

Naj bosta preostanek novembra in vstop v veseli december mirna, 
polna navdiha za osebno rast, saj bomo lahko delili srečo med ljudi le, 
če bomo sami s seboj zadovoljni. Zagotovo pa bo tudi veliko prilož-
nosti za dobrodelnost!

Metka Pravst Primožič, 
glavna in odgovorna urednica

UvodnikKolofon

➔ Na naslovnici
V fotografski objektiv ujeti trenutek v Trzinu, ko 
drevesa med hišami menjajo barve svojih krošenj.
Fotografija: Peter Hudnik (@hoodfoto)

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.
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Glavna in odgovorna urednica:
Metka Pravst Primožič, trzin.odsev@gmail.com

Uredništvo: Tanja Bricelj, 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, Anže Kosmač, Zoja Anžur, Tjaša Toni Skubic

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

Lektoriranje:
Mirjam Furlan Lapanja

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

Oglasno trženje:
Podjetja, ki poslujete v občini Trzin in okolici ter želite objaviti 
tiskani oglas na naših straneh, se za trženje oglasnega prostora 
obrnite na Bojana Rauha, bojan.rauh@specom.si, ali pokličite 
040 202 384.

Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.500 izvodov.  
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Trzinu.
ISSN 1408-4902
V skladu z uredniško politiko in glede na razpoložljivost prostora v glasilu 
Odsev si pridržujemo pravico do objave ali neobjave ter krajšanja in preobli-
kovanja prispevkov.

Gradivo za naslednjo številko oddajte najpozneje do 
nedelje, 5. decembra 2021. Prispevke pošljite v 
elektronski obliki na naslov uredništva:  
trzin.odsev@gmail.com.

Odsev izdaja Občina Trzin. 
Uredništvo Odseva: Mengeška cesta 22,  
1236 Trzin 
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Občinske novice

Dom zaščite in reševanja – predaja opremljenih 
prostorov uporabnikom bo novembra 

Dom zaščite in reševanja zdaj zares dobiva pravo podobo: odstra-
nili so zaščitne ograje, kar je očitno znamenje, da je dom zgrajen. 
Je pa dogajanje pestro v notranjih prostorih in s premikom ure na 
zimski čas lahko ob večerih opazite osvetljena okna. Na občini smo 
zato povprašali, ali je predaja opremljenih prostorov uporabnikom še 
vedno načrtovana za november ali je prišlo do kakšnih zamikov rokov. 
»Za zdaj še vse napisano drži in načrtovano je, da končamo novem-
bra. V stavbi zdaj poteka montaža notranje opreme in odpravljajo 
pomanjkljivosti,« nam je sporočila Ana Movrin z občine, svojo izjavo 
pa je podal tudi župan. »Še vedno je predvideno, da je prevzem v no-
vembru, ko se tudi načrtuje začetek večine dejavnosti v Domu zaščite 
in reševanja. Trenutno potekata samo še odprava pomanjkljivosti in 
pa montaža opreme, katere dobršen del je bil pridobljen v okviru pro-
jekta Center modrosti in vitalnosti v razpisih LAS. Dela so se zavlekla, 
ker se zaradi razmer na svetovnih tržiščih ni dalo dobiti določenih 
gradbenih materialov ali pa opreme. Kot rečeno, je to zdaj v zaključni 
fazi,« smo izvedeli od Petra Ložarja. Potrdil je tudi informacijo o urad-

Zgraditev regionalne kolesarske povezave  
Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana

Ker je podpis pogodbe za zgraditev regionalne kolesarske poveza-
ve Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana potekal v četrtek, 11. novembra, 
smo pred tem na Občini Trzin povprašali, kaj bo ta regionalna poveza-
va od Kamnika do Ljubljane pomenila za Trzin in kolesarje, ki se bodo 
vozili skozi naš kraj.

V povezavi s kolesarskimi trasami nas je zanimalo predvsem, kaj 
bo narejeno v naši občini ter koliko sredstev bo potrebnih za prenovo 
in koliko od tega bo subvencij. Izvedeli smo tudi, kdaj se bodo dela 
izvajala in kje bo trasa potekala. Na nekaterih odsekih so namreč 
kolesarske poti za zdaj precej nerodno urejene.

Pritožbe nad ureditvijo kolesarskih poti
Občani se pritožujejo zlasti nad ureditvijo kolesarskih poti v Kidričevi 

ulici, kjer iz prečnih ulic ni zagotovljen varen prehod pešcev na pločnik. 
Pločnik je na drugi strani ceste brez prehoda za pešce, na mestu, kjer 
je pločnik že bil, pa je zdaj urejena dvosmerna kolesarska pot, ki jo 
uporabljajo le redki kolesarji. Po njej se vozijo otroci s skiroji, pešci pa 
tam kar preko kolesarske steze dostopajo do poštnega nabiralnika.

Če bo šlo po načrtih, bomo že prihodnjo pomlad lahko hodili po ploč-
niku na obeh straneh ceste, kajti prenova kolesarskih poti je v načr-
tih že v naslednjih mesecih. Po odgovore smo se obrnili na občinsko 
upravo.

Podpis pogodbe za gradnjo regionalne kolesarske poveza-
ve Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana: kaj to pomeni za Trzin 
– kaj bo narejeno v naši občini? Kje bo trasa, bo potekala po 
sedanji ali bo kje odstopala ...

V občini Trzin poteka trasa po Jemčevi cesti ter Habatovi ulici proti 
zahodu do križišča s cesto Za hribom in naprej po njej. Nadaljuje se 
proti jugu do Ljubljanske ceste in naprej po njej do križišča z Mlakar-
jevo ulico in nato do krožnega križišča proti jugozahodu v Kidričevo 
ulico. Nato poteka po deloma makadamski in deloma asfaltirani cesti 
vse do navezave na cesto v industrijski coni. Preko industrijske cone 
poteka povezava do meje z Mestno Občino Ljubljana.
• Na Jemčevi cesti, v Habatovi ulici in Za hribom sta predvide-

ni samo horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.
• Na Ljubljanski cesti se kolesarska prestavi v nivo vozišča.
• V Kidričevi ulici se kolesarska prestavi v nivo vozišča.
• Makadamska povezava med Kidričevo ulico in OIC Trzin se 

asfaltira.
• V Obrtno-industrijski coni Trzin kolesarska povezava poteka 

v enem nivoju kot dvignjena ploščad.

Koliko sredstev bo potrebnih in koliko bo subvencij?
Celotna vrednost naložbe z DDV po tekočih cenah je v Občini Trzin 

ocenjena na 1.240.087,20 evra in bo sofinancirana:
• 809.299,57 evra evropskih sredstev (ESRR), 
• 202.324,89 evra iz državnega proračuna in 
• 228.462,74 evra Občine Trzin.

Po prejetih ponudbah na javnem razpisu bo gradbeni del za občino 
Trzin znašal veliko manj, in sicer 630.350,08 evra z davkom na doda-
no vrednost. Pri celotni vrednosti naložbe pa je treba upoštevati še 
stroške projektne dokumentacije, nadzora in drugo. 

Kdaj bodo potekala dela?
Podpis pogodbe je 11. novembra 2021. Predviden rok za dokončanje 

je 230 zaporednih koledarskih dni po podpisu pogodbe in uvedbe v delo, 
to je približno sedem mesecev in pol. Uvedba v delo je predvidena po 
podpisu pogodbe. Predvideno je, da se dela začnejo in končajo prihod-
nje leto. Če bo zima dopuščala gradnjo, bodo dela potekala že pozimi.

Besedilo in foto: MPP

nem odprtju Doma zaščite in reševanja prihodnje leto: »Za slovesno 
odprtje se še vedno nagibamo v spomladanski čas prihodnjega leta in 
upamo, da bodo epidemične razmere to dopuščale.«

Besedilo in foto: MPP

Pešci v Kidričevi ulici preko kolesarske steze dostopajo do poštnega  
nabiralnika.
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Občinske novice

Kotiček za ponovno uporabo
Imate doma napravo, ki je ne uporabljate? Odpeljite jo v 

Dob! V začetku novembra so v Zbirnem centru Dob postavili 
nov kotiček za predajo delujočih aparatov, ki jih bodo po 
pregledu vrnili v uporabo.

Kar je nekomu odveč, je lahko za nekoga drugega uporaben izdelek, 
ki bo dobil novo priložnost. Po vzoru centrov ponovne uporabe in dru-
gih oblik ponovne uporabe izdelkov so tudi pri Prodniku po novem šli 
korak naprej k spodbujanju ponovne uporabe. S postavitvijo novega 
kotička za oddajo še delujočih aparatov v zbirnem centru Dob so tako 
omogočili oddajo še delujočih aparatur vsem, ki bi želeli oddati svoje 
še delujoče aparate v ponovno uporabo.

Spodbujamo e-krožno
Kotički za ponovno uporabo se postavljajo v okviru projekta Life 

Spodbujamo e-krožno. V zbirnih centrih po Sloveniji (njihov seznam 
je naveden na Prodnikovi spletni strani) se kotički postavljajo v orga-
nizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema, Zbornico ko-
munalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o., projekt pa 
sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Evropska komisija.

Kakšen vpliv imajo takšni projekti?
Projekt Spodbujamo e-krožno je bil ustvarjen z namenom ozavešča-

nja potrošnikov, da je mogoče podaljšati življenjsko dobo aparatov, 
in z dejavnostmi spodbuja krožne poslovne modele, popravila apa-
ratov, ponovno uporabo aparatov in tudi njihovo souporabo. S tem 
namenom delujejo potujoča popravljalnica, spletna platforma in ko-
tički ponovne uporabe, prav tako pa poslanstvo ideje širijo na številnih 
dogodkih za splošno in strokovno javnost. Takšni projekti pozitivno 
spodbujajo k zavedni potrošnji in varovanju okolja. S spreminjanjem 
mišljenja in navad namreč lahko s skupnimi močmi pripomoremo k 
lepšemu jutri. Zato pozivamo, da še delujoče naprave, ki ste jih zaradi 
različnih razlogov prenehali uporabljati, odnesete v novi kotiček za 
ponovno uporabo.

Katere naprave lahko oddate?
V kotičku za ponovno uporabo lahko oddate le delujoče naprave, ki 

delujejo na elektriko ali baterije pod pogojem, da so še varni in pri-
merni za ponovno uporabo:
• bela tehnika (pralni stroj, hladilnik, pečica ipd.),
• mali gospodinjski aparati;
• zabavna elektronika (radio, zvočniki, LCD televizija ipd.),
• računalniška oprema in monitorji,
• svetila,
• orodje za dom in vrt,
• druge delujoče naprave.

Kaj se zgodi z aparatom, ko ga oddate v kotičku?
Vsaka delujoča naprava iz rumenega kotička gre skozi postopek 

priprave za ponovno uporabo, v katerem projektni partner TSD d.o.o. 
preveri funkcionalnost in električno varnost. Izdelek se tako vrne na 
trg po primerni ceni ali pa se ga podari. »Prodajno mrežo bodo orga-
nizatorji v letu 2022 razširili z vključevanjem lokalnih centrov ponovne 
uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva. Na njej bomo 
potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga 
s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja,« smo 
izvedeli od Prodnika.

1–2 % e-odpadkov po nepotrebnem predelajo v material 
»Veseli nas, da bomo tudi mi s postavitvijo kotička v našem zbirnem 

centru pripomogli k zmanjševanju količine odpadkov. Količine odpad-
kov namreč ves čas naraščajo, med njimi pa so velikokrat tudi stvari, 
ki so še uporabne in bi jih marsikdo z veseljem uporabil. Vsak aparat, 
ki se vrne v ponovno uporabo, je zato pomemben,« je na dogodku 
povedal Marko Fatur, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, 
na spletni strani pa so zapisali podatek, da kar 1–2 % naprav, ki se v 
povprečju vsako leto najdejo med zbranimi e-odpadki, po nepotreb-
nem konča v predelavi materiala! 

Manj e-odpadkov
»S postavitvijo kotička za ponovno uporabo bomo naredili korak 

naprej k prehodu v krožno ravnanje z električno in elektronsko opre-
mo,« je povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić in dodal: »Če 
odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim 
podaljšujemo življenjsko dobo in tako ustvarjamo manj e-odpadkov.« 
Od lepih besed in namer preidite k dejanjem. Kotiček v Zbirnem centru 
Dob je označen z rumeno tablo in ne bo ostal neopažen, le upamo, da 
bodo v njem res pristali delujoči aparati.

MPP
Foto: Karin Božič Zupančič

Kotiček za predajo e-naprav v ponovno uporabo Podpisa izjave direktorja Zeosa in župana občine Trzin

V Zbirnem centru Dob: Emil Šehić (direktor družbe Zeos), Marko Fatur (direk-
tor podjetja Prodnik) ter župana Trzina in Domžal, Peter Ložar in Toni Dragar
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Za kakšen prekršek vam občinski redar lahko 
napiše kazen?

Sredi septembra se je na naše uredništvo obrnil občan Trzina, ker je 
doživel slabo izkušnjo z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, 
ki deluje na območju Trzina. Občan je prejel kazen in nas obvestil o 
pritožbi, ki jo je po uradni poti podal na Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo – Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, 
Mengeš, Moravče, Vodice, s sedežem na Mengeški cesti 9 v Trzinu. 
Ker o posameznem primeru kot uredništvo nimamo pristojnosti od-
ločati, smo se na inšpektorat obrnili po splošna pojasnila. Odgovore 
na novinarska vprašanja nam je podal Franci Beribak, občinski redar 
svetovalec.

Kakšen mora biti postopek uradne osebe – redarja?
Postopek pooblaščene uradne osebe mora biti korekten, strokoven 

in zakonit.

Zakaj sta prisotna dva redarja?
Prisotnost dveh redarjev oziroma delo v parih s predpisi ni urejeno, 

se pa vse bolj uveljavlja zaradi širjenja nalog in pooblastil občinskih 
redarjev, varnosti redarjev pri izvajanju del in nalog na terenu.

Kako se moramo občani odzvati ob pozivu redarja?
Udeleženci cestnega prometa se morajo pri opravljanju nadzorstva 

nad določbami predpisov v njihovi pristojnosti ravnati po ukazih oziro-
ma odredbah pooblaščenih uradnih oseb.

In kakšna so pooblastila redarja oziroma za kakšne prekr-
ške ima redar pooblastila?

Osnovni in krovni zakon, ki ureja ustanovitev, pristojnosti in pooblas-
tila občinskih redarjev, je Zakon o občinskem redarstvu (ZORed). Ta 
ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo 
ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Vsa-
ka posamezna občina (lahko pa tudi več njih skupaj) lahko ustanovi 
občinsko redarstvo.

Naloge in delovno področje občinskega redarstva določi zakon ali na 
podlagi zakona izdani občinski predpis. Pri tem Zakon o občinskem 
redarstvu izrecno določa, da občinsko redarstvo skrbi za 
javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
 – nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 – varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj 
naselij,

 – skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih 
javnih površinah,

 – varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 – vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog iz svoje pristojnos-
ti (10. člen Zakona o občinskem redarstvu – ZORed) poob-
lastilo za:
 – opozorilo,
 – ustno odredbo,
 – ugotavljanje identitete,
 – varnostni pregled osebe,
 – zaseg predmetov,
 – zadržanje osebe,
 – uporabo telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega 
razpršilnika (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).

Občinsko redarstvo pa ima na podlagi Zakona o občinskem 
redarstvu tudi status občinskega prekrškovnega organa, kar 
pomeni, da je pristojno za izdajanje odločb o prekršku v zadevah, kjer 
ima to pristojnost, in tudi odločati o pravnih sredstvih, kakor je to do-
ločeno z Zakonom o prekrških (ZP-1), ki določa naloge, pristojnosti in 
pooblastila prekrškovnega organa in postopek izdajanja odločb.

Občinsko redarstvo ima tako pristojnosti, ki jim jih podelijo ustanovi-
teljice na podlagi določil Zakona o občinskem redarstvu, in za prekrš-

ke, ki so kot taki določeni s predpisi lokalnih skupnosti pod pogoji, 
določenimi z Zakonom o prekrških. Na področju varnosti cestnega 
prometa in varstva cest izvaja naloge po zakonu o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP) in Zakona o cestah (ZCes-1) ter drugih zakonih, ki 
se navezujejo na delovno področje (na primer Zakon o zaščiti živali – 
ZZZiv, Zakon o javnem redu in miru – ZJRM-1 ...).

V določenih primerih pa že sami zakoni določajo pristojnosti, ki jih 
imajo občinski redarji. Eden izmed njih je tudi Zakon o pravilih cest-
nega prometa (ZPrCP), ta daje občinskim redarjem pristojnosti, ki so 
navzven tudi najbolj vidne in ljudem najbolj »sporne«. Zakon o pra-
vilih cestnega prometa v 15. členu določa pristojnosti ob-
činskega redarstva in posamično našteje člene Zakona o pravilih 
cestnega prometa, pri katerih lahko občinski redarji ukrepajo in izdajo 
globo pod pogoji, določenimi z Zakonom o pravilih cestnega prome-
ta, in sicer določa, da občinski redarji na cestah v naselju (vključno z 
nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občin-
skih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami 
tega zakona:
 – 5. člena (varstvo okolja),
 – 7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),
 – prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti 
pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri 
opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških 
izkušnjah),

 – 17. člena (izločitev vozila iz prometa),
 – 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
 – 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega 
vozila),

 – 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
 – 31. člena (območje umirjenega prometa),
 – 32. člena (območje za pešce),
 – 33. člena (varnostni pas),
 – 34. člena (zaščitna čelada),
 – 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo 
voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje 
vozila),

 – 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
 – 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
 – 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
 – 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil),
 – 61. člena (odpiranje vrat vozila),

Občinske novice
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 – 62. člena (zapustitev vozila),
 – 63. člena (označitev ustavljenih vozil),
 – 65. člena (ustavitev in parkiranje),
 – 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu, označenem za invalide),
 – 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
 – 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno),
 – 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti),
 – 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
 – 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
 – 84. člena (označitev pešcev),
 – petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),
 – 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega 
člena (prevoz oseb),

 – 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za ude-
ležbo živali v cestnem prometu),

 – 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
 – 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
 – 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov  
v cestnem prometu),

 – 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev  
v cestnem prometu),

 – 98. člena (prometna signalizacija),
 – 99. člena (svetlobni prometni znaki).

Pri tem 2. odstavek 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa 
določa, da je samo v primeru ugotavljanja kršitev iz 46. in 47. čle-
na ZPrCP (nadzor hitrosti) prepovedano ustavljanje vozil in lahko op-
ravljajo kontrolo prej navedenih kršitev samo in izključno s samodej-
nimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški 
slikovno dokumentirajo.

Na podlagi Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1) opravlja-
jo občinski redarji pooblastila s področij prekrškov:
 – nedostojno vedenje,
 – beračenje na javnem kraju,
 – uporaba nedovoljenih predmetov,
 – poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,
 – pisanje po objektih,
 – vandalizem,
 – nedovoljeno kampiranje,
 – ščuvanje in razkazovanje živali z namenom povzročitve strahu ali 
ogroženosti,

 – neupoštevanje zakonitega ukrepa uradne osebe.

Kam se lahko pritožimo v primeru, da se z izrečeno kaznijo, 
postopkom in podobno ne strinjamo?

Posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja 
občinskega redarja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko v 

30 dneh pritoži županu. Župan mora pritožbo iz prejšnjega odstavka 
na podlagi 19. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/06 in 9/17, ZORed) proučiti in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30 
dneh pisno obvestiti pritožnika.

O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem 
postopku v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

V postopku o prekršku domnevni kršitelji največkrat podajo pritožbo 
v obliki ugovora ali zahteve za sodno varstvo zoper izdani plačilni na-
log za prekršek. Nekateri podajo pritožbo iz prepričanja, da prekrška 
niso storili oziroma da dejanje ni prekršek, nekateri pa v pritožbah na-
vajajo podatke, ki niso v povezavi s prekrškom, se sklicujejo na ustav-
ne pravice, kršitve materialnih in procesnih postopkov in podobno. 
Ugovor ali zahteva za sodno varstvo na izdani plačilni nalog se mora 
vložiti v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga pisno pri organu, ki 
ga je izdal, v našem primeru je to Medobčinski inšpektorat in redarst-
vo, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin.

Koliko glob – in za kakšne prekrške je šlo v večini – je bilo 
v letu 2020 izrečenih v Občini Trzin in koliko v prvi polovici 
letošnjega leta? Pa še vaša ocena: na katerih področjih je 
največ prekrškov in v katerem predelu Trzina?

V letu 2020 je bilo v prekrškovnih postopkih občinskega redarstva 
izrečenih 817 glob, največ s področja prekoračitev dovoljenih hitrosti, 
in sicer na regionalni cesti G2-104/1139, Trzin–Mengeš, sledijo pa iz-
rečene globe s področja kršitev mirujočega prometa, in sicer v večini 
primerov prekoračitev časovne omejitve oziroma neoznačitve časa 
začetnega parkiranja na mestu, kjer je to omejeno. Gre za območja, 
kjer je parkiranje časovno omejeno, in sicer v Obrtno-industrijski coni 
Trzin ter na Ljubljanski cesti.

V letu 2021 je bilo največ prekrškov zabeleženih s področja prekora-
čitev dovoljenih hitrosti, predvsem ob 24-urnem izvajanju nadzora s 
stacionarnim radarjem.

Prosim še za podatek, koliko zaposlenih opravlja delo redar-
ja na terenu.

Dva, občasno trije.

Ob nanizanih pooblastilih občinskega redarstva, ki smo jih z razlo-
gom navedli (kolikor se je le dalo) pregledno, upamo, da bo v prihodnje 
zagrešenih manj prekrškov in spisanih manj kazni.

Besedilo in foto: MPP

Prosto delovno mesto  
inšpektorja

V začetku novembra je Občina Trzin objavila novico o prostem 
delovnem mestu inšpektorja v Medobčinskem inšpektoratu in 
redarstvu. Zanimalo nas je, ali to pomeni, da smo v Trzinu (in 
sosednjih občinah) spet brez redarja. Za pojasnila smo se obrnili 
na župana. 

»Trenutno imamo dva terenska redarja s polnimi 
pooblastili, objavljen pa je natečaj za inšpektor-
ja. Res, ves čas ponavljamo razpis, ker je vseskozi 
pomanjkanje pri redarjih,« je povedal Peter Ložar. 

Zato vse, ki bi jih zanimal interni natečaj za zasedbo prostega 
uradniškega delovnega mesta inšpektor v skupni občinski upravi 
Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Men-
geš, Občine Moravče in Občine Vodice – Medobčinski inšpek-
torat in redarstvo, vabimo na občinsko spletno stran, kjer lahko 
najdejo obrazec za prijavo na delovno mesto. Rok za prijavo je 
26. november 2021.

MPP

Občinske novice
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Občinske socialne pomoči
V zvezi z željami po dodatnem ob-

veščanju glede možnosti pridobitve 
občinske socialne pomoči občane ob-
veščamo, da Občina Trzin dodeljuje 
naslednje občinske socialne pomoči:
• enkratno denarno pomoč (za nakup 

šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice, 
plačilo šole v naravi ali kolonije (če gre 
za zdravstveno ali socialno ogrožene 
otroke), plačilo zdravstvenih storitev, ki so 
nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS, 
plačilo tekočih stanovanjskih stroškov in 
preživetje),

• izredno denarno socialno pomoč,
• enkratno denarno pomoč ob rojstvu 

otroka,
• plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem 

centru,
• pomoč invalidom pri odpravljanju arhitek-

tonskih ovir,

• pomoč pri prehrani učencev, dijakov in 
študentov,

• plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni 
kuhinji,

• plačilo oziroma doplačilo pogrebnih 
stroškov,

• denarno pomoč rejencem.

Do pomoči so upravičeni občani, ki imajo 
že najmanj tri mesece stalno prebivališče na 
območju občine in jim je zaradi trenutne ma-
terialne ogroženosti nujno potrebna pomoč 
občine, pa so že izkoristili vse zakonske mož-
nosti za rešitev socialne stiske, kar pomeni, 
da so predhodno že vložili vlogo za državno 
redno in/ali izredno denarno socialno pomoč.

Upravičenci so tako posamezniki kakor dru-
žine, ki ne presegajo občinskega cenzusa za 
dodelitev pomoči. V primeru preseganja cen-
zusa se lahko dodeli izredna denarna social-

V spomin na padle v narodnoosvobodilnem boju
Zveza borcev za vrednote narod-

noosvobodilnega boja Trzin se s po-
močjo Občine Trzin že dolgo trudi 
ohranjati spomin na žrtve narodno-
osvobodilnega boja. Zato nekaj dni 
pred dnem spomina na mrtve pri-
pravi kratko spominsko slovesnost ob 
spomeniku padlim trzinskim borcem, 
ki od leta 1985 stoji pred Osnovno 
šolo Trzin.

Lani so njihovo prizadevanje pre-
kinili vladni ukrepi za obvladovanje 
širjenja nove koronavirusne bolezni, 
letos pa so slovesnost lahko izpeljali. 
Tako se je 29. oktobra ob 16. uri pred 
spomenikom zbralo nekaj Trzincev, ki 
so se z minuto molka poklonili spo-
minu žrtvam nasilja med drugo sve-
tovno vojno. Slavnostni govornik na 
slovesnosti, predsednik Zveze borcev 
NOB Trzin Jože Kosmač, je v svojem 
govoru poudaril, da mnogo spome-
nikov v naši ožji in širši okolici priča 
o boju za preživetje in neusmiljenem 
času, ko se je s krvjo pisala narodova 
zgodovina. Med drugim je povedal, da 
v trzinskem združenju ni več živih pri-
čevalcev naše polpretekle zgodovine, 
ki bi jo nekateri še danes radi spre-
menili. Slovesnost je polepšal kulturni 
program, v katerem sta devetošolki 
Maja Kralj in Ajda Bolčina recitirali 
partizanski pesmi, pevci Mešanega 
pevskega zbora Žerjavčki pa so ob 
zvokih citer zborovodkinje Neli Zidar 
Kos odpeli tri domoljubne pesmi.

Besedilo in foto: Tanja Jankovič

Z minuto molka se je peščica prisotnih, med njimi župan Peter Ložar, poklonila spominu padlim v narodnoosvo-
bodilnem boju.

na pomoč, če gre za izjemno težke razmere 
(smrt edinega hranitelja, elementarne nesre-
če ali drugi izjemni primeri).

Vlogo za pomoč z dokazili lahko občani 
vložijo na Centru za socialno delo, Masljeva 
3, v Domžalah, ki preveri podatke iz vloge in 
dokazil in pripravi obrazloženo mnenje ter ga 
pošlje Občini Trzin. O upravičenosti do občin-
ske socialne pomoči, razen za enkratno de-
narno pomoč ob rojstvu otroka, ki jo občani 
lahko vložijo na Občini Trzin, odloča petčlan-
ska Komisija za socialne zadeve Občine Trzin. 

Vlagatelju vloge je izdana odločba, pomoč 
se lahko dodeli enkrat letno neposredno vla-
gatelju ali izvajalcu storitve. Vlagatelj mora 
po prejemu pomoči dokazati namensko po-
rabo dodeljenih sredstev.

Občinska uprava Občine Trzin
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Kulturno srce Trzina
Projekt Kulturno srce Trzina je zajel delno obnovo Kulturnega doma 

Trzin. Partnerji pri tem projektu smo bili uspešni pri pridobivanju 
sredstev Evropske unije in Republike Slovenije. Kulturni dom je že de-
vetdeset let središče kulturnega delovanja Trzincev in je v svoji zgo-
dovini doživel veliko dozidav in izboljšav. V njem so se zvrstile vse 
premiere gledališča Kulturno-umetniškega društva Franc Kotar in 
tudi drugih društev na področju kulture, tako da je bil skozi generacije 
Trzincev središče družbenega dogajanja. Poleg programa Kulturno-
-umetniškega društva Franc Kotar v njem delujejo še druga trzinska 
društva in organizacije, v zadnjem času pa tudi Center aktivnosti Trzin 
in dejavnosti Občine Trzin.

V Kulturnem domu smo tako obnovili oder in del zaodrja, vse javne 
predprostore vključno s sanitarijami, ki zdaj vključujejo tudi invalidske 
sanitarije, in stavbno pohištvo po večini javnih prostorov ter delno 
tudi po internih delih doma. V tem letu se je s sredstvi Občine Trzin 
še zamenjala celotna strešna kritina, dodatno se je izvedla toplotna 

izolacija in na novo so se uredili strelovodi po vsej stavbi. Program, ki v 
zadnjem letu poteka v Kulturnem domu, vključuje predvsem dejavnos-
ti, ki jih izvaja Zavod Azum v okviru projekta Kulturno srce Trzina, de-
lovanje pa omogoča tudi Folklornima skupinama Turističnega društva 
Kanja Trzin, dejavnostim Kulturno-umetniškega društva Franc Kotar 
in druge dejavnosti.

Kulturni dom Trzin tako z uresničevanjem tega projekta pridobiva 
obsežnejši program, nove dejavnosti in omogoča svojim uporabnikom 
veliko boljše počutje in učinkovitost.

Celotna vrednost projekta z davkom na dodano vrednost je 
62.993,74 evra, delež sofinanciranja Republike Slovenije in evropske-
ga sklada za regionalni razvoj pa je 44.759,41 evra.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Občina Trzin

Občinske novice

Mladi s posebnimi potrebami  
s predstavo Grem gostovali  
na festivalu Integra v Kranju

Spomladi smo v okviru projekta Kulturno srce Trzina v dvorani Kul-
turnega doma Trzin začeli srečanja, ki so bila (in so še) namenjena 
kulturno-gledališkemu ustvarjanju otrok in mladih s posebnimi potre-
bami. Sprva sta se jih udeleževala le dva, zdaj pa se skupina veselo širi 
in za nami je že prvi nastop. 

Sredi oktobra je namreč v Stolpu Škrlovec v Kranju potekala INTE-
GRA, 7. festival odrske umetnosti za ranljive skupine. Zvrstilo se je 
osem predstav različnih žanrov in različnih skupin, od starostnikov do 
otrok in mladih s posebnimi potrebami. Najbolj posebno in čisto je bilo 
razpoloženje, ki je v Stolpu Škrlovec vladalo ta dan, saj so nastopajoči 
ponosno ter z veliko ljubezni in žara stopili na oder in se dotaknili src 
gledalcev. Štirje mladi igralci, Lan, Matej, Metka in Nal, so po bese-
dah organizatorja s svojim nastopom pričarali v dvorani toliko čustev, 
kot jih še v profesionalnih gledališčih le stežka. Predstava Grem je 
namreč razkrila, kaj vsakomur od njih veliko pomeni, kako delujejo v 
gledališki skupini in kaj jim ta pomeni. Ob glasbeni podlagi z gibom in 
akcijo izkažejo svojo pripravljenost sodelovati in ustvarjati.

Projekt Kulturno srce Trzina se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu so Občina Trzin, 
Azum in KUD Franc Kotar Trzin.

Zavod Azum in Občina Trzin
Foto: Peter Hudnik - @hoodfoto

USTVARJANJE S PODLAGO:  
Gledališka dejavnost za upokojence

Gledališka ustvarjalnost in 
odrsko nastopanje nista re-
zervirana le za mlajše, temveč 
nasprotno: nastopajoči v jese-
ni življenja na oder prinesejo s 
sabo znanje, izkušnje in doživet-
ja, iz katerih črpajo svoj navdih. 
V Sloveniji deluje precej upoko-
jenskih gledaliških skupin, s pro-
jektom Kulturno srce Trzina pa 
smo začeli tudi v Trzinu. Pozna 
se, da je to nova dejavnost, saj 
udeležba ni zelo številna, trzin-
ski upokojenci pa so večinoma 
zelo dejavni in angažirani. Kljub 
temu vztrajamo in upamo, da 
se bodo opogumili novi člani in 
se nam pridružili, saj vpis v skupino poteka nenehno.

Skupina kljub covidu-19 deluje že od spomladi, vendar nam epidemi-
ja narekuje tempo dela in zastavljene cilje. Spomladi smo v skupinici 
začeli predvsem z improviziranimi prizori, ob katerih smo se srčno 
nasmejali, udeleženci pa so spoznali tudi nekaj dihalnih tehnik. Pri 
gledaliških improvizacijah uporabljamo tudi rekvizite in kostumske 
elemente. Trenutno je naša želja, da izdelamo kamišibaj, ki bo skupna 
mojstrovina vseh udeležencev.

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pri-
povedovanja zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, 
imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju 
menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. (VIR: https://slikovedke.
com/kaj-je-kamisibaj/)

Skupina se srečuje vsak ponedeljek od 8.30 do 10.00 v dvorani Kul-
turnega doma v Trzinu. Znova prijazni vabljeni tako trzinski upokojen-
ci kakor tudi vaši prijatelji/prijateljice, ki prihajajo iz drugih občin, pa 
bi si želeli sodelovati v gledališki skupini. Skupino vodi Saša Hudnik.

Projekt Kulturno srce Trzina se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu so Občina Trzin, 
Zavod Azum in KUD Franc Kotar Trzin.

Zavod Azum, KUD Franc Kotar Trzin
Foto: Arhiv Zavoda Azum
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Ajda, koruza in zelje
V starem delu Trzina blizu Jefačnikove domačije leži njivica, na ka-

teri Joži vsako leto zaseje ajdo. Poleti jo obletavajo čebele, da bogato 
obrodi, jeseni pa pridejo žanjci in žanjice, nabrusijo kose in srpe ter 
začnejo žeti. Po starem ljudskem običaju napravijo poresla, položijo 
nanje požeto ajdo in jo povežejo v snope. Nato snope zložijo v kopice.

Tudi letos smo delo opravili z odliko. Žanjci in žanjice smo se zbrali 
pred Jefačnikovo domačijo in v lepem sončnem vremenu odšli na bliž-
njo njivico. Tam smo poželi ajdo, naredili snope in jih odnesli k muzeju 
na prostem pod kozolec, kjer smo jih zložili na late. Po opravljeni žetvi 
smo prikazali še nekatera jesenska kmečka opravila, kot so ličkanje 
koruze, luščenje fižola, ribanje zelja, malo zmede pa so našemu čebe-
larju povzročile pobegle čebele. Vse skupaj smo popestrili z ljudskim 
petjem in končali s prijetnim druženjem.

Majda Mušič
Foto: Zinka Kosmač

V našem kraju 

Jesenska sobota pod toplarjem
Na sončno soboto smo se še tretjič zbrali na delavnici pod našim 

trzinskim toplarjem, ki ga je pod imenom Muzej na prostem v okviru 
uspešnega razpisa projekta LAS postavila občina Trzin v sodelovanju 
s Turističnim društvom Kanja Trzin. Ob močnem vetru, skoraj primor-
ski burji, nam je ušesa pobožala ljudska pesem v izvedbi Folklorne 
skupine Trzinka Veterani Turističnega društva Kanja Trzin ob podpori 
sovaščanov. S pesmijo na ustih je po cesti prišla skupina žanjic, ki so 
si nadele tradicionalna žetvena oblačila: krilo, predpasnik, bluzo in si 
na glavo zavezale ruto, v cekarju pa so nosile malico. Da pa je bilo vse, 
kot je treba, so gospodarji, tudi oblečeni v delovna oblačila z obveznim 
predpasnikom in klobukom na glavi, nosili snope požete ajde in jih 
postavili pred toplar. Da snop stoji lepo pokonci, smo izvedeli, se pri 
žetvi ajde stebla prime spodaj, zasuka se jih okoli snopa in zavije in na 
koncu se jih spodaj s srpom malo razpre. Razposajena skupina nam 
je nato v gledališki igri obudila kmečko življenje s prikazom opravil in 
samo za zdravje ponudila enega kratkega kot trajnostno rabo lokalnih 
virov, torej predelavo sadja v končni izdelek, kar je v času covida-19 še 
kako pomembno. Moški so se nato lotili ribanja zelja. Velike količine se 
tlačijo z nogami, v šali pa so nam zaupali, da je fino, če na koncu stopi 
v lonec med zelje tudi kakšen del pujsa. V preteklosti je bil ob repi, 
zelju in krompirju fižol glavna hrana za številne družine. 

Še pred desetletji je luščenje fižola in ličkanje koruze spadalo med 
najpomembnejša jesenska kmečka opravila in tudi tako so si ljud-
je krajšali dolge zimske večere. Sedeli so ob kupu koruze in prijetno 
kramljali, iz ličja pa so ženske najprej spletle kite in jih z močno dreto 
povezale v želeno obliko. 

Kmečki običaji ob najpomembnejših jesenskih kmečkih opravilih so 
bili prava veselica za staro in mlado, zraven so peli, molili in si pripo-

vedovali zgodbice. Meni je najbolj zanimiva ta podrobnost: »Za večjo 
spodbudo so v kup koruznih storžev za otroke skrili bombone. Nekoč 
pa je bila navada, da je mladenič, ki mu je bila mladenka izredno pri 
srcu, v storž skril zaročni prstan.«

Dunja Špendal
Foto: Zinka Kosmač
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Geolovci odstranjevali navadno barvilnico 
Slovensko geolovsko društvo je v 

okviru svojih okoljevarstvenih akcij, 
poimenovanih dogodek CITO (Cache In 
Trash Out oziroma Zaklad not, smeti 
ven), v našem kraju 9. oktobra orga-
niziralo odstranjevanje strupene inva-
zivne rastline – navadne barvilnice. 

To tujerodno invazivko smo v Odsevu že 
predstavili (maj 2020). Naj na kratko povza-
memo: barvilnica je okrasna trajnica z velikimi 
suličastimi listi in rdečkastim steblom, ki je 
proti dnu nekoliko olesenelo. Cveti poleti z groz-
dastimi socvetji bele ali rožnate barve, sprva 
zeleni jagodasti plodovi se pozneje obarvajo čr-
novijolično. Njene debele in mehke korenine so 
podobne koreninam hrena ali peteršilja. Nad-
zemni deli rastline pozimi odmrejo, spomladi 
pa iz korenin odženejo močni novi poganjki. V 
obliki grma zraste do tri metre visoko. Celotna 
rastlina je strupena za ljudi in živali. Njen sok 
lahko povzroči dermatitis, že manjše zaužitje 
jagod pa lahko vodi v zastrupitev ali celo smrt. 
Invazivka s svojimi strupenimi izločki spremi-
nja tudi kakovost tal, z izpodrivanjem domačih 
rast linskih vrst siromaši biotsko pestrost, njene 
velike potrebe po vodi pa izsušujejo območja, 
na katerih raste. Pred štirimi leti so jo prvič 
opazili v gozdu nad obrtno-industrijsko cono, v 
naslednjih letih pa se je razširila tudi drugam. 
Širi se hitro in v gostih sestojih. Razveseljuje 
pa dejstvo, da je ob ustreznih ukrepih širjenje 
navad ne barvilnice obvladljivo. 

Slovenski geolovci, ki so zadnja tri leta v okvi-
ru projekta Mala barja – Marja pri nas odstra-
njevali zlato rozgo, so navadno barvilnico že 
sredi septembra testno odstranjevali na enem 
rastišču. Drugo srečanje je bilo odmevnejše, 
saj se je na parkirišču pri Trzinki tisto sončno 
soboto ob deveti uri zjutraj zbralo kar 30 ge-
olovcev vseh starosti, med njimi celo mlad par 
iz Celovca. Na akcijo je prišla tudi negeolovska 
družina iz Trzina, ki je med sprehodi po okoliških 
gozdovih opazila nekaj rastišč neznanih rastlin. 
Invazivko je zbranim predstavila trzinska nara-
vovarstvenica Maja Brozovič in ob tem razlo-
žila, kako se jo učinkovito odstrani: najprej se 
pobere vse plodove in se jih odloži v vre-
če za smeti. Potem se izpuli ali izkoplje 
še rastlina s koreninami, odloži pa se jo 
tako, da nima stika s tlemi. Primerno oble-
čena in obuta druš čina se je razdelila v dve sku-
pini, v eni so bile pretežno družine z otroki, in se 
odpravila vsaka v svoj rajon. 

Družine z otroki so barvilnico odstranjevale na 
manjših rastiščih vzdolž tako imenovane bele 
ceste, drugi so se odpravili nekoliko višje. Akcija 
je bila podobna trgatvi grozdja v vinogradnih 
okoliših, le da so orokavičeni geolovci s škarjami 
previdno odstranjevali grozde s plodovi barvil-
nice in jih odlagali v vreče za smeti. Potem so 
skrbno pulili še mlade rastlinice s korenino vred. 
Pri starejših sestojih so si pomagali s prekop-
nimi lopatami oziroma vilami, da so odstranili 

celotno korenino. Izpuljene rastline so odlagali 
na štore ali tako, da niso imele stika s tlemi. Ob 
tem so mimogrede iz gozda odstranili še nekaj 
odvrženih steklenic, plastenk in drugih smeti. 

Druga skupina je imela na Ovčjem brdu ne-
koliko več dela, saj je odstranjevala obsežnejše 
rastišče barvilnice. Brozovičeva se je naslednji 
dan odpravila na obhod in bila je navdušena 
nad prizadevnostjo geolovcev, ko je zagledala 
veliko količino izpuljenih invazivk. Nas pa veseli, 
da je zaradi njihove odločnosti v gozdu v naši 
okolici manj invazivk. 

Več o invazivnih tujerodnih rastlinskih vrstah v 
našem kraju na spletnih straneh http://www.
trzin.si/sl/content/obcina/akcijski-na-
crt-itv.html. 

Ob tem spet pozivamo občane, da se pridru-
žite akciji Občine Trzin »Posvóji rastišče ITV 
rastlin«, o kateri smo pisali v junijski številki 
Odseva.

Tanja Jankovič
Foto: Tanja Jankovič in arhiv  

Slovenskega geocaching kluba

Trzinska okoljevarstvenica Maja Brozovič je ude-
ležencem akcije predstavila navadno barvilnico 
in načine varnega odstranjevanja te strupene 
invazivke.

Družine z otroki so navadno barvilnico odstranjevale na manjših rastiščih vzdolž tako imenovane bele 
ceste, drugi so se na »trgatev« barvilnice odpravili nekoliko višje.

Na Ovčjem brdu so geolovci odstranjevali obsežnejše rastišče navadne barvilnice.

V našem kraju
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Novice Prostovoljnega gasilskega društva Trzin
V mesecu požarne varnosti smo 15. oktobra izvedli dan odprtih vrat za učence sedmih  
razredov Osnovne šole Trzin ter za najmlajše otroke iz vrtca Palčica, ki so nas obiskali pri 
gasilskem domu. Obiskali smo tudi otroke vrtca Žabica, kjer smo izvedli evakuacijo.

Osnovnošolcem smo predstavili simulacijo gorenja hiše, razvoj po-
žara v hiši in širjenje požara. Pogovor je tekel tudi o ukrepanju ob 
požaru ter o možnih načinih gašenja. Znova smo predstavili gorenje 
olja in pravilno ukrepanje, če olje zagori. Pravilno je, da ga pokrijemo 
s pokrovko ali mokro krpo, nikoli pa ne gasimo gorečega olja z vodo, 
saj nastane oljna eksplozija. Ta povzroči hude opekline in požar v vsej 
kuhinji. Požarno hišo sta pripravila Marko Kajfež in Andrej Nemec, ki 
je imel tudi predstavitev za učence.

Po predstavitvi za šolo in vrtce smo izvedli društveno vajo v skladu z 
navodili NIJZ, na njej so sodelovali le člani našega društva. Vadili smo 
reševanje oseb in gašenje požara v notranjih prostorih.

13. oktobra smo se v Topolah udeležili sektorske vaje. Na vaji smo 
reševali ljudi iz stavbe. 22. oktobra smo se udeležili sektorske vaje v 
Dragomlju, kjer smo sodelovali pri evakuaciji šole. 

21. oktobra ob 12.15 se je zgodila prometna nesreča pri piramidi v 
IOC Trzin. Poškodovanih ni bilo, nastala je gmotna škoda. Klicani smo 
bili zaradi dima, ki je izhaja iz enega vozila. Skupaj s CZR Domžale 
smo odklopili akumulatorje, požar ni izbruhnil.

16. oktobra se je nekaj naših članov udeležilo gasilske maše v Loki 
pri Mengšu. 16. oktobra smo se v Mengšu poslovili od Ivana Novaka, 
ki je pred leti veliko naredil za naše društvo. Sodeloval je pri obnovi 
sedanjega gasilskega doma in nabavi opreme. Od leta 1976 do 1983 
je bil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Trzin. Naj počiva v 
miru.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Besedilo in foto: Dušan Kosirnik

Simulacija razvoja požara v hišiOljna eksplozija

Gremo h gasilcem!
Oktober je tisti mesec, ko se tudi v trzinski osnovni šoli v sedmih 

razredih za en dan intenzivno posvetimo požarni varnosti. K sebi nas 
takrat povabijo trzinski gasilci. Da pa k njim ne bi prišli povsem ne-
vedni, se prej dobro pripravimo: z učenci že v prostorih šole obdelamo 
teorijo o nastanku ognja in gašenju. Posebno pozorno se pogovorimo 
o primernosti različnih gasilnih sredstev za gašenje posameznih gor-
ljivih snovi. O tem otroci že veliko vedo – vsak zna povedati kako svoje 
opažanje, prigodo ali izkušnjo svojih staršev.

Obloženi z osnovnim gasilskim znanjem se po malici odpravimo čez 
cesto h gasilcem. Gasilci, vedno odlično pripravljeni, da nam še prak-
tično pokažejo, kar smo ugotovili v šolskih klopeh, nas najprej šokirajo 
s prikazom napačnega gašenja gorečega olja v ponvi. Poskus, ki tudi 
mene vsakič znova pretrese, naredi na mladež močan vtis in dvomim, 
da kateri od otrok kdaj pozabi, kar je videl. 

Gasilci prikažejo tudi potek požara v modelu lesene hiške, ki jo za nas 
zakurijo. Posebej nam dokažejo prisotnost gorljivih plinov, ki nastajajo 
ob gorenju trdnih snovi. Pokažejo nam, kako z minimalno količino vode 
in primernim ravnanjem nad požarom vzpostavijo nadzor. Mi pa lahko 
istočasno ob prenosu slike s toplotne kamere na monitor spremljamo, 
kaj se dogaja s temperaturami v gorečem modelu objekta. 

Vsako leto, ko odhajamo od trzinskih gasilcev, ugotavljam, da so še 
boljši kakor leto prej. Stavim, da jim je zaradi njihovega odličnega 
preventivnega delovanja prihranjena tudi kakšna intervencija. Zato 

Osnovnošolcem smo predstavili simulacijo gorenja hiše, razvoj po-
žara v hiši in širjenje požara. Pogovor je tekel tudi o ukrepanju ob 
požaru ter o možnih načinih gašenja. Znova smo predstavili gorenje 
olja in pravilno ukrepanje, če olje zagori. Pravilno je, da ga pokrijemo 
s pokrovko ali mokro krpo, nikoli pa ne gasimo gorečega olja z vodo, 
saj nastane oljna eksplozija. Ta povzroči hude opekline in požar v vsej 
kuhinji. Požarno hišo sta pripravila Marko Kajfež in Andrej Nemec, ki 
je imel tudi predstavitev za učence.

Po predstavitvi za šolo in vrtce smo izvedli društveno vajo v skladu z 
navodili NIJZ, na njej so sodelovali le člani našega društva. Vadili smo 
reševanje oseb in gašenje požara v notranjih prostorih.

13. oktobra smo se v Topolah udeležili sektorske vaje. Na vaji smo 
reševali ljudi iz stavbe. 22. oktobra smo se udeležili sektorske vaje v 
Dragomlju, kjer smo sodelovali pri evakuaciji šole. 

21. oktobra ob 12.15 se je zgodila prometna nesreča pri piramidi v 
IOC Trzin. Poškodovanih ni bilo, nastala je gmotna škoda. Klicani smo 
bili zaradi dima, ki je izhaja iz enega vozila. Skupaj s CZR Domžale 
smo odklopili akumulatorje, požar ni izbruhnil.

16. oktobra se je nekaj naših članov udeležilo gasilske maše v Loki 
pri Mengšu. 16. oktobra smo se v Mengšu poslovili od Ivana Novaka, 
ki je pred leti veliko naredil za naše društvo. Sodeloval je pri obnovi 
sedanjega gasilskega doma in nabavi opreme. Od leta 1976 do 1983 
je bil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Trzin. Naj počiva v 
miru.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Besedilo in foto: Dušan Kosirnik

hvala vsem trzinskim gasilkam in gasilcem za prizadevnost in njihov 
čas, poveljniku Marku Kajfežu pa priznanje za uigranost celotne ekipe!

Posebej bi se rad zahvalil še gasilcu Andreju Nemcu, ki ne le da 
uspe s svojim pedagoškim vodenjem pritegniti oziroma vzdrževati po-
zornost naših (skoraj šestdesetih) sedmošolcev, ampak jim s svojim 
zanosom uspešno postreže z izkušnjo, ki jim bo zagotovo prišla prav 
v življenju.

Besedilo in foto: Aleš Šporn, OŠ Trzin
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Obisk gasilcev v Vrtcu Žabica
Kakor vsako leto v oktobru so nas tudi letos 
v petek, 15. oktobra, v vrtcu Žabica obiskali 
gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Trzin.

Najprej smo skupaj uspešno izvedli evakuacijsko vajo, nato pa so 
prijazni gasilci otrokom pokazali, kaj vse se skriva v gasilskem vozilu 
in kakšno opremo potrebuje gasilec. Otroci so z velikim zanimanjem 
opazovali predstavitev in sodelovali v njej.

Manica Verbovšek Brečko, vzgojiteljica skupine Medvedki, je za Od-
sev zapisala, kako je oktober ali vinotok prežet s posebnimi dnevi in 
prazniki.

Začeli smo ga s tednom otroka. Vzporedno še vedno poteka projekt 
skupnega branja. 5. oktobra je bil svetovni dan učiteljev, 15. oktobra 
je mednarodni dan bele palice oziroma svetovni dan hoje. Podali se 
bomo na daljši sprehod. 17. oktober je svetovni dan revščine, 25. ok-
tober je dan suverenosti, 31. oktober je dan reformacije in svetovni 
dan varčevanja in še drugi posebni dnevi so. Oktober je tudi mesec 
požarne varnosti, ko vsako leto izvedemo evakuacijsko vajo in se sre-
čamo z gasilci.

Tokrat smo skupina Medvedki (od tri- do petletniki) medse povabili 
očeta našega otroka, poklicnega gasilca iz Centra za zaščito in re-
ševanje Domžale, gospoda Aleša Pestotnika. Otroci so bili navdušeni 
nad velikim gasilskim tovornjakom, ki jih je pričakal pred vrtcem. Gos-
pod Aleš jim je nazorno predstavil delo gasilca. Otroci so marsikaj že 
vedeli, kar so takoj povedali. Pobliže so si ogledali gasilska varovalna 
oblačila. Pričakovano je bila največje pozornosti deležna velika gasil-
ska čelada s kar dvema vizirjema. Sledile so interventne modre luči 
in nazadnje težko pričakovana gasilska sirena. Za piko na i pa so se 
skoraj vsi otroci, ki so imeli to željo, v spremstvu gasilca in vzgojiteljic 
povzpeli v gasilski košari z gasilsko lestvijo pod oblake in si ogledali 
vrtec še z vrha. Za otroke kakor tudi za vzgojiteljice je bila to nepre-
cenljiva, enkratna izkušnja.

Gospodu Alešu Pestotniku se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje 
in popestritev pedagoškega dela v skupini Medvedki.

Otroci iz enote Palčica pa so v istem dnevu obiskali prostore gasil-
nega doma ter si ogledali vozila in opremo, ki jo uporabljajo gasilci.

Iskrena hvala gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva 
Trzin, vsako leto si vzamejo čas, da nas obiščejo. 

Jana Grabnar, pomočnica ravnateljice za vrtec, in Manica 
Verbovšek Brečko, vzgojiteljica

Foto: Gašper Ogorelec 

Buče so osvetlile trzinski toplar
Pajki so stkali mreže po Tom-

šlovem toplarju in kar deset dni 
prezgodaj vabili mlado in staro na 
druženje, ki ga zdaj vsi tako zelo 
pogrešamo. Zaradi »krompirje-
vih počitnic« je naše rajanje ved-
no malo bolj zgodaj, pa se zaradi 
tega nihče ne pritožuje. Na ta dan 
je seveda vodilna črna barva, sim-
bol čarovnic, in čim bolj strašljive 
so preobleke, tem bolj je zabavno. 
Tudi poslikave po obrazih so straš-
ljive, kakor se spodobi za ta večer. 
Po starem toplarju pa so plezali 
pajki in tudi kakšen okostnjak je 
padel s podstrešja. Za ravnovesje 
črni barvi pa so bile zvečer izrez-
ljane in osvetljene buče, ki so se 
različnih barv in velikosti prikotalile z Moškričeve kmetije.

Samo majhen vpogled v (za nekatere sporno) praznovanje iz Ame-
rike uvoženega praznika Halloween! Praznovanje noči čarovnic je v 
resnici zelo star keltski običaj. Kelti so namreč v tem delu leta prazno-
vali novo leto, ko je bila po njihovem verovanju zabrisana meja med 
našim svetom in onostranstvom, kar je prednikom omogočilo vrnitev 
v naš svet. Na to noč so seveda nepogrešljive buče, ki naj bi odganjale 
zle duhove. Navado vrezovanja različnih motivov v buče v Sloveniji 
poznamo že več stoletij, še preden smo vedeli, kaj je noč čarovnic. 
Zato ni presenetljivo, da je prav ta vidik ameriškega praznika pri nas 
najbolj priljubljen.

Pod kozolcem so bile mize obložene s sladkarijami, ki so sestavni 
del praznovanja, nad pečenim kostanjem je bedel Miha in tudi nekaj 
Robijevega toplega tekočega ni manjkalo. Nik pa je odprl staro »bukvo 
z recepti« in skuhal najboljšo bučno juho, veliko boljšo, kakor je doma. 
Ob ustvarjanju risbic in rezljanju buč se je sproščala domišljija, bilo je 
veliko tekmovanja, veselja in smeha. Zabava je dosegla vrhunec, ko je 
prezaposlena čarovnica poslala svojega »dohtarja Tihija«, ki je naredil 
hokuspokus in otroke navdušil in popeljal v naravoslovno znanost. Da 
je bilo vse, kot mora biti, so pajki s svojo pajčevino izbrali in ovili tudi 
vodjo Nušo, ki je bedela nad dogajanjem ne glede na to, kako se do-
godek imenuje, torej Noč čarovnic ali Halloween.

Dunja Špendal, predsednica  
Turističnega društva Kanja Trzin

Foto: Zinka Kosmač in MPP
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Vloga staršev pri šolanju otrok
Starši, učitelji in drugi strokovni delavci šole so 4. novembra poslušali poučno predavanje 
specialnega pedagoga Marka Juhanta z naslovom Vloga staršev pri šolanju otrok, ki ga je 
organizirala Osnovna šola Trzin.

Avtor številnih knjig o vzgoji otrok je poslušalcem v skoraj dve-
urnem predavanju opisal različne konkretne položaje, povezane z 
vzgojo, in jim ob tem svetoval, kako se v takih položajih odzvati. »Z 
izkušnjami, vodenjem taborov in spremljanjem pouka sem se na-
učil, kateri vzgojni ukrepi dejansko delujejo in kateri ne. Opustil sem 
tiste, ki niso delovali, in uvajal nove, na katere so se otroci odlično 
odzivali,« pravi Juhant.

dejanja ... Med drugim je poslušalcem svetoval, kdaj lahko otrok dobi 
pametni telefon (ko zna skuhati štiri različna nedeljska kosila od juhe, 
glavne jedi s prilogo in solato do sladice), in odgovoril na nekaj vpra-
šanj, ki jih je prejel v klepetalnico.

Zaupal nam je tudi prav zanimivo dejstvo o tem, da fantje (tudi mož-
je) ne poznajo izraza »spotoma« ali »samo še tole«. Hm, drage moje, 
vam je to kaj znano? No, dragi starši, kakor koli že usmerjate svojega 
otroka, zavedati se moramo, da je naša glavna naloga pripraviti ot-
roke na samostojno življenje. Dovolimo jim odrasti. Juhant pravi, da 
mora biti skrb zanje zmerna, ne pretirana, hkrati pa mora odnos med 
starši in otroci temeljiti na zaupanju. Smo taki? Kot je predavatelj ob 
koncu dejal: ne pozabite, oni bodo namreč nekoč verjetno odločali o 
tem, v katerem domu za ostarele bomo pristali.

Besedilo in foto: Tanja Jankovič

Primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za 
pediatrijo Slovenski pediatri so skupaj s Safe.si, Logout in dru-
gimi strokovnjaki pripravili priporočila za uporabo zaslonov pri 
otrocih. Do drugega leta starosti naj otrok sploh ne bo izpostav-
ljen zaslonom. Od drugega do petega leta naj bo časovna omeji-
tev manj kot ena ura na dan, naraščajoče sorazmerno s starostjo 
in le ob prisotnosti staršev (okvirno pri triletnem otroku 20 minut 
na dan ali pri štiriletnem otroku 30 minut na dan). Od šestega do 
devetega leta naj otrok pred zasloni ne preživi več kot eno uro na 
dan, nato do 12. leta največ uro in pol, do 18. leta pa naj bo ta ča-
sovna omejitev največ dve uri na dan. Pomembno je, da so vsebi-
ne starosti primerne in kakovostne. Prav tako je priporočljivo, da 
otrok in nato mladostnik do 18. leta ni lastnik pametne naprave. 
Juhant pa je šel še korak dlje in preračunal, da po teh priporočilih 
devetošolec lahko preživi pred ekrani 730 ur na leto, kar je cel 
mesec 24 ur na dan oziroma tri mesece v primeru osemurnega 
delovnika. To pa je bolj skrb vzbujajoče, kajne?

Predavanje avtorja številnih knjig o vzgoji otrok Marka Juhanta je na Youtu-
bovem kanalu večji del spremljalo okoli sto poslušalcev, nekaj časa pa tudi 
132.

Specialni pedagog je v uvodu povedal, da se utrjevanje delovnih 
navad začne že z opravljanjem domačih opravil, ki jih nalagamo ot-
rokom. Sem spadajo obešanje zaves, pranje perila, preoblačenje pos-
telje, kidanje snega, košnja trave, varstvo mlajšega sorojenca, pa tudi 
nevarnejša opravila, kot je rezanje z nožem in podobno. Čim težje je, 
tem večji izziv pomeni otrokom. Pri tem je poudaril, kako pomembno 
je, da otroci vedo, kdaj bodo končali opravilo. Tako se namreč naučijo 
načrtovati delo. In kako zahtevne naloge naj jim nalagamo? Juhant 
pravi, da tiste, ki so ravno na meji otrokovih sposobnosti. Tudi za 
učenje in domače naloge pravi, da sta le eni od domačih opravil, in 
priporoča, da starši vpeljejo urnik šolskih obveznosti. Meni, da je po-
membno, da otrok naloge opravlja vsak dan ob isti uri in seveda med 
tednom, torej od ponedeljka do petka. Ob tem je pozval učitelje, naj 
ne dajejo domačih nalog čez konec tedna. Otrok naj sprva dela naloge 
v kuhinji za jedilno mizo in v družbi mame, ki medtem kuha ali počne 
kaj podobnega. Pozneje se lahko glede na rezultate dela v šoli začne 
učiti v svoji sobi in ob odprtih vratih.

 Poleg tega je predavatelj poudaril, da ob vsem tem nikakor ne sme-
mo pozabiti na igro. Tisto igro, s katero se otrok uči novih veščin, 
pa tudi prilagajanja sedmim kategorijam ljudi: staršem, sorojencem, 
drugim sorodnikom, sošolcem ter pozneje še sodelavcem in sosedom. 
Zadnja kategorija pa je – biti sam s sabo.

Juhant je prepričan, da bodo sicer bistri otroci, ki 
ne pišejo v zvezke, imeli težave v srednji šoli ali 

pozneje na fakulteti.

Spregovoril je še o realnih in nerealnih pričakovanjih staršev, kdaj 
prositi in kdaj ukazati, da morajo biti starši središče družine, o tem, 
da otroci niso zgolj učenci, o prevzemanju odgovornosti otrok za svoja 

Predavanja

Vabilo na predavanje »Invalidi sveta«
Že nekaj let v Domu počitka Mengeš sodelujemo s prostovoljkami 

iz Združenja invalidov – Forum Slovenije. Iz Združenja so nam ponu-
dili, da v našem Domu počitka Mengeš skupaj pripravimo zanimivo 
predavanje z naslovom Invalidi v zgodovini sveta. Predavatelj bo 
Igor Mravlje, ljubitelj zgodovine in publicist, ki je pripravil platformo z 
vsemi pomembnimi invalidi od antike pa do danes. Tako bodo ude-
leženci predavanja spoznali številne invalide, ki so uspeli v znanosti, 
politiki, kulturi in športu. Predavanje bo trajalo približno eno uro in bo 
popestreno s predstavitvijo, fotografijami, videoposnetki in glasbeni-
mi podlagami.

Na predavanje Invalidi v zgodovini sveta vabimo prostovoljce 
kakor vse zainteresirane posameznike, ki vas ta tematika zanima.

Kdaj? V četrtek, 18. novembra 2021, ob 10. uri v Domu po-
čitka Mengeš, Glavni trg 13, pritličje – klubska soba.

Prijave zbiramo do zapolnitve mest.
Kontakt: Tatjana Prašnikar Đuran, koordinatorka prostovoljcev
E-naslov: tatjana.prasnikardjuran@dpm.si
Mobilna številka: 051 327 317.

Prijazno vabljeni!
Tatjana Prašnikar Đuran
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Jesen v Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin
Po barvitem poletju, ki nam je kljub omejitvenim ukrepom vseeno dopustilo oddih na mor-
ju, v hribovitih predelih in drugje, je v naše kraje vnovič prišla jesen s svojo vznesenostjo, 
nadobudnim duhom in pristno otroško energijo. Tudi tokrat je med knjižne police ponesla 
nove zamisli in obnovila že obstoječe ter odprla vrata številnim jesensko obarvanim bralnim 
projektom.

Pravljični palček 
S 1. septembrom, uradnim začetkom šole, 

so v knjižnici najprej pripravili seznam Prav-
ljični palček, namenjen predšolskim otrokom 
in prvošolcem, ki se šele dobro seznanjajo z 
bralno kulturo. Tudi letos je seznam sestav-
ljen iz čudovitih in poučnih knjig, ki najmlajše 
bralce razveseljujejo tako z vsebino kakor s 
slikovitimi in posrečenimi ilustracijami. Da 
bi se gradivo s seznama hitreje našlo, sta v 
oddelku za predšolske otroke postavljena dva 
knjižna zaboja, kjer so shranjena avtorska 
besedila, pesmi in ljudska dela za Pravljične-
ga palčka. Tako si lahko otroci sami izberejo 
gradivo, ki ga želijo prebrati ter zgodbo nato 
obnoviti vzgojiteljici ali učiteljici. S slednjim 
tako sodelujejo v projektu, in če bodo razme-
re to dopuščale, bo prihodnjo pomlad imel 
tudi ustrezen zaključek.

Športna bralna značka
V Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin so s 

23. septembrom, ob slovenskem dnevu špor-
ta, vse športne navdušence povabili tudi k 
prebiranju čtiva s športno vsebino in sode-
lovanju v športni bralni znački. Ta poteka do 
vključno 30. aprila, gradivo pa je vsem obis-
kovalcem knjižnih prostorov na voljo na po-
sebej izpostavljenem mestu. S tem bralnim 
projektom so želeli v knjižnici spodbuditi k 
zdravemu življenjskemu slogu ter hkrati bral-
ce seznaniti s ključnimi športnimi vsebinami. 
Marsikdo se tudi dejansko drži sporočila zgi-
banke #10.000 korakov in po želeno gradivo 
v knjižnico kar pripešači. Zdrav duh v zdravem 
telesu torej vodi tudi številne obiskovalce tr-
zinske knjižnice.

seznam čtiva obsežen, na voljo je tako lepo-
slovno (domače in tuje) kakor tudi strokovno 
gradivo, sodelujoči pri projektu pa lahko izbi-
rajo tudi med različnimi esejističnimi besedili. 
Kot že omenjena Športna bralna značka tudi 
projekt Okusimo besedo, ki se je uradno začel 
s 1. oktobrom, poteka do vključno 30. aprila. 
Za oba projekta bo v maju, če bodo razmere 
dopuščale, potekala posebna zaključna pri-
reditev, obarvana z zanimivim programom in 
predajo knjižnih nagrad.

zaščitne ukrepe, da bi urice vendarle lahko 
izpeljali. Poleg posebnih mizic z zaščitnimi 
pregradami so poskrbeli tudi za druge zaščit-
ne ukrepe, ki bi tako otroke kot izvajalce uric 
ustrezno zaščitili, hkrati pa ne bi motili uč-
no-ustvarjalnega procesa. Seveda v knjižnici 
stremijo k temu, da bi se ves trud izplačal in 
bi lahko urice začeli izvajati že v novembru.

Razstave
Poleg omenjenih bralnih projektov in ustvar-

jalnih delavnic pa Krajevna knjižnica Tineta 
Orla Trzin redno gosti tudi številne razstave, 
med katerimi je letos jeseni izstopala klek-
ljarska razstava. Čipke so nastale pod vešči-
mi rokam članic klekljarske skupine Slamice, 
ki deluje pod okriljem Univerze za tretje živ-
ljenjsko obdobje Lipa Domžale. Sodelujoče 
so predstavile različne motive, od poletno 
obarvanih do prekrasnih jesenskih, prav v 
vsakem razstavljenem izdelku pa je bilo čutiti 
predanost klekljarski umetnosti.

Knjižni klepet
V prihodnjih mesecih upajo, da se lahko vrne 

tudi knjižni klepet, ko se med udeleženkami 
vselej razvije slikovit pogovor o prebranem 
čtivu, o tem, kaj si še želijo prebrati, katero 
delo se jim je neponovljivo vtisnilo v srce in 
podobno. Če bo izvedba mogoča, se bo v tem 
študijskem letu vnovič vnela zanimiva razpra-
va med knjižnimi bralkami. 

Besedilo in foto: Barbara Kopač

Jesensko čtivo

Športna bralna značka 2021-2022

Knjižnica

Okusimo besedo 2021-2022

Okusimo besedo
Kot že toliko let do zdaj se je Knjižnica Dom-

žale tudi letos odločila nadaljevati tradicijo 
bralnega projekta za odrasle, Okusimo bese-
do, s čimer se že več kot deset let širi bral-
na kultura tudi med odraslimi. Tudi letos je 

Delavnice v knjižnici
Ob koncu oktobra so v prostorih knjižnice 

pripravili slikovito jesensko, z nočjo čarovnic 
obarvano delavnico, ki je potekala v dveh 
delih. Tam so tako otroci kakor njihovi starši 
izdelovali strašljive knjižne kazalke, ki so jih 
umetniki okrasili z netopirji, bučami ali kar z 
mešanico obojega. Dejstvo, da je nekaj spet 
potekalo v živo, seveda ob spoštovanju vseh 
zajezitvenih ukrepov, je ustvarilo izjemno 
razpoloženje ob ustvarjanju. Če bodo razme-
re dopuščale, bodo podobne ustvarjalne de-
lavnice potekale tudi v decembru, otroke pa 
tedaj čaka še posebna lutkovna predstava.

Pravljične urice
Otroci so lani najbolj pogrešali vsakote-

denske pravljične urice, zato se jih zelo ve-
selijo. Lani jih zaradi slabe epidemične slike 
ni bilo mogoče izvesti, letos pa se v knjižnici 
že od poletja trudijo, da bi poskrbeli za vse 
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»Če delaš dobro, se ti bo dobro vrnilo«
Oče, sin, kmetovalec, gasilec, folklorist – vse to in še več je prejemnik letošnje srebrne 
plakete Občine Trzin, namestnik poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Trzin Dušan 
Kosirnik. In kar je še pomembno, ni polovičarski – ko se za nekaj odloči, se temu popolnoma 
posveti. Njegovo glavno načelo v življenju je: kar zame ni dobro, tudi za drugega ni. In tega 
se trdno drži. 

Dušan izhaja iz stare trzinske družine. Njegova stara mama je bila 
domačinka, rojena na kmetiji pri Konftru, stari oče pa je kot štiriletni 
fantič v začetku dvajsetega stoletja prišel živet v rejniško družino v 
Trzinu. Ostal je v vasi in si na kmetiji pr' Jekcu ustvaril družino. Da-
nes na njej živijo Dušanovi starši, pa tudi Dušan, ki ima starejšega 
in mlajšega brata, si je tu ustvaril svoje gnezdece. V njem ob ženi 
Andreji odraščajo trije otroci, sedemnajstletna Alja, ki bo slaščičarka, 
trinajstletna Neža in najmlajši, desetletni Jakob, ki pravi, da bo kmet. 
Dušan ob tem smeje se pripomni, da kmet brez šole ni nič. Preračuna-
ti je namreč treba vsak strošek, poleg tega je dobro znati kaj popraviti 
ali si izdelati kakšen pripomoček. Prepričan je, da tisti, ki bodo delali 
na kmetijah, zagotovo ne bodo lačni.

Delo v gostinstvu
Med gasilce se je vpisal dokaj pozno, šele leta 2009. »Andreja me 

je večkrat spraševala, zakaj nisem gasilec tako kakor moj oče. Ja za-
kaj? Vedno sem vedel, kaj pomeni biti gasilec in koliko časa moraš 
imeti na voljo. V gostinstvu, kjer sem dolga leta delal, pa tega ni bilo.« 
Po končani srednji agroživilski šoli je bil dve leti zaposlen kot mesar, 
potem pa se je pridružil starejšemu bratu, ki je vodil restavracijo v 
prostorih podjetja Kolektor Etra v Črnučah. Naslednjih enajst let je 
delal v gostinstvu. »Skrbel sem za pripravo mesa. Pravzaprav sem 
delal vse, kar je bilo tisti hip potrebno.« Tempo dela v restavraciji in 
na domači kmetiji je bil precej naporen. »Delal sem po deset ur na 
dan, včasih tudi več, sedem dni na teden. Takrat res nisem imel časa 
še za kaj drugega,« pravi Dušan. »Če hočeš nekaj delati dobro, se 
moraš poglobiti v to. Nekaj napol – ne, tega se ne grem! Treba se je 
kar najbolj potruditi. Za to pa moraš imeti čas,« je prepričan. Usoda 
je v njegovo življenje takrat pripeljala mlado dekle iz bližine Polhovega 
Gradca. »V naši restavraciji je kuhala Andrejina sestra, ki je bila pred 
tem kuharica v znani polhograjski gostilni Pri Praktar'. Še eno na-
ključje – Pratkarja je vodila teta mojega očeta, česar ji na razgovoru 
nismo povedali,« se je nasmehnil ob obujanju spominov in nadaljeval: 
»Šestnajstletna Andreja je začela ob koncu tedna pomagati v naši 
restavraciji. Takoj mi je bila všeč. Pri nas je delala ves čas šolanja, 
skoraj osem let.« Zdaj dela kot specialna pedagoginja, Dušan pa je 
zadnjih 13 let zaposlen v bližnjem podjetju, ki se ukvarja z izdelavo in 
montažo stavbnega pohištva.

Med gasilce z ženo in otroki
Gasilstvo je takoj postalo del njegovega življenja, h katerem je kma-

lu pritegnil tudi ženo in svoje otroke. Prvo leto je opravil osnovni tečaj 
za gasilca in tudi nadaljevalnega, kar mu je omogočalo sodelovanje 
na intervencijah. V naslednjih letih je opravil še več tečajev: za strojni-
ka, uporabnika radijskih postaj in IDA (izolirni dihalni aparat), reševal-
ca v primeru nesreč z nevarnimi snovmi, gašenje notranjih požarov in 
mentorja mladine. Opravil je tudi tečaj za vodjo enote in si prislužil čin 
nižjega gasilskega častnika. Danes poleg operativnega dela opravlja 
tudi delo namestnika poveljnika društva. »To je velika odgovornost, 
saj moraš dobro poznati sistem delovanja in vodenja.« Poznati mora 
torej naloge vsakega člena v gasilski verigi, odlikujejo pa ga znanje in 
izkušnje, ki jih pridobiva na izobraževanjih in različnih intervencijah. 
Njegov delodajalec ve, da je Dušan prostovoljni gasilec. Zato lahko ob 
nujni intervenciji ali ko manjka vmesni člen, zapusti delovno mesto, 

Trzinci – naš ponos

Dušan Kosirnik na domači kmetiji

Domača kmetija
Njihova kmetija obsega dva hektara kmetijskih površin in prav toliko 

gozda. »Oče je nas fante zgodaj začel vključevati v delo. Tako nam 
je privzgojil delovne navade,« je prepričan Dušan, ki se je že pred leti 
odločil nadaljevati družinsko tradicijo kmetovanja. Pravzaprav bi jo z 
ženo rada nadgradila. »Ker je kmetija majhna, moramo ljudem ponu-
diti nekaj posebnega, posebne domače izdelke.« In tako sta najprej 
začela prenovo domačije, na kateri že dolgo časa redijo prašiče in go-
vedo. »Za krmo živali ne uporabljamo silaže, niti ne forsiramo uporabe 
krmil. Žival je kot človek in lahko tudi zboli, odvisno od hrane. Če je ta 
dobra, je tudi žival zdrava,« pravi. Ne uporabljajo niti umetnih gnojil, 
gnojijo izključno z domačim hlevskim gnojem. »Po navadi smo si pri-
delali dovolj krompirja za ozimnico. Letos pa je bilo le 30 odstotkov 
pridelka, pa ne le pri nas, tudi drugod po Sloveniji. Tudi krme smo za-
radi neugodnih vremenskih razmer pridelali komajda dovolj,« žalostno 
pripomni, a kljub temu optimistično zre v prihodnost. Dušan Kosirnik na čelu gasilcev na sprevodu ob Florijanovi nedelji 2016
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Trzinci – naš ponos

Folklora
Pred sedmimi leti se je Dušan odločil, da bo plesal pri folklori. »Ko 

sem Andreji neke sobote rekel, da greva v ponedeljek zvečer na 
folklorne vaje, se ji je zdelo, da ne mislim resno.« Pa je. Pridružila sta 
se mlajši članski folklorni skupini Trzina in sta ena redkih članov pr-
votne zasedbe, ki še vztrajajo. »Pa smo spet tam, delovne navade,« 
je prepričan. Zaradi covida-19 so zadnji dve leti popolnoma prekinili 
redne tedenske vaje. »Težko je, ko začneš piliti nove plesne slike. Ves 
čas moraš vaditi, da je vsak korak postavljen na pravi trenutek sklad-
be. Plesati moramo kot čim bolj homogena skupina. In če ne vadiš, 
pozabiš. Tako kot pri gasilstvu.«

Čas za družino 
Služba, družina, kmetija, gasilstvo, folklora. Le kako mu to uspeva? 

Dušan zavzdihne: »Časa je vedno premalo. Ampak če imaš delovne 
navade, boš lahko naredil vse. Tako je že od majhnega. Na dopust res-
da velikokrat nismo šli, ker ni bilo časa. Kljub temu smo se imeli lepo. 
Danes je težje, kar vidiva tudi pri odzivih najinih otok. A nekako jih le 
prepričava, le vztrajati je treba.« In koliko prostega časa mu potem-
takem sploh ostane? Bore malo, pa še tega najraje preživi z družino. 
»Ne morem se pritoževati. Z družino gremo vsako leto za en teden na 
morje, ostalo pa smo večinoma doma. Smo pa letos vse nadomestili. 
Ta korona je resda huda, a je prinesla tudi nekaj dobrega. Drugače 
smo začeli gledati na življenje. Več smo bili doma, skupaj. Večkrat 
smo šli tudi na izlete konec tedna. Veliko mi pomeni, da smo z družino 
skupaj,« mi zaupa. Mi pa mu ob tem želimo čim manj intervencij in 
seveda čim več lepih trenutkov v krogu družine. 

Tanja Jankovič 
Foto: Tanja Jankovič, Zinka Kosmač (nastop članske  

Folklorne skupine Trzin), arhiv PGD Trzin in osebni arhiv

se preobleče in odhiti na kraj dogodka. »Zdaj nam je lažje, ker smo 
vključeni v posebno aplikacijo, s katero vodja vidi opis stanja in koli-
ko gasilcev prihaja. Tako se lahko v primeru obsežnejše akcije takoj 
vpokliče več enot.« 

Intervencije
Dušan opaža, da je bilo letos manj intervencij kot v prejšnjih letih. 

Večinoma so bile tehnične intervencije, kot je izhajanje plina, odpira-
nje vrat, prometne nesreče, vremenske ujme. »Pred leti so bile dvakrat 
poplave v Trzinu in takrat smo urgirali v skoraj 40 objektih. Pozivnik 
je eno uro ves čas brenčal,« se spominja dogodkov leta 2019 in 2020, 
ko je zalilo tudi njegov dom. »Vse je bilo v vodi: 40 centimetrov vode 
v hiši in 20 centimetrov na dvorišču. V viharju pa je odkrilo tudi hlev 
in toplar. To je bilo najhujše, kar se mi je zgodilo.« Pravi, da bi težko 
izbral intervencijo, ki mu je ostala najbolj v spominu. »Ne razmišljaš. 
Samo greš in pomagaš,« pripomni. Sicer se vsi v društvu veselijo se-
litve v novi gasilski dom. »Zveza za zaščito in reševanje nam vsako 
leto nalaga novo dodatno opremo, ki je vse bolj specialna. Zato sem 
prepričan, da bo novi gasilski dom že čez 50 let premajhen. Opremo 
lahko stisnemo in naložimo drugo čez drugo. A je ne moreš posušiti, in 
če ni dobro vzdrževana, se uničuje in hitreje propada. Zato hvala vsem 
občanom. Ta gasilski dom je za vse vas in ne le za nas gasilce. Mi smo 
le tisti, ki znamo upravljati vso opremo. Z njo pa pomagamo sočlo-
veku pri ohranjanju življenja ali lastnine,« prepričljivo zatrdi in doda: 
»Upam, da bo tudi meni kdo pomagal, ko bom potreboval pomoč.« 
Pravi, da so trzinski gasilci vsi »fejst« fantje in dekleta. Dobro se ra-
zumejo med seboj in funkcionirajo kot velika družina, v kateri seveda 
prihaja tudi do nesoglasij. Le kje ne? Zadnji dve leti so protikoronski 
ukrepi precej okrnili njihovo delovanje in izobraževanje. Okrnjeno je 
tudi delo z otroki, ki na zabaven način pridobivajo osnovno znanje 
gasilstva. Njihova mentorja sta oba Kosirnika. »Zelo se trudijo, srčni 
so. Postali so dobri prijatelji,« jih pohvali Dušan.

Dušan in Andreja ob nastopu članske Folklorne skupine Trzin (par levo od 
kontrabasa).

V PGD Trzin so zanj med drugim zapisali:
»Dušan je nepogrešljiv član na naših intervencijah in vajah, ve-

likokrat je že s svojo nesebičnostjo in žrtvovanjem prostega časa 
dokazal, da po duši in srcu pravi gasilec – vedno pripravljen po-
magati. Sodeluje in pomaga na prireditvah, ki jih organiziramo. 
Prisoten je na jubilejih in prireditvah našega in sosednjih društev. 
Nanj lahko računamo, ko je treba pomagati sokrajanu ali tovariša 
gasilca pospremiti na zadnjo pot.«

Dušan z ženo Andrejo in tremi otroki, Aljo, Nežo in Jakobom

Intervencija za dimniški požar
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Intervju z Urško Potočnik: 

Lepotna in predvsem medicinska pomoč  
strankam mi pomeni čudež poklica kozmetičarke

Urška je mamica dveh otrok in v prostem času se z družino zelo rada 
ukvarja s kolesarjenjem, plavanjem, pohodništvom in tudi nabiranjem 
gob in zelišč. Pravi, da jo šport in aktivno življenje sprostita, tako da 
lahko delo nadaljuje bolj sproščena in sveža. Že od malih nog jo zani-
ma kozmetika in pri 30 letih je v Trzinu odprla kozmetični salon Biona. 
Strankam se na moč posveti, jih posluša, jim svetuje ter ponuja širok 
nabor različnih storitev, zato se z veseljem vračajo k njej. Zdi se, da 
je odkrila skrivnost zadovoljnih strank, če ne verjamete, pa se lahko v 
njenem kozmetičnem studiu sami prepričate.

Kdaj vas je začela zanimati kozmetika in kako ste se z njo 
prvič srečali?

Kozmetika me je začela zanimati že v osnovni šoli. Za poklic me je 
navdušil moj oče, ko mi je pokazal televizijsko oddajo Sijaj, ki me je 
takoj pritegnila. Po mojem navdušenju se je oče dogovoril, da si bom 
delo ogledala v bližnjem salonu v Trzinu. Ob praktičnem delu sem 
spoznala poklic in se nad njim še bolj navdušila.

Kaj je bil odločilni trenutek, ko ste se zavedli, da želite to 
početi v življenju?

Zelo sta mi všeč stik z ljudmi in spoznanje, da se ogromno naučim 
tudi od strank. Navdušilo me je dejstvo, da strankam odpravljam te-
žave in jim s tem polepšam dan. Zelo intenzivno se ukvarjam z me-
dicinsko pedikuro, z njo strankam omogočim lažjo hojo, in to so tisti 
čudeži poklica kozmetičarke, ki so me in me seveda še navdušujejo.

Kako ste začeli svojo podjetniško pot?
Po končani kozmetični šoli leta 2014 sem se zaposlila v kozmetič-

nem salonu v Ljubljani. S 1. avgustom leta 2016 sem se odločila za 
svojo podjetniško pot, kar je bila moja želja že od nekdaj. 

V prvem letniku srednje šole nam je profesorica zastavila nalogo, 
naj na list papirja napišemo vse podatke, kakor da bi imeli svoj salon. 
Sama sem takoj napisala ime Biona, in pozneje ko sem odpirala salon, 
sem začutila, da je to vsekakor pravo ime, saj me je takoj pritegnilo.

Imate morda kakšen nasvet za mlade podjetnice, ki se vam 
ga zdi pomembno upoštevati?

Pomembno je, da so zadovoljni tako stranke kakor zaposleni. Stran-
kam moramo ponuditi kar največje razvajanje, jim pomagati, ko nas 
potrebujejo, se z njimi pogovoriti in poskrbeti, da se z veseljem vra-
čajo. Zaposlenim pa moramo omogočiti udoben delovni prostor. Zelo 
rada odštejem kakšen evro več za kakovostnejšo opremo, ki ustreza 
zaposlenim in jim olajša delo. Nudim jim širok nabor produktov, s ka-
terimi lahko delajo, različna izobraževanja in izpopolnjevanja. Poleg 
delovnih formalnosti je treba poskrbeti za sproščena druženja in iz-
lete.

Trzinski podjetniki

Kdo vas je najbolj podpiral pri vaših začetkih?
Poleg očeta, ki me je navdušil za ta poklic, mi ogromno oporo dajeta 

tudi moja mami in mož. Mož vodi vse finance salona in mi pomaga pri 
skrbi za otroke ter kakšnih odločitvah. Mami pa mi pomeni »celostno« 
oporo vse od kuhanja do najrazličnejših pogovorov in nasvetov.

Seveda mi v salonu dobro uspeva tudi zaradi odlične ekipe in mojih 
dveh sodelavk, Veronike in Špele. Delata zelo zavzeto in profesionalno, 
kar pripomore k boljšemu delovnemu ozračju in zato še boljšemu delu.

Bi nam lahko zaupali ključ do uspeha v vašem poslu, s čim 
obdržite zadovoljstvo strank?

Potrudimo se, da stranki kar najbolj pomagamo ter ustrežemo nje-
nim željam. Za vsako stranko si vzamemo čas, da se z njo pogovorimo 
in posvetujemo. Vedno najprej poslušamo njene želje in nato poda-
mo svoje profesionalno mnenje in nasvete, kaj bi bilo smiselno storiti. 
Zelo se mi zdi pomembno, da je stranka slišana in upoštevana.

Katere storitve ponujate strankam?
Najbolj bi rada poudarila medicinsko pedikuro, pri kateri odpravimo 

težave, kot so boleča kurja očesa, otiščanci in vraščeni nohti. Nameš-
čamo tudi sponke, ki dolgoročno odpravijo vraščanje nohta v kožo. 
Ponujamo manikuro, permanentni lak, gelirane nohte, podaljševanje 
in poslikavo nohtov. Pri tretmaju vihanja trepalnic spodbudimo rast in 
okrepimo trepalnice. Nahranimo jih od znotraj, kar po rednih tretmajih 
učinkuje dalj časa. Izvajamo nego obraza, pri kateri s hranjenjem kože 
in vlaženjem pomagamo tako ob mladostniških težavah kakor tudi 
drugim tipom kože. Opravljamo depilacijo celotnega telesa, na voljo 
so kar štirje različni voski, s katerimi se prilagajamo različnim tipom 
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kože in dlakam. V ponudbi imamo tudi različne masaže telesa, in sicer 
klasično masažo, masažo z vulkanskimi kamni, indijsko masažo glave 
in ročno limfno drenažo telesa. Med našimi storitvami pa se skrivajo 
tudi praznovanja za otroke, ko deklice na moč razvajamo, jih masira-
mo, jim pletemo kitke ... V naši ponudbi imamo tudi maderoterapije, 
ki preoblikujejo telo, tako da se res za vsakogar kaj najde. Prav tako 
hodimo v dom za starejše in upokojence ter jih pripeljemo v salon. V 
šoli smo vodile razne delavnice, na katerih smo  učencem omogočile 
spoznavanje poklica in jih nato razvajale z lakiranjem nohtov.

Kako pomembna se vam zdi redna nega telesa?
Zdi se mi zelo pomembna, saj z redno nego dosežemo lepe rezultate 

z dlje časa trajajočim učinkom. Redna nega telesa ne pomeni le skrbi 
za kožo in zunanjost, temveč pomeni tudi zdrav način življenja.

Kaj je za vas lepotni ideal?
Zame je lepotni ideal naravna lepota. Menim, da je lepa punca zdra-

va, nasmejana, da skrbi zase in je predvsem naravna. Seveda to velja 
tudi za moške.

Ali vaš posel zahteva nenehno izobraževanje in sledenje  
novim lepotnim smernicam?

Seveda, z zaposlenima se nenehno izobražujemo in redno hodimo 
na različne seminarje in tečaje. Tako poskrbimo za svež veter v salo-
nu, kar prija nam in tudi strankam. Nazadnje smo obiskale izobraže-
vanje za vraščene nohte, redno hodimo na Afroditina izobraževanja 
za nego obraza in telesa, seminar za trepalnice in nohte (poslikava, 
geliranje). Zelo pomembno se mi zdi redno izpopolnjevanje, saj nato 
lažje delaš in imaš še več volje.

Bliža se zima – kako lahko preprečimo suho kožo in rdeč 
nos? Kaj je nepogrešljiv del nege v mrzlih mesecih?

V zimskem času moramo uporabljati hranljive kreme, ki zaščitijo 
našo kožo. Sama pa priporočam uporabo kisle smetane, ki jo za 20 
minut namažemo na obraz. Po uporabi bo vaš obraz osvežen, koža 
pa se bo vidno napela. Prav tako je zelo priročno, saj kislo smetano 
najdemo v vsakem gospodinjstvu, zato ko imamo doma nekaj časa ali 
pa med gospodinjskimi opravili poskrbimo še za svojo kožo.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost salona?
V letu 2021 je bil salon prenovljen, tako da imamo povsem ločene 

namenske prostore za nego obraza in masaže, nego nohtov in nego 
nog. Stalno pa tudi skrbimo za izobraževanja mladih. Velikokrat sprej-
mem na prakso dijake in študente, ki se želijo učiti in videti, kako 
poteka delo v salonu. Trenutno se zelo osredotočam na stalno skrb 

Trzinski podjetniki

Pismo občana
Naša največja napaka

Povsem »po naključju« mi je te dni prišla v roke knjiga Davida 
Attenborougha Življenje na našem planetu. Knjiga je iz leta 2012 in 
vredna je našega branja! Avtor se pri opisovanju in videnju usode na-
šega planeta sprašuje, kje so meje treh P-jev (profit, prebivalstvo, pla-
net). Kot sam pravi, je na kocki naša prihodnost na planetu, ki je edini 
kraj, ki ga poznamo, na katerem obstaja kakršno koli življenje. Naj se 
tu ustavim in zapišem nekaj dejstev, ki sem jih sam doživel, ko sem v 
svojem življenju opazoval spreminjanje našega okolja.

Še kot gimnazijec sem večkrat stal pod severno steno Triglava. S 
Tinetom Kunaverjem sva se v njej mojstrila za alpinista. Pod steno 
sva si natočila vodo, ki je iz Triglavskega ledenika po skritih poteh 
prišumela v dolino Vrat. Mrzla, hladna in kristalno čista nama je hla-
dila naporno plezanje. Tudi v steni sva naletela na kratke in bistre 
potočke, ki so postajali vse močnejši, bližje ko sva bila robu stene. 
Tam sva nemo zrla v triglavski sneg, ki je segal kot ogromen previs 
čez rob stene, in iskala prehod. Včasih sva si ga morala kar izvrtati, da 
sva lahko stopila na Triglavski ledenik. Minila so leta in sneg ledenika 
se je vedno bolj umikal navzgor. Tudi vode si nisva več natočila na 
vznožju. Vse preveč planincev je hotelo z vzponom na Triglav dokazati, 
da so »pravi« Slovenci. Danes je pravega ledu zelo malo in z njim se 

za stranke in spodbujam izobraževanja in specializacijo na področjih 
dela, ki jih že opravljamo, in širjenja na nekatera nova.

Katero vodilo vas vodi skozi življenje?
Menim, da moraš vse, kar delaš, početi z ljubeznijo in se pri tem 

zabavati.

Nina Rems
Foto: Robert Seljak

ukvarjajo le še meteorologi in strokovnjaki za plazove. Miha nam o 
tem redno poroča.

Ko smo se naselili v Trzinu, smo pogosto slišali govoriti domači-
ne o žerjavčkih. Ker je Planinsko društvo Onger imel tudi varstvenike 
narave, smo se pozanimali, za kakšno rožico gre. Poučili smo se o 
močvirskem tulipanu, ki hoče imeti vsaj šest mesecev vodo v čevljih. 
Iskali smo rastišče in ga našli na koncu naselja. Skrbno smo opazo-
vali rastišče in ga varovali. Temnorjavi cvetovi so bili kar primerni za 
šopke in težko se je bilo nekaterim upreti, da jih niso trgali. Trzin je po-
časi rasel, žerjavčki pa so drug za drugim izginjali. Sklenili smo, da jih 
presadimo v Arboretum. Po dogovoru smo nabrali nekaj cvetic in jih 
odnesli v Arboretum na prostor, ki so ga nam odkazali. Na naše veliko 
razočaranje žerjavčki niso odgnali. V bližini smo odkrili tudi rastišče 
lepega čeveljca. Rumeni cvetovi, podobni drobnim »šolnčkom«, so nas 
razveseljevali vsako pomlad. Preštevali smo rastline na rastišču in 
jih našteli tudi čez 120. Tudi te rastline smo varovali, ko smo opazili, 
da se rastišče vse bolj krči in zarašča. Letos nas je pozdravilo nekaj 
čez deset rastlin. Ali bo homo sapiens vendarle sposoben preprečiti 
uničenje življenja na modrem planetu?

Aleksander Čičerov
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Plesalke iz Trzina na svetovnem prvenstvu v street showu osvojile  
tri zlate pokale!

Plesalci Plesnega kluba Miki in z njimi občanke Trzina Keja, Tina in Eva so se po dveh letih 
covidnega premora udeležili svetovnega prvenstva v street dance showu, ki je 30. in 31.  
oktobra potekalo v Follonici v Italiji. Z nastopi so navdušili, saj so osvojili pet zlatih,  
eno bronasto medaljo in eno sedmo mesto.

Svetovnega prvenstva se je pod vodstvom 
koreografov in trenerjev Andraža Mra-
ka, Anje Jurić in Erika Bukovnika ter v 
spremstvu Martina, Domna in Maria udeleži-
lo 83 plesalcev s sedmimi vrhunskimi plesni-
mi točkami. V soboto so tekmovanje odprli 
otroci z malo skupino MINING in osvojili prvo 
medaljo, bronasto. V najštevilnejši članski 
kategoriji sta zatem nastopila Žiga Farkaš in 
Maša Skočaj. Navdušila sta z vrhunsko izved-
bo dveh tekmovalnih točk, Žiga kot solist in 
oba skupaj v paru, ter osvojila zlati medalji.

V nedeljo so se v večernem delu tekmovanja 

Šah zadnjič letos
V prejšnji številki Odseva sem omenjal nag-

lico, s katero so organizatorji pohiteli z najavo 
različnih turnirjev. V tokratnem prispevku lah-
ko preberete, kako smo šahisti končali leto, v 
katerem vse do septembra nismo mogli urad-
no nastopati.

V osrednji slovenski ligi, katere dvaindvajse-
to izvedbo smo letos spremljali, je nastopilo 
le osem ekip, zato je bilo vsega konec že po 
sedmih krogih. Takšno (ne)udeležbo sta delno 
zakrivili epidemija in z njo povezana negoto-
vost glede pogojev in možnosti igranja, delno 
pa pri nekaterih klubih tudi naveličanost pri 
dvobojevanju z vedno istimi nasprotniki. Naj 
samo spomnim, da se je v preteklosti iz širše 
ljubljanske regije vsakič prijavilo tudi po 40 
moštev, ki so nastopala v štirih ligah, in da je 
imel zmagovalec zato občutek, da je dosegel 
res pomemben uspeh.

Pa si podrobneje poglejmo, kaj smo Trzin-
ci dosegli letos! Izkupiček naše edine ekipe 
v tokratni ligi, ŠK Trzin Buscotrade, je bolj 
povprečen, saj z doseženim petim mestom in 

Dogajanje na dlani

Članska formacija RefugeesMladinska formacija Push the button 
to add drama

Otroška formacija Sailors

vsega 12,5 točke res ne moremo biti zado-
voljni. Dve zmagi in trije tesni porazi so manj, 
kot smo pričakovali, zlasti ker smo v prejšnji 
izvedbi tega tekmovanja osvojili pokal za 
drugo mesto. V tokratni beri točk so sode-
lovali Igor Rojs (3 točke), Hinko Krumpak (2,5 
točke), Nesib Jukan (2 točki), Peter Krupenko  
(1 točka), Kostja Konvalinka (1 točka), Lan 
Rojs (1 točka) in Aleš Borštnik z remijem. 
Preostanek točk smo dobili brez boja. Ome-
nim naj še, da letos Trzinci nismo »pobrali« 
nobenega odličja za dosežke na posameznih 
deskah, kar se ni zgodilo že vrsto let.

Tradicionalni zaključek lige je potekal 4. no-
vembra v dvorani Prostovoljnega gasilskega 
društva v Komendi. Prijavilo se je le sedem 
ekip, trzinski šahisti smo nastopili kar s tremi 
moštvi in našemu kapetanu Alešu Borštniku 
je uspelo pritegniti k nastopu in igri vse, ki 
smo bili v ligi prijavljeni za igranje. Po petih 
krogih, ki smo jih odigrali, je naše moštvo Tr-
zin Buscotrade v sestavi Peter Krupenko, Ja-
kob Matthias, Nesib Jukan, Igor Rojs in Dušan 
Leben osvojilo tretje mesto. Predse so spus-
tili le objektivno močnejši ekipi: zmagovalca 
turnirja Športnega kluba Komenda Popotnik 
in drugouvrščeno Športno društvo Domžale. 
Odlično se je odrezala tudi naša tretja ekipa, 
ki je ob osvojenem četrtem mestu premagala 
klubske tovariše in dobitnike pokala za tretje 
mesto. Slabo pa je šlo naši drugopostavljeni 
ekipi, ki je obtičala na zadnjem mestu raz-
predelnice. 

To je za letos vse. Oglasim se znova prihod-
nje leto. Do takrat pa: srečno!

Besedilo in foto: Andrej Grum

zvrstile vse street show formacije in plesalci 
PK Miki so nas zastopali v vseh starostnih 
kategorijah, v mladinski celo z dvema for-
macijama. Z zlatim hat-trickom so zlate 
medalje osvojili: otroška formacija SAILORS 
(Keja Kokošar; pokrovitelj formacije je 
Aikwit d.o.o.), mladinska formacija PUSH 
THE BUTTON TO ADD DRAMA (Tina 
Kecelj) ter članska formacija REFUGEES 
(Eva Mušič). Mladinska formacija MILLIO-
NAR QUIZ je osvojila sedmo mesto. 

Zelo sem ponosna na naše trenerje, plesal-
ce in njihove starše. Zelo sem ponosna na 

osvojene pokale, ki se letos še posebno moč-
no svetijo. Ti pokali odsevajo dejanja celotne 
ekipe na leto in pol dolgi poti do svetovnega 
prvenstva. Odsevajo vztrajnost in potrpež-
ljivost predvsem trenerjev in plesalcev ob 
nenehnem prilagajanju epidemiološkim ukre-
pom. Da, šport podpira in krepi telo, um in 
duha. Gremo športat, gremo plesat! 

Saša Eminić Cimperman,  
Plesni klub Miki

Foto: Plesni klub Miki
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Jubilejni 30. pohod po poteh vojne za Slovenijo
Letos ob 30. obletnici rojstva naše države Slovenije smo veterani 

OZVVS Domžale pripravili 30. jubilejni pohod Po poteh vojne za Slo-
venijo, ki je potekal v soboto, 16. oktobra.

Pred našim osrednjim pomnikom braniteljem samostojnosti v Dom-
žalah se nas je zbralo lepo število pohodnikov iz Litije, z Vrhnike, iz 
Grosuplja, Ribnice, Kočevja, Logatca, Ljubljane, Moravč in seveda iz 
Domžal in okolice.

Obiskali smo Oddajni center Domžale, kjer so nam posamezniki, ki 
so bili udeleženci dogodkov pred tremi desetletji, zaupali svoje spomi-
ne na to viharno obdobje.

Pot smo nadaljevali proti Trzinu in že med hojo smo obudili spomine 
na trzinsko bitko, ki je bila v tistem času izjemno pomemben dogo-
dek, saj smo vsemu prebivalstvu komaj rojene države pokazali, da 
smo sposobni premagati veliko močnejšo in bolje oboroženo vojsko 
jugoslovanske armade. Bitka je dokaz, kako enotno sta delovali te-

ritorialna obramba in takratna milica. Na žalost ta bitka ni bila brez 
človeških žrtev, saj je padlo pet pripadnikov armade in en pripadnik 
Teritorialne obrambe.

Teritorialcu iz Kamnika, Edvardu Peperku, ki je padel pod streli agre-
sorskih sil, je bil letos na kraju ob potoku Pšata, kjer je potekal spopad, 
postavljen spomenik, ki ga je ob dnevu državnosti odkril predsednik 
Slovenije Borut Pahor.

Po odhodu iz Trzina smo se ustavili še ob gradu Jablje, ki je prenov-
ljen in v njem deluje oddelek ministrstva za zunanje zadeve.

Pohod se je kot že mnogokrat pred tem končal pri gasilskem domu 
v Stobu, kjer so nam naši prijatelji gasilci gostoljubno odstopili pros-
tor na vrtu. Tam smo se okrepčali in strnili prijetne spomine na lepo 
preživeti dan.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

V našem kraju

Pohod po štirih občinah
23. oktobra smo se člani Društva upokojencev Žerjavčki udeležili 

jesenskega pohoda Turističnega društva Vodice. Trzinci smo ta po-
hod pred leti poimenovali »Po štirih občinah« (Trzin, Ljubljana, Vodice, 
Mengeš) in to ime se ga po 20 letih še drži.

Bila je meglena sobota, ko smo ob 8. uri začeli pohod izpred Osnov-
ne šole Trzin. Šli smo mimo Športnega parka Mlake prav v času, ko je 
skupina 1000 gibov končala svoje jutranje vaje. Po »beli cesti« do vasi 
Rašice smo se prijetno ogreli. Na razpotju za Vrh Staneta Kosca smo 
imeli običajni počitek in potem smo v slabe pol ure po cesti prišli do 
koče SD Strahovica - Selo. Ker lani zaradi pandemije pohoda ni bilo, 
smo ugotavljali, kako se je tu vse spremenilo na bolje. 

Lojze in Darja, gonilni sili Turističnega društva Vodice, nas zmeraj 
lepo sprejmeta. Njun čaj iz posušenega grozdja je zaščitni znak tega 
pohoda. Ob klepetu smo preverili, kolikokrat je že kdo bil, kaj se dogaja 
pri nas, kaj pri njih, koliko nas hodi in podobno.

Nato smo pot nadaljevali po asfaltni cesti skozi Šinkov Turen, kjer je 
zoprno pihal veter in pršel rahel dež. Na koncu vasi smo se spet začeli 
vzpenjati skozi gozd in tu smo srečali prve tekače. Smer pohoda je 
lepo označena in tudi za dve novi pohodnici je pot postala zanimiva. 
Hodili smo po grebenu proti Mengeški koči, kjer smo srečevali prve 
pohodnike, ki so šli v nasprotno smer kot Trzinci. Teh srečanj smo 
vsi veseli, saj se enkrat na leto srečamo stari znanci. Zaradi slabe 
vremenske napovedi in pogojev PCT nas je letos hodilo le približno 
40. K Mengeški koči na Gobavici smo prisopihali malo čez poldne in 
sledil je slasten krof, ki ga pohodnikom »časti« društvo. S prehojenimi 

16 kilometri poti smo bili vsi zadovoljni in z rekom »Še zmoremo« smo 
se odpravili proti domu.

Pod Gobavico sta nas čakala dva avtomobila in odpeljali smo se v 
Trzin. Zoran in njegov pes pa sta se proti Trzinu odpravila peš.

Besedilo in foto: Milica Erčulj

Ob spomeniku Edvardu Peperku
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Jesenske dejavnosti v društvu Jesenski cvet
Izlet v Litijo

21. septembra smo se člani društva Jesenski cvet podali na izlet v 
Litijo. Razveselili smo se, da skoraj po dveh letih potujemo, čeprav 
s pogojem PCT. Udeležba je bila precejšnja. Avtobus nas je pobiral 
v Kamniku, Trzinu in Domžalah. Pozdravila nas je prijazna vodnica 
Zdenka in nam že na avtobusu z žarom pripovedovala o zgodovini 
Litije.

Litija je eno najstarejših rudarskih mest v Sloveniji. Izkoriščanje rude 
na Litijskem sega štiri tisoč let v preteklost. Tu so rudarili Kelti in Rim-
ljani, pisni viri pa rudnik Sitarjevec omenjajo že v 16. stoletju. Rudnik 
spada med večja in zelo bogata nahajališča v Sloveniji. V njem so 
kopali svinčevo in živosrebrno rudo, pa tudi cinkovo, bakrovo, železovo 
in baritno rudo. Bogat je tudi z minerali, saj so jih v njem našli več kot 
60 vrst.

Najprej smo se sprehodili po starem mestnem jedru Litije in si ogle-
dali Mestni muzej, ki priča o pestri izbiri tega rudarskega, železniškega 
in rečnega mesta. Zbirka o rečnem prometu na reki Savi je edina to-
vrstna zbirka v Sloveniji. Občudovali smo za turiste lepo urejeni rudnik 
Sitarjevec. Nato je bil čas za okusno kosilo v restavraciji Mona Liza.

Po kosilu smo nadaljevali pot na grad Bogenšperk, ki velja za enega 
lepših slovenskih gradov in enega najpomembnejših kulturnih spo-
menikov na Slovenskem. Sezidan je bil v prvi polovici 16. stoletja, leta 
1672 ga je kupil znameniti slovenski polihistor in znanstvenik Janez 
Vajkard Valvasor (1641–1693), ki je v njem napisal svoje najbolj znano 
delo, Slavo vojvodine Kranjske (1689).

Izlet smo sklenili z ogledom cerkve v Litiji in župnik nam je prijazno 
prikazal znamenitosti: prelep oltar, delo Marka Pogačnika, in v za-
kristiji ogromno sliko zadnje večerje, narejeno iz 18 vrst semen – izde-
lek kmeta Franca Firma. Zanimiva je Litija, ki jo tako lepo obkroži reka 
Sava, in zavetnik sv. Nikolaj poskrbi za vse, za kar je dolžan poskrbeti.

»Ko bomo enkrat stari in sivi« 
Seminarja za voditelje skupin starih ljudi za samopomoč (ZDZSGS) 

Thermana Laško (30. september in 1. oktober 2021) se je udeleži-
lo okrog 50 voditeljev iz Slovenije, iz medgeneracijskega društva Je-
senski cvet pa jaz in Darja Dimc. Kot vedno Zveza društev za socialno 
gerontologijo Slovenije povabi na seminar odlične strokovnjake. Prvi 
dan je strokovno temo »Čez težave in negotovosti, s pogumom smeha 
– notranja moč zavesti« predstavila Vida Žabot, klinična psihologinja, 
profesorica, predavateljica, terapevtka in publicistka, ki ve veliko o 
življenju in odnosih. 

Popoldne nas je poučeval prof. dr. Zvezdan Pirtovšek, nevrolog, ki 
večji del svoje znanstvene poti raziskuje Parkinsonovo in Alzheimer-
jevo bolezen. Ob proučevanju možganov se sprašuje, kdo smo, od kod 
prihajamo in kam gremo. Drugi dan pa je sledila strokovna tema »Ra-
zumevanje povezanosti energije in telesa«. Izobraževala nas je Oli-
vera Purnima Djordević, etnologinja in antropologinja, učiteljica joge, 
predavateljica o zdravi in ozaveščeni kakovosti življenja.

Nova mlada strokovna ekipa Zveze društev za socialno gerontologi-
jo je predstavila projekt Glasno branje z refleksijo. Sledili so zaključek, 
evalvacija in skupinska fotografija. 

Jožica Trstenjak, vodja skupine Naše vezi Trzin
Foto: Jožica Trstenjak

Dogajanje na dlani

Projekt Z roko v roki
Učenje rabe računalnika in pametnega telefona za starejše

Kako sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
zrelih, poznih letih in času, ko so te tehnologije del vsakda-
na in pogosto prezahtevne za starejše, kljub temu uporab-
ljati brez strahu in v lastno zadovoljstvo?

Projekt Z roko v roki, ki ga izvajata Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (IAT) in Zavod Medgeneracij-
sko središče Komenda (ZMSK) v šestih občinah, vključenih v Lokalno 
akcijsko skupino (LAS) Za mesto in vas: Domžale, Trzin, Mengeš, Vo-
dice, Medvode in Komenda, ponuja enega od možnih načinov učenja 
uporabe tako računalnika kakor tudi pametnih telefonov. Projekt so-
financirata evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarstvo.

In kako to poteka? Z individualnim in medgeneracijskim pristopom, 
kar pomeni, da en mlad dijak ali študent poučuje enega starejšega. 
Skupaj določita vsebine poučevanja in termine srečanj, ki jima ustre-
zajo. V okviru projekta je na voljo deset srečanj po eno uro in pol. Tudi 

kraj druženja oziroma poučevanja bomo izbrali skupaj. Za starejše je 
učenje brezplačno, medtem ko so mladi učitelji plačani. Če menite, da 
je taka oblika učenja primerna za vas, pokličite na telefonsko številko 
040 842 776 ali pišite na elektronski naslov viktorija.drolec@zmsk.si 
in se prijavite.

Besedilo in foto: Viktorija Drolec, projektna vodja v ZMSK

Trzinci, opremljeni za rudnikV Mestnem muzeju Litija
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Postani prostovoljec v Domu počitka Mengeš
V Domu počitka Mengeš in v enoti Trzin si prizadevamo za čim boljšo povezanost stanoval-
cev z zunanjim okoljem, zato vljudno vabimo zainteresirane iz vseh generacij, da del svojega 
prostega časa namenijo prostovoljski dejavnosti.

Možnosti in potrebe za prostovoljsko delo v domu so za naslednje 
dejavnosti: vodenje pogovorne skupine (skupine starih ljudi za samo-
pomoč), organiziranje in vodenje družabnih iger za stanovalce, vaje za 
urjenje spomina, glasbene urice, vodenje molitvene skupine, pomoč 
pri hranjenju, branje, individualno družabništvo, spremljanje stano-
valca po opravkih zunaj doma (trgovina in podobno), spremljanje in 
usmerjanje oseb z demenco, sodelovanje s stanovalcem pri manjših 
zaposlitvenih dejavnostih, pomoč pri organizaciji raznih prireditev, so-
delovanje v programu terapije/dejavnosti s pomočjo živali.

Trenutno imamo sedem stalnih prostovoljk in prostovoljcev, ki redno 
prihajajo v naš dom in stanovalcem kakor tudi sebi obogatijo skupaj 
preživeti čas. Poleg njih pa je tudi nekaj takšnih, ki nas vsake toliko 
časa presenetijo in popestrijo življenje v domu, na primer z igranjem 
na harmoniko.

Prostovoljstvo je obveznost in odgovornost, prinaša pa tudi veliko 
zadovoljstva in veselja, čeprav ni vedno preprosto. Motivacija, da na-
redim nekaj dobrega za drugega in s tem tudi zase, poganja to kolo 
prostovoljstva, da posameznik na tej poti vztraja. Večini prostovoljcev 
pomeni prostovoljsko delo pomemben del njihovega življenja, saj za 
njim stojijo ljudje z imeni in obrazi, s katerimi se spletejo prijateljske 
vezi.

Prostovoljci in prostovoljke s svojo srčnostjo in skrbjo za druge moč-
no izboljšajo kakovost življenja stanovalcev. Veseli bomo, če se nam 
pridružite.

Za več informacij se obrnite na koordinatorko prostovoljcev Tatjano 
Prašnikar Đuran: tatjana.prasnikardjuran@dpm.si, mobilna številka 
051 327 317.

Besedilo in foto: Tatjana Prašnikar Đuran

Dogajanje na dlani

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata, 
strica in prijatelja

IVANA NOVAKA

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja in vsem, ki 
ste ga prišli pospremit na njegovi zadnji poti.

Posebno bi se radi zahvalili gospodu županu Petru Ložar-
ju in gospe Adi Lovše za govor na žalni seji, gospodu Jožetu 
Kosmaču za poslovilni govor ter gospodu župniku Boštjanu 
Gučku za opravljen pogrebni obred in sveto mašo.

Hvala tudi Združenju borcev za vrednote NOB, prapor-
ščakom in gasilcem.

Vsi njegovi

Spomini so kot iskre,

ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,

vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je poslovil naš oče, tast, dedek, 
pradedek in stric

MARJAN LIKAR 

Iskrena hvala vsem sosedom, prijateljem, znancem ter 
društvu upokojencev in združenju borcev za izrečeno iskre-
no sožalje, tople besede in podarjene sveče. Zahvala oseb-
ju Doma počitka Trzin za skrb in nego ter vse lepe trenutke, 
ki jih je preživel z vami. 

Ostal bo v naših srcih.
Vsi njegovi
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KRIZANTEME: Zakaj jih ne bi pojedli?
V okrasnem svetu cvetja si zanje izmislimo katero koli barvo, redko 

kdo pa ve, da so se najprej uporabljale v zdravilne namene.
V zgodovini je bila vloga krizantem, Chrysanthemum sp., popolnoma 

drugačna, kakor jo poznamo danes. Na Kitajskem je njihova uporaba 
v zdravilne namene poznana že vsaj 2500 let. Od nekdaj so jo uporab-
ljali kot zdravilno rastlino v kulinariki in za pripravo čaja. A ker je bila 
lepa, so si jo v nekaterih obdobjih kitajske zgodovine cesarji prisvojili 
do te mere, da jo je bilo navadnim smrtnikom prepovedano posaditi 
na vrtu. 

Ko so krizanteme prišle v Evropo, so se počasi uveljavljale na vrtovih 
premožnih ljudi. Ko je Ivan Cankar leta 1910 napisal delo Bele krizan-
teme, se je zgledoval po vzorih z Dunaja, kjer so krizanteme veljale 
za rajske lepotice in so bile simbol za obilno bogastvo. Če je bila ta 
košata, bela krizantema najlepša za njegove oči, kot je to opisal Can-
kar, je bila pri Johnu Steinbacku pred drugo svetovno vojno v zgodbi 
Krizanteme simbol ženske moči in krivice. Nato pa je začela vse bolj 
dobivati povezavo z žalnim cvetjem, saj so bile v poznih jesenskih 
dneh krizanteme ene redkih razkošnih lepotic, ki so vzdržale nizke 
temperature.

Danes se z globalizacijo ta položaj krizanteme spet spreminja. Pri 
nas še vedno ostaja vezana na grobove, v Ameriki pa ima šopek kri-
zantem že drugačen pomen, ki izraža spoštovanje in se lahko pokloni 
tudi za rojstni dan. V Aziji krizanteme predstavljajo simbol novega 
rojstva in se lahko podarijo tudi ob rojstvu. Zelo spoštovane so kri-
zanteme na Japonskem, kjer odsevajo nasprotje spomladanskim cve-
tovom češenj in predstavljajo jesen. Prav posebne so kraljeve krizan-
teme, ki so vedno rumene barve, le bele pa so namenjene žalovanju.

Danes v trgovini lahko kupimo krizantemin čaj, krizantemini ekstrak-
ti so sestavina kozmetičnih izdelkov, njihovo cvetje na krožniku pa del 
kulinaričnih dobrot. V kitajski tradicionalni medicini za čaje največkrat 
uporabljajo vrsti C. indicum in C. morifolium. Zdravilna vrednost kri-
zantem je široka in veljajo za zmerno močno zelišče. Uporabljajo se 
za lajšanje prehladov, vročičnih stanj, glavobolov, priporočljive so za 
zniževanje krvnega tlaka in urejanje prebave. 

Za krizanteme večina virov pravi, da so v Evropo prišle v 17. stoletju. 
Drži podatek, da so se takrat živo in raznobarvno razmahnile, da so 
jih privzeli za svoje številni premožni ljubitelji vrtov, a v resnici ima 

Divje rastline

tudi Evropa svoje krizanteme, ki rastejo v sredozemskem podnebju in 
od koder so se nato raznesle po vsem svetu. Taka vrsta je C. corona-
rium, katere liste v kulinariki danes uporabljamo kot špinačo v azijskih 
jedeh. V vrtu lahko zasadimo njen križanec, ki ima poudarjeno mno-
gocvetnost in velikost cvetov. Taki cvetovi so užitni, če so gojeni kot 
zelenjava, brez škropiv in v vrtni zemlji.

Krizanteme so tiste jesenske lepotice, ki jih imajo krajinski arhitekti 
tako radi, ker so nezahtevne in polepšajo vsak vrt. Poznamo več sto 
vrst krizantem in njihovih križancev. 

Čeprav vse vrste veljajo za užitne, vsebujejo cvetovi nekaterih vrst 
naravne insekticide, zato se ne uporabljajo v prehrani. S krizantema-
mi zastrupitve pri ljudeh niso zabeležene, mogoče pa so alergijske 
reakcije. Na splošno velja, da nekateri odsvetujejo prepogosto pitje 
krizanteminega čaja zaradi njegovega močnega hladilnega učinka. 
Za nosečnice in dojenčke te cvetlice niso bile nikoli preizkušene, prav 
tako niso primerne za hrano za hišne ljubljenčke.

Po vsem napisanem je jasno, da si boste krizantemo upali pojesti 
le najpogumnejši. Naj vam današnji recept, v katerem so krizanteme 
namenjene užitnemu okrasju, pomaga spremeniti mnenje o njih. Če bi 
vas prestavili v Azijo, ne bi imeli izbire. Za spremembo pa si tudi sami 
lahko pripravite krizantemin čaj. 

Anja, Tina in Katja Rebolj
Foto: dr. Katja Rebolj, www.katjarebolj.com

OTROCI KUHAJO S CVETJEM
Recept: Biskvitne tortice

Sestavine:
Biskvit:

• 5 jajc
• 200 g sladkorja
• 100 g mandljeve moke
• 50 g moke

Nadev:

• 300 g marmelade
• 2 žlici limonovega soka

Okras:

• 100 g sladkorja v prahu
• žlica limonovega soka
• 3 žlice mleka ali vode
• cvetje: krizanteme

Priprava:
Jajca ločimo in stepemo beljake s 50 g sladkorja. Potem stepemo 

rumenjake s 150 g sladkorja. K rumenjakom presejemo mandlje-
vo moko in vse skupaj zmešamo. Z lopatico narahlo umešamo še 

beljakov sneg. Testo namažemo na velik pekač in v pečici, segreti 
na 180 °C, pečemo približno 15 minut. Ko je pečeno, ga razre-
žemo na tri enako velike trakove. Na prvega namažemo polovico 
marmelade in nanj položimo drugi trak. Tudi na tega namažemo 
marmelado in nanj položimo še tretji trak. Pokrijemo s folijo, ob-
težimo z desko in za nekaj ur postavimo na hladno. Razrežemo 
na manjše kose, takšne kot mini tortice. Sladkor, limonov sok in 
mleko/vodo zmešamo in z mešanico oblijemo biskvit. Okrasimo s 
krizantemami. 

Še več uporabnih receptov o uporabnih vrtnih cvetlicah najdete v 
knjigi Narava vedno zmaga.
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Vremensko dokaj dober oktober
Za nami je vinotok, osrednji mesec je-

senskega meteorološkega trojčka, tokrat 
vremensko na videz nezanimiv, čeprav daleč 
od dolgoletnih povprečij. Bil je namreč precej 
suh, saj smo prejeli le okrog polovico pričako-
vanih padavin, le povprečno osončen (morda 
na račun od sonca razvajenega prejšnjega 
meseca) in kar za skoraj poldrugo stopinjo 
prehladen. Slednje je v zadnjih dveh desetlet-
jih vse prej kot pravilo! Kot zdaj že veste – ali 
verjamete, je že drugo vprašanje – se naš 
planet segreva, zato nam je in nam bo tudi 
v prihodnje vse topleje. Ta neizpodbitna ugo-
tovitev je bila povod za srečanje na Otoku v 
začetku tega meseca, natančneje v škotskem 
Glasgowu, kjer je na sklic Združenih narodov 
potekala konferenca COP26. Udeleženci, med 
njimi številni voditelji svetovnih držav, tudi 
velesil, so to ugotovitev potrdili in nadgradili 
s takšnimi ali drugačnimi ukrepi. Po srečanju 
pa so se usedli v svoje jeklene ptice (tudi bri-
tanski premier, gostitelj srečanja) in poleteli 
nazaj domov. In pri tem »proizvedli« 13.000 
ton ogljikovega dioksida oziroma ogljični od-
tis, kakor bi ga v letu dni ustvarilo 1600 Oto-
čanov, to je prebivalcev Velike Britanije.

Pa ne da vas to kaj spominja na trenu-
tne domače razmere? Eno govorijo in piše-
jo, nekaj drugega pa delajo! Dejanja najbolj 
odgovornih za podnebno krizo imajo veliko 
večje posledice kakor dejanja katerega koli 
ho llywoodskega zvezdnika ali člana kraljeve 
družine. Hinavščina nekaterih grobo spodko-
pava zaupanje javnosti, besede predstavnikov 
vladajočih elit vnovič niso v skladu z dejanji, 
kar pa seveda ni prav nič novega. Odkar so 
podnebne spremembe (tudi) zadeva politike, 
so tovrstna srečanja praviloma sveto hlinska. 
Da nas ne bodo takšni premisleki preveč 
ogreli, se raje vrnimo k dokaj hladnemu, a 
suhemu oktobrskemu vremenu. Redkokdaj 
se zgodi, da bi v osrednjem delu države, kjer 
leži tudi naša občina, padlo manj kakor na za-
hodu in ne nazadnje vzhodu države, saj smo 

Vremenska s(e)kir(i)ca

praviloma nekje vmes, sploh v jesenskih me-
secih. Letos pa se je razpletlo tako, da smo 
na širšem območju Ljubljanske kotline prejeli 
skoraj najmanj padavin v državi. Manj jih je 
padlo le ponekod v obalnem zaledju, ki mu 
pravimo slovenski del Istre, nekateri pa kar 
slovenska Istra. 

Najbolj mokra je bila prva dekada, sredi ka-
tere smo dobili najobilnejšo dnevno pošiljko 
padavin, ob koncu te dekade pa v visokogor-
ju, zlasti v Julijskih Alpah, tudi že polmetrsko 
snežno pošiljko, ki jo od takrat ni več pobralo. 
Zabeležili smo tri dni s slano (in le en dan z 
najnižjo temperaturo zraka pod lediščem), 
prva je bila že sredi meseca, natančneje  
14. oktobra. Po drugi strani smo imeli kar 
19 meglenih dni, kar pa glede na dejstvo, da 
je bilo vreme hladnejše, niti ni presenetljivo. 
Že dva meseca pred koncem leta smo pre-
segli padavinsko tisočico, potrdilo pa se je, 

VREMENSKA POSTAJA OŠ TRZIN (oktober 2021)

Kazalnik Podatek Datum/Niz Ura/Obdobje

Povprečna temperatura zraka (°C) 9,5 1.–31. 10. mesec

Najvišja temperatura zraka (°C) 23,5 4. 10. 15,25

Najnižja temperatura zraka (°C) –0,1 25. 10. 5,48

Največja dnevna T amplituda (razlika maks./min. T, v °C) 16,0 (17,7/1,7) 16. 10. 0.00–24.00

Število dni s padavinami ≥ 0,2 / ≥ 2 / ≥ 20 mm) 21 / 4 / 1 1.–31. 10. mesec

Št. hladnih dni (minimalna T zraka ≤ 0 °C) 1 1.–31. 10. mesec

Največja dnevna količina padavin (mm) 26,4 6. 10. 0.00–24.00

Mesečna količina padavin (mm/h) 42 1.–31. 10. mesec

Količina padavin v letu 2021 1028 1.1.–31. 10. desetmesečje

Najvišja hitrost vetra (km/h) / smer 40,2 / VJV 20. 10. 15,06

Izbrani meteorološki podatki za Trzin za oktober 2021; celoten arhiv je dostopen na spletnem naslovu http://trzin.zevs.si (meni Statistika).

Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (CZ Trzin).

da ga lahko tudi oktobra veter precej pihne 
– najmočnejši sunek (20. oktobra malo po  
15. uri) je presegel 40 km/h. Na koncu se spet 
pomudimo pri začetku tega zapisa, to je pri 
podnebnih spremembah. Eden njihovih ne-
posrednih kazalnikov pri nas sta ledeniški krpi 
pod Triglavom in Skuto, sicer ostanka nekdaj 
precej večjih in pravih ledenikov. Ob koncu 
letošnje talilne dobe, ki traja praviloma od 
maja do oktobra, kažeta zadnji dve leti neko-
liko bolj spodbudno podobo, saj sta ledeniš ka 
preostanka še vedno »globoko zamrznjena« 
pod snegom zadnjih dveh snežnih sezon. Ka-
kor drugod pa moramo tudi tu počakati (v 
resnici ne smemo čakati, temveč podnebno 
ukrepati!), kaj bo prinesel čas, saj ena ali celo 
dve lastovki še ne prineseta pomladi, tudi le-
deniške ne … 

Besedilo in foto: Miha Pavšek

Namesto ledeniškega hladu tokrat raje dajemo na ogled toplo podobo kozjanskih 
goric, kot so jo kazale v zadnji dekadi oktobra. Težko se jim je upreti, še posebej 
če med potjo odpirajo tamkajšnje zidanice …
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Ob letošnji vaji v okviru projekta #SIQUAKE2020

Kako ravnati v primeru potresa
Potres je naravna nesreča, pri kateri seizmično valovanje povzroči neželene posledice na 
ljudi, objekte in naravo. Pojava ne moremo natančno napovedati in preprečiti, lahko pa se 
določijo območja, na katerih je največja verjetnost potresa in njegovih posledic.

Na območju z večjo potresno nevarnostjo 
z intenziteto VIII po evropski potresni lestvici 
(EMS) je tudi ravninski del Trzina, predvsem 
stari Trzin. V primeru potresa bi ta imel velike 
posledice za ljudi in infrastrukturo. Na stav-
bah bi se pojavile razpoke v stenah, pri dobro 
grajenih stavbah bi se lahko porušile posa-
mezne stene, slabo grajene stavbe pa bi se 
popolnoma porušile.

Ukrepi za blaženje posledic
Na potres se lahko pripravimo z ukrepi, ki 

blažijo njegove posledice. Mednje prišteva-
mo potresno bolj odporne gradnje, prenove 
in utrditve stanovanjskih ter javnih objektov, 
načrtovanje učinkovitega delovanja sistema 
za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) ter spre-
mljanje in proučevanje potresne dejavnos-
ti. Izredno pomembno je tudi izobraževanje 
prebivalstva o pravilnem ravnanju pred pot-
resom, med njim in po njem ter usposabljanje 
sil ZRP. Z namenom krepitve usposobljenosti 
in pripravljenosti sil ZRP Uprava RS za zaš-
čito in reševanje s konzorcijskimi partnerji iz 

Okolje

Slovenije, Nemčije, Italije ter Hrvaške med 
letoma 2019 in 2021 izvaja projekt Praktična 
vaja civilne zaščite – #SIQUAKE2020.

Projekt 
Namen projekta je povečati pripravljenosti 

sistema ZRP v Sloveniji ter mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite v primeru velikega 
potresa v osrednji Sloveniji. Osrednji dogo-
dek projekta je bila praktična vaja #SIQUA-
KE2020, katere izvedba je bila zaradi epide-
mije COVID-19 prestavljena na dneve od 4. do 
8. oktobra letos. Na več deloviščih v Ljubljani, 
Logatcu in na Vrhniki je več sto udeležencev 
iz petih držav ocenjevalo stanje in poško-
dovanost objektov, vadilo postopke iskanja 
ter reševanja iz porušenih ali poškodovanih 
objektov, podpiranja in stabilizacije poško-
dovanih stavb, zagotavljanja nujne medicin-
ske pomoči, začasnih množičnih zatočišč za 
prizadeto prebivalstvo ter sprejema medna-
rodne pomoči. V okviru projekta se izvajajo 
tudi dejavnosti za ozaveščanje prebivalstva o 
pravilnem ravnanju pred potresom, med njim 

in po njem. Ključne smernice za ravnanje ob 
takšnem dogodku vam predstavljamo v na-
daljevanju.

Kako se lahko pripravimo na potres
Na karti potresne intenzitete in aplikaciji 

POTROG – Oceni svojo stavbo lahko preve-
rimo morebitne učinke potresov na območju, 
kjer živimo, in potresno ranljivost našega 
bivališča. Pripravimo si najnujnejše osnovne 
potrebščine, ki bi nam po potresu omogočale 
premostitev obdobja do vzpostavitve osnov-
nih storitev, kot so voda, zaloga hrane, prva 
pomoč, higienski pripomočki, odeje, baterij-
ska svetilka in podobno. Priporočljivo je vklju-
čiti tudi kopije dokumentov in druge stvari, za 
katere ocenjujemo, da bi jih potrebovali.

V gospodinjstvu vnaprej določimo var-
na mesta za zaklon. Omare in elektronske 
naprave pritrdimo na stene, velike in težke 
predmete pa postavimo na nižje police. Slik, 
ogledal in drugih ostrih predmetov ne obe-
šamo nad postelje in kavče, ki jih odmakne-
mo tudi od oken, predelnih sten, visokega po-

Ena od strani letaka Potres – kako ravnati, ki je namenjen mlajšim prebivalcem občine in predstavlja problematiko kar se 
da poljudno in preprosto. Vir: URSZR 
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hištva in težkih lestencev. Pomembno je še, 
da so plinske in grelne naprave ter zalogov-
niki vode ustrezno nameščeni in zavarovani, 
lahko vnetljive in strupene tekočine primerno 
shranjene ter da na hodnike in pred vrata ne 
postavimo večjih omar, ki bi nam lahko ob po-
tresu onemogočile izhod.

Kako pravilno ravnamo med potresom
Najpomembnejše med potresom je, da os-

tanemo mirni. Ko začutimo potresne sunke, 
se oddaljimo od steklenih površin, si poišče-
mo zaklonišče pod mizo, podbojem vrat ali v 
kotu ob notranjih nosilnih stenah, hkrati pa 
si zaščitimo glavo z rokami, oblačili, blazino 
ali čim drugim. Nikakor ne smemo zapuščati 
stavbe, uporabljati dvigala, stopnic in skakati 
skozi okno. Počakamo, da potres mine, nato 
pa umirjeno zapustimo stavbo.

Če se med potresom zadržujemo na pros-
tem, se odpravimo na odprt prostor proč od 
stavb, infrastrukture in raznih napeljav, vod-
nih bregov, dreves, previsnih sten in podobno. 
Če umik s pozidanega območja ni mogoč, se 
umaknemo k najbližji vratni odprtini in si z 
rokami zavarujemo glavo. V avtomobilu upo-
časnimo vožnjo, zapeljemo na rob vozišča in 

počakamo na konec tresenja. Ne ustavljamo 
se v predorih, na mostovih, v bližini daljnovo-
dov, velikih tabel ali stavb, ki bi se lahko po-
drle. Na sredstvih javnega prevoza se trdno 
primemo, da ne pademo, in si zavarujemo 
glavo pred padajočimi predmeti.

Kaj storimo po potresu
Če smo ujeti v ruševinah, poskušamo ugo-

toviti smer dovoda zraka in pred prahom 
pokrijemo usta ter nos. Če nismo poškodova-
ni, poskušamo odstranjevati ruševine v smeri 
dovoda zraka, če pa smo poškodovani, se čim 
manj premikamo in v enakomernih presled-
kih udarjajmo po kovinski napeljavi ali zidu. 
Če potrebujemo pomoč in imamo na voljo 
mobilni telefon, pokličemo 112, vendar se izo-
gibamo nepotrebnim klicem ter varčujemo z 
baterijo.

Če nismo ujeti v ruševinah in poškodova-
ni, pomagamo na varno ljudem okoli sebe. 
Po potresu ne uporabljamo odprtega ognja, 
izklopimo vse plinske in električne napra-
ve ter zapremo glavni ventil vodovodnega 
omrežja. Poškodovano stavbo zapustimo po 
najvarnejši poti, pri čemer s seboj vzame-
mo najnujnejšo obleko, dokumente, denar in 

zdravila ter poskrbimo za domače živali. Če 
je stavba poškodovana, vanjo ne vstopamo 
več, ampak počakamo na oceno usposoblje-
nih strokovnjakov.

Več informacij
Morebitni potres v osrednji Sloveniji podob-

ne intenzitete kot potresa v Zagrebu marca 
2020 in Petrinji decembra 2020 bi lahko 
imel zaradi goste naseljenosti, dnevnih mi-
gracij in prisotnosti državnih, gospodarskih 
ustanov ter infrastrukture velike posledice. 
Približno 600.000 ljudi bi bilo izpostavljenih 
učinkom potresa, med drugimi tudi številni 
Trzinci, zato se moramo nanj dobro pripraviti, 
da zmanjšamo njegove morebitne posledi-
ce. Več informacij o pravilnem ravnanju pred 
potresom, med njim in po njem poiščite na 
spletnih straneh

 – www.siquake2020.eu,
 – www.gov.si in
 – http://potrog2.vokas.si.

Anica Ferlin, Uprava RS za zaščito in 
reševanje (pripravila), Miha Pavšek, 

poveljnik CZ Trzin (priredil)

Okolje

Trzin'c vas gleda

Trzinske »črne« luknje
Verjetno ga ni med nami, ki še ni slišal za 

črne luknje. Te so gotovo pri vrhu seznama 
najbolj nenavadnih predmetov v vesolju. V nji-
hovi bližini je namreč sila težnosti tako velika, 
da bi morali potovati hitreje kakor svetloba, 
če bi ji želeli ubežati. Ker pa nič ne more po-
tovati hitreje od svetlobe, ostane vse, kar za-
ide v črno luknjo, za večne čase ujeto v njeni 
notranjosti. Meji območja okoli črne luknje, 
od koder ni več mogoče pobegniti, pravimo 
dogodkovno obzorje – to je območje, kjer niti 
svetloba ni več dovolj hitra, da bi še lahko 
ubežala težnosti črne luknje. Možnost, da v 
vesolju v resnici obstajajo predmeti, iz bližine 
katerih ne more prav nič pobegniti, je fizikom 
znana že vrsto let. Vendar dolgo časa nihče 

ni v resnici verjel, da lahko nekaj tako nena-
vadnega, kot je črna luknja, dejansko obstaja 
v naravi. Niti sam Albert Einstein sprva ni bil 
povsem prepričan, ali nenavadne napovedi 
njegovih enačb splošne teorije relativnosti 
opisujejo resnične predmete v vesolju.

Brez skrbi, mi se bomo za naše krajevne 
potrebe spustili »iz vesolja« kar na naš pla-
net, natančneje pred domači prag, kjer lah-
ko prav tako najdemo nekaj črnih lukenj, ki 
pa seveda nimajo prav nobene zveze s prej 
omenjenimi vesoljskimi. Če pustimo ob strani 
številne cestne luknje – roko na srce, pri so-
sedih je teh še več – v zadnjem času avtorja 
teh vrstic »vznemirjata« najmanj dve. Prva je 
v urbanem, druga pa v ruralnem, natančneje 

Ob pšaški promenadi za bloki soseske T 3 Luknja v trzinskem gozdu je naravnega izvora.

gozdnem delu Trzina. Obe sta do neke mere 
skriti, a po drugi strani ravno dovolj odkriti, da 
ju lahko vidimo. Z nekaj smole in trme lahko 
vanju tudi stopimo in zaradi tega celo pade-
mo. Prvi bi lahko rekli kar »vodovodna« in jo 
najdemo tik ob pšaški promenadi za bloki so-
seske T 3. Dejansko gre za manjkajoči pokrov 
vodovodnega jaška, ki bi ga morali pristojni 
že zdavnaj nadomestiti, pa (še) niso utegnili. 
Morebiti tudi na račun tega, da je bila »uspeš-
nica« letošnjega poletja občasno in ponekod 
bolj ali manj dišeča oziroma motna pitna 
voda.

Druga luknj(ic)a pa se skriva v trzinskem 
gozdu in je naravnega izvora, saj imamo v 
gričevnatem zaledju opravek s kraškim sve-
tom. Najdemo jo ob gozdni, za marsikoga 
tudi sprehajalni poti proti Rašici na območju 
Velike Poljane; morda je že celo pri sosedih, 
to je v mengeški občini. Kakor koli že, za zdaj 
so položili čez njo nekaj vej, da ne bi kdo od 
mimoidočih res »poniknil« vanjo. Če nas bodo 
spet zaprli v občinske meje, česar menda ne 
bi niti smeli, bo v prihodnjih tednih na gozd-
nih poteh spet živahneje. Vsaj v snežnih raz-
merah pa bo ta luknja dobro vidna, saj gre 
verjetno za dihalnik, povezan s podzemnimi 
jamskimi prostori, prek katerih doteka toplej-
ši zrak, ki poskrbi za sprotno taljenje snega. 
Kakor koli že, oči na peclje, da vas ne bo v 
prihodnje ujela katera od trenutnih in more-
bitnih novih trzinskih lukenj …

Besedilo in foto: Miha Pavšek
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Vrednote kot vodilo pri uresničevanju naših 
potencialov

Na potek našega življenja vplivajo mnogi dejavniki. Eno najpo-
membnejših vodil so vsekakor naši ideali oziroma stvari, za katere 
si prizadevamo in h katerim se nagibamo. Ta mesec bomo govorili 
o vrednotah, ki močno vplivajo na naše življenjske odločitve in nas 
usmerjajo, da postanemo kar najboljša različica sebe. 

Vrednote so stvari, ki jih visoko vrednotimo, si zanje prizadevamo in 
so v našem življenju ideal za nas1. Lahko so to naše sanje ali nezaved-
ni cilji, h katerim težimo, vendar tega sploh ne vemo2. Vrednote imajo 
lahko različen pomen za različne posameznike in niti dva človeka, ki 
teptata zemljo na tem svetu, si ne delita popolnoma enakih vrednot. 
Nekateri si bolj prizadevajo za ustvarjanje družine, nekateri pa za pri-
dobivanje moči in ugleda. Vsem pa je skupno to, da so vrednote naša 
življenjska vodila, ki so dokaj trajna in poganjajo motivacijo, da posta-
nemo boljša različica sebe1. So pomembno vodilo pri tem, da smo 
sposobni uresničiti svoje potenciale, saj nas vodijo v smer, v katero 
se želimo razviti2. 

Vrednote so pri posamezniku hierarhično organizirane. Najnižje na 
lest vici so bolj specifične in konkretne vrednote, na primer zabava. Višje 
po lestvici ko gremo, bolj abstraktne, splošne in kompleksne vredno-
te najdemo. Tiste na nižjih ravneh se med sabo namreč povezujejo in 
tvorijo tiste na višjih. Najvišje na lestvici najdemo dve najbolj splošni 
kategoriji, in sicer dionizične in apolonske vrednote. K dionizičnim pri-
števamo vrednote, kot so zdravje, varnost, veselje, zabava, denar, moč, 
ugled in patriotske vrednote. K apolonskim prištevamo družino, kulturo, 
ljubezen, upanje, vero, znanje in druge. Dionizične bolj prevladujejo pri 
posameznikih v zgodnjih obdobjih življenja. Ni si težko predstavljati, da 
sta bolj kot kultura za mladostnika pomembna na primer zabava in 
ugled. Pozneje v življenju pa začnemo bolj misliti na družino, vero in 
znanje. Zato morda ni čudno, da starši včasih pridejo v konflikt s svojimi 
otroki, saj si ti prizadevajo za popolnoma drugačne stvari kakor oni1. 

Omenili smo že, da so vrednote naša življenjska vodila. Poleg tega, 
da predstavljajo nekakšne cilje, h katerim stremimo, močno vplivajo 
na naša čustva, vedenje, mišljenje in motivacijo2. Poleg tega vplivajo 
tudi na pomembne življenjske odločitve, na primer na izbiro študija 
(če visoko vrednotimo zdravje, je večja verjetnost, da bomo izbrali 
študij medicine; če pa visoko vrednotimo družino, se na študij mor-
da ne bomo vpisali in bomo raje svoj čas posvetili svojim otrokom), 
strpnost (če visoko vrednotimo narodno pripadnost, bomo verjetno 
manj strpni do priseljencev) in zadovoljstvo z življenjem. Vrednotne 
kategorije se začnejo oblikovati že zgodaj v življenju, zares prisotne 
pa postanejo v mladostništvu. Na to, kaj vrednotimo in v kolikšni meri 
temu v življenju sledimo, najbolj vplivata vzgoja in kultura. Kulturna 
merila se močno odražajo v vrednotah posameznih pripadnikov kul-
tur1. V družbi, kjer sta na primer vrednoti znanje in uspeh, bo več ljudi 
svoje popoldneve preživljalo za knjigami ali v službi. 

Psihologija

Glede na to, kakšen vpliv imajo vrednote na nas, mi pa se jih včasih 
sploh ne zavedamo, je dobro o svojih vrednotah razmišljati in jih oza-
vestiti. Raziskave2 namreč kažejo, da so tisti, ki se jih bolj zavedajo, 
tudi bolj optimistični. Če vemo, kaj nam je v življenju pomembno, lah-
ko bolj sledimo tem vodilom, lažje nadzorujemo svoje vedenje in lažje 
dosežemo svoje ideale. Če denimo visoko vrednotite znanje, vzemite v 
prostem času v roke kakšen računalniški priročnik in se naučite osnov 
programiranja. Če vrednotite zdravje, se po delovnem dnevu napotite 
v bližnji gozd. Prevzemanje nadzora je v tem smislu zelo pomembno, 
saj si lahko izboljšamo kakovost svojega življenja. 

Vrednote so torej stvari, za katere si v življenju prizadevamo. Imajo 
različen pomen za različne posameznike, vsem pa je skupno to, da 
nas motivirajo, da razvijemo svoje potenciale. V nas so hierarhično 
organizirane, in sicer vse od bolj konkretnih do bolj splošnih in ab-
straktnih. Svoje ideale oblikujemo že zgodaj v življenju, vendar se na 
naši poti spreminjajo. V mladostništvu so tako za nas na primer bolj 
pomembni zabava, ugled in veselje, v odraslosti pa v ospredje stopijo 
družina, ljubezen in znanje. Na oblikovanje naših vrednot najbolj vpli-
vata vzgoja in kultura. Dobro je tudi, da o svojim vrednotah razmiš-
ljamo in jih ozavestimo – tako namreč lažje vemo, k čemu stremimo, 
in to tudi lažje dosežemo. Če živimo bolj v skladu s svojimi ideali, smo 
v življenju bolj zadovoljni. Začnite torej razmišljati o svojih vrednotah, 
saj je pred vrati praznični čas, ko si radi oblikujemo novoletne zaob-
ljube. Ozaveščanje lastnih vrednot vam bo v pomoč pri načrtovanju 
tega, kako postati kar najboljša različica sebe. 

Besedilo in foto: Zoja Anžur, psihologinja

Reference 
1 Kobal Grum, D., in Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Znanstvena za-
ložba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Ljubljana. 
2 Ninivaggi, F. J. (2016). Values 101. Psychology Today. Pridobljeno s https://
www.psychologytoday.com/intl/blog/envy/201612/values-101 
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Pravljični škratki na novoletnih voščilnicah
Prepustimo se prazničnemu duhu in pravočasno ustvarimo prisrčne 

voščilnice za praznični čas. Izdelava vam ne bo vzela veliko časa, se 
boste pa ob tem lahko zabavali v družbi otrok. Naj pravljični škratki 
zaživijo na vaših novoletnih voščilnicah!

Drugi korak: osnovni delčki škratka
Pripravimo si osnovne dele za novoletnega škrata:
 – iz filca izrežemo trikotno kapico in zvezdico za okras, lahko tudi 
rožico ali kakšno drugo obliko;

 – iz umetnega krzna izrežemo manjši trak za škratkovo brado (pazi-
mo na lego krzna);

 – izberemo pisan cofek za ustvarjanje, ki bo škratkov nos; lahko je 
tudi lesena kroglica ali gumb – uporabimo material, ki ga imamo 
na voljo za ustvarjanje.

Tretji korak: sestavljanje in lepljenje škratka
Opozorilo: če novoletne voščilnice ustvarjate z mlajšimi otroki, na-

mesto vročega lepila raje uporabite lepilo za blago!
Škratka sestavimo ob voščilnici brez lepljenja, šele nato se lotimo le-

pljenja. Na sprednji del osnove za voščilnice začnemo lepiti sestavne 
dele škratka v predlaganem zaporedju:
 – najprej na voščilnico prilepimo umetno krzno – škratkovo brado;
 – na zgornji del brade v sredini prilepimo cofek tako, da se ugrezne 
v dlake krzna;

 – trikotno kapico na voščilnico nalepimo tako, da spodnji del kape 
delno prekrije cofek.

Četrti korak: okraševanje škratka
Da bo imel vsak škrat svoj značaj, ga okrasimo po navdihu. Zvezdico 

prilepimo na poljubno mesto na škratkovi kapi in po navdihu dodamo 
še drugo okrasje. Kapice škratkov lahko poljubno okrasimo na primer 
z bleščicami, pisanimi trakci iz blaga, gumbki in drugimi dekorativnimi 
dodatki za novo leto.

Peti korak: pisanje lepih želja
Izdelamo več voščilnic in vanje zapišemo najlepše želje za vse, ki jih 

imamo radi.
Želim vam lepe priprave na praznični čas!

Besedilo in foto: MPP

Potrebščine:
 – barvni karton A4 ali že pripravljene osnove za voščilnice iz kartona
 – filc različnih barv ali blago, ki ga imamo doma
 – pisani cofki za ustvarjanje ali lesene kroglice
 – umetno krzno ali kakšen drug puhast material, na primer volna

Potrebščine lahko poljubno prilagajamo ustvarjalnemu materialu, ki ga že 
imamo na voljo doma!

Orodje za ustvarjanje:
 – svinčnik
 – ravnilo
 – skalpel (olfa nož)
 – škarje
 – vroče lepilo

Prvi korak: osnova za voščilnico iz kartona
Najprej iz barvnega kartona velikosti A4 ustvarimo osnove za vo-

ščilnice. Na kartonu s svinčnikom in ravnilom označimo polovico in 
karton razpolovimo s skalpelom (ali škarjami, če ustvarjamo z otro-
ki), da dobimo osnovo za voščilnico, ki jo nato natančno prepognemo 
čez polovico. V trgovinah z ustvarjalnim materialom lahko kupimo že 
pripravljene osnove za voščilnice iz kartona ali pa izdelamo poljubno 
velike osnove za voščilnice iz tršega papirja.

Ustvarjanje



Zato vse predšolske otroke ter njihove 
starše in skrbnike prav toplo vabim, da se 
prižigu notranjih decembrskih lučk, pričetku 
čarobnega decembra in priložnosti po 
druženju s prijetnimi sovaščani pridružite

V NEDELJO, 5. DECEMBRA 2021, 
ob 11. uri na ploščadi T3, in se tam 
poveselite z menoj! 
Otroci, ki obiskujejo vrtec Trzin, enoti Žabica 
in Palčica, bodo vabila dobili v vrtcu. Za 
predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca 
Trzin, pa podatke starši in skrbniki posredujte 
Miklavževi pomočnici na elektronski naslov 
natasa@gladek.si.

In kar brez skrbi, Miklavž otrok ne razočara 
niti tedaj, ko zunanje razmere morebiti niso 
najboljše - tudi v primeru slabega vremena ali 
poslabšanja epidemiološke slike bodo trzinski 
otroci obdarjeni. Miklavž bo s pomočjo svojih 
škratov in vil zagotovil, da bodo vrtčevski otroci 
prejeli darila v ponedeljek, 6. decembra 2021 
(vzgojiteljice, dobre vile pomočnice, vam bodo 
povedale, kje se darilca nahajajo); o darilih za 

predšolske otroke, ki vrtca ne obiskujejo, pa 
boste vse informacije prejeli pri Miklavževi 
stalni pomočnici Nataši (natasa@gladek.si). 

Neizmerno upam, da bodo razmere 
dopuščale, da se v nedeljo, 5. decembra 2021, 
srečamo v živo! Veselim se namreč trenutka, 
da vam predam v ta namen pripravljena 
darilca, ki bodo, tako upam, narisala še večje 
nasmehe na vaše mile obrazke. 

Obljubljam pa vam, da vas bom ne glede 
na to, ali se na prvo decembrsko nedeljo 
osebno vidimo ali ne, spremljal od blizu 
in daleč, kot doslej. Prisluhnite 
si, prisluhnite svoji biti, tam 
me boste našli. Dobrota 
in veselje, ki naj ju bo v 
letošnjem decembru kar 
največ, se namreč gradita 
in rasteta najprej v srcih.

Vaš dragi Miklavž

Dragi moji otroci!

MIKLAVŽEVO VABILO
Izkazalo se je, da Občina Trzin, tako kot na mnogih drugih pomembnih področjih, prednjači 
tudi po številu srčnih, dobrotljivih, prijaznih in bistrih otrok. Drugače skoraj ne more biti ob 
tovrstnih zgledih, za katere se trudimo tudi odrasli. 

In kot Miklavž sedaj že vem, da je letni obhod prijetnih otrok 
ravno v Trzinu eden mojih najljubših. 



Oglasi

STROJNI TLAKI - ESTRIHI - OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

TLAKI KOS d.o.o., Ljubljanska 33, Kamnik
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Ob predložitvi izrezanega oglasa PIZZERIA OLIVIA je cena vsake naročene 
pice samo 5,00 EUR. NOVOST: družinska pica 10,00 EUR.
AKCIJA VELJA DO 31. 1. 2022.
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ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA

Ponedeljek - petek:
7:00 - 20:00

Sobota: 
7:00 - 19.00

Nedelja in prazniki:
8.00 - 17.00LALI d.o.o.    041 927 640
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01 5891 310  
www.avtohisa-real.si

renault.si

*Mesečni obrok velja za model Renault “CLIO Life SCe 75” in začetno ceno 9.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 700 € ter dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem. K modelu 
CLIO Life SCe 75 pripada 1.466 € ugodnosti ki jih sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 403,62 € podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor SCe 75 (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 562,42 €. Velja preko Renault financiranja. **Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen 
paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 96 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6D full. Vrednosti meritev porabe in emisij 
ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa 
je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault CLIO
Sedaj tudi HIBRID

Bencinski motor že za129 € /mesec
z dodatnimi ugodnostmi od 1.400 € 
s paketom financiranja Renault FLEKSI*

     Paket zimskih pnevmatik**
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Renault priporoča   

Hibrid

Bencin/Dizel

Oglasi


